


®RG®NA
HANG0K













Orgona hangok.
— ----------------

Legteljesebb és legnagyobb énekeskcnyv

950 ÉNEKKEL.
A RÓMAI KATH. HÍVEK HASZNÁLATÁRA.

Benne foglaltatnak a rendes napi imádságok is, 
továbbá két mise ájtatosság,gyónási ájtatosság, 
valamint a keresztnti ájtatosság, a szent olvasó, 
Jézus szive ájtatosság és több különféle imák.

Az imák a Meisermann Ignácz,
bátorkeszi plébLaos előbbi kiadásai után a püspöki hatóság 

jóváhagyásával birnak.

Az énekeket szerklsztette egybázhatóságilag jóváhagyott jeles 
müvekből és saját szerzeményű énekeiből, bővítve az egyház- 
hatáság Vác, 1912. évi augusztus hó 21 én, 3887/1912 számú 

jóváhagyásával ellátott legújabb énekeivel.
M O L N Á R  JÓ ZSEF,

kumzentmiklóai kántor és fötanitó^

Tizennegyedik, javitott és bővített kiadás. ;;

Vimperk, Budapest és New»York. 
S T E IN B R E N E R  KÉR. JÁ N O S,

katholikus könyvkereskedése.
Printed in Tclio:o-Slovr-l:ia. |

1918,



Nihil, obsta t.
X>r. F R A N C IS G U S  U L L W E R ,  censor ex offo. 

Im prim atur!
Episcopalis Ordinariatus Bob. Budvicii,

die 9. Augusti 1915.

Josephus Antonius,
episcopus.

Nr. 8157.

Ő Szentsége XIII. Leó pápa
S teinbrener Jánost

a  k iadóhivatal m egalapitóját a  jó katholikus könyvek és iratok 
nyom ása terén  szerze tt érdem ei elism eréséül a 
($ilTester>rend loTagjává neTCzte E:i.

I C - . jr-

6  szentsége
X. Plus pápa

a S teinbrener János-féle könyvkiadóhivatal 
tulajdonosainak:

S teinbrener kér. Jánosnak és R upertnek az 
apostoli szentszéki kiadók

cím ét adom ányozta és egyben m egen
gedte, hogy kiadványaikon Oszentségének 

cím erét használhassák.

(736) Nyomatja és kiadja Steinbrener Kér. János, Winterbergben.







%

Általános átnézeti tál)la.

A rendes napi ájtatosság.
Reggeli á j t a t o s s á g ....................................19—22

Az Ur imádsága . . . . , 22—23
Az angyali üdvözlet . . . . 23
Az apostoli hitvallás . . . .  23
Az Isten tiz parancsa . . . .  24
Az anyaszentegyház öt parancsa . . 25

Különös felajánlásai a napi imádságoknak, 
lelki áldozásoknak, munkáknak, szenve
dések és egyéb jócselekedeteknek, a hét
minden n a p j á r a ....................................25
Vasárnapon . . . . , . 25
H é t f ő n ......................................................26
K e d d e n ......................................................26
Szerdán . , , . . . 26
C sü tö r tö k ö n ............................................. 26
Pénteken......................................................26
Szombaton . . . . - . . 27

Ilit, remény és szeretet . . . . 27
Az isteni jóságoknak három főindulata . 27—29

Az angyali üdvözletre . . . . 31
Ájtatos fohászok napközben . . . 32—36
Asztali im á d s á g o k .................................... 36— 37
Esti ájtatosság. . . . . . 38—41

Szent mise imák.
I. Szent mise ájtatosság mindennapi hasz

nálatra ......................................................43—68
J .  Gyászmise ájtatosság . . . .  69—69



—  6 —

Imádságok
Meghalt férfiért . .
Megholt nőért 
Szülőkért
Megholt gyermekért .
Megholt rokonokért 
A megholt hívekért .

Gyónási ájtatosság.
A Szentlélek segítségül hívása . 
Útmutatás a lelkiismeret megvizsgálására 
A tízparancsolat ellen való bűnök 

házastárs iránt való kötelességek 
gyermekek iránti kötelességek 
hét főbűn . . . .  
Szentlélek ellen való hat bűn 
négy égbekiáltó bűn 
kilencz idegen bűn 

Bánat és erősfogadás 
Gyónás után , . ,

A
A
A
A
A.
A

Áldozás! ájtatosság.

70
70
70
71 

 ̂ 72 
72—73’

75
76 
75
78
79 
82 
82 
82 
83 
83 
85

A szent áldozás előtt 
Szent áldozás után

86
88

Litániák.
Jézus szent nevének tiszteletére . . 91—94
Litánia Jézus szent Szivének tiszteletére . 94—96 
Litánia az Oltáriszentség tiszteletére . 96—99 
Litánia Krisztus Urunk kínszenvedéséről 101—103 
Lauretomi litánia a bőid. szűz Máriához 105—107 
Litánia a fájdalmas szűz Anyáról . 107—110
Minden szentek litániája . . . 110—114
Litánia nepomuki szent János tiszteletére 115—118 
Litánia a halottakért . . . 118—126



A szent keresztnti ájtatosság
Könyörgés és bánat .
Befejező imádság 
Krisztus kínszenvedéréről .
Krisztus Urunk szent haláláról 
Krisztus Urunk keresztjéről 
A szent kereszt feltalálása napjan 
Krisztus lándzsájáról és szegeiről

— 7 —

127—155 
. 155
. 156
. 167
. 157
, 158
. 159

161
162
162
163
165

A szent olvasó ájtatosság.
A szent olvasó gyakorlás módja 
Az örvendetes olvasó 
A fájdalmas olvasó 
A dicsőséges olvasó .
Imádság az olvasó elmondása után

Időszerű imák Krisztus Urunk ünnepeire.
Könyörgések az adventi időszakokra . . 166
Könyörgések a karácsonyi három misére . 166
Jézus szent nevenapján . . . . 1 6 7
Nagyhőjti időszakban...................................167
Nagypénteki imádság a szent simái , , 168
Husvét ünnepén . . . . . . 1 6 8
Szentháromság ünnepén . . . .  169

A bőid. Szűznek és,Tsten anyjának, 
Máriának tisztelete.

Boldogasszony szeplőtelen fogantatás ünnepén 169
Gertyaszentelő-Boldog-Asszony ünnepén . 170
Gyümölcsoltó-Boldogasszony ünnepén . . 170
Sarlós-Boldogasszony ünnepén . . , 1 7 0
Nagy-Boldogasszony ünnepén . . 171
Kisasszony n a p j á n ...................................i7 i
Mária neve n a p j á n .................................. 172
A hold. Szűz szent Olvasójának ünnepén . 172



— 8 —

A sz. angyalok és szentek tiszteletéről.
Imádság a szent őrangyalhoz . 
Szent István első vértanú ünnepén 
Szent József ünnepén 
Szent Anna ünnepén

173
173
174 
174

Könyörgések különféle személyekért.
Az anyaszentegyházétt 
A római pápáért 
A megyés püspökért 
Lelkiatyáért

Szülőkért

\

175
175
176 
176

176

Jézus szent Szivéről való ájtatosság.
A szeretet indulata Jézus Szivéhez 
A szeretet imája Jézus Szivéhez 
Ima Jézus Szivéhez minden szükségeinkben 
Jézus Szivének iraádása . . . .  
Szövetség Jézus legszentebb Szivével

Nagyhéti ájtatosság.
Virágvasárnapra (Passió).

—  - -6N(g)v5>-

I
II

III 
V

VI

IX



Énekek tartalma.

Szenteltvíz hintéskor.
Prédikáczió előtt és után 
Szent mise-énekek 
Töredékek a mise egyes részeihez 
Ujhold vasárnapra .
Reggeli énekek 
Esti ének .
Oltáriszentségről 
Adventi énekek 
Karácsonyi énekek .
Az év utolsó estéjére 
Szent István első vértanú ünnepén 
Szent János apostol ünnepére .
Újévi énekek . . . .  
Vizkereszti énekek .
Jézus szent nevéről .
Farsang utólján és hamvaző szerdára 
Nagyböjt! énekek 
Virágvasárnapra 
Nagy csütörtökre 
Nagyheti vecsernyére, nagyszombatra 
Feltámadási szertartás 
Húsvéti énekek 
Fehérvasárnapi énekek 
Buzaszentelésre 
Keresztjáró napokra 
Áldozócsütörtöki énekek .
Pünkösdi énekek 
Szentháromság vasárnapjára 
Urnapi énekek .
Jézus szent Szivéről

177— 178
1 7 8 -  179 
180—203 
204—208 
209—213 
214—286 
287—289 
289—382

, 383—432 
433—479
4 8 0 -  481
481— 482 

482
483—490 
490—501 
501—515 
516—520 
521—584 
584—588 
589—590 
•590—592 
593- 594 
595—622 
622—624 
624—626 
626 — 629 
629-642 
643—658 
658—667 
668—680 
680—698

A boldogságos Szűz Máriáról.
Mise é n e k e k ....................................  699—703
Boldogasszony szeplőtelen fogantatásáról 704—713 
Gy ertyaszentelő-bol d .-asszony-ünnepére 713—721



10
Gyflmölcsóltő-Boldogasszony napjára 
A hétfáj dalmű Szűzről 
Május havi Mária-énekek 
Sarlós-Boldogasszony napjára 
Havi-Boldogasszony napjára 
Mária szent Szivéről .
Kisasszony napjára ,
Mária nevenapjára , * ■ , 
Rózsafüzéri énekek 
Az élő rózsafüzéresek éneke 
A örvendetes szent olvasó éneke 
A fájdalmas szent olvasó éneke .
A dicsőséges szent olvasó éneke 

" Nagyasszonya ünnepére

721—732 
733—738 
739—744, 
744—751 
751—766 
756—760 
760—762 
762 — 765 

766
767— 768 

768
768— 769
769— 774 
775—887

Énekek sz. angyalokról és szentekről. 
Őrangyalok vasárnapjára . , . 888—891
Szent Balázs püspökről, Gábriel főangyalról 891—892 
Sz. Mihály főangyalról, sz. Rafael főangyal. 893—894 
Apostol napjára és vértanukról . . 894—897
Szent Józsefről . . . . 897—899
Szent Györgyről . . . . . 900
Nepomuki szent Jánosról . . . 900—901
Páduai szent Antalról . . . 901—903
Szent László királyról . . . 903—904
Szent Péter és Pál apostolokról . . 904—906
Szent Magdolnáról, szent Annához . 906—-908
Urszine változása napján . . , 908—909
Szent Józsefről, sz. György stb. . 910—914
Szent RózáUáról, Szent Vendelről , 914—915
Mindenszentek napjára . . * 916—918
Imre herczegről, sz. Katalinról , , 918—919
Szent András apostolról . J • 819—920
Szent István első vértanúról . . 923—924
Apró szentekről, nepomuki szent Jánosról 924—926 
Különféle énekek . . . .  927—952
Gyászmise énekek , , , . 953—978
Temetési szertartások . . . . ' 979—990
Hála-énekek . . . . .  991—996



Jézusomnak édes Szive,
Add| hogy mindinkább szerethesseieki



12 —

VÁLTOZÓ ÜNNEPEK MUTATÓJA.

É V
Vasár-

|napibeta
Hamvazó
szerda

Husvét
vasárnap

Pünkösd
vasárnap

Advent 1-ső 
vasárnapja

1918 f Febr. 13. Márc. 31, Máj 19.  ̂Dec. 1.
1919 e Márc. 5. Apr. 20. J iin i 8. Nov. 30.
1920 d c Febr. 18 „ 5. Máj. 23 28.
1921 h „ 9 Márc. 27. Máj. 15. ?? 27.
1922 a Márc. 1. Apr. 16. J im i 4. Dec. 3.
1923 g Febr. 14. „ 1- Máj. 20. 2.
1924 t  e Márc. 5. „ 20. Ju n i 8. Nov. 30.
1925 d Febr. 25. Apr. 12. Máj. 31. 29.
1926 c Febr. 17. Apr. 4. Máj. 23. Nov. 28.
1927 b Márc. 2. „ 17. Ju n i 5. 27.
1928 a  g Febr. 22. „ 8. Máj..27. Dec. 2.
1929 f Febr. 13. Márc. 31. Máj. 19. )? 1.
1930 e Márc. 5. Apr. 20. Ju n i 8. Nov. 30.
1931 d Febr. 18. „ 5. Máj. 24. 55 29.
1932 c b „ 10. Márc. 27. 15. 55 27.
1933 a Márc. 1. Apr. 16. Ju n i 4. Dec. 3.
1934 g Febr. 14. „ 'l- Máj. 20. Dec. 2.
1935 i Márc. 6. „ 21. Ju n i 9. 55 1.
1936 e d Febr. 26. „ 12. Máj. 31. Nov. 29.
1937 c Febr 10. Márc. 28. Máj. 16. 55 28.
1938 b Márc. 2. Apr. 17. Ju n i 5. Nov. 27.
1939 a Febr. 22. „ 9. Máj. 28. Dec. 3.
1940 g f « 7. Márc 24. J) 12. 55 1.
1941 e „ 26. Apr. 13. Ju n i 1. Nov. 30.
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JANDÁRIUS,
Boldogasszony hava. 31. nap.

1 a UjéT. Fulgent.
2 h Makár
3 c Genovéva
4 d Titus pk.
5 e Telesfor
6 f  Vizkereszt. (3 kir.)
7 g Lucziana
8 a Szörény ap.
9 & Jnlian

10 c Agathon
11 d Hygin
12 e Ernő
13 /■ Veronika
14 y Bódog
15 a Remete Pál
16 6 Marczell
17 c Antal ap.
18 cZ Piroska
19 e Kannt
20 f  Fábián és Sebest.
21 g Á ^es
22 a Vincze
23 5 Mária eljegyzése
24 c Timot pk.
25 íZ Pál fordulása
26 e Polykárp Paula 
21 f  Aranyszáju János
28 y Nagy-Károly
29 a Szál. Ferencz pk.
30 6 Martina sz.
31 c Nolask. Péter 
Vizkereszt után 2-ik vasárnap,

Jézus sz. neve ünnepe.

FEBRUARIUS.
Böjtelö hava. 28 nap.

1 (Z Ignácz pk.
2 e Gyertyasz. lí. A«
3 f  Balázs pk.
4 g Veronika
5 a Ágota sz.
6 1) Dorottya
7 c Eomuald ap.
8 íZ Mátbai János
9 e Apollónia

10 f  Skolasztika sz.
11 y Dezső
12 a Eulália, Modest
13 & Ágáp, íflarián
14 c Bálint
15 (Z Faustin
16 e Julianna 
n  f  Donát
18 g Simon pk.
19 a Placz. Konrád
20 h Eleuther
21 c Eleonóra
22 (Z Péter, Antal szék
23 e Romána, Üsz. P.
24 f  Mátyás
25 g Géza vt.
26 ct Sándor pk.
27 h Leander
28 c Román ap. _

Szökő évben e hónak 
napja van.
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MÁRCZIUS.
Böjtmás hava. 31. nap.

1 d Albin pk.
2 e Januária v.
3 f  Kinga
4 g Kázmér, Luczius
5 a Adorján pk.
6 b Frigyes
7 c Aquin. Tamás
8 d Istenes János
9 e Francziska

10 f  Sebastei 40 v,
11 g Konstantinus
12 a Gergely
13 & Eozina
14 c Maliid kir.
15 (í Kristóf, Longin
16 e Eusebia 
n  f  Gertrud
18 Sándor
19 a Jőzs. sz. M. jegy
20 b Joachim
21 c Benedek ap.
22 d  Octavian
23 e Ottó
2á f  Gábor főangyal
25 g Gyümölcsoltó b. a.
26 a Manó (Emmán.)
27 b Eupert pk.
28 c Sixtus
29 d Mechtild
30
31

e Angelika 
f  Benjámin

ÁPRILIS.
Szent György hava. 30 nap.

1 g Hugó pk.
2 a Paul, Ferencz
3 b Eichard püsp.
4 c Izidor pk.
5 d Ferreri Vincze
6 e Celestin
7 f  Hermán
8 g Dénes pk.
9 a Dömötör v.

10 ő Ezechiel
11 c Leó pápa
12 á Gyula p.
13 e Justin v.
14 f  Tiborcz V.
15 Anastasia
16 a Lambert v.
17 & Eudolf
18 c Eduárd v.
19 (í Timon v.
20 e Viktor
21 f  Anzelm
22 Cajus és Sóter
23 a Adalbert (Béla) pk.
24 6 György v.
25 c Márk ev.
20 d Kiüt pápa
27 e Peregrin
28 f  Vitái 
20 g Péter v.
30 a Szien, Katalir



15

MÁJUS.
Pünkösd hava. 31 nap.

1 b Fülöp és Jakab
2 c Atanáz pk.
3 d Keresztfeltalálása
4 e Flórián
5 f  Pius Gotth. pk.
6 g János olajba főzése
7 a Szaniszló
8 b Mihály jelenése
9 c Naz Gergely

10 á Antonin
11 e Beatrix 
\2 f  Pongrácz

g  Szervácz
14 a Bonifácz püspök
15 6 Zsófia
16 c Nepomuki János
17 d Paskál
18 e Venáncz. Fel. v.
19 /■ Ivó Celesztin
20 g Sien. Bernardin
21 a Konstantin
22 b Ilona, Júlia
23 c Dezső
24 d Johanna
25 e Orbán
26 f  Neri Fülöp
27 g Pazzi Magdolna
28 a Germán Vilmos
29 6 Maximin
30 c Ferdinand 
3J d Petronella

JUNIÜS.
Szent Iván hava. 30 nap.

1 e Nikdem 
. 2 f  Anna-Mária

3 g Klotild
4 a Quirin
5 b Bonifácz
6 c Norbert
7 d Róbert
8 e Medárd pk.
9 f  Feliczián v.

IQ g Margit kir.
11 a Barnabás
12 6 Fac. János
13 c Páduai Antal
14 d Vazul pk.
15 e Vitus
16 f  Reg. János Fér.
17 Adolf
18 a MarczelUán
19 & Gyárfás Prófás
20 c Silverius
21 d Alajos
22 e Paulin pk.
23 f  Szidónia
24 g Kér. János születése
25 a Prosper pk.
26 & János és Pál v.
27 c László kir.
28 d Leó pápa f
29 e Péter és Pál
30 f  Pál emléke
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JULIUS.
Szent Jakab hava. 31 nap.

AUGUSZTUS.
Kisasszony hava. 31 nap.

1 g Theodorik 1 c Vasas sz. Péter
2 a Sarlós B.*Asszony . 2 d Portiunknla Álf.
3 h Kornél pk. 3 e István feltalálása
4 c ülrich 4 f  Domonkos
5 d Vilmos ap. 5 g Havi B.-Asszony
6 e Izaiás próféta 6 a Urunk szinváltozása
7 f  Vilibald 7 b Kajetán
8 g Kilián pk. 8 c Czirják
9 a Lukréczia sz. 9 d Román p.

10 h Amália 10 e Lőrincz
11 c Pius p. 11 f  Susánna
12 (í Henrik cs. 12 ^ Klára sz.
13 e Margit szűz 13 a Ipoly
14 /■ Bonaventnra p. 14 b Ózséb t
ib  g Apostolok oszlása 15 c Nagy B.-Ásszony
16 a Kárm. B.-Asszony 16 íí Rókus p.
17 b Elek 17 e Liberatus
18 c Amold 18 f  Hona cs.
19 d Paul Vincze 19 5»^Lajok pk.
20 e Illés pr. 20 a István király
21 f  Dániel pr. 21 6 Bernárd
22 ^ Mária Magdolna 22 c Timoteus
23 a Libor pk. 28 d Beniczi Fülöp
24 6 Krisztina 24 e Bertalan ap.
25 c Jakab ap. 2b f  Lajos kir.
26 d Anna 2Q g Sámuel pr.
27 e Zoer. And. Ben. 27 a Kalaz József
28 f  Incze p. V. 28 b Ágoston
29 g Mária sz. 29 c János fő vétele
30 a Abd. s Szonnén 30 d Limai Róza
31 b Lojol. Ignácz 31 e Rajmund hv.
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SZEPTEMBER.
Szent Mihály hava. 30 nap.

1 f  Egyed ap.
2 g István Efráim
3 a Mansuet
4 h Kozália
5 c Victorin
6 d Zachariás
7 e Eegina
8 f  Kisasszony
9 g Gorgon vért.

10 o Tolent. Miklós
11 6 Jáczint
12 c Guidó
13 £Í Móricz
14 e Kereszt felmagasz.
15 /■ Hildegard sz. 

g Ludmilla sz.
17 a Lambert p.
18 b Zsófia Irén
19 c Január v.
20 d Eustach V.
21 e Máté ap.
22 f  Móricz
23 g Tekla sz.
24 a Gellért pk.
25 6 Kleofás
26 c Cziprián
27 d Kozma Demjén
28 e Venczel v.
29 /■ Mihály fdangyal
30 g Jeromos

OKTÓBER.
Mindszent hava. 31 nap.

1 a Kernig
2 6 Kábel Ottó
3 c Kandid v.
4 d Szeráf. Ferencz
5 e Piacid
6 f  Brúnó
7 g Justina
8 a Brigitta Dem.
9 b Dénes

10 c Borg. Ferencz
11 d Burghard
12 e Miksa
13 /■ Kálmán
14 KalÜszt püspök
15 a Teréz szűz
16 b Gál. Flór
17 c Hedvig
18 íZ Lukács
19 e Alk, Péter
20 f  Vendel
21 gr Orsolya
22 a Mór pk.
23 b Kapisztr.
24 c Káfael főangyal
25 í2 Krizánt
26 e Dömötör v.
21 f  Szabina szűz
28 g Simon Jud. ap.
29 a Zenó
30 b Klaudia
31 c Farkas t
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NOVEMBER,
Szent András hava. 30 nap.

DECZEMBER,
Karácsony hava. 31 nap.

1 d Mindszent 1 f Elegy
2 e Halottak eml. 2 9 Bibiana sz.
3 f Hubert pk. 3 a Xavéri Ferencz
4 9 Borr, Károly 4 b Borbála
5 a Imre herczeg 5 c Szabbas
6 l Lénáid 6 d Miklós pk.
7 c Engelbert 7 e Ambrus pk.
8 d Gottfried 8 f B.-Asszony fogant.
9 e Tivadar 9 9 Leokádia sz.

10 f Avelini András 10 a Judit Eulália
11 a Márton pk. 11 b Damasus p.
12 9 Márton Pj^pa 12 c Maxencz
13 b Kosztka 13 d Lucza szűz
14 c Szorapion v. 14 e Nikáz
15 d Lipót hv. 15 f Ireneus
16 e Edmund 16 9 Özséb. Albina
17 f Csodatevő Gergely 17 a Lázár
18 9 Eugén 18 b Gráczián
19 a Erzsébet özv. 19 c Nemesius
20 h Bódog 20 d Theophil V.
21 c B.-Asszony avatása 21 e Tamás ap.
22 d Cziczelle szűz 22 f Zeno, Flavián
23 e Kelemen p. 23 9 Viktória sz.
24 f Keresztes János 24 a Ádám és Éva f
25 9 Katalin szűz v. 25 b Nagy Karacsonj
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A rendes napi ájtatosság. 

Reggeli ájtatosság.

lz Atyának és Fiúnak és Szentlélek Isten
nek nevében. Ámen.

Im ádás. ' borálván imádlak Szent- 
háromság egy Isten! dicsérlek és áldlak szivem
ből és nyelvemmel; mert te Uram és Istenem 
vagy. Szent, szent, szent a seregek Ura Istene! 
teljes az ég és föld dicsőségeddel. Dicsőség az 
Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek; 
miképen kezdetben vala, most és mindenkor és 
mindörökön örökké. Ámen.



Hálaadás. Hálát mondok neked mennyei 
Atyám! hogy semmiből teremtettél. Hálát mon
dok neked Fin Isten! hogy drága véreddel meg
váltottál. Hálát mondok neked Szentlélek Isten : 
hogy a keresztségben megszenteltél és az egye
dül igaz s üdvözítő hitre meghívtál. Ó kegyes 
Istenem és Atyám! mily nagy jóságban és ke
gyelemben részesíted még mai napig is szegény 
bűnös fiadat. Hány lelket hívtál ez éjjel itélő- 
széked elé, s meglehet örökre elkárhoztak? a 
te hozzámy való irgalmasságod azonban meg
őrzött engem éjjeli nyugalmamban. Mikép há
láljam meg igazán, ó legfőbb jóság, hogy ily 
nagy szeretetre méltattál és ez uj napot meg
élnem engedéd, melyet ismét lelkem üdvére és 
életem jobbítására fordíthatok? Ó Uram! mit 
cselekednének az elkárhozottak, ha csak egy 
napot is engednél nekik megtérésökre!

Fölajánlásva. ó  kegyes Atyám! a mai 
nap neked legyen szentelve. Szivem legelső 
fohásza hozzád legyen intézve. Ahányszor csak 
lélegzőm és szivem mozdul, annyiszor légy 
dicsérve és magasztalva általam. Neked aján
lom testemet, lelkemet, minden kivánságomat 
és erőmet; minden, a mi bennem van, dicsérje 
szent nevedet! Bármit gondoljak, kívánjak, 
beszéljek, tegyek vagy szenvedjek mai nap,
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irántadi szeretetböl miuden a te dicsőségedre 
és szent akaratod szerint legyen intézve. Oh 
Istenem! tekints kegyesen e csekély áldoza
tomra és engedd azt összekapcsolnom a te sze
retett fiadnak, az én megváltó Jézus Krisztu
somnak, a keresztfán érettem bemutatott vég- 
hetlen értékű áldozatával.

Föltett szándék. Ob édes Jézus, ki min
den dolognak kezdete és vége, ki ut, igazság 
és élet vagy! ime megfogadom előtted, hogy 
parancsolatid ösvényén akarok járni és mindazt 
teljesíteni, mi egy keresztényhez illik. Mai nap 
különösen ezen jámbor cselekedetet . . . akarom 
végbevinni és ezen erényben . . . szándékom 
magamat gyakorolni. Oh maiasztok kútfeje! 
erősíts gyarló szándékomban, hogy a bűnre 
vivő kisérteteknek győztessen ellentálljak. Vagy 
talán ma újra a gonosz lélek hatalmába adjam 
lelkemet, kiragadván azt vétkeimmel szeretett 
Üdvözítőm karjaiból? vagy ismét szántszándékkal 
és készakarva kövessek el bűnt ? Oh ne engedd, 
kegyes Atyám! hisz nagyon is sokszor vétkez
tem ellened; ma azonban egész határozottsággal 
azt mondom: [megjavítom magamat.

Könyörgés. Szent Isten! szent erős Isten! 
szent hatalmas Isten! fogadj mindenható oltal
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mad alá. Világosítsd tudatlanságomat, támogasd 
gyarlóságomat, ments meg minden szerencsét
lenségtől, fökép a bűntől és az örök kárhozattól.

Istennek minden szentéi könyörögjetek 
érettem! különösen te, oh boldogságos szűz 
Mária, Istennek szent anyja, légy nekem is 
anyám és gyámolóm és szűz jegyeseddel, szent 
Józseffel végy oltalmad és pártfogásod alá. 
Te is szent őrangyalom, ti is, szeretett véd- 
szenteim . . . legyetek pártfogóim gyarlósá
gomban ,és nyerjétek ki nehem a test és lélek 
tisztaságát. — Ugyanazon kegyelmet kérem 
minden hozzámtartozóimra és jótevőimre, kivált
képen ezekre . . . valamint én is minden igaz 
könyörgésébe magamat felajánlom és minden 
szent miseáldozatban és búcsúban részt venni 
kivánok.

Az Atya f  a Fiú f  és a Szentlélek f  Isten 
áldása szálljon reám! — A hivek lelkei Isten 
irgalmasságából békeségben nyugodjanak. Ámen.

Mi Atyánk stb. Üdvözlégy Mária stb. Hiszek egy 
Istenben stb.
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M
Az Ur imádsága.

i Atyánk! ki vagy a mennyekben. Szentel
tessék a te neved; jöjjön el a te országod;



legyen meg a te akaratod, miképen mennyben, 
azonképen itt a földön is; mindennapi kenye
rünket add megnekünk ma; és bocsásdjmeg a mi 
vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk elle
nünk vétetteknek; és ne vigy minket a kisér- 
tetbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
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u.
Az ür angyala.

'dvözlégy Mária! malaszttal teljes; az Ur 
van teveled, áldott vagy az asszonyok között 
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus! 
— Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent 
anyja! imádkozzál érettünk, bűnösökért, most 
és halálunk óráján. Ámen.

H
Az apostoli hitvallás*

iszek egy Istenben, mindenható Atyában, 
mennynek és földnek teremtőjében; és Jézus 
Krisztusban, ö egy Fiában, a mi Urunkban; 
ki fogantaték Szentiélektől, születék szüz 
Máriától; kínzaték Ponczius Pilátus alatt; meg- 
feszítteték, meghala és eltemetteték; szállá alá 
poklokra, harmadnapon halottaiból föltámada; 
fölméne mennyekbe, ül a mindenható Atya 
Istennek jobbja felül; onnan lészen eljövendő



Ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent
iélekben ; egy közönséges keresztény anya- 
szentegyliázat; szenteknek egyességét; bűnök
nek bocsánatát; testnek föltámadását; és az 
örök életet. Ámen.
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 ̂ Az Isten tíz parancsa.

E/n vagyok a te Urad Istened, idegen isteneid 
ne legyenek én előttem; faragott képet ne csi
nálj magadnak, hogy az imádjad.

2. Istennek nevét hiába ne vegyed.
3. Megemlékezzél róla, hogy ünnepeket 

szentelj.
4. Atyádat és anyádat tiszteljed, hogy 

hosszú életű lehess a földön, melyet a te Urad 
Istened ád teneked.

5. Ne ölj.
6. Ne paráználkodjál.
7. Ne orozz.
8. Hamis tanúságot ne szólj felebarátod

ellen.
9. Felebarátodnak feleségét bűnre ne kí

vánjad.
10. Se házát, se mezejét, se szolgáját, se 

szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, se egyéb
nemű jószágát. Ámen.
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A
Az anyaszentegyliáz öt parancsa.

2 anyaszentegyháznak szokott ünnepnapjait 
megüljedy

2. Ünnepnap misét becsületesen hallgass.
3. Bizonyos napokon a parancsolt böjtö

ket megtartsad, és némely eledelektől magadat 
megtartóztassad.

4. Bűneidet minden esztendőben a keresz
tény anyaszentegyliáz törvénye szerint való egy
házi embernek meggyónjad, és legalább husvét 
táján az Oltáriszentséget magadhoz vegyed.

5. Tiltott napokon menyegzőt ne tarts.

Különös felajánlásai
a napi imádságoknak, lelki áldozásoknak, munkáknak, szenvedések 

és egyéb jócselekedeteknek, a hét minden napjára.

-A. teli(

Vasárnapon.

teljes Szentháromság tiszteletére; a katho- 
lika anyaszentegyház elterjedéséért és föl- 
magasztaltatásáért; a római pápáért és a püs
pökökért minden egyházi és világi elöljáróért.

Hét főn .
A tisztítóhelyen szenvedő lelkekért és a 

bűnösök, eretnekek és szakadárok megtéréséért.



Kedden.
Minden szent angyal tiszteletére, hogy 

minket életben és halálban megoltalmazzanak 
és hálaadásúl a tőlük nyert kegyelmekért.

S z e r d á n .

Szent József és minden védszeiitem tisz
teletére, hogy kérjék Istent a kegyelemért, 
miszerint minden keresztény szülők, házigazdák 
és asszonyok gyermekeiket és alattvalóikat 
isteni félelemben és szeretetben felnevelhessék és 
hivatalos kötelességeiket pontosan teljesíthessék.

Csütörtökön.

A legméltóságosabb Oltáriszentség tiszte
letére, hálaadásul annak szerzéséért és mind
azon kegyelemért, melyekben életem folytán e 
szentség által részesültem, azon mulaszt el
nyeréséért, hogy a legméltóságosabb Oltári- 
szentséget halálom óráján méltóan magamhoz 
vegyem; és minden gyermekért, ifjúért és 
szűzért, hogy ártatlanságukat és tisztaságukat 
megőrizzék.

Pénteken.

Jézus Krisztus kínszenvedésének tisztele
tére; az isteni szolgálatban való buzgóság el
nyeréséért és az egyedül lelki és ideigvaló jóért.
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Szombaton.

Az Isten anyjának, a mindenkoron szeplő
telen szűz Máriának tiszteletére, az állhata
tosság ajándékáért, minden rokonomért, testi és 
lelki jótevőmért és a haldoklókért.

E

Hit, remény és szeretet.
Az isteni jóságoknak három főiiululata.

Jszek tehenned igaz élő Istenem! ki a jók» 
nak jiitalmazója és a gonoszoknak büntetője 
vagy. Hiszem, hogy egy vagy állanyodban, 
három személyedben, én Teremtőm, Megváltóm 
és Megszentelőm. Hiszem és vallom azt a szent 
hitet, melyet Krisztus Urunk tanított, az apos
tolok hirdettek, a római közönséges anyaszent- 
egyház tart és ebben a szent hitben állhata
tosan akarok élni és meghalni; mert ezt te 
jelentetted ki, a ki véghetetlen bölcseség és 
csalhatatlan igazmondó vagy.

Bízom Uram Istenem! a te véghetetlen 
irgalmasságodban és a Jézus Krisztus drága- 
látos vérében, melyet oly nagy szeretettel ki
ontott érettem, hogy nekem megbocsátod min
den bűneimet, örök boldogságot adsz és annak 
elnyerésére bő malasztot; mert te kegyelmesen



megígérted, a ki hív vagy igéretidben és hatal
mas azoknak beteljesítésében.

Szeretlek téged Istenem! mindenek fölött 
teljes szivemből, lelkemből, egyedül a te vég- 
hetetlen jóságodért. Oh vajha oly égő szere
tettel szerethetnélek, mint szeretnek téged a 
szent angyalok és dicsőült szentek, kiknek 
szeretetével egybekapcsolom az én csekély sze- 
retetemet és neked bemutatom. Szeretem Iste
nem! minden felebarátomat is te éretted, mert 
parancsolod, hogy szeressem őket. Minden testi 
és lelki jókat a te szeretetedből kivánok nekik; 
azért, a kik ellenem vétettek, azoknak tiszta 
szivből bocsánatot adok; a kik ellen pedig én 
vétettem, azoktól a te szent Fölséged előtt 
alázatosan bocsánatot kérek.

Mivelhogy igy szeretlek, édes Istenem! ime 
ezen szeretettől indíttatván, teljes szivemből 
szánom és bánom, hogy tégedet, minden sze- 
retetre méltó Istenemet, valaha megbántottalak. 
Utálom és gyűlölöm egész életembeli vétkei
met. Bár azt tehetném, hogy soha meg ne bán
tottalak volna. Kész vagyok ezután inkább meg
halni, hogysem téged akárminemü, de kivált 
halálos vétekkel megbántani. Erősíts meg Iste
nem szent mulasztóddal ez indulataimban, föl
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tett jó szándékomban, hogy azokban holtig áll
hatatosan megmaradhassak.

Azonkívül a te akaratodnak gondviselő ve
zérlésébe ajánlom testemet, lelkemet, életemet 
és mindenemet. Legyen Uram! mindenekben 
és mindennemű váltakozó ügyeimben, szegény
ségemben vagy gazdagságomban, betegségem
ben vagy egészségemben, kárvallásomban vagy 
jó szerencsémben és egyéb testi és lelki, boldog 
és boldogtalan állapotomban a te szent akara
tod. De kivált ajánlom neked halálom óráját, 
mely ha ma, vagy akármikor megtörténik, ime! 
ezen szent indulatokat most a végre intézem, 
hogy a végső szentségekben méltóképen része
sülhessek, a mint részes lenni kívánok és add 
Uram I hogy valóban is részes legyek a halálra 
vált Ur Jézusnak érdemeiért. Ámen.

Ki az isteni jóságoknak három főindulatát e 
jelen vagy bármely más, e gerjedelmeket kimeritő- 
leg magában foglaló mutatvány szerint, egyszer ájta- 
tosan elinaádkozza, az 7 évi és 7-szer 40 napi búcsút 
nyer; ki pedig azokat egy hónapon át naponkint) 
vagy halálos óráján elmondja, a teljes búcsúban 
részesül, mely a megholt hívekre is alkalmazható. 
(XIV. Benedek pápa 1756. jan. 26-án).
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Istennek szent Hnyja! 
könyörögj érettünk!
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A
Az angyali köszöntés.

Reggel, délben és este.

z Ur angyala köszönte szűz Máriát s ez 
méhében fogada a Szentlélektöl. Ü d v Ö z l é g y  
Mária . . .

Íme az ür szolgálója, legyen nekem a te 
igéd szerint. Ü d v Ö z l é g y  Mária . . .

És az Ige testté lön és mi köztünk lakozék. 
Ü d vÖ zlé gy  Mária . . ,
V. Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. 
F. Hogy méltók lehessünk Krisztus Ígéretére.

Könyörögjünk. Kérünk Uram 1 öntsd lel
kűnkbe szent malasztodat, hogy a kik az angyali 
üzenet által Krisztusnak a te Fiadnak meg
testesülését megismertük, az ő kínszenvedése 
és keresztje által a föltámadás dicsőségébe 
vitessünk. Ugyanazon mi Urunk Jézus Krisz
tus által. Ámen.

^ste emlékezzél meg a xmrgatoriumbeli telkekről is  
egy „Miatyánk és ÜdvÖzlégy Mária*^ elmondása által, 
melynek végén mondjad:

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik és az 
elenyészhetetlen világosság fényeskedjék nekik. 
Nyugodjanak békességben. Ámen.

A húsvéti időszakban az angyali üdvözlet helyett; 
Mennynek királyné asszonya mondandó. Ki az angyali 
üdvözletét elimádkozza 100 napi búcsút nyer.
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A
Ajtatos fohászok napközben.

A bánat indulata.

tyám! vétkeztem ellened és az ég ellen; 
nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessem,
— Uram! kegyelmezz nekem, szegény bűnös
nek. — Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!
— Istenem! ne engedd, hogy újra megbántsalak.

A jó szándék felinditása.

Felajánlom munkálatimat a királyok kirá
lyának ! Az örökkévalóságra dolgozom! —  
Mindent Isten nagyobb dicsőségére!— Uram! 
irántad való szeretetböl! — Szenteltessék a te 
neved minden lépésemben és tettemben! — 
Nem az én, hanem a te akaratod legyen!

Szentelt víz hintéskor.

Hints meg engem. Uram, izsóppal és meg
tisztulok ; moss meg engem a bűntől és a hónál 
fehérebb leszek.

Ha a házból kimégy.

A te utaidat. Uram! mutasd meg nekem 
és ösvényeidre taníts meg engem! — Menjünk 
békeségben!
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Ua a templomba mégy.
Vigadok, mikor azt mondják nekem: Az 

Ur házába megyünk.

Ha az Oltáriszentség előtt térdet hajtasz.
f

En Uram és én Istenem! — Imádlak 
tégedet láthatatlan Istenség! kenyér szine alatt 
elrejtezett emberség! — Én megváltó Jézusom, 
egyedüli és legfőbb kincsem. Te benned hiszek, 
benned remélek és téged teljes szivemből sze
retlek. — Dicsértessék végnélkül és áldassék 
a legméltóságosabb oltáriszentség.

Ha a templomból kimégy.

Ur Jézus el ne hagyj, mert Üdvözítőnk 
vagy. — Maradj velünk Uram! nem eresztlek 
el, mig meg nem áldasz engem. A mindenható 
Istennek, az Atyának és Fiúnak és Szentiélek
nek áldása szálljon le reám és maradjon min
denkor rajtam.

Munka előtt.
Isten, figyelmezz segítségemre; Uram, 

siess oltalmamra. -
Munka után.

Az örökkévaló királynak, a halhatatlan, 
láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztelet és 
dicsőség.
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Keresztfa vagy feszület előtt.

Imádunk téged Krisztus! és hálát adunk 
neked, mert a te szent kereszted által meg
váltottad a világot.

A boldogságos Szűz szobra vagy képe előtt.

Üdvözlégy Mária! üdvözlégy mennyország 
királynéja! — Oh Anyja a kegyelmeknek! 
Anyja a könyörületnek! Mária légy védelmünk! 
halálban menedékünk!

Megemlékezés Isten jelenlétéről.

Isten lát, Isten hall. Isten mindenütt jelen 
van. — Hová menjek a te lelked elől? hová 
fussak szined elől? — Az Ur szemeivel kisér 
engem; hogyan követhetnék el gonoszságot. 
— Az Ur szemei az igazakon, az Ur szemei 
a gonoszakon. — Szemeim mindenkor az Uron 
vannak.

A hit indulata.
Uram! hiszek. Erősíts meg hitemben! — 

Én a katholika anyaszen tégy háznak híve vagyok, 
e hitben akarok élni és halni.

Remény indulata.

Te benned bízom, Uram; ne szégyenül- 
{ek meg mindörökké! — Ha Isten velem, ki



bir ellenem! — Miért vagy szomorú én lel
kem? és miért háborgatsz engem? Bizzál az 
Istenben; mert Ö Megváltód! — Jézus sebeiben 
van üdvösségünk.

Szeretet indulata.

Mit kívánjak mennyben s mit óhajtsak a 
földön, mint téged, én Istenemet? Te vagy 
szivem Istene és részem az örökkévalóságban! 
— Uram! tudod, hogy szeretlek. — A föl
feszített Jézus az én szeretetem.
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Szenvedésekben és balesetekben.

Kész az én szivem. Isten! kész az én szi
vem mindenre, mi neked tetszik! — Oh Iste
nem! itt égess, itt vágj, itt zaklass; csak az 
örökkévalóságban irgalmazz.

Kísértet idején.

Uram, szabadíts meg! mert elveszünk. — 
íme az Urnák keresztje! Fussatok ellenséges 
hatalmak! — Jézus! Mária! legyetek velem, 
segítsetek rajtam! — Készebb vagyok meg
halni, mintsem az Istent megbántani! — Távoz
zál tőlem, gonosz lélek! csak az Istent akarom 
szeretni és egyedül neki szolgálni.



A harag pillanatában.
Tégy Uram, számra őrizetet és oltalmazd 

meg ajakim ajtaját. Ne engedd szivemet a gonosz
ság szavára hajlani. — Édes Jézusom! adj 
nekem béketűrést. — Oh Mária! édes anyám! 
oltalmazd nyelvemet. — Mindenki, ki harag
szik, méltó az Ítéletre! — A nap ne nyugod
jék le haragotok fölött!

Óra ütéskor.
Uram! add malasztodat, hogy jámborúl 

élhessek és boldogúl kimúlhassak. — Még itt 
a kegyelem ideje, még itt az üdvösség napjai. 
— Munkálkodni akarok, mig nappal van; mert 
eljö az éj, mikor már senki sem dolgozhatik.

Asztali imádságok.
Asztal előtt.

IVlindenek szemei tebenned bíznak. Uram! és 
te adsz eledelt azoknak alkalmas időben; fól- 
nyitod kezeidet és betöltesz minden élő teremt
ményt áldással.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent
iéleknek, miképen kezdetben vala, most és 
mindenkor és mindörökön örökké. Ámen.

Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus kegyel
mezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! —

Miatyánk stb. Üdvözlégy stb. Hiszek egy stb
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Áldj meg minket f  Ur Isten, és ezen f  
ajándékid, melyeket a te jóvoltodból magunk
hoz veszünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. 
Ámen.

H
Asztal után.

álát adunk neked, mindenható Ur Isten! 
minden jótéteményidért. Ki élsz és uralkodói 
mindörökön örökké. Ámen.

Dicsérjétek öt minden népek, mert meg
erősödött az ő irgalmassága és az Ur igaz volta 
megmarad mindörökké.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent- 
léleknek stb.

Uram, irgalmazz nekünk I Krisztus kegyel
mezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! — 
Mi atyánk  stb.

Fizess meg. Uram! minden velünk jótevők
nek az örök élettel. — A hívek lelkei I§ten 
irgalmasságából békességben nyugodjanak. Am.

II. Rövidebb mutatvány.

A s z ta l  előtt. Oh Uram! áldd meg ez étke
ket és engem szegény bűnöst.

A s z ta l  után. Öh Uram ! hálát adok neked 
ez étkekért, melyeket nekem, háladatlan teremt
ményednek, kegyesen nyújtottál
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A
Esti ájtatosság.

z Atyának és Fiúnak és Szentlélek Isten
nek nevében. Ámen.

H álaadás. Istenem és mindenem! ismét 
elmúlt egy ■ nap, mely soha vissza nem jő. Egy
kor — és talán nem sokára — eljő az éj, mely
ben már bünbánatot nem tarthatok. Azért még 
ma, úgymint e nap alkonyán leborúlok előtted 
és szivem mélyéből imádlak Szentháromság egy 
Isten, Atya, Fiú és Szentlélek! Dicsérlek és 
áldlak szent angyalaiddal és dicsőült szenteiddel 
8 hálát mondok mindazon testi és jelki jótéte
ményeidért, melyekkel engem ma és egész éle
temben elhalmoztál! Uram! mivel fizessem visz- 
sza mindezeket?

A  Szentlélek Istennek segítségül h í
vása. Jöjj el Szentlélek Isten! világosítsd föl 
lelkemet malasztod sugárival, hogy a mai nap 
elkövetett bűneimet és mulasztásimat szivfáj- 
dalommal megfontoljam és igazán megbánjam, 
hogy Így veled a legfőbb jósággal kibéküljek. 
Láttad szemeiddel tökéletlenségemet és figye
lemmel kiséréd minden lépésemet. Mutasd meg 
azért, Uram! gonoszságomat és adj erőt bűneim 
megismerésére!

Most vizsgáld meg léHciismeretedet.



Gondold át, mivel foglalkoztál reggeltől 
estig és mi fordult elő; mily helyeken fordultál 
meg? miféle személyekkel társalogtál? hogy 
viselted magadat az imádságban, a munkában, 
a társaságban és mulatságban? hogy viselted 
magadat a templomban és otthon — Isten, ön
magad és embertársaid irányában? vétkeztél-e 
gondolattal, szóval, kívánsággal, cselekedettel, 
vagy a jónak elmulasztásával? különösen hiva
talos kötelességeidnek (mint elöljáró vagy alatt
való, mint atya, anya vagy gyermek) meg
feleltél-e? Az irgalmasság cselekedeteit, melyekre 
alkalmad volt, gyakoroltadé? Kérdezd meg 
magadat, hogyan használtad föl az időt? máso
kat nem csábítottál-e bűnre, vagy más bűnét 
nem nézted-e el, régi föhibádba nem estél-e 
vissza? Vizsgáld meg a jót is, mit cselekedtél, 
vájjon tiszta szándékból. Istenért, vagy pedig 
emberi tekintetből, hiúságból vagy szeszélyből 
vitted-e végbe? A mi nem történik Istenért, 
annak Isten előtt nincsen becse. Ki csak a 
világért dolgozik, az csakis a világtól várhatja 
jutalmát.
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B ánat. Oh Istenem! mily hálátlansággal 
viszonoztam sok és nagy jótéteményeidet! Szé
gyen és bánat futja át valómat, ha meggondo



lom, mily sok gonoszságot miveltem és jót 
mulasztottam el. Elismerem hibáimat és szivem 
mélyéből bánom ezen . . .  és más elkövetett 
bűneimet, mert téged, ob Istenem! kit mindenek- 
föiött szeretnem kellett volna, megbántottalak. 
Oh! bár ne vétkeztem volna soha. Bocsáss meg 
nekem, oh mennyei Atyára! szeretett szent 
fiadnak Jézus K risztusnak fohászai, könnyei, 
szenvedése és halálának érdemei miatt. —  
Benned helyezem, oh Jézus! minden reménye
met. A te szent véredbe mártom minden bűnö
met és gonoszságomat. Töröld el adósságomat, 
oh Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.

E rő s fo g a d á s . Elkezdjek-e ismét vétkezni? 
Megujítsam-e ismét szent sebeidet, oh Jézus! és 
érettem kiontott drága véredet újra lábaimmal 
tapossam-e? még most se kezdjek önmagámon 
és gonosz szokásaimon erőt venni? most se 
hagyjak föl ezen rossz társasággal . . . ? ezen 
bűnre vezető alkalommal . . . ? hát ama bűnös 
kívánságot . . . jobban szeressem-e mint téged, 
édes Jézus! — „Kimondtam:  most el- 
k e z d e m . “ (Zsolt. 76, 11.) — Oh Jézus! add 
malasztodat és erősíts meg föltételeimben!

K önyörgés és segítségül hívás. Kérlek, 
Uram! látogasd meg hajlékomat malasztoddal
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és űzd ki abból a gonosz léleknek minden 
incselkedését. őrizd meg szeplőtelenül ez éjjel 
testemet és telkemet s engedd kegyesen, oh 
Isten! hogy a holnapi napot épségben és erő
ben megélvén, azt a te tiszteletedre és lelkem 
üdvére fordítsam. — Áldj meg, Uram! engem 
és minden rokonomat, ismerősömet, jótevőmet, 
barátomat, sőt ellenaégemet is. kiknek én sziv- 
ből megbocsátok. Oltalmazd meg minden egy
házi és világi elöljárómat; vigasztald meg a 
szegényeket, betegeket és haldoklókat; hall
gasd meg az utasok és a fogságban sinlődök 
fohászait; térítsd meg a bűnösöket és eretne
keket, kik tőled távolodva, a kárhozat útjain 
járnak; világosítsd meg a pogányokat és hitet
leneket; könyörülj a megholt hívek leikein is, 
kik a tisztítótűzben hozzád fölsóhajtoznak és 
adj nekik örök nyugodalmat. Ámen.

Boldogságos szűz Mária, Istennek szent 
Anyja! ki Isten után legnagyobb reményem 
vagy! oltalmad és pártfogásod alá futok. En
geszteld meg nekem szent fiadat, ajánl engem 
szent fiadnak, mutass be egykor szent fiadnak. 
— Szent őrangyalom, védszentsim . . . .  és 
Istennek minden választottai: imádkozzatok
érettem most és halálom óráján. Ámen.

Miatyánk stb. Üdvözlégy stb. Hiszek egy stb
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A  szent mise kezdetére.

Midőn a pap az oltár zsámolya előtt magát mélyen 
meghajtja és bűneiről vallomást tesz képzeld ma
gadnak, mintha az olajfák hegyén az imádkozó 
Údvözitőt látnád, ki kínszenvedése előérzetében 
földre borúit és vért verítékezett — vétkeid miatt.
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Szent mise imák.

I. Szent mise ájtatosság mindennapi használatra.

Ö
A szent mise kezdetétől evangéliumig.

rök, mindenható Ur Isten, mennynek és föld
nek Ura! mély alázattal lehorúlva imádlak 
Téged.

Te vagy az én legfőbb Uram, kitől füg
gök; a Te kegyes ajándékodból van mindenem; 
a Te kezedben van földi és jövendőbeli életem 
sorsa. Mivelhogy ezt szivem mélyéből tudom, 
a tőlem telhető legjobb és legnagyobb áldoza
tot akarom Neked, oh Uram, ennek bebizonyí
tására bemutatni, a szent mise áldozatát t. i.



melyben a Te egyszülött Fiad, a mi Urunk 
Jézus Krisztus, ki egykor a kereszten kiontotta 
vérét valóságosan, itt az oltáron vérontás nél
kül áldozza fel magát neked, mennyei jó Atyám!

Oh, fogadd el ezen áldozatot kegyesen a 
pap kezéből s én tőlem is. Fogadd el ezt tőlem 
imádásom áldozatául, irántad érzett határtalan 
tiszteletem és hódolatom kifejezésére. Méltóbban 
nem is imádhatnálak Téged, legfőbb Uramat 
8 Istenemet, mintha szent Fiadat magát aján
lom fel Neked az ő véghetetlen érdemeivel s 
egyszersmind magamat hozom áldozatúl irán
tad való engedelmességből és szeretetből, aka
ratomnak a Te legszentebb akaratoddal való 
legteljesebb egyesülésében.

Fogadd el ezen áldozatot szent Fiadnak 
érdemeivel együtt tőlem hálaáldozatúl a tőled 
nyert testi és lelki jókért s fogadd el vele 
engedelmességem és szeretetem felajánlását is.

Fogadd el engesztelő áldozatúl. Add meg 
nekem ezen áldozat tekintetéből mind ama 
kegyelmeket, melyek a valódi bünbánatra és 
igaz megtérésre szükségesek s ha azután bün- 
bánatomnak áldozatát Neked bemutattam, oh 
akkor’ne csak bűneimet engedd el, hanem ékesítsd 
fel egyszermind lelkemet is megszentelő maiasz-
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tód által, hogy barátod, gyermeked s országod
nak örököse lehessek.

Végre fogadd el azt egyszersmind kérő 
áldozatul magamért és minden embertársamért, 
barátaim és ellenségeimért, élőkért és meg
holtakért. Jézus Krisztus, a te egyszülött Fiad, 
kereszthalála által minden testi és lelki kegyel
met s jótéteményt számunkra kiérdemelt és 
mint közbenjáró s közvetítő a szent mise-áldo
zatában minden érdemét újból bemutatja Neked; 
tekints azért azokra kegyesen s add meg 
nekünk mindazt, mi nekünk hasznos most és 
az örökéletben.
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H
Evangéliumra.

álát adok neked. Uram, az evangeliomért, 
melyet Fiad, Jézus Krisztus a földre hozott 
és mostanáig hirdet nekünk. Általa ismertelek 
meg Téged és tudom, hogy miképen juthatok 
igaz bünbánat s folytonos jobbulás által Hozzád 
a mennyországba. Nem fogom soha szégyelleni 
az evangéliumot, hitemet mindenkor az egész 
világ előtt szóval és tettel bevallom. Soha 
semmi engem el nem tántoríthat, hogy akár 
emberi tekintetekből vagy egyéb okból mást 
mondjak vagy tegyek, mint azt, mit tőlem a



Midőn a pap az evangélium olvasásába indulj gon
dold meg, hogyan hurczolták Krisztust Pilátushoz 
s mily hamisan vádolták őt azonnal. — ígérd meg 
Üdvözítődnek, hogy az evangéliumban foglalt 

tanítását soha meg nem tagadod.
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Te szent evangeliomod kíván. Nem akarom a 
gonosz világ tanait és példáit követni, hanem 
úgy akarom, hogy az evangeliom tanítása 
vezesse gondolataimat, szavaimat, cselekedeimet 
és egész életemet.

Oh, mit használna nekem az, hogy Jézu-. 
som a mennyországba vezető utat nekem meg
mutatta, ha nem haladnék azon? Örök kárho
zatom csak annál bizo^iyusabb és rettenetesebb 
lenne!

Hiszekegyre.
Mondd a pappal együtt te i s :  „Hissehegy Istenben,^ stb.

Ezt és mindazt, mit a katholika anyaszent- 
egyház hogy higyjük, élőnkbe ad, minden 
kételkedés nélkül erősen hiszem és állhatato
san vallom. Hiszem pedig mindezt azért, mert 
Te, véghetetlen igaz Isten, magad ezt igy ki
nyilatkoztattad Jézus Krisztus, egyszülött Fiad 
által, ki istenségét kétségtelen jelek és csodák 
által bebizonyította, apostolainak s ezek utó
dainak, az egyház elüljáróinak pedig a ki
nyilatkoztatott tanítás hirdetésére a Szentlelke! 
megígérte

 ̂ g Felajánlásra.

iVlennyei Atyám a pap már felajánlja neked 
a kenyeret és bort, mely nemsokára Fiadnak,



Felajánlásra.

Midőn a pap a kelyhet felbontja s  ̂ kenyeret és 
bort fölajánlja, gondold meg, miként engedé magát 
Jézus Pilátushoz visszavezettetni s mily készség
gel veté magát alá a kegyetlen ostorozásnak és 

koronázásnak.
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Jézus Krisztusnak szent testévé és vérévé át
változik. Tekints kegyesen ezen ajándékokra 
és áldd meg azokat. De áldj meg engem is, 
hogy áldozatom, melyet szent Fiad áldozatával 
együtt mutatok be Neked, előtted annál ked
vesebb legyen. Oh én méltatlan, ki bűneim 
által Téged már annyiszor megbántottalak s 
kegyelmedet elvesztettem! De szívből bánom 
minden bűnömet és erősen fogadom, hogy ezen
túl igazi keresztény élet által kedvedet keresem.

(Gondolj itt szokásos bűneidre s hibáidra. Gondol
kodjál arról is, hogyan s mi módon szokhatnál el azoktól 
legrövidebb idő alatt ás hogy a jó cselekedetek gyakor
lására mely alkalmakat használhatsz fel leginkább. — 
Fogadd meg komolyan, hogy me^obbítod magadat s a 
jótevósre szolgáló alkalmakat felhasználod. Ily komoly 
feltétel lesz részedből az Ur szini előtt a legkedvesebb 
áldozat.)

M.
Praefa^ióra.

Lennynek és földnek Ura, hozzád emelem 
föl lelkemet és szivem mélyéből hálát adok 
Neked a mostanig nyert testi és lelki jótéte
ményekért. Hálát adok neked a Te fiad, a mi 
Urunk Jézus Krisztus által, ki a kereszten 
érettem és minden emberért magát feláldozta 
és ezen áldozatát az oltáron most ismét meg-



űjítja. Általa magasztalom szent Fölségedet g 
a mennyország angyali karával együtt zenge- 
dezem:

Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene! 
Telve az ég és föld dicsőségeddel! Hosanna a 
magasságban! Áldott, ki az Ur nevében jön! 
Hosanna a magasságban!
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£  á n 0 n r a.

^ ég ed , azért legkegyesebb Atyánk, a te Fiad, 
Jézus Krisztus, a mi Urunk által alázatosan 

kérve-kérünk, vedd kegyesen és áldd meg ezen 
ajándékodat, adományaidat, e szent tiszta áldo
zatokat, melyeket a pappal egyetemben külö
nösen a te szent, közönséges anyaszentegy- 
házadért mutatunk be Neked, hogy azt az egész 
világon fenntartani, megőrizni, egyesíteni s 
igazgatni méltóztassál, a te szolgáiddal N. pá
pánkkal és N. püspökünkkel és N. királyunk
kal s minden igaz hivövel, a közönséges apos
toli hitnek vallóival együtt.

Emlékezzél meg. Uram, szolgáid és szol
gálóidról, kikért imádkozni tartozunk vagy 
kikért imádkozni szándékunk, különösen N.-ről.

Hozzád fordulunk most, egyesülve a min
denkoron dicsőséges Szűz Máriával, Jézus Krisz



tus anyjával, a szent apostolokkal, vértanukkal 
és szentekkel, kiknek emlékezetét ünnepeljük. 
Az ő érdemeik s esedezéseik által szálljon le 
reánk most és mindenkor isteni segítségednek 
áldása. A mi Urunk Jézus Krisztus által, most 
mindörökké. Ámen.

Vedd kegyesen ez áldozatot, melyet az 
anyaszentegy^ázzal egyesülve Neked bemuta
tunk. Add nekünk ezen áldozat által békesé- 
gedet, óvj meg minket az örök kárhozattól s 
végy föl minket választottaidnak seregébe.

Ezt kérjük a mi Urunk, Jézus Krisztus 
által, ki ezen pillanatban a mennyből szent 
angyalainak kiséretében az oltárra valóban le
száll, hogy legforróbb szeretetének s legmélyebb 
megalázásának művét végrehajtsa, midőn isten
ségét és emberségét a kenyér és borszine alá rejti-
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^  Urfel mutatás alatt.

vJh Jézusom, te benned hiszek! Oh Jézusom! 
te benned reményiek! Oh Jézusom, szivemből 
szeretlek! mély alázattal köszöntlek, isteni Bá
rány, ki értem s az egész világ bűneiért a 
keresztfán s itt az oltáron feláldoztad magadat.

Alázatossággal köszöntlek Jézusomnak 
legszentebb, legdrágább vére, elrejtve a bor 
igénytelen színe alatt! Mosd meg, tisztítsd meg,



Gondold meg, miként szegezték Jézust szent 
anyja szemeláttára vasszegekkel a keresztre és 
hogyan emelék őt azon iöl az egész világ szeme

láttára.
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szenteld meg szegény lelkemet az örök életre! 
Jézus, érted élek! Jézus, érted halok! Jézus, 
élve-halva tied vagyok!

- . Urfelmutatás után.

iVli, a te méltatlan szolgáid, megemlékezünk 
most Fiadnak, a mi Urunknak boldogító szen
vedéséről, dicsőséges feltámadásáról, mennybe
meneteléről és feláldozzuk isteni Felségednek 
az ö  szent testét és isteni vérét, mint tiszta, 
szenf és szeplőtelen áldozatot, az örök életnek 
kenyerét s az örök üdvnek kelyhét.

Fogadd el kegyesen és engesztelődve e 
magasztos áldozatot, amint egykor Ábel, Abra- 
hám s Melkizedek áldozatait elfogadtad. Engedd, 
hogy Fiad legszentebb testének s vérének 
valamennyien részeseivé lehessünk és hogy 
minden mennyei áldással s malaszttal betel
hessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisz
tus által. Ámen.

Emlékezzél meg. Uram. szolgáid és szol
gálóidról is, kik bennünket megelőztek a hit 
jelével és a béke álmát aluszszák, különösen 
N. N. lelkeikről; add meg ezeknek s minden. 
Krisztusban elhúnytnak az enyhülés, világosság 
és békeség helyét. Ugyanazon Jézus Krisztus, 
a mi Urunk által. Ámen.



Páter nosterre.

Gondold meg, hogyan vált el Krisztus lelke 
testétől. — Imádkozzál boldog kimúlásért.
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ü
Páter nosterre.

ram Istenem! Szent Fiad üdvös parancsainál 
fogva s isteni tanításai értelmében bátorkodunk 
Hozzád Így szólni: Mi Atyánk, ki a meny- 
nyekben vagy stb.

Szabadíts meg kérünk, Uram, minket min
den elmúlt, jelen és jövő gonosztól s add nekünk 
a te békeségedet most és mindörökön. Ámen.

Oh Isten Báránya, ki elveszed a világ 
bűneit; irgalmazz nekünk!

Oh Isten Báránya, ki elveszed a világ 
bűneit; irgalmazz nekünk!

Oh Isten Báránya, ki elveszed a világ 
bűneit; adj nekünk békeséget!

0
Á l d o z á s r a .

h édes Jézusom, mily nagy a te szereteted 
irántunk! Te nemcsak áldozat kívánsz lenni 
az oltáron, hanem valóságos lelki eledelünk is. 
Te nemcsak azt akarod, hogy a szent misé
ben magunkat felajánljuk, hanem azt is, hogy 
szent tested és véred vétele által Veled leg
bensőbben egyesüljünk! Oh bár a pap kezéből 
én is magamhoz vehetném szent testedet s vére
det. Mivel azonban erre méltó nem vagyok:



Mikor a pap áldást ad.

Gondold meg miként áldá meg Krisztus mennybe
menetele alkalmával tanítványait.



hogy hajlékomba jöjj, Uram, kérlek, mondd 
csak egy szóval s meggyógyiil az én lelkem, 
pe lia méltatlan voltom miatt ezen angyali 
vendégségben valósággal nem részesülhetek is, 
ba a vámossal együtt kénytelen vagyok is bűn' 
bánó szivvel fólkiáltani: Istenem, irgalmazz 
nekem szegény bűnösnek! Te, kegyes Jézu
som, megteheted mégis, hogy osztályosa lenes* 
sek mindazon mulasztóknak, melyek szent tes
ted és vérednek valóságos vételével a lélekbe 
átmennek. Legalább lelkiképen forrón óhajtok 
Teveled legbensöbben egyesülni és Benned 
holtomig megmaradni. Megtisztítom szivemet 
a bűnnek minden szenyjétöl, hogy mihamarább 
egyesülhessek Veled e szentségben. Részesíts 
azután engem a szent mise áldozat minden gyü
mölcsében. Add meg nekem ezt, Uram Jézus, 
azon szeretetednél fogva, melyből előbb a 
keresztfán s azután a szent misékben magadat 
feláldozod s ezen angyali vendégségben híveid
ben bensőképen egyesülni kivánsz.

U Áldozás után.

jra bemutattatott már a szent mise áldozat, 
újra feláldozta magát Neked, mennyei Atyám* 
a te Fiad, Jézus Krisztus és Vele együtt be
mutattam én is saját magam áldozatát. Amily
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bizonyos, hogy kedvedet találod egyszülött 
Fiad áldozatában, úgy tessék Neked, Uram, az 
én áldozatom is az ö kedvéért. Önmagamat 
ajánlottam fel Neked, Uram s nem is akarom 
ezen áldozatomat soha többé visszavenni, sőt 
inkább egészen a Tied akarok maradni. Kegyel
med által istápolva mindenkor arra iparkodom, 
hogy szent akaratodat teljesítsem parancsola
taidat mindenben megtarthassam. Téged sze
retni kivánlak mindengkfelett, felebarátomat 
pedig, mint önnönmagamat. Egyetlen ember
társamat, még legnagyobb ellenségemet sem 
akarom e szeretetemből kirekeszteni; mert a 
te szent Fiad minden emberért meghalt a 
keresztfán s minden emberéit megújítja ezen 
áldozatát a szent misében. Mindazon erényeket 
gyakorolni akarom, melyekre a te Fiad, Jézus 
Krisztus, tanítása és példája által oktat! mert 
ezek nélkül kedvedet nem találhatom.

Add reám szent malasztodat, hogy a jövő
ben, mint igazi keresztény kathoíikus jámborul 
éljek, holtom után pedig Hozzád a boldog 
mennyországba juthassak, a mi Urunk Jézus 
Krisztus által, ki Veled és a Szentlélekkel, 
mint igaz Isten él és uralkodik mindörökön. 
Ámen.
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II. (jyászmise ájtatosság.

Előkészület.

Jézus Krisztus! Te a szent miseáldozatot határ
talan szeretetednél fogva nemcsak az élők, ha
nem az Isten kegyelmében elhúnytak üdvéért 
is rendelted. Felajánlom tehát Neked e szent 
misét s imáimat . . . megholtnak lelkeért s 
mindazokért, kik a tisztítótűzben szenvednek, 
az ö nagy szenvedéseik enyhítésére s bűn
adósságuk teljes kiegyenlítésére. Kérlek, leg
kegyesebb Jézusom egyesítsd ezen áldozatomat 
s csekély értékű ájtatosságomat, nemkülönben 
minden szenteknek könyörgését a te véres, 
szent áldozatoddal, szenvedéseiddel s utolsó 
fohászaiddal és ajánld fel mindezt mennyei 
Atyádnak, hogy a te érdemeidért . . . lelke s a 
többi lelkek mind kiszabadulhassanak a tisztító
hely tüzéből. Ámen.



Mise  kezdetére.

^  A z Atya Istenhez.
w h  mennyei Atya, irgalmasságnak Istene! 
irgalmazz a purgatoriumban szenvedő lelkek- 
nek. Hiszen, oh legkegyesebb Atyám, kik e 
tüzbörtönben szenvednek szinte mind a te kép
másaid. Tekints szeretett Fiad öt szent sebére. 
Ezen kegyelemforrásokból csergedező szent 
vérének véglietetlen értékét áldozza ö  fel Neked 
az ö  tartozásukért váltságdíjul. Fogadd ezt 
kegyesen s nagy irgalmasságod szerint könyö
rülj minden megholt híveden s különösen . . . 
lelkén, kiért imádkoznom keresztény szerete- 
tedböl kötelességem.

A  Fiú Istenhez.
r ■

Oh Jézusom, jóság és irgalmasság forrása! 
Oh miképen tekinthetnél Te, ki a szeretet szent
ségében jelen vagy, részvét nélkül az elhagyott 
lelkekre! Emlékezzél meg, legkegyesebb Jézu
som, hogy éppen ezen lelkekért lettél emberré, 
ezekért szenvedtél annyi nagy kínokat s végre 
halált a keresztfán. Oh Jézus, a lelkek leg
hívebb kedvelője, engedd, hogy szenvedésed, 
kereszted, szent véred és halálod . . . lelkét s 
a többi megholt híveidet a tisztítótűzből ki
szabadítsa.
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A  Szentlélek Istenhez.
Szentlélek Ur Isten, a szeretetnek s vigasz

talásnak lelke! Oh hány és hány lélek ég a 
tisztítótűz lángjaiban minden vigasztalás nélkül 
és elhagyatva. Oh, a szegények Atyja, hall
gasd meg ezen elárvult bűnösök könyörgéseit 
8 fohászait, jöjj segítségükre nyomorúságukban.

Oh Szentlélek, legjobb vigasztalója és 
szerető barátja a telkeknek, hiszen Tieid e 
lelkek, a szent keresztségben a hit által magad
nak jegyezted el őket s Nálad az égben az ö 
helyök. Üdítsd fel őket a lángtengerben kegyel
med harmatjának egyetlen cseppjével! Szaba
dítsd ki őket mihamarább börtönükből! Vezesd 
őket szent színed elé és add nekik a dicsőség
nek általuk már régen sóvárogva óhajtott koro
náját. Ámen.
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0
Kyriettől Oífertoriuinig.

Szűz Máriához.

h Mária, irgalmasságnak Anyja! íme szol
gáid és szolgálóidnak lelkei, kiket szent Fiad, 
Jézus, saját drága vérén megváltott, hozzád 
sóhajtoznak s kiáltanak tüzes börtönükből. 
Figyelmezz, oh legfájdalmasabb Anya, az ő 
siránkozásaikra! Hallgasd meg sóhajaikat és



könyörgéseiket! Einlékcztesd isteni Fiadat azon 
nagy szeretette és sok gondozásra, melylyel őt 
gyermekségében különösen ápoltad s nevelted. 
Mutasd meg neki anyai kebledet, melyen halála 
után nyugodott s mutasd meg az elhagyott 
lelkeknek mihamarább Jézust, méhednek áldott 
gyümölcsét; oh jóságos, oh kegyes, oh édes 
szűz Mária! Ámen.

A  szent örzöangyalhoz.
Oh szent örzőangyalok, kikre Isten az 

emberek gondozását s üdvét bízta, ime a sötét 
börtönben a nektek drága és reátok bizott lel
kek minden segély nélkül szűkölködnek. Oh 
hány fohászt bocsátanak ezek hozzátok a menny
országba! Mily forrón óhajtanának veletek 
lenni! Oh figyeljetek résztvevő sziveitekkel az 
ő fájdalmas kiáltásaikra! Kérjétek buzgón Is
tent, hogy hátralevő büntetéseiket kegyesen 
engedje el nekik. Oh szánjatok le sietve az 
égből hozzájok s vigyétek őket magatokkal 
fel a magas mennybe. Ámen.

— 62 —

Isten Szentjeihez.
Oh Istennek kedvelt barátai! tekintsetek 

csak íe szánakozó szeretettel azon lelkekre, 
kik Jézus Krisztu.s által fivéreitek, nővéreitek.



rokonaitok. Hozzátok tartozók Ők s csak bün- 
adósságuk miatt vannak most még a gyötrel
mek között. Ok járuljatok a legfölségesebb 
Szentháromság elé, mutassátok be Istennek a 
ti érdemeiteket, kínjaitokat, halálotokat, egye
sítsétek ezeket Krisztus Jézus, véghetetlen 
érdemeivel és addig kérjétek Istent ezen sze
gény lelkekért, míg közbenjárástokra kiszaba
dulhatnak börtönükből s veletek egyesülhetnek 
az örökkétartó boldogságban. Ámen.

—  6 3  —

y Offertorium, Sanctus és Urfelmutatásra.

Jh ogadd kegyesen, mennyei Atyánk, a bor és 
kenyér szent áldozatát, melyet most a pap 

dicsőségedre, az élők és megholtak üdvére az
f

oltáron bemutat. Eu felajánlom ezt . . . lelkeért 
s mindazokért, kik még a purgatoriumban szen
vednek. Minden kínjaikat, panaszos fohászaikat, 
bánatos könyeiket, áldozatúl hozom most Neked 
s egyesítve Jézus Krisztus szentséges vérével 
s minden érdemeivel engesztelő áldozatúl aján
lom fel a purgatoriumbeli szegény lelkekért e 
jelen szent mise mondatik s a tisztítóhelyen 
szenvedő többi lélekért is, különösen azokért, 
kik szabadulásukhoz legközelebb állanak.



Tekintsd, oh legkegyesebb Atyánk, szent 
Fiadnak tövisekkel koszorúzott fejét, lehunyt 
szemeit, vértől ázott, halvány arczát és száját 
és irgalmazz azon szegény telkeknek, kiknek 
kínjait én okoztam.

Tekintsd, oh kegyes Atyánk, szeretett 
Fiadnak kifeszített karjait, szegekkel átvert 
'kezeit és lábait, átdöfött szivét és irgalmazz 
azon szegény telkeknek, kiknek kínjaik a leg
fáj dalmasabhak.

Tekintsd, oh, jóságos Atyánk, Jézusnak 
tetőtől talpig megszakgatott testét, fölpattant 
ereit, izeikből kiforgatott tagjait és irgalmazz 
azon szegény lelkeknek, kiknek még legtovább 
kellene szenvedniök. Tekintsd, oh irgalmas 
Atyánk, ártatlan Fiadat, Jézust, hogyan gúnyol
ják, szidják s gyalázzák őt a legnagyobb kínok 
■̂és halálos gyötrelmei között, hogyan el van 
hagyatva ég és föld, emberek s angyalok által, 
de még Tőled is és irgalmazz azon szegény 
lelkeknek, kikről az emberek már egészen el
feledkeztek. Vedd, mennyei Atyánk, figyelembe 
ezeket s egyszersmind a szegény lelkek bor
zasztó kínjait, melyeket ők Neked Jézus Krisz
tus szándékával, engedelmességével és szere- 
tetével egyesítve általam felajánlanak és hall
gasd meg buzgó és forró könyörgésünket, add
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nekik kegyelmedet, irgalmazz nekik és nyc* 
morúkból szabadítsd ki őket! Ámen.

A  szent ostya felmutatásakor:
Oh Jézusom, Istenem és Megváltóm, hiszem, 

hogy a legfölségesebb szentségben itt az oltároa 
istenségeddel és emberségeddel jelen vagy \ 
Imádom a szent ostyában legszentebb testedet, 
véredet és lelkedet s kérlek fordítsd kegyes 
szemeidet ez oltárról a tisztítóhelyre és örven
deztesd meg vigasztaló tekinteteddel a szegény 
szenvedd lelkeket!

\
A kehely felmutatásakor:

Oh legkegyesebb Megváltóm és Üdvözi* 
töm. Krisztus Jézus! Imádom a kehelyben 
jelenlevő drága szent véredet, mely testeddel 
és lelkeddel egyesítve van. E szentséges véí- 
nek egyetlen csöppje kiolthatja a tisztítótűz láng
jait. Ajándékozd tehát meg, oh szeretetteljes 
Jézusom, drága szent vérednek csak egyetlen 
egy csöppjével a purgatoriumbeli elhagyatott 
lelkeket, hogy vigasztalást és kínjaikban eny- 
hületet nyerhessenek.

Urfelmutatás után.

^dvözlégy Megváltónknak drága szent vére.
Ugyanazon szent véred ez, mely as olajfák
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hegyén s a keresztfán ereidből patakzott. Oh 
szenvedő Jézusom, mosd meg, tisztítsd meg e 
vérrel a megholt híveket minden bűneikből. 
Ugyanazon szent vér ez, mely Pilátus pitvará
ban az oszlop alatt Megváltóm megostorozta- 
tásakor gyógyfürdővé összefolyott. Oh meg
sebzett Jézusom, áldozd fel e vérnek egyetlen 
cseppjét mennyei Atyádnak a purgatóriumban 
szenvedő lelkek bünváltságára.

Ugyanazon szent vér ez, melyet szeretett 
Üdvözítőmnek áldott fejéből a tövis korona 
fakasztott. Oh én megkoronázott Királyom, 
Krisztus Jézusom! Adj csak egy cseppet e 
véredből minden sebeidből a purgatoriumba, 
hogy a tüzes lángokat eloltván, valamennyi 
szenvedő léleknek, kínjaikból szabadulást és 
örökkétartó vigaszt szerezzen. Ámen.
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0
Ágnus Dei-re és áldozásra.

h keresztre feszített Jézusom! alázatosan 
köszöntőm és tisztelem jobb kezedet nyitott 
sebedet és abba ajánlom megholt szüleim, test
véreim, rokonaim, jótevőim, barátaim és ellen
ségeim lelkeit. Azon szent véred, mely szent 
véred, mely szent jobbodból folyt és az ebben 
szenvedettfájdalmaidra kérlek, irgalmazz nekik.
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tekints reájok kegyesen, vigasztald és örven
deztesd meg őket.

Oh legkegyesebb Jézusom! Ájtatosan kö
szöntőm és tisztelem bal kezednek és ebbe 
ajánlom azon lelkeket,'kik imádságom és segít
ségem után különösen sóvárognak. Az ebből 
kifolyt véredre és ábban kiállott fájdalmadra 
kérlek, nyújtsd ki feléjök szent kezeidet és sza
badítsd ki őket súlyos szenvedéseikből.

Oh kegyes Jézusom í ájtatossággal köszön
töm és tisztelem jobb lábadnak sebét és ebbe 
ajánlom azon lelkeket, kikért akarod, hogy 
imiádkozzam. Az ebből kifolyó véredre és abban 
elszenvedett fájdalmadra kérlek, hallasd velők, 
ezen örvendetes szavaidat: „még ma velem 
lesztek a paradicsomban.

Oh kegyelmes Jézusom! Buzgón köszön
töm és tisztelem bal lábadnak sebét és ebbe 
ajánlom azon lelkeket, kik szenvedéseidnek s 
fájdalmas Anyádnak legbuzgóbb tisztelői. Az 
ebből folyt véredre s abban kiállott fájdal
madra kérlek, enyhítsd meg őket ezen sebed 
egy-egy csöppjével s engedd el nekik kegye
sen a még hátralevő büntetésüket.

Oh legirgalmasabb Jézusom! Bensőleg kö
szöntöm és tisztelem szent oldaladnak sebét és 
ebbe ajánlom azon lelkeket, kikért szándékom



volt e szent misét hallgatni. Ezen szent oldal- 
sebedből kicsurgott vérre, a kereszten három 
órán át szenvedett fájdalmaidra és halálos gyöt
relmedre, úgy szintén mindhalálig megszomo
rodott anyádnak szenvedéseire kérlek: oltsd el 
a kegyelemnek ezen drága szent vére és vize 
által az ö hőségüket s hivd fel a szegény szen
vedő lelkeket Magadhoz a végnélküli örömökbe, 
hogy Neked hálákat adván Téged választot- 
taid társaságában szüntelen magasztaljanak és 
dicsőítsenek. Ámen.
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Áldozás után*

0h legkegyesebb Megváltóm, ki irántunk való 
végtelen szeretetből a legméltóságosabb oltári- 
szentségben magadat hagytad nekünk, hogy 
szivünket a te Sziveddel egyesíthessük; ki 
szivedet megnyitni engedted s oldaladnak e 
szent sebét még dicsőséges feltámadásod után 
is hordozni akartad, hogy az a megholt keresz
tény hívek számára a mennyország nyitvaálló 
kapája lenne; átdöfött szivednek határt nem 
ismerő szeretetére kérlek, nyisd meg a meny- 
nyék kapáját minden szenvedő lelkek előtt s 
vezesd őket azon keresztül a mennyek orszá
gába.



Oh legkegyesebb Jézusom, ne zárdd el 
tovább előttük a te szeretetböl megsebzett szi
vedet. Félelmes aggódásodra és szomorúságodra 
és gyöngeségedre, legvégső szükséged és halál- 
félelmedre, melyeket szived egész szenvedésed 
alatt, de kivált a kereszten érzett, valamint 
szűz Mária hét tőrrel átdöfött szivére, melyen 
a te kihűlt szived nyugodott, kérlek, nyisd 
meg az üdv kapúját, a mennyország ajtaját, 
dicsőséges szivedet, oh Jézusom! s vezesd be 
a szenvedő lelkeket mind az égbe és add az ő 
közbenjárásuk által nekem is azon kegyelme
det, hogy keresztény módon élvén s boldogúl 
meghalván, halálom után én is bemehessek az 
örökkétartó örömökbe. Ámen.

(Imádkozzál öt Miatyánkot és öt Üdvözlégyet.)

Kérünk, jöjj segítségére szolgáidnak, kiket 
drága szent véreddel megváltottál.

V. Uram, adj nekik örök nyugodalmat.
R. És az örök világosság fényeskedjék aekik. 
V. Nyugodjanak békeségben.
R . Ámen.
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(Naponta egyszer 300 napi búcsú VII. Pius pápa, 
1817. február 6.)
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Imádságok.

H
M e g h a l t  férfiért.

allgasd meg, Uram, könyörgésünket, mely
ben irgalmasságodat alázatosan kérjük, hogy 
megholt szolgádnak lelkét, melyet e világból 
kiszólítottál a békeség és örök világosság laká
sába fölvegyed és szenteiduek társaságába bo
csássad. Ami Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

K
Megholt nőért.

érünk. Uram, Téged könyörülj irgalmassá
god szerint szolgálódnak lelkén és a halandó
ság nyavalyáitól őt megszabadítván helyezd 
vissza a végnélküli boldogság örökébe. A mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen,

0
S z ü l ő k é r t .

h Isten, ki atyánkat s anyánkat tisztelnünk 
meghagytad, irgalmazz megholt atyám és anyám 
leikeinek. Engedd el nekik bűneiket, nekem 
pedig add, hogy az örök dicsőség világosságá
ban Őket viszontláthassam. A mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Ámen.
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M,
Megholt gyermekért.

Lenuyei Atya! magadhoz vetted kedves gyer
mekemet az örökkévalóságba. Imádom legszen
tebb akaratodat. Szivemnek fájt ugyan e vesz
teség; de a te akaratod legyen mindenben az 
én örömöm. Kifürkészhetien bölcseséged és vég- 
hetetlen szereteted csak bölcset és jót rendel
het és minden, a mit Te véghez viszesz már 
csak azért is bölcs és jó, mert Te teszed. Gyer
mekem kora halálát már csak azért is jótéte
ménynek és kegyelemnek tekintem, mert a szent 
Írás mondja: „kedves volt Istennek az ő lelke; 
azért sietett öt kivinni a gonoszok közül. 
(Bölcs. 4. 24.)

Hogyha a gyermekem még á tisztítóhelyen 
volna, úgy kérlek, mennyei Atyám, vedd föl 
öt hamar, igen, minél elÖbb a tökéletes örök 
nyugalomba. Hiszen ö nem annyira az én, mint 
inkább a Te gyermeked; Te nevelted a szent
egyház tanai és szentségei által a jámborság és 
erény természetfölötti életére. Engedd ezen gyer
mekedet végképen hozzád jutni; Fiadnak, Jézus 
Krisztusnak érdemei által, kitől én is remény
iem elnyerhetni gyermekem örök dicsőségét. 
Ámen.
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0
Megholt rokonokért.

h Isten, minden kegyelemnek adományozója 
s az emberek üdvének előmozdítója, irgalmas
ságodhoz folyamodunk, engedd, hogy családunk 
tagjai, barátai és jótevői, kik ez életből ki
múltak, a mindenkoron szeplőtelen szűz Anya 
Mária és a többi szentek közbenjárása által az 
örök dicsőségnek résztvevésére jussanak. A mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

A
A megholt hívekért.

( A  1 2 9 .  z s o l tá r . )

mélységekből kiáltok. Uram, hozzád.
Uram, hallgasd meg az én szómat, legye

nek füleid figyelmesek az én könyörgésem 
szavára.

Ha a vétkeket figyelembe veszed, Uram, 
Uram, ki állhat meg előtted?

De nálad vagyon a kegyelem és a te tör
vényedért reményiek benned. Uram! Reményi 
az én lelkem az ö igéjéért.

Az én lelkem az Urban bízik.
A reggeli vigyázattól éjjelig bízzék Izrael 

az Urban.
Mert az Urnái az irgalmasság és nála 

bőséges a megváltás.



És ö megszabadítja Izraelt minden gonosz
ságából.

Adj, Uram, Örök nyugodalmat nekik.
És az örök világosság fényeskedjék nekik. 
Nyugodjanak békében. Ámen.

V. Uram, hallgasd meg könyörgésemet.

R. És az én kiáltásom jusson elődbe.

— 73 —

M,
Könyörögjünk,

Unden híveknek Teremtöje és Megváltója, 
Ur Isten, add a te szolgáid és szolgálóid lei
keinek minden bűneiknek elengedését, hogy a 
bocsánatot, melyet mindenkor óhajtottak, ájta- 
tos könyörgések által elnyerhessék. Ki élsz 
és uralkodói örökön örökké. Ámen.

(100 napi búcsú naponta, ha e z.soltárt az estéli 
őrsfkban elmondjuk. VI. Pius 1781. márcz 18.)



Üdvözlégy megváltómnak, szabadi- 
tómnak legkegyesebb Szive, te m eg- 
győzhetetlen forrása isteni kegyeknek.



m i?(9^
V ÍV

Gyónási ájtatosság.

S A Szentlélek segítségül hívása.
zentlélek Ur Isten, minden kegyelemnek adó. 

mányozója! Gyónni akarok, hogy lelkemet meg
tisztítsam elkövetett s még ki nem engesztelt 
bűneimtől. De mivel tudom, hogy szent mulasz
tod segítsége nélkül ezt el nem érhetem, azért 
alázatos szívvel kérlek: add meg nekem e szük
séges mulasztót. Világosítsd meg elmémet, ger 
jeszd fel szivemet, hogy azokat teljesen meg
ismerjem, szívből megbánjam és azokért minden 
erőmből elégtételt is adhassak a  mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Ámen.

(Vizsgáld meg lelkiismeretedet oly gondosan, 
mintha ez biztosan utolsó gyónásod volna. Ha előbbi 
gyónásaid közül valamelyik bármely okból érvénytelen 
volt talán, úgy lelkiismeretedet az utolsó érvényes vagyis 
jól végzett gyónástól fogva kell megvizsgálnod; mert 
rosszúl végzett gyónás nem szerez bűnbocsánatot, sőt 
inkább ha utána áldoztál szentségtörés bűnével terhelted 
lelkedet.)



Útmutatás a lelkiismeret megTÍzsgálására*

A likor gyóntam utoljára? Érvényes volt-e azon 
gyónásom, ha tán érvénytelen volt, miért? talán 
hanyag lelkiismeretvizsgálat, talán az őszinte 
bánat és erősfogadás hiánya miatt? vagy talán 
bűneimet nem vallottam he Őszintén? Elvégez
tem-e a feladott penitencziát és hogyan?
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Á tízparancsolat ellen való bűnök.

1. Nem voltam-e hanyag a hitigazságok 
megtanulásában és felismerésében? Nem szé- 
gyenlettem-e hitemet, vagy nem voltam-e kö
zömbös az iránt? Nem tápláltam-e magamban 
önkényt hitkételyeket? Talán nem hittem min
dent, mit a katholika any ászén tégy ház tanít? 
vagy talán még jelek, szavak, cselekedetek 
vagy mulasztások által is kinyilvánítottam hitet
lenségemet egyik vagy másik hitágazat ellen? 
Történt-e ez midőn magam voltam, vagy mások 
előtt is? Nem olvastam-e rossz vagy tiltott 
könyveket, lapokat és folyóiratokat, nem tar
tottam-e azokat magamnál, avagy nem szerez
tem-e ilyeneket mások részére is? Nem vol
tam-e rossz vagy tiltott társaságokban jelen, 
nem vagyok-e ilyeneknek tagja? Nem mulasz
tottam-e el a reggeli, estéli imákat az asztali



áldást, avagy a jó szándék és a „hit, remény, 
szeretet“ felkeltését?

(Lásd alább a „Ssenilélek elleni bünölc“-et is!)

2. Nem káromoltam, giinyoltam-e Istent, 
a szenteket, az Istennek szentelt dolgokat, helye
ket, személyeket, nem vétettem-e meg ezeket, 
avagy nem szóltam-e mindezekről tiszteletle
nül? Nem voltam-e elégedetlen Isten rendelé
seivel? Nem zúgolódtam-e Isten ellen? A szent- 
irás szavait vagy más szent neveket nem hasz
náltam-e tiszteletlenül? Nem káromkodtam-e? 
vagy nem esküdtem-e könnyelműen avagy ha
misan ? Eskümet, Ígért szavamat megtartottam-e? 
Fogadásomat nem szegtem-e meg? Nem gyón
tam vagy áldoztam-e méltatlanul? Nem vísel- 
tem-e magamat tiszteletlenül a templomban, 
nem zavartam-e az isteni tiszteletet? Nem vol
tam-e magam oka annak, hogy imáimban szó
rakozott valék? (Figyelmetlenség körültekin
tés sth. által.)

3. Vasár- és ünnepnapokon szent misét 
ájtatosan hallgattam-e? Nem mulasztottam-e el 
annak lényeges részét? Az Isten igéjének hall
gatásában, a délutáni isteni tisztelet látogatá
sában nem voltam-e hanyag, nem maradtam-o 
azokról el sokszor a Jegcsekélyebb ok miaJlJs?
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Az Istennek szentelt napokon nem végeztem-e 
magam, vagy nem végeztettem-e mások által 
szükség nélkül szolgai munkát? Nem szent- 
ségtelenítettem-e meg az Ur napját túlságos 
mulatozás, avagy mi több, vétkes eselekedetek 
által?

Az anyaszentegyház parancsolatait telje- 
sitettem-e? A böjtre, az önmegtartóztatásra, az 
évi gyónásra, a húsvéti áldozásra nézve?“

4. Nem vétettem-e tiszteletlenség, meg- 
bántás, engedetlenség, ellenszegülés által szü
leim, ipám, napam, házastársam, a világi és az 
egyházi elüljáróság ellen? (öreg emberek s ura
ság ellen?) Imádkoztam-e értük? Nem engedel
meskedtem-e nekik tiltott dolgokban? Nem bán
tam-e agg szüleimmel keményen, durván avagy 
szeretetlenül? Nem voltam-e türelmetlen, nem 
korholtam, nem gúnyoltam, nem vetettem-e meg 
őket hibáik és fogyatkozásaik miatt?
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N,
A liázastárs iránt való kötelességek.

em vétkeztem-e az által, hogy házastársam 
iránt engedetlen voltam, hogy öt megvetettem, 
megbúsítottam, hogy róla rosszat beszéltem, 
hogy öt rágalmaztam ? Hallgattam-e előtte akkor, 
mikor szükséges lett voli^a hallgatásom? Nem



tagadtam-e meg azt, miben mint házastársnak 
kötelességem lett volna engedelmeskednem? 
Nem gyakoroltam-e jogomat a szemérem és ter
mészet ellen vétkezve? Nem ingereltem-e őt 
haragra? Mogorva magamviseletem, daezos liali- 
gatásom, gyűlölködésem által nem adtam-e neki 
okot hűtlenségére? Testi és lelki bajaiban sze
retetteljesen bántam-e vele? Imádkoztam-e érte 
(különösen, ha bűnben vagy hitetlenségben él?) 
Nem voltam-e iránta hűtlen gondolatban, szóval, 
magamviseletem által vagy eselekedetben ?
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G
A gyermekek iránti kötelességek.

ondoskodtam-e elegendöképen gyermekeim 
testi-lelki jólétéről? Nem voltam-e ebben ha
nyag? Tanítottam-e őket? Dorgáltam, bűntet
tem-e őket hibáik miatt? Nem átkoztam-e őket, 
nem kivántam-e nekik rosszat? Nem bűntet
tem-e Őket igaztalanúl? Nem ingereltem-e őket 
gúny vagy megvetés által daezos magamise- 
letre és magacsságra? Küldtem-e őket a tem 
plomba, keresztény tanításra, az iskolába, kü
lönösen a vasárnapi szent misére? Őrködtem-e 
gondosan, hogy ngy a kisebb, mint nagyobb 
gyermekeim a szüzesség erényét megőrizzék? 
Nem botránkoztattamse meg őket a hálószobában



í’aló vigyázatlanságom által? Nagyobb fiaimat, 
leányaimat óvtam-e tőlem telhető módon a ki- 
BÓrtés veszedelmétől? Nem hagytam-e őket fel
ügyelet nélkül? Nem engedtem-e meg házam
ban tiltott vagy veszedelmes összejöveteleket? 
Intettem, oktattam, óvtam-e őket? Nem ingerel
tem-e őket haragra? Nem elégítettem-e ki szen
vedélyeiket, különösen a hiúságot és élvvágyat? 
Talán még magam is adtam nekik erre példát? 
Nem kényszerítettem-e őket bizonyos hivatásra 
vagy házasságra? Elegendő ok nélkül nem 
elleneztem-e házasságukat? Gondoskodtam-e 
földi jólétükről? Nem pazaroltam-e el a vagyont 
vagy nem károsítottam-e meg őket illető vagyoni 
részükben ?

5. Nem okoztam-e kárt a magam vagy 
mások testében, lelkében mértékletlenség, köny- 
nyelműség, erkölcstelenség, csábítás, botránkoz- 
tatás, gyűlölet, irigység, káröröm, harag meg- 
bántás által; szóval vagy tett által? Nem kiván- 
tam-e magamnak vagy másoknak rosszat? Nem 
okoztam-e ellenségeskedést vagy nem voltam-e 
haragtartó?

6. és 9. Nem vétkeztem-e a tisztaság ellen 
gondolatok, képzelődés, önkéntes gyönyörköd
tetés, kívánságok, vágyak által ? Nem olvastam-e
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a tisztaságot veszélyeztető olvasmányokat, nem 
néztem-e ilyen képeket, nem Lallgattam-e ilyen 
énekeket? Nem vétettem-e a szemérmetesség 
ellen nevetésem, mozdulataim és cselekedetek, 
vagy azok megengedése által?

(Vizsgáld meg lelkiismeretedet a házassági köteles
ségekre nézve is; minden mi a házasság főczélját meg
akadályozza nagy és súlyos bűn. — Cselekedjél azon 

alapos félelem szerint, hogy a mit bűnnek gondolván 
cselekszünk, hogy ez mindig bűn.)

7. és 10. Nem loptam-e? Lopott jószágot 
nem tartottam-e magamnál, vagy nem vettem-e 
meg ilyent? Nem tartottam-e vissza idegen jó
szágot, vagy nem tettem-e kárt benne? Nem 
vétkeztem-e igazságtalan per, csalás, vesztege
tés, Írások, árúk, pénz, mérték és súlyok hami
sítása által, játék, kötekedés, bujálkodás és 
könnyelműség által? a szegények irányában 
való keményszivüség által?

8. Nem hazudtam-e mások kárával vagy 
a nélkül? Nem vétkeztem-e rágalmazás által 
(t. i. készakarva valakiről oly rosszat mondván, 
a mi nem igaz) boszúból, irigységből, csacska- 
ságból? szeretetlen ítélet által? Nem beszél
tem-e el ok nélkül mások bűnét? Nem gázol
tam-e mások becsületében? Nem vétkeztem-e 
hírhordás által, az által, hogy felebarátom becsű
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letét nem védelmeztem, sértett becsületét nem 
igyekeztem helyreállítani, vagy az által, hogy 
hizelegtem vagy hogy titkok után fürkésztem 
és azokat elárultam.

A hét főhűn.
1. A kevélység (büszkeség), — makacs 

megátalkodás, — kérkedés, — hiúság, — má
soknak megvetése és kevésre becsülése. -  2. Fös
vénység (birvágy). — 3. A bujaság. — 4. Az 
irigység. — 5. A torkosság. — 6. A harag, —> 
7. A j óravaló restség.

A Szentlélek ellen való hat bűn.
1. Az Isten irgalmasságában való vakmerő 

bizakodás. — 2. Az Isten kegyelméről való 
kétségbeesés. — 3. A megismert igazság ellen 
való tusakodás. — 4. Az Isten kegyelmének 
mástól való irigylése. — 5. Az üdvös intések 
ellen a bűnökben való megátalkodás. — 6. A 
végső penitencziátlanság.

A négy égbekiáltó bűn.
1. A szántszándékos gyilkosság. — 2. A 

sodornia. — 3. A szegények, árvák és özvegyek 
nyomorgatása. — 4. A szolgák vagy munkások 
bérének megcsonkítása és letartása.
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A kilencz idegen bűn.
1. A bűnre tanácsot adni. — 2. Vétkes 

dolgot parancsolni. — 3. A vétekben mással 
egyetérteni. — 4. Mást bűnre ingerelni. —
5. Másnak bűnös cselekedetét dicsérni. —
6. Másnak bűnét elhallgatni. — 7. Másnak 
bűnét elengedni. — 8. Más bűnében segítség 
vagy megengedés által részesülni. — 9. Más
nak bűnét oltalmazni.
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Bánat és erősfogadás.
^udom , én Uram Istenem, hogy Te véghe- 

tetlen szent és véghetetlen igazságos lévén 
a bűnt utálod és okvetlenül megbünteted s oh 
én megátalkodott, Téged mégis annyiszor meg
bántottalak bűneimmel. Oh én vakmerő, nyo
morult férge a földnek, ki oly könnyelműen 
vétkeztem! Mi sors várhat reám?

Te legnagyobb jótevőm voltál mindenkor 
nekem és határtalan jósággal szerettél engemet, 
én pedig gyalázatos hálátlansággal fizettem ne
ked meg, szeretetedet megvetvén, szent felsé
gedet bántalmazván.

Te a legtökéletesebb, szeretetre. legméltóbb 
lény vagy s én mégis oly vak voltam, hogy 
nem Benned, hanem az utálatos bűnben keres
tem örömömet.



Oh, hogyan feledkezhettem igy meg ma
gamról? Oh mily súlyos, mily iszonyú gonosz
ságot követtem el? Nem, Uram, nem vagyok 
többé méltó arra, hogy gyermekednek tartsam 
magamat, hogy téged Atyámnak nevezzelek, 
hogy kegyességedre még számíthassak! Te 
azonban oly végtelenül irgalmas vagy s nem 
akarod a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen 
és éljen. Te kész vagy, édes Istenem, minden 
méltatlanságom daczára nekem megbocsájtani, 
kész vagy Atyám maradni, ha bűnbánattal 
Hozzád visszatérek. S ezt én meg is teszem. 
Szivem mélyéből bánom, sajnálom, hogy meg
bántottalak.

Kegyelmed által segíttetve most már a 
jobbulás útjára akarok térni, kerülni akarok 
ezentúl minden bűnt s a bűnre szolgáló alkal
makat is és fel akarok használni minden esz
közt, mely jobbulásomat elősegíti.

Jézus Krisztus érdemeire s kivált érettem 
elszenvedett kereszthalálára kérlek Uram, bo
csásd meg nekem minden bűnömet, melyekkel 
téged valaha életemben megbántottalak és add 
szent kegyelmedet, hogy erősfogadásomat híven 
megtartsam.

(Ha már szívből megbántad bűneidet s komoly 
fogadást tettél életed megjobbítására, lépj a győntat<^
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gzákbe, valld be őszintén minden bűnödet; mondd meg 
azok számát és fontosabb körülményeit i s ; ha a lelkiatya 
kérdez, felelj mindenre igazán s szépítgetés nélkül; figyelj 
oktatásaira, jegyezd meg jól, mit ad föl penitencziáúl.l

^  Gy ó ná s  után.
vJh jóságos Isten! Szivemből hálákat adok 
neked nagy irgalmasságodért, melylyel engem 
bünbánat szentségében fóloldoztál bűneimtől s 
nekem azokat, mint reményiem, megbocsátottad. 
A bűnnek nagy és nyomasztó terhét leemelted 
rólam s ismét föloldottad a gonoszság bilincseit, 
melyeket saját hibám rakott reám. Oh szere
tetnek Istene! dicséret és hála legyen neked 
mindörökké!

Ohj add nekem még azon kegyelmedet, 
hogy Tőled poha többé el ne váljam és irántad 
mindenkor háladatos és hű maradjak életem 
utolsó leheletéig. Utálom és gyűlölöm a bűnt 
8 erősen fogadom, hogy többé nem vétkezem, 
a bűnre szolgáló alkalmat elkerülöm. Neked 
ezentúl erényes és szent élet által szolgálok s 
mindent, a mi neked nem tetszik, lelkiismere
tesen kerülni fogok.

Oh Jézusom, kinek legszentebb, szerető 
szivéből áradt ki rám a bűnnek bocsánata, add 
most már egyszersmind, hogy ugyanazon szent 
szivedben találhassak oltalmat és biztonságot



a gonosz minden támadása ellenében; engedd, 
hogy téged díesérhesselek, magasztalhassalak, 
szerethesselek s enyémnek mondhassalak örö« 
kön örökké. Ámen.

Oh legkegyesebb s leghatalmasabb Szűz 
Mária, ki a keresztények segítsége és a ben
ned bízóknak erős oltalma vagy, gyámolíts 
engem minden szükségemben és veszedelem^ 
ben; fogadj engem hathatós pártfogásodba sze
rezz nekem állhatatosságot a jóban s ne engedd, 
hogy ismét hűtlenné legyek isteni Fiadhoz, 
hanem arra segíts, hogy Őt szivem, lelkem 
igazán és forrón szeresse most és mindörökké. 
Ámen.

(Ezután végezd el a lelkiatya által feladott peniten- 
cziát, imádkozzál kivált még Jézus legszentebb szivéhez 
s ettől kérd azt a kegyelmet, hogy fogadásaidhoz hű 
lehess, a jobbulásban állhatatos maradhass.)
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Áldozási ájtatosság.
(Az esztergom-főegyházmegyei statútum szerint.)

, A szent áldozás előtt.
xAz Atyának és Fiúnak és Szentlélek Isten
nek nevében. Ámen.

Mennyei Megváltóm, édes Jézus! élő hit
tel, erős reménységgel, égő szeretettel, mély



alázatossággal és fiúi bízodalommal szent asz 
talodhoz lépni és szent testednek eledelében 
részesülni kivánok. De mivel te mondottad, 
hogy a ki ahhoz méltatlanul járul, az kárho
zatot és Ítéletet eszik magának: azért, oh kegyes 
Jézus! ezen angyali vendégségnek szerzője, 
adja, hogy szent tested, melyet én méltatlan 
magamhoz veendek, ne legyen nekem ítéletemre 
és kárhozatomra, hanem kegyelmességedből 
legyen testemnek és lelkemnek oltalmára és 
minden nyavalyáimnak orvoslására. Jöjj tehát, 
oh Jézusom! jöjj szivembe és töltsd meg azt 
kegyes jelenléteddel; mert kész az én szivem 
és óhajtva vár, hogy téged. Urát, Istenét be
fogadja. Miért is mély hódolással vetem maga
mat lábaidhoz és mondom; Jézus, élő Istennek 
Fia, irgalmazz nekem; nem vagyok méltó, hogy 
bejöjj hajlékomba, hanem csak szóval mondjad 
és meggyógyúl az én lelkem. Oh Uram! hiszem 
és remélem, hogy a te szent tested nekem hasz
nos leend és üdvösséges az örökéletre. Ámen.

Gyónom a mindenható Istennek, minden
koron szeplőtelen szűz Máriának, szent Mihály 
arkangyalnak, keresztelő szent Jánosnak, szent 
Péter és Pál apostoloknak, Isten minden szen
téinek és neked tisztelendő atya; mert fölötte 
vétkeztem, gondolataimmal, szómmabszándé-
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kommal és cselekedeteimmel. Én vétkem, én 
vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem a min
denkoron szeplőtelen szűz Máriát, szent Mihály 
arkangyalt, keresztelő szent Jánost, szent Pé
ter és Pál apostolokat. Istennek minden szen
téit és téged, tisztelendő atya, hogy imádjad 
érettem a mi Urunkat, Istenünket. Ámen.

Közvetlen az áldozás előtt, midőn a pap a szent 
ostyával a nép felé fordul, mondd te is háromszor, bíín- 
bánólag, melledet verve;

Uram! nem vagyok méltó, hogy hajlé
komba jöjj, hanem csak mondd szóval és meg
gyógyul az én lelkem.

Midőn pedig a pap Krisztus testét nyelvedre teszi, 
Így fohászkodjál:

A mi Urunk Jézus Krisztusnak szent teste 
őrizze meg lelkemet az örökéletre. Ámen.

^  8 8  —

0
Szent áldozás után.

h lelkemnek eledele és üdvössége, Krisztus 
Jézus, Megváltóm, Istenem és mindenem! vál
jon miképen adjak neked elegendő hálát azon 
kimondhatatlan jótéteményedért, hogy te Te
remtő és legfölségesebb Ur lévén, hozzám 
érdemetlen teremtményedhez jöttél és bűnös 
szivemben magadnak lakóhelyet választottál.



Valóban bűnös voltomat tekintvén, bámulok és 
meg nem foghatom, lionnét legyen az a kegye
lem, hogy engem szent testednek és vérednek 
drágalátos eledelével táplálni méltóztattál. Azért 
mivel ennek illendő meghálálására elégtelen 
vagyok, ezernyi ezerszer dicsérlek, áldlak és 
imádlak, én Uram Istenem! A tőlem kitelhető 
hálaadás végett pedig Neked ajánlom testemet, 
lelkemet, gondolataimat, szavaimat és cseleke
deteimet. Tekints, oh Jézusom, ezen szent lábaid
hoz letett csekély áldozatomra; s mivel ez is 
irántam való szereteted és kegyelmedhez képest 
csak merő semmiség: ime, összekapcsolom azt 
azon véghetetlen érdemű áldozattal, melyet te 
a keresztfának oltárán mennyei atyádnak be
mutattál. Fogadd e hálaadó áldozatomat és ma
radj kegyelmeddel nálam halálom órájáig, oh 
Jézusom! hogy örömmel felkiáltsak:

Már most bocsáss el. Uram, engem a te 
szolgádat békeségben, mert látták az én szemeim, 
sőt be is vette már szivem az én üdvözítő 
Jézusomat. Ámen.
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Keresztjáró napokon.

Hallgasd meg, hallgasd meg, hallgasd meg Omm 
könyörgésünket!

Engedj minekünk isteni kegyelmet.
Engedj minékünk az imához kedvet.
Bocsásd meg nekünk minden bűneinket.
A kisértettől óvd meg lelkeinket.
A mennyországba vezérelj bennünket.
Engedj minékünk szép, csendes esőket 
Engedj minékünk szép tiszta időket.
A jég es'őtől mentsd meg földeinket. 
Termékenységgel álld meg szőleinket.
A tűzveszélytől mentsd meg községünket. 
Minden veszélytől mentsd meg híveidet.

( I t t  Tcövetkeeih litánia Jézus szent nevéről.)

Irgalmazz, irgalmazz, irgálmazz Uramll ^  
a te népednek, I

Kit teremtettél a te szent képedre, I haragudiái 
Kit megváltottál a te szent véreddel, í mi reánk 
Kit megszenteltél, te szent kegyelmeddel, I örökk4 
Kit meg is őriz szent gondviselésed, )
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Litániák.

Litánia Jézus szentséges nevéről.
(300 napi búcsú, aki egyszer napjában elmondja.)

TTram, irgalmazz nekünk,
Krisztus, kegyelmezz nekünk.

Uram, irgalmazz nekünk.
Jézus, hallgass minket.
Jézus, hallgass meg minket.
Mennybeli Atya Isten,
Megváltó Fiú Isten,
Szentlélek Ur Isten,
Szentháromság egy Isten,
Jézus, az élő Istennek fia,
Jézus, az Atyának fénye,
Jézus, az örök világosságnak fényessége, 
Jézus, a dicsőség királya.
Jézus, az igazságosság napja.
Jézus, a boldogságos Szűz Máriának Fia, 
Szeretetre méltó Jézus,
Csodálatos Jézus,
Jézus, erős Isién,
Jézus, a jövő élet atyja,

a

I
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Jézus, a nagy tanács angyala,
Leghatalmasabb Jézus,
Legtürelmesebb Jézus,
Legengedelmesebb Jézus,
Szelíd és alázatos szívű Jézus,
Jézus, a szüzesség kedvelője,
Jézus, a mi kedvelőnk,
Jézus, a bél<e Istene,
Jézus, az élet szerzője,
Jézus, az erények példányképe,
Jézus, lelkünk buzgó védője.
Jézus, a mi Istenünk,
Jézus, a mi menedékünk.
Jézus, a szegények atyja.
Jézus, a híveknek kincse.
Jézus, a jó pásztor.
Jézus, igaz világosság.
Jézus, örök bölcsesség.
Jézus, végtelen jóság,
Jézus, a mi utunk és életünk.
Jézus, az angyalok öröme.
Jézus, a pátriárkák királya.
Jézus, az apostolok mestere.
Jézus, az evangélisták tanítója.
Jézus, a vértanuk erőssége.
Jézus, a hitvallók világossága,
Jézus, a szüzek tisztasága.
Jézus, minden szentek koronája,
Légy irgalmas, kegyelmezz nekünk Jézus,
Légy irgalmas, hallgass meg minket Jézus,
Minden gonosztól, ments meg minket Jézus!
Minden bűntől, ments meg minket Jézus!
A Te haragodtól, ments meg minket Jézus!
Az ördög incselkedéseitöl, ments meg minket Jézus



A fajtalanság szellemétől,
Az örök haláltól,
Sugallatod elhanyagolásától,
Szent megtestesülésed által.
Születésed által.
Szent gyermekséged által.
Legszentebb életed által,
Fáradozásaid által.
Halálküzdelmed és szenvedésed által. 
Kereszted és elhagyattatásod által. 
Feltámadásod által.
Mennybemeneteled által,
j;) Oltáriszentséged szerzése által.
Örömeid által, .
Dicsőséged által.
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 

Ttegyelmezs nekünk Jésus!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 

hallgass meg minket Jésus!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 

irgalmazs nekünk Jésus !
Jézus, hallgass minket!
Jézus, hallgass meg minket 1
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K ö n y ö r ö g j ü n k.

Uram Jézus Krisztus, ki azt mondottad: 
kérjetek és adatik nektek, keressetek és találni 
fogtok: zörgessetek és megnyittatik nektek, add 
meg nekünk, kik Téged esedezve kérünk, isteni

f )  1905. február Hercegprimási körlevél 2947, sz. 1905. jul. 
37. Kolos bibornok érsek.



szereteted indulatját, liogy téged teljes szí
vünkből, szóval és tettel keressünk és Téged 
dicsérni soha meg ne szűnjünk.

Öntsd, Uram, szivünkbe szent nevednek 
állandó félelmét és szeretetét, mert gondviselé
sedből soha sem rekeszted ki azokat, kiket sze
retednek állhatatosságában megerősítesz. A mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

1862. augusztus 21. XIII. Leó 1886. jan 13. 
300 napi búcsút engedélyez.

Strigonii 1200 die 12 Mártii 1873 Joannes AEpp.
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Litánia Jézus szent Szívének tiszteletére.

(300 napi búcsú.)

ram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybeli Atya Isten,
Megváltó Fiú Isten,
Szentlélek Ur Isten,
Szentháromság egy Isten,
Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szive, 
Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szent- 

lélektöl alkotott S zív ,
Jézus Szive, az Isten igéjével lényegileg 

egyesített S zív ,
Jézus Szive, végtelen felségü S zív , 
Jézus Szive, Isten szent temploma,

'C!a

a
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Jézus Szive, a Magasságbelinek szent szekrénye,
Jézus Szive, Isten háza s a mennyország kapája.
Jézus Szive, a szeretet lángoló tűzhelye.
Jézus Szive, az igazságosság és szeretet tárháza. 
Jézus Szive, jósággal és szeretettel teljes S zív,
Jézus Szive, minden erények mélysége.
Jézus Szive, minden dicséretre legméltóhb S zív,
Jézus Szive, minden szív királya és központja,
Jézus Szive, melyben a bölcseségnek és tudo

mánynak összes kincsei megvannak.
Jézus Szive, melyben az Istenség egész teljessége 

lakozik.
Jézus Szive, melyben a mennyei Atyának kedve 

tellett.
Jézus Szive, melynek teljességéből mindannyian 

merítettünk,
Jézns Szive, az örök halmok kívánsága.
Jézus Szive, béketűrő és nagy irgalmasságú S zív, 
Jézus Szive, dúsgazdag mindazok iránt, kik hoz

zád folyamodnak.
Jézus Szive, az élet és szentség forrása.
Jézus Szive, vétkeinkért engesztelő áldozat,
Jézus Szive, gyalázatokkal tetézett Szív,
Jézus Szive, gonoszságainkért megtört Szív,
Jézus Szive, mindhalálig engedelmes Szív,
Jézus Szive, lándzsával átdöfött S zív,
Jézus Szive, minden vigasztalás forrása.
Jézus Szive, életünk és feltámadásunk,
Jézus Szive, békességünk és engesztelődésünk,
Jézus Szive, bűnösök áldozatja.
Jézus Szive, benned reményló'k üdvössége.
Jézus Szive, benned kimúlók reménysége.
Jézus Szive, minden szentek gyönyörűsége.
Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit, Icegyelmezs 

minelcünlc!
Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg 

minliet!
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Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz
mineJcünJc!
V. Szelid és alázatos Szivű Jézus.
F. Alakítsad szived szerint szivünket.
K önyörögjünk. Mindenható Jörök Isten, 

tekints a te szerelmes Fiad szivére és mind- 
ama dicséretre és elégtételre, melyet a bűnösök 
nevében irántad lerótt és nekik, kik irgalmas
ságodért esd ekeinek, adj megengesztelődve 
bocsánatot ugyanazon szent Fiad Jézus Krisz
tus nevében, ki veled él és uralkodik a Szent
lélekkel egyetemben, Isten mindörökön örökké. 
Ámen.
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Litánia az Oltáriszentség tiszteletére,

{Jram, irgalmazz nekünk !
Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybeli Atya Isten, irgalmazz minehűnk! 
Megváltó Fiú Isten,
Szentlélek ü r  Isten,
Szentháromság egy Isten,
Eleven kenyér, ki az égből leszálló ttál.
Elrejtett Isten és Üdvözítő,
Választottak gabonája.
Szüzeket nevelő bor,
Kövér kenyér, királyok ^önyörűsége,
Szüntelen való áldozat.
Tiszta áldozat,
Makula nélkül való Bárány,
Angyalok eledele,

PDtSi
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Elrejtett manna,
Isteni csodáknak emlékezete,
Természet feletti kenyér,
Testté lett ige,
Velünk lakozó szent ostya,
Áldásnak pohara.
Hitünknek titka.
Felséges tisztelendő szentség.
Elevenek és holtak békéltetője,
Bűntől oltalmazó mennyei gyógyszer.
Minden csodáknak csodája.
Az ü r  halálának szentséges emlékezete.
Minden bőséget meghaladó ajándék.
Isteni szeretetnek kiváltképen való emlékezete.
Isteni ajándékoknak hősége.
Szent és fölséges titok.
Halhatatlanság orvossága.
Éltető rettenetes szentség.
Az igének mindenható erejével testté vált kenyér, 
Vérontás nélkül való áldozat,
Étel és vendég.
Gyönyörűséges lakodalom, melyben az angyalok 

szolgálnak.
Kegyességnek szentsége,
Szeretetnek köteléke,
Bemútató és bemutatott ajándék.
Minden édességnek igazi forrása,
Ájtatos telkeknek táplálása.
Az Urhan megholtaknak úti eledele,
Jövendő dicsőségünknek záloga.
Isten, irgalmazz nekünk!

Uram, kegyelmezz nekünk!
Isten, irgalmazz nekünk!

Uram, hallgass meg minket!
Szent tested és vérednek méltatlan vételétől, ments meg 

Uram minket!
A testi kívánságoktól, ments meg Uram minket!

•-Í
cr̂
P
B
p
CS3
tS3

B

pCD
pi
P
Pr



98

9
CDB
CT
B
CDCR
Cl
B

PRT
CD

OCí
OQ

üzemeink kívánságaitól,
Életünk kevélységétől,
Minden bűnre vivő alkalmatosságtól,
Azért a kívánságért, melylyel kívántad a hnsvétot 

tanítványaiddal enni,
Nagy alázatosságodért, melylyel tanítványaid lá

bait megmostad.
Buzgó szeretetedért, melylyel ezt a szentséget 

rendelted.
Drága szent véredért, melyet az oltáron hagytál. 
Ennek a te szent testednek öt sebeért, melyeket 

érettünk felvettél.
Mi bűnösök, hérünh téged, hallgass meg minlcet!
Hogy ennek a csodálatos szentségnek hitét becsü

letét és ájtatosságát bennünk megtartsad 
és öregbítsed.

Hogy bűneidnek igaz gyónása által minket az 
Oltáriszentségnek gyakori vételére vezérelj.

Hogy minket a tévelygéstől, hitetlenségtől és szi
vünk vakságától megoltalmazz.

Hogy ennek a dicsőséges szentségnek drága 
mennyei gyümölcsében részeltess.

Hogy halálunk óráján ezzel a mennyei úti eledel
lel hátoríts és erősíts.

Istennek szent Fia,
Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit, kegyelmeeg 

minelcünJc!
Isten Báránya! ki elveszed a \nlág bűneit, hallgass meg 

minlcet!
Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit, irgalmaeg 

minekünk!

Krisztus, hallgass minket I 
Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz neláink!

es:
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P. Kenyeret adtál mennyből nekik.
K. Minden gyönyörűség lévén abban,
P, Uram hallgasd meg könyörgésemet.
K. És az én kiáltásom jusson elődbe.

K önyörögjünk. Ur Isten! ki nekünk a 
csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésednek 
emlékezetét hagytad, adjad kérünk, a te szent 
testednek és vérednek szentséges titkát úgy 
tisztelnünk, hogy megváltásodnak gyümölcsét 
magunkban szüntelen érezzük. Ki élsz és ural
kodói mindörökön örökké. Ámen.

Üdvözlégy, örökké áldott légy, Oltári
szentségben jelenlevő isteni Fölség! Isten és 
ember. Krisztus Jézus, minden áldás élő kút
feje, menny és föld Ura Istene! kit az angyalok, 
mint oda fenn az egekben, úgy imádnak az 
Oltáriszentségben. Én is méltatlan teremtmé
nyed, leborúlván imádom szent Fölségedet és 
teljes szivemből hálát adok neked, hogy te 
mennyei Fölség, lelkünk eledelére önmagadat 
adtad az Oltáriszentségben. Kérlek Uram! ne 
vegyelek soha Ítéletemre, hanem az üdvösség 
e szentsége legyen nekem is üdvömre. Ámen,
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A tyám  I nem az én, hanem a te 
akaratod legyen megi
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Litánia Krisztus Urunk kínszenyedéséröl.
c

irgalmazz nekünk! 
ló-isztus, kegyelmezz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybeli Atya Isten, irgalmazz minékünle! 
Megváltó Fiú Isten,
Szentlélek Ur Isten,
Szentháromság egy Isten,
Jézus, kit harmincz ezüst pénzen eladtak,
Jézus, kit Judás csókkal elárúlt.
Jézus, kit véres verítékedben az olajfák hegyén 

angyal erősített.
Jézus, kit mint gonosztevőt megfogtak és meg

kötöztek.
Jézus, kit Annás főpap előtt arczúl vertek.
Jézus, kit Kaifás házánál Péter háromszor meg

tagadott.
Jézus, kit Pilátus előtt hamisan vádoltak.
Jézus, kit Heródes fehér ruhában megcsúfolt. 
Jézus, kit irgalmatlanúl megostoroztak.
Jézus, kit megpökdöstek és tövissel megkoro

náztak.
Jézus, kit ártatlanúl kereszthalálra Ítéltek,
Jézus, ki a nehéz keresztet örömmel hordoztad. 
Jézus, ki a nehéz kereszt terhe'alatt többször el

estél.
Jézus, kit a keresztre szegeztek.
Jézus, ki a kereszten ellenségeidért imádkoztál. 
Jézus, ki a kereszten hozzád térő latornak para

dicsomot Ígértél,
Jézus, ki Szűzanyádat a kereszten is megszántad 

és neki János tanítványodat fiáúl ajánlottad. 
Jézus, kit a kereszten eczettel és epével itattak. 
Jézus, ki a kereszten megváltásunkat bevégezted,
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Jézus, ki a kereszten lelkedet mennyei atyád kezeibe 
ajánlottad, irgalmazz minekünk!

Jézus, ki a kereszthalálig engedelmes voltál, irgalmazz 
minekünk!

Jézus, ki kereszted által ellenségünket meggyőzted, 
irgalmazz minekünk!

Jézus, Id kereszted által jutottál dicsőségedbe, irgalmazz 
minekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!
Jézus, kegyelmezz nekünk!
Minden gonosztól, ments meg minlcet Jésms!
•Minden bűnre vivő alkalomtól,
Minden bűntől s az örök haláltól,
A bűnnek minden adósságától és büntetésétől,
A halál keserűségétől.
Az Ítélet és pokol félelmétől,
Szent kereszted által.
Hét szavaid által.
Öt mély sebed által,
A kereszten szenvedett kínjaid által,
Keserűséges halálod által.
Halálunk óráján.
Az Ítélet napján.
Mi bűnösök, TcérünTc téged hallgass meg minlcet!
Hogy szent kereszted által minden bűneinket el

engedd.
Hogy szent kereszted által minden bűntől meg

oltalmazz.
Hogy szenvedésed és halálod emlékét hennünk 

fenntartsad.
Hogy szenvedésed és halálod gyümölcsében ré

szeltess.
Hogy keresztünk hordozására kegyelmet adj.
Hogy testünket s gonosz vágyainkat megfeszítsük.
Hogy szent kereszted által igaz megtérést és bol

dog halált engedj,
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Hogy szent kereszted által minket dicsőségedbe be
vezess, kérünk téged, hallgass meg minket!

Hogy szent kereszted által minket meghallgass, kérünk 
téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz 
minekünk!

Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg 
minket!

Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz 
minekünk!

Jézus, hallgass minket!
Jézus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk!
Jézus, kegyelmezz nekünk!

Mi atyánk stb. Üdvözlégy stb.
P. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
K. Mert a te szent kereszted által megváltottad a világot.

K önyörögjünk. Úristen! ki egyszülött 
Fiadat e világra küldted, hogy büneinkérti 
irgalom és kiengesztelés áldozata legyen, add, 
kérünk, kegyelmedet, hogy a bűnnek meg
halván, az igazságnak éljünk; erősíts minket 
az érettünk fölfeszíttetett szent Fiad parancso
latainak hű teljesítésére s üdvözíts minket 
ugyanazon közbenjárónk. Jézus Krisztus által. 
AmenT^
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Mária, boldogságos szent szűz, 
esedezz érettünk I
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Lanretomi litánia a boldogságos szűz Máriához,

Uram, irgalmazz nekünk!
&isztus, kegyelmezz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyheli Atya Isten! irgalmazz minekünk.
Megváltó Fiú Isten! irgalmazz minekünk.
Szentlélek Ur Isten! irgalmazz minekünk. 
Szentháromság egy Isten! irgalmazz minekünk.
Szentséges szűz Mária!

Istennek szent anyja!
Szüzeknek szent szüze!
Krisztusnak szent anyja!

Isteni malasztnak anyja!
Tisztaságos anya!
Szeplőtelen szűz anya!
Makula nélkül való anya!

Szűz virág szent anya!
Szeretetreméltó anya!
Csodálatos anya!
Jó tanácsok anyja!
Teremtőnk szent anyja!

Üdvözítőnknek anyja!
Nagy okosságú szűz!
Dicsérendő szent szűz!
Nagy hatalmú szent szűz!

Kegyes és irgalmas szűz!
Hivséggel teljes szűz!
Igazságnak tüköré!
Bölcseségnek széke!

Örömünknek oka!
Lelki tiszta edény!
Tiszteletes edény!
Áj tatosságnak jeles edénye!
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Titkos értelmű rózsa!
Dávid királynak tornya!
Elefántcsontból való torony!
Mária aranyház!

Frigynek szent szekrénye !
Mennyországnak ajtaja!
Hajnali szép csillag!
Betegek gyógyítója!

Bűnösök oltalma!
Szomorúak vigasztalója!
Keresztények segítsége!
Magyarország oltalmazója!

Angyalok királynéja!
Pátriárkák királynéja! *
Próféták királynéja!
Apostolok királynéja!

Vértanúk királynéja!
Hitvallók királynéja!
Szüzek királynéja!
Minden szentek királynéja!

Eredendő bűn nélkül fogantatott király néj a! 
Szent olvasó királynéja!
Béke királynője!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
Tiegyélmess minekünTc!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
hallgass meg minket!

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
irgalmasz minekünk!

Krisztus, hallgass minket.
Krisztus, hallgass meg minket.

Uram, irgalmazz nekünk.
Krisztus, kegyelmezz nekünk.

Uram, irgalmazz nekünk.
Miatyánk stb. Üdvözlégy stb.
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K önyörögjünk. Oltalmad alá futunk Isten
nek szent szülője könyörgésünket meg ne vesd 
gzükségUnk idején; hanem oltalmazz minden 
veszedelemtől mindenkoron dicsőséges és áldott 
Szűz! mi asszonyunk! mi közbenjárónk! mi 
szószólónk! engeszteld meg nekünk Fiadat, 
ajánlj minket Fiadnak, mutass he minket szent 
Fiadnak. Ámen.
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irgalmazz minekünk!

Litánia a fájdalmas szűz Anyáról.

^ ra m , irgalmazz nekünk!
&isztus, kegyelmezz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyheli Atya Isten, irgalmass mineMnlc! 
Megváltó Fiú Isten,
Szentlélek Ur Isten,
Szentháromság egy Isten,
Szentséges szűz Mária,
Istennek szent Anyja,
Szüzeknek szent szüze.
Hétfáj dalmű Anya,
Szorongatott Anya,
Keseredett Anya,
Siránkozó Anya,
Elhagyatott Anya,
Keserűség tengere.
Tövisek közt nyilt rózsa,
Szenvedők példánya.
Béketűrés tűköre,
Martyrok királynéja.
Állhatatosság kősziklája,

k ö n y ö r ö g j  

é r e t t ü n k  I
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könyörögj 
érettünk!

Elestek gyámola,
Árvák és özvegyek Anyja,
Elhagyottak menedéke,
Megtérő bűnösök oltalma.
Ingadozók erőssége,
Elnyomottak pajzsa,
Hitetlenség legyőzője,
Keserűség enyhítője,
Haldoklók segítsége.
Mi bűnösök, Tcérünh téged, hallgass meg minket!
Hogy a bűnveszélyektől oltalmazz.
Hogy szükségeinkben segíts meg.
Hogy szomorúságnnkban vigasztalj.
Hogy keserűségeinket édesítsd meg.
Hogy a kísértetekben védelmezz,
Hogy az elhagyatottságodban Anyánk légy.
Hogy betegségünkben gyógynlást nyerj.
Hogy halálunk óráján szószólónk légy,
A0on ssivfájdalmad által, melyeket Jézus miatt 

vedtél, kérünk téged, hallgass meg minket!
midőn Betlehembem szállást találtál, 
midőn szent Fiadat jászolyba fektetni kény

telen voltál,
midőn szent Fiad körülmetéltetett, 
midőn Simeon jövendölését hallottad, 
midőn szent Fiaddal Egyptomba kellett 

futnod,
midőn szent Mádtól három nap elmaradtál, 
midőn szent Fiad keserves kínszenvedését 

neked kijelentette, 
midőn szent Fiad tőled elbúcsúzott, 
midőn szent Fiad, mint egy gonosztevő meg

fogatott és megkötöztetett, 
midőn szent Fiad kicsúfoltatott és arczúl- 

veretett,
midőn szent Fiad megostoroztatott,
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^ 0on fájdalmad által, midőn szent Fiad tövissel meg
koronáztatott,
midőn szent Fiad halálra Ítéltetett, 
midőn szent Fiadat kereszttel megterhelve 

a Kálváriára menni láttad, 
midőn szent Fiad a keresztfára szegeztetett, 
midőn szent Fiad két lator között a kereszt

fán függött,
midőn szent Mad a kereszten szomjúhozván, 

eczettel és epével itattatott, 
midőn szent Fiad Jánost fiaddá ajánlotta, 
midőn szent Fiad a keresztfán halállal 

küzdött,
midőn szent |Fiadat a kereszten meghalni 

láttad,
midőn szent Fiad oldalát lándzsával át

veretni szemlélted,
midőn szent Fiad holtteste a keresztről le

vétetett,
midőn szent Fiad drága teste szűz öledbe 

letétetett,
midőn szent Fiadat a sirba kisérted, 
midőn szent Fiadat eltemettetni láttad.

Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit, Icegyélmezs 
minelcünic!

Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg 
minlcet!

Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit, irgalmasz 
mineJcünJc!

Krisztus, hallgass minket.
Krisztus, hallgass meg minket.

Uram, irgalmazz nekünk.
Krisztus, kegyelmezz nekünk.

Uram, irgalmazz nekünk.
Matyánk stb. Üdvözlégy stb.

V. Imádkozzál érettünlí, oh fájdalmas szűz Anya?
F, Hogy méltók lehessünk Krisztus Ígéretére.
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K önyörögjünk. Ur Isten! kinek szenve
désekor Simeon jövendölése szerint a dicsősé
ges szűz anyának, Máriának szentséges lelkét 
a fájdalom tőre általjárta; engedd kegyelme
sen, hogy kik az ő fájdalmait tisztelettel ünne
peljük, a te kínszenvedésed boldog eredmé
nyében részesüljünk.

Esedezzék érettünk, kérünk téged. Uram 
Jézus Krisztus! most és halálunk óráján a te 
kegyességednél szent Anyád, a boldogságos 
szűz Mária, kinek szentséges lelkét kínszenve
désed óráján a fájdalom hegyes tÖre általjárta. 
Te általad Jézus Krisztus, világ Megváltója, 
ki az Atyával és Szentlélekkel egyetemben élsz 
és uralkodói most és mindörökön örökké. Am.
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Minden szentek litániája.

Uram, irgalmazz nekünk!
EÍrisztus, kegyelmezz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybeli Atya Isten, irgalmasz mineJcünJc!
Megváltó Fiú Isten, |
Szentlélek Ur Isten, ' > irgalmazz minekünk!
Szentháromság egy Isten, j
Szentséges szűz Mária, Icönyörögj érettünk /
Istennek szent anyja.
Szüzeknek szent szüze,
Szent Mihály arkangyal,
Szent Gábriel arkangyal.

könyörögj érettünk!
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könyörögj érettünk!

gzent Ráfael arkangyal, könyörögj érettünk,! 
l^ndnyájan szent angyalok és arkangyalok, könyörög

jetek érettünk!
jlindnyájan, a dicsőűlt szentek lelkei, könyörögjetek 

érettünk!
jCeresztelő szent János, könyörögj érettünk!
Szent József, könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent pátriárkák és próféták, könyörögjetek 

érettünk!
Szent Péter apostol.
Szent Pál apostol,
Szent András apostol.
Szent Jakab apostol,
Szent János apostol,
Szent Tamás apostol.
Szent Jakab apostol.
Szent Fülöp apostol.
Szent Bertalan apostol.
Szent Máté apostol.
Szent Simon apostol,
Szent Tádé apostol.
Szent Mátyás apostol.
Szent Barnabás apostol.
Szent Lukács evangélista.
Szent Márk evangélista.
Mindnyájan szent apostolok és evangélisták, könyörög

jetek érettünk!
Mindnyájan Krisztusnak szent tanítványai, könyörög

jetek érettünk!
Mindnyájan apró szentek, könyörögjetek érettünk /
Szent István mártir, 1
Szent Lőrincz mártir, > könyörögj érettünk!
Szent Vincze mártir, )
Szent Fábián és Sebestyén mártirok,
Szent János és szent Pál mártirok.
Szent Kozma és Bernjén mártirok,

könyörögjetek 
érettünk!
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könyörögj érettünk!

Szent Gyárfás és Protáz mártírok, Icőnyörögjeteh 
érettünk !

Mindnyájan szent mártírok, könyörögjetek érettünk! 
Szent Szilveszter pápa, könyörögj érettünk t 
Szent Gergely pápa.
Szent Ambrus püspök,
Szent Ágoston püspök,
Szent Jeromos hittanító.
Szent Márton püspök.
Szent Miklós püspök,
Szent Adalbert püspök.
Szent Gellért püspök.
Szent István király.
Szűz szent Imre herczeg.
Szent László király.
Mindnyájan szent püspökök és hitvallók, könyörögjetek 

érettünk !
Mindnyájan szent hittam'tók, könyörögjetek érettünk! 
Szent Benedek apátur,
Szent Antal apátur,
Syent Bernát apátur.
Szent Domonkos hitvalló.
Szent Ferencz hitvalló.
Mindnyájan szent papok és Ifeviták, könyörögjetek éret- 

tü n k !
Mindnyájan szent szerzetesek és remeték, könyörögjetek 

érettünk!
Szent Mária Magdolna,
Szent Erzsébet asszony.
Szent Margit mártír,
Szent Borbála mártír,
Szent Ágota mártír,
Szent Lucza mártír,
Szent Á ^ es  mártír.
Szent Cziczelle mártír.
Szent Katalin mártír,

könyörögj érettünk I

könyörögj érettünk!
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Szent Neszte mártír, könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent szüzek és özvegyek, könyörögjetek 

érdtünk!
Istennek minden szentéi, könyörögjetek é-ettünk!
Isten, irgalmazz nekünk!

Uram, kegyelmezz nekünk!
Isten, irgalmazz nekünk!

Uram hallgass meg minket!
Minden gonosztól, ments meg Uram minket!
Minden bűntől,
A te haragodtól,
Hirtelen és véletlen haláltól,
Az ördögnek csalárdságától.
Döghaláltól, éhségtől és hadaktól.
Haragtól, gyűlölségtől és minden gonosz 

akarattól.
Fajtalan lélektől.
Mennykőtől és égiháborútól,
Az örök haláltól,
A te csodálatos megtestesülésed által,
A te eljöveteled által,
A te születésed által,
A te keresztséged és szent böjtölésed által,
A te halálod és temetésed által,
Szentséges feltámadásod által.
Csodálatos mennybemeneteled által,
A vigasztaló Szentléleknek eljövetele, által,
Az Ítélet napján.
Mi bűnösök, kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk irgalmazz.
Hogy bűneinket megbocsássad,
Hogy minket az igaz penitencziatartásra 

vezérelj.
Hogy a te anyaszentegyházadat őrizzed és 

oltalmazzad.
Hogy a római pápát és az egyházi rendeket 

tökéletes életben megtartsad.
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Hogy az anyaszentegyliáz ellenségeit meg
alázzad,

Hogy a keresztény királyoknak és fejedelmek
nek békességet és egyességet engedj,

Hogy az egész kereszténységet békességben 
és egyességben tartsad.

Hogy minden tévelygőt az egyház egységében 
visszahíj és minden hitetlent az evangéliumi 
világossághoz visszavezess.

Hogy mi magunkat szent szolgálatodban meg
erősíts és megtarts.

Hogy elménket a mennyei kivánságokra íel- 
indítsad,

Hogy minden velünk jóttevöknek örökkévaló 
javaidat adjad,

Hogy magunk, felebarátunk, atyánkfia! és ve
lünk jóttevök lelkeit az örök kárhozattal meg
mentsed.

Hogy a földnek bő gyümölcsét adjad és meg
tartsad.

Hogy a megholt híveknek örök nyugodalmat 
engedj.

Hogy minket meghallgass,
Istennek Fia,
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 

Tiegyélmesz nehünk Jézus!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 

hallgass meg minket Jézus!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 

irgahnazz nekünk Jézus !
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg m inket!
Uram, irgalmazz nekünk.
Krisztus, kegyelmezz nekünk,
Uram, irgalmazz nekünk,

Miatyánk stb. Üdvözlégy stb.
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Litánia nepomuki szent János tiszteletére.

U ram , irgalmazz nekttnk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybeli Atya Isten, irgalmadé mineJcünJc!
Megváltó Fiú Isten, |
Szentlélek ü r  Isten, > irgalmazz minekünk!
Szentháromság egy Isten, )
Szentséges szűz Mária, hönyörögj érettünk!
Istennek szent anyja, \  , „ „ . , ,. „ . ,
Nepomuki szent János, | könyörög] érettunlí.
Szent János, ki szülőidnek a Boldogságos Szűzhöz 

nyújtott könyörgéseik által születtél e világra, 
könyörögj érettünk!
ki születésedkor csodálatos fényességgel 

tiszteltettél,
ki szülőidnek egyetlen egy örömük és vigasz

talásuk voltál,
az Isten házának szorgalmas szolgája, 
buzgó apostoli férfiú, 
az evangéliumnak buzgó hirdetője, 
a prágai egyháznak világossága, 
az egyházi férfiaknak tűköre és példája, 
szegényeknek és tigyefo^ottaknak gyámola, 
keseredettek vigasztalója, 
minden világi pompának és dicsőségnek 

megvető je,
gyermekkorodtól fogva a szűz Máriának 

ájtatos tisztelője,
a lelkek üdvösségének fáradhatatlan kere

sője,
a bűnösök igaz penitencziatartásra való 

vezérlője,
a szentségnek tündöklő példája,
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jövendölő lélekkel megáldott próféta, 
angyali tisztaságnak edénye, 
csodálatos békességes tűrésnek példány

képe,
a gyónás titkainak győzhetetlen és állha

tatos megőrzője,
kegyetlen kínokban győzhetetlen bajnok, 
ki minden fájdalmat és keserves halált 

készebb voltál inkább elszenvedni, mint
sem a szent gyónásból a legkisebb vétket 
is elárúlni,

ki a vértanúság által való halálra szüntelen 
készültél,

ki a szent gyónás titkainak elhallgatásáért 
a Moldva vizébe vettettél, 

kinek holtteste a vizen éjjel ragyogó meny- 
nyei fényességgel ki jelentetett, 

ki koporsódban is sok csodákkal tündö
költél.

Istennek kedves vértanúja, 
cseheknek nagy csodatevője és pártfogója, 
Prága városának drága kincse, 
jó hirök s nevök veszedelmében forgandók- 

nak hathatós pártfogója.
Isten, irgalmazz nekünk!

Uram, kegyelmezz nekünk!
Isten, irgalmazz nekünk!

Uram, hallgass meg minket!
Minden gonosztól, ments meg Uram minket! 
Minden bűntől.
Minden veszedelemtől,
Az ördögnek incselkedésétől,
Döghaláltól, éhségtől és háborútól,
A te parancsaidnak megszegésétől.
Szentségtörő kárhozatos gyónástól.
Jó hírünknek s nevünknek gyalázatjától,
A gonosz nyelveknek rágalmazásitól,
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Mindennemfi gonosztól, ments meg Uram minket!
A te dicsőséges szentednek, nepomuki szent Jánosnak 

hathatós érdeme és esedezése által, ments meg 
Uram minket!

Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz 
minekünk!

Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg 
minket!

Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz 
minekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket 1 
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Miatyánk stb, Üdvözlégy stb.
P. Uram hallgasd meg könyörgésemet.
K. És az én kiáltásom jusson elődbe.
P. Imádkozzál érettünk dicsőséges nép. szent János. 
K. Hogy méltók lehessünk Krisztus Ígéretére.

K önyörögjünk, Oh Istennek dicső vér
tanúja, nepomuki szent János! kinek közben
járását számtalan hívek tapasztalták és magasz
talják mai napiglan; hallgasd meg buzgó tisz
telődnek bizodalmas fohászkodását, s légy tün
döklő érdemeid által szószólónk Isten előtt, hogy 
bűneink büntetését, a hadakat, éhséget, viz- 
áradást, döghalált és egyéb testi-lelki csapá
sokat tőlünk kegyesen eltávoztatván! neki töké
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letes bátoré ágban szolgálhassunk. Nyerd meg 
részünkre azon kegyelmet, hogy a rágalmazó 
nyelvektől megmentvén, jó hírünk, nevünk Isten 
dicsőségére naponkint gyarapodjék és mi is 
fényes példád szerint megőrizzük a titkokat s 
minden beszédünk felebarátunk lelki épülésére 
szolgáljon. Kérd az Istent érettünk, hogy a 
boszúság’okat eltűrve, ellenségeinkkel kibékül
jünk s bűneink töredelmes megbánása) és meg
gy ónása után az élet révpartjára jutván, a 
mennyei dicsőségben veled együtt örvendezhes 
sünk mindörökön örökké. Ámen
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Halottak estéjén.
A  pap ae oUárhos megy és igy Tcezdi:

Adj Uram! örök nyugodalmat a megholt híveknek.
K. És az eleny észhetetlen világosság f ényeskedjék nekik.

Énele: „Oh irgalmas Atyánk," vagy: „Könyörülj 
Istenem."

u.
Litánia a halottakért.

I ram, irgalmazz nekünk 1
Krisztus, kegyelmezz nekünk 1 

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybeli Atya Isten, irgalmazz meghalt MveidneJc! 
Megváltó Fiú Isten, I • , ,
Szentlélek ü r  Isten, > irgalmazz meghalt
Szentháromság egy Isten, j híveidnek 1



119 —

könyörögj érettök!

Szentséges szűz Mária, könyörögj éreilök!
I^stennek szent anyja, 1 könyörögj érettök
Szent Mihály arkangyal, J
Mindnyájan szent angyalok és arkangyalok, könyörög

jetek érettök!
Keresztelő szent János,
Szent Péter apostol,
Szent Pál apostol.
Szent János apostol.
Szent András apostol.
Mindnyájan szent apostolok és evangélisták, könyörög

jetek érettök!
Szent István mártir, i könyörögj érettök!
Szent Lorincz mártír, j
Mindnyájan szent mártírok, könyörögjetek érettök!

! Mnyörögj érettük! Szent Ambrus püspök, /
Mindnyájan szent püspökök és hitvallók, könyörögjetek

érettök !
Szent Mária Magdolna,
Szent Katalin mártir.
Szent Borbála mártir.
Szent Anna asszony.
Szent Erzsébet asszony.
Mindnyájan szent szüzek és szent asszonyok, könyörög

jetek érettök!
Istennek minden szentéi, könyörögjetek érettök!
Isten, irgalmazz nekünk!

Uram, kegyelmezz nekünk I 
Isten, irgalmazz nekünk!

Uram, hallgass meg minket!
Minden gonosztól, mentsd meg Uram őket!
Eettentő ta g o d tó l  i j j  j ,
A purgatórmmi fogságtól, j ^

könyörögj érettök
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Szent színed látásának halasztásától,
E világra lett irgalmasságos eljöveteled által, 
Csodálatos megtestesülésed által,
Keserves kínszenvedésed és fájdalmaid által, 
Szentséges öt mély sebed által.
Gyalázatos, de véghetetlen érdemű halálod által. 
Dicsőséges feltámadásod által.
Csodálatos mennybemeneteled által,
Az általad kiszabadult szent atyáknak és minden 

szenteidnek esedezése által,
Mi bűnösök, kérünh téged, hallgass meg minket!
Hogy a megholtak érdemlett büntetéseit kegyel

mesen megkönnyebbítsed.
Hogy őket szent angyalid által vigasztaljad.
Hogy őket a szomorúságból örömre, a sötétségből 

a szentek világosságába vitessed.
Hogy a te szent színed óhajtott látásában őket 

mielőbb részesítsed,
Hogy atyánkfiaának és jótevőinknek lelkeit az 

örök világosságban részeltessed.
Hogy azokat is, kikről senki meg nem emlékezik, 

a tisztítóhely kínjaitól megszabadítsad,
Jézus! Istennek Fia,
Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit.

Engedj nekik örök nyugodalmat!
Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit,

Engedj nekik örök nyugodalmat!
Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit.

Engedj nekik örök nyugodalmat!
Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk 1 
Uram, irgalmazz nekünk!

Miatyánk stb. Üdvözlégy stb.
(Ezután mindnyájan felkelvén a térdeplésbél és eléneklik a 72. 
UpoD lévé 129 zsoltárt Ezután a pap letérdepelve könyörög):
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Könyörögjünk. Minden híveknek teremtő 
és megváltó Istene! a te szolgáid és szolgálóid 
leikeinek bocsásd meg minden vétkeiket! hogy 
a mely bocsánatot mindenkor óhajtanak, azt 
ájtatos könyörgések által megnyerhessék. Ki 
élsz és uralkodói, mindörökön örökké. Ámen.

Végtelen jóságú Isten, minden embernek 
Atyja! Te szereted híveidet és akarod, hogy 
mi is szeressük egymást. A tisztítóhelyen levő 
lelkek a mi keresztény társaink, felebarátaink, 
atyánkfiái, a mi rokonaink, a te fiaid és leányaid. 
Érettük esedezünk; hallgasd meg az ő keser
ves sóhajtásaikat, enyhítsd fájdalmaikat és kín
jaikat, vigasztald őket. Esedezünk szenvedő 
atyánkfiáiért, mert a Te parancsolatodból és Te 
éretted szeretjük őket. Te parancsoltad, hogy 
egymásért imádkozzunk.

Oh kegyes Jézus! mindnyájunknak Meg
váltója! engedd, hogy a te szent véred és halá
lod áldozata legyen szenvedő atyánkfiainak eny
hülésére, hogy megváltásod gyümölcsét szent 
szined látásában teljesen élvezhessék.

Mennynek és földnek Ura, Istene! adj 
örök nyugodalmat elhúnyt híveidnek és az 
elenyészhetetlen világosság fényeskedjék nekik.

Urunk Jézus Krisztus! minden irgalom kút
feje! a kimúlt hívek lelkeit, kik a tisztító-
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helyen tartatnak, szentséges öt sebedbe ajánl
juk ; keserves kínszenvedésedért és érettünk 
ontott drága szent véredért alázatosan kérvén 
téged: méltóztassál nekik megkegyelmezni vég
telen irgalmad által, s a Boldogságos szűz Máriá
nak és minden szenteknek esedezése által 
engedd el minden adósságaikat, enyhítsd fáj
dalmaikat, szüntesd meg kínjaikat, hogy a tisztító
helyről megszabadulván, mennyek országában, 
örömben és boldogságban részesüljenek.

Ur Isten! kinek tulajdona az irgalmazás 
és bocsánat, bízván kegyességedben, alázatosan 
könyörgünk minden hívekért, kiket e gyarló 
test tömlöczéböl kiszólítottál; engedd el az 
emberi gyarlóságból elkövetett vétkeikért érdem- 
lett büntetéseket, hogy ezektől megmenekülvén, 
szenteld társaságában áldják nagy irgalmadat.

Örök, mindenható Ur Isten I ki atyánkat 
anyánkat tisztelni parancsoltad: légy kegyel
mes, szent akaratodból elhúnyt szülőink lelké
nek és bűneiket megbocsátván, add, hogy egy
kor őket az örök világosság örömeiben szem
lélhessük.

Irgalmas Isten! ki az ember veszedelmén 
nem örülsz, hanem üdvözülését kívánod, alá
zatosan kérünk téged, hogy atyánkfiáit, bará
tainkat, jótevőinket, kik az igaz hitben múltak

-  122 —



ki, oldozd fel minden bűn kötelékeitől és szent 
angyalaid által vezesd őket az örök boldogság 
örömeibe.

Ur Isten! kinek irgalmassága határtalan, 
vedd kedves áldozatul alázatos könyörgésünket 
és azon szolgáid és szolgálóid lelkeit, kikért 
könyörögni különösen tartozunk, szabadítsd 
meg kínjaiktól és vedd fel kegyelmesen a te 
szent országodba.

Irgalmasságnak Atyja, mindenható Ur 
Isten! kinek mindenek élnek és kinek a meg
holt testek sem vesznek el, hanem egykor föl
támadnak : kegyességedet alázatosan kérjük, 
ho^y a meghalt híveknek adj csendes nyugo
dalmat. Ne szállj Uram! Ítéletre szolgáiddal, 
hanem szent Fiadnak drága vére hullásáért 
bocsásd meg nekik, amit a test, világ és ördög 
incselkedéseitől elcsábíttatva vétettek; szüntesd 
meg kínjaikat és adj nekik örök nyugodalmat.

Üdvözítő Jézus Krisztus! vedd magadhoz 
minden híved lelkét, kikért szent véredet ontot
tad. Emlékezzél meg Uram, hogy gyarló az 
emberi természet s olyanok vagyunk mint a 
mező virágai, melyek hamar elhervadnak s 
minden széltől elragadtatnak. Azért, ki a kereszt
fán meg nem vetetted a hozzád tért bűnöst, 
hanem magaddal a paradicsom örömébe vitted;
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ne vesd meg híveidnek hozzád folyamodó kö
nyörgéseit és e világból kimúlt szolgáid és szol
gálóid lelkeit oldozd fel bűneik kötelékéből, 
hogy mindnyájan a választottak közt támad
janak föl az örök életre. Ámen.

Oh áldott Jézus! oh kegyes Jézus! oh 
irgalmas Jézus! könyörülj a kimúlt híveken.

Irgalmasságnak Anyja, boldogságos szűz 
Mária! Istennek minden szentel!könyörögjetek 
érettök.

A hivek lelkei Isten irgalmasságából
békességben nyugodjanak. Ámen. Az Atyának f
és Fiúnak f  stb.

Miatyánk stb. Üűvözlégy stb.
Éne k : „Élőknek s holtaknak Ura.“

A templomba visszatérve, anép énekli: „Ments meg engem Uramf* 
Azután a pap elkezdi:

P. Uram irgalmazz nekünk.
K. Krisztus kegyelmezz nekünk, Uram irgalmazz 

nekünk.
P. Miatyánk stb.
P. És ne vigy minket a kisértetbe.
K. De szabadíts a gonosztól.
P. A pokol kapújától.
K. Szabadítsd meg az elhúnyt hívek lelkét.
P. Nyugodjanak békességben.
K. Ámen.
P. Uram hallgasd meg könyörgésünket.
K És a mi kiáltásunk jusson elődbe.
P. Az Ur veletek.
K. És a te lelkeddel.

A pap mondja a 73. oldalon levő könyörgést és ezután:
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P. Adj Uram! örökké való nyugodalmat nekik.
K. És az elenyészhetetlen világosság fényeskedjék 

nekik.
P. Nyugodjanak békességben.
K. Ámen.
P. A kimúlt hívek lelkei Isten irgalmasságából 

békességben nyugodjanak.
K. Ámen.
Ha valaki a halottakért szent olvasót akar imádkozni, 

ennek módja a kővetkező: kezdődik a „Hiszek egy Isten“-ncl, 
továbbá minden apróbb szemre az „Üdvözlégy Mária" helyett ez 
mondandó:

Adj Uram örök nyugodalmat a megholt híveknek.
És az elenyészhetetlen világosság fényeskedjék 

nekik.
A „Miatyánk" helyett pedig a nagyobb olvasó szemekre 

mondatik az első könyörgés:
Minden hívek teremtő . . . stb.
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Tövissel koronázott Krisztus, 
könyörögj érettünk I
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A szent keresztüli ájtatosság.
Könyörgés és bánat.

0 h  isteni Megváltóm és Üdvözítőm Jézus Krisztus!
én, az álnok, vétkeztem, és te, az igaz, a keresztfán 

vérzesz! A vétkes szabad és az ártatlan megkötöztetik! 
A szent bűnhődik, szenved és a bűnös békességben é l! 
Mit a szolga elkövet, azt az Ur fizeti! Oh Isten fia! 
mit nem okoztak az én vétkeim! Én vittem végbe a 
gonoszságot és te rajtad, oh Jézus, boszúlják meg azt! 
Mégis kérlek, ne engedd, hogy kínszenvedésed érdeme 
rám nézve elveszszen! Kérlek téged, drága véredért, 
szent sebeidért, keserves halálodért és ama szavaidért, 
melyeket a keresztfán mondottál: „B e te ljesed e tt!“ 
bocsáss meg nekem! Tiszta szivemből bánom és siratom 
minden elkövetett bűneimet, mert azokkal téged leg
főbb Uramat s minden szeretetre méltó Istenemet, 
oly annyira megbántottalak; fogadom erősen, hogy 
malasztod segítségével megjobbítom életemet. Uram : 
kegyelmezz és ii'galmazz nekem bűnösnek, engedd ama 
vigasztaló szavakat hallanom: „Bűneid m egbocsát
ta tn ak , m ivelhogy fö lö tte  nagy sz e re te t te l  
b i r tá l l“Uram Jézus Krisztus! te a keresztúton érettem 
nagy szeretettel mentél halálod elé, én irántad való 
szeretetből követni akarlak, veled egyesülve akarok 
élni és halni. Ámen.
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I. ÁLLOMÁS.

Jézus Pilátus által halálra ítéltetik.



kegyelmezz és irgalmazz nekem bűnösnek, engedd ama 
vigasztaló szavakat hallanom: „Bűneid m egbocsát
ta tnak , m ivelhogy fö lö tte  nagy sz e re te tte l  
b ir tá l!“Uram Jézus Kvisztus! te a keresztúton érettem 
nagy szeretettel mentél halálod elé, én irántad való 
szeretetből követni akarlak, veled egyesülve akarok 
élni és halni. Ámen.

Ének.
Halálra Ítéltetik érted az élet Ura,
Hogy számtalan bűnödért te ne essél pokolra. 
Egek Ura, magát kínra,
Rút halálra adja a keresztfára.

Első állomás.
Jézus Pilátus által halálra ítéltetik.

P. Imádunk téged Krisztus és hálát adunk neked. 
K. Mert a te szent kereszted által megváltottad 

a világot.
Gondold meg, miként itélé el Pilátus az ártatlan 

Jézust halálra és mily készséggel fogadá el Üdvözítőd a 
halálitéletet, hogy téged az örök átok alól fölszabadítson.

Oh Jézus! hálát mondok nekede nagy sze- 
retetért és kérlek téged, szabadíts föl engem az 
örök halálnak ítéletétől, melyet sok bűneimmel 
megérdemlettem és tégy méltóvá az örök élet 
elnyerésére.

Mi atyánk. — Üdvözlégy Mária.
P. Könyörülj rajtunk. Uram!
K. Könyörülj rajtunk.

Menet alatti ének.
Sebes gyenge vállára nehéz keresztfát veszi. 
Örvendj, hogy bűnterhétől lelkedet megmentheti. 
A h! enyhítsed, könnyebbítsed.
Ne terheljed bűnnel Jézus keresztjét.
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n . ÁJ.LOMÁS,

Jézus a keresztet vállóra veszi.



Második állomás.
Jézus a nehéz keresztet vállaira veszi.

P, Imádunk téged Krisztus! és hálát adunk neked.
K. Mert a te szent kereszted által megváltottad a 

világot.

Gondold meg, miként vévé Jézus rebes vállárrá a 
keresztet, melyet bűneid oly nehézzé tevének.

Oh kegyes Jézus! segélj engem mulasz
tóddal, hogy keresztedet új bűneim által meg 
ne súlyosítsam és hogy e rövid életnek kereszt
jét és nyomorúságát a bűnbánatnak valódi 
szellemében örömest elviseljem.

Mi atyánk. — Üdvözlégy.
P. Könyörülj rajtunk, Uram I
K. Könyörülj rajtunk.
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É n e k .

Sok kínzás miatt teste erőtől megfosztatik, 
A nehéz kereszt alatt arczczal a földre esik, 
Jaj nem szánják, sőt kaczagják.
Lábbal rúgják, mint barmot úgy rángatják.
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m . ÁLLOMÁS.

Jézus a kereszt alatt először leroskad.



Harmadik állomás.
Jézus először esik el a kereszt alatt.

P. Imádunk téged Krisztus! és hálát adunk neked
K. Mert a te szent kereszted által megváltottad a 

világot.
Gondold meg, hogy midőn Jézus a nehéz kereszt

fával szentséges vállain a fáradtság és fájdalmak súlya 
alatt erejében megfogyatkozva, terhét tovább nem visel
hetné, a kereszt alatt összerogyott.

Oh Jézus! az én ballépéseim okai esé
sednek. Add malasztodat, hogy fájdalmidat a 
bűnbe való visszaesés által soha meg ne 
újítsam.

Mi atyánk. — Üvözlégy.
P. Könyörülj rajtunk. Uram 1
K. Könyörülj rajtunk.
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Ének*

Jézus szive gyötrelme nagyobb, hogy anyját látja, 
Máriának hegyes tőr a szivét általjárja,
Hogy szent Fiát, szelid Bárányt,
Taszigálják, ütik, verik, hurczolják.



IV. ÁLLOMÁS.
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Jé z u s  a  k e re s z tu to n  k e s e re d e tt  a n y já v a l  
ta lá lk o z ik .



Negyedik állomás.
Jézus a keresztutou keseredett anyjával találkozik.

P. Imádunk téged Krisztus és hálát adunk neked.
K. Mert a te szent kereszted által megváltottad 

a világot.
Gondold meg, mily nagy fájdalom járta át Jézus 

szivét, midőn Máriát meglátta, és Mária szivét, midőn 
Jézussal találkozék.

Oh Jézus! indítsd szivemet Mária közben
járása által valódi bánatra, hogy bűneimet 
egész életemen át megsiratván halálom óráján 
tőled kegyelmet nyerjek.

Mi atyánk. — Üdvözlégy Mária.
P. Könyörülj rajtunk, Uram !
K. Könyörülj rajtunk.
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Ének.

Látván a gonosz zsidók, hogy Jézus elfáradna 
Kereszt viselésére ereje már nem volna; 
Simont kérik, kényszerítik.
Fenyegetik, hogy ő húzná keresztjét.
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V. ÁLLOMiS.

Czirenei Simon Jézusnak a keresztet 
vinni segíti.



Ötödik állomás.
Czirenei Simon Jézusnak á keresztet vinni segíti.

P. Imádunk téged Krisztus! és hálát adunk neked.
K. Mert a te szent kereszted által megváltottad a 

világot. «

Gondold meg, hogy a zsidók, miután észrevették 
hegy Üdvözítőnk erejében megfogyatkozva, a keresztet 
mér nem hordozhatná, könyörűletet szinlelve, tőle a 
keresztet elvették.

Oh Jézus! nekem kellene a keresztet 
viselnem, mert én vétkeztem. Adjad, hogy leg
alább a keresztúton kövesselek és a bajok és 
viszontagságok keresztjét irántad való szeré
téiből béketüréssel viseljem.

Mi atyánk. — Üdvözlégy.
P. Könyörülj rajtunk, Uram 1
K, Könyörülj rajtunk.

Ének*
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Szörnyen megmocskolt színét Veronika, hogy látja, 
Szive rajta megesvén, a keszkenőjét nyújtja;
Képét reá, Jézus nyomá,
Visszaadá, hogy szivében hordozná.
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VI. ÁLLOMÁS.

V e ro n ik a  k e n d ő jé t n y ú j t ja  Jézusnavt,



Hatodik áliomás.
Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak.

P. Imádunk téged Krisztus! és hálát adunk neked.
K. Mert a te szent kereszted által megváltottad a 

világot.
Gondold meg, miként szorgoskodott a szent asz- 

szony Jézus szenvedését enyhíteni, s miképen iparko
dott Jézus e miatt őtet megjutalmazni, miután sebekkel 
rakott orczájának eleven képét kendőjén hagyá.

Oh Jézus! add mulasztódat, hogy lelke- 
met minden bünszenytől megtisztítsam, s keser
ves kínszenvedésed és halálod emlékezetét 
vésd mélyen lelkembe és szivembe.

Mi atyánk. — Üvözlégy.
P. Könyörülj rajtunk. Uram I
K. Könyörülj rajtunk.
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Ének,

Másdszor földre esik arczczal a szelid Bárány, 
Szent képét összetörvén, foly a vér orrán, száján; 
Szent személye teljes vérrel.
Kékségekkel, dagadozott sebekkel.
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vn. ÁLLOMÁS.

Jézus « kereszt alatt másodszor leroskad.



Hetedik állomás.
Jézus a kereszt súlya alatt másodszor leroskad.

P. Imádunk téged Krisztus! és hálát adunk neked.
K. Mert a te szent kereszted által megváltottad a 

világot.
Gondold meg a kínokat, melyeket Jézus e máso

dik elesésnél szenvedett. Te okozod azokat a bűnbe 
való gyakori visszaesésed által.

Oh Jézus! mennyire megszégyenülve állok 
most előtted! Ad'd mulasztódat, hogy vétkeim
ből úgy támadjak fül, miszerint azokba soha 
többé vissza ne essem.

Mi atyánk. — Üdvözlégy.
P. Könyörülj rajtunk, Uram!
K. Könyörülj rajtunk.
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Ének .

Jeruzsálem leányit vérbe borult szemekkel 
Látja, hogy rajta sírnak, meginté ez igékkel: 
Ne árjatok, hogy igy láttok,
Magatokon s fiatokon sírjatok.



— 142 —

VIII. ÁLLOMÁS.

Jézus a sirénkozó nőket vigasztaja.



Nyolczadlk állomás.
Jézus a siránkozó nőket vigasztalja

P. Imádunk téged Krisztus! és hálát adunk neked.
K. Mert a te szent kereszted által megváltottad a 

világot.
Gondold meg, hogy Jézus inti az asszonyokat, 

miszerint ne ő fölötte, hanem inkább maguk fölött sír
janak, tanítván ez által téged, hogy jobban kell saját 
bűneid, mint a szenvedő Jézus fölött siránkoznod.

Oh Jézus! add meg nekem a valódi bűn- 
bánat könnyeit, hogy a szánakozás, melylyel 
fájdalmaid iránt viseltetem, nekem az örök 
élet elnyerésére szolgáljon.

Mi atyánk. — Üdvözlégy.
P, Könyörülj rajtunk. Uram!
K Könyörülj rajtunk.
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Ének*

Harmadszor földre esik az elestek gyámola, 
Ki bűnt bűnre szaporít, az ennek oka vala. 
Ah ne újjítsd, ne szapo:!ítsd,
Ne súlyosítsd bűnnel Jézus kínjait 1



IX. ÁLLOMÁS.

-  1 4 4  —

Jézus harmadszor esik el a kereszttel.



1 4 5

Kilenczedik állomás.
Jézus & kereszt súlya alatt harmadszor leroskad.

P. Imádunk téged Krisztus! és hálát adunk neked.
K. Mert a te szent kereszted által megváltottad a 

világot.
Gondold meg, hogy Jézus harmadszor is éppen 

oly kínosan esett el, mint a két első ízben. A te meg- 
átalkodottságod oka annak, melyből folyvást új bű
nökbe esel.

Oh Jézus! elhatároztam most, miszerint 
bűneimmel soha többé meg nem bántlak, hogy 
ez által szenvedésedet enyhítsem. Erősíts meg 
föltételemben s add, hogy mulasztod segedel
mével kitartó legyek.

Mi atyánk. — Üdvözlégy.
P. Könyörülj rajtunlí. Uram I 
K. Könyörülj rajtunk.

Ének.

Sebeihez ragadott ruháját lerángatják. 
Szolgák nagy dűhösséggel sebeit megújjítják. 
Képtelenül sebeiből.
Minden felől, vér foly egész testéből
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X. ÁLLOMÁS.

Jézus ruháitól megfosztatik..



Tizedik állomás.
Jézus raháitól megfosztatilc.

P, Imádunk téged Elrisztus! és hálát adunk neked.
K. Mert a te szent kereszted által megváltottad a 

világot.
Gondold meg nem csak ama nagy szégyent, melyet 

a tisztaságos Jézus kiálla, midőn őtet ruháitól meg
fosztván mezítelenné tevék; hanem azon nagy keserű
séget is, melyet érzett, midőn epével és mirhával kevert 
borral megkinálák. így róvja ő le ama bőreidet, melye
ket titkos gyönyörködtetéseid és mértékletlenséged 
által elkövettél.

Oh kegyes Jézus! utálom és gyűlölöm 
ama vétkes örömöket, melyeket magamnak en
gedtem és a mértékletlenséget, melynek eddig 
szolgáltam. Erősen fogadom, hogy segítségeddel 
gyaláztatásodat és kínaidat többé meg nem 
újjítom és hátralevő életemet szerénységben és 
mértékletességben töltendem el.

Mi atyánk. — Üdvözlégy.
P. Könyörülj rajtunk, Uram f
K. Könyörülj rajtunk.

Ének*

Sok kalapácsütéssel kereszthez szegeztetik.
Szörnyű nagy fájdalmára teste kiterjesztetik;
Ájúl szive, nincsen szine,
Szédül feje, vérbe borúi szent teste.
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XI. ÁLLOMÁS.

Jézus a keresztre fölfeszíttetik.



Tizenegyedik állomás.
Jézus  a keresz t r e  föl feszi t tet ik.

P. Imádunk téged Krisztus! és hálát adunk neked.
K. Mert a te szent kereszted által megváltottad a 

világot.
Gondold meg ama kimondhatlan fájdalmakat, 

melyeket Jézus kiálla, midőn a zsidók az ő vérbe borúit 
testét a keresztre vonszolták és szent kezeinek és 
lábainak átlyukasztása által szegekkel ráerősíték.

Oh Jézus! te mindezt érettem állottad ki 
és én miattad semmit se szenvedjek?! Szegezd 
makacs akaratomat a te keresztedhez. Föltett 
szándékom téged többé meg nem bántani és 
irántad való szeretetböl mindent elszenvedni.

Mi atyánk. — Üdvözlégy.
P. Könyörülj rajtunk, Uram! * ,
K. Könyörülj rajtunk.

Ének*
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Függ már Jézus bűnödért kereszten megfeszítve. 
Ölelésedre mégis keze ki van terjesztve,
Szive eped, szava reked.
Jaj, mint reszket, kínok közt meghal, érted.
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XII. ÁLLOMÁS.

Jézus a keresztre feszítve és meghal.



Tizenkettedik állomás.
Jézus  a kereszt re  feszí tve és meghal .

P. Imádunk téged Krisztus! és hálát adunk neked.
K. Mert a te szent kereszted által megváltottad a 

világot.
Gondold meg, hogy Megváltód három órai halál

gyötrelem után halt meg a keresztfán, hogy üdvössége
det kieszközölje.

Oh Jézus! miután te életedet adtad éret
tem, méltó, hogy én is életem hátralevő nap
jait neked szenteljem. Ez az én erős fogadá
som. Csak malasztodért esedezem annak tett
leges végrehajtására szent halálod érdeme által.

Mi atyánk. — Üdvözlégy.
P. Könyörülj rajtunk. Uram!
K. Könyörülj rajtunk.

Ének.
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Fájdalmak tengerébe Mária szive merül,
Látván, hogy Jézus teste vér és seb mindenfelűl 
Ölben tartja, csókolgatja,
Nagy zokogva, halálán sir bánkódva.
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XIIT, ÁLLOMÁS.

Jézus holtteste a keresztről levétetvén 
anyjának ölébe tétetik.
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Tizenharmadik állomás.
Jézus holttesfs a keresztről levétetrén anyjának ölébe tétetik.

P. Imádunk téged Krisztus és hálát adunk neked
K. Mert a te szent kereszted által megváltottad 

a világot.
Gondold meg az Isten anyjának, Máriának ama 

keserűségét, melyet érzett, midőn ő isteni fiának elhal
ványodott, vérbe borúit és életétől megfosztott testét 
ölébe vévé.

Oh szentséges szűz Mária 1 nyerd ki 
nekem a malasztot, hogy Jézust új bűneimmel 
többé meg ne feszítsem, hanem ötét a keresz
tény erények gyakorlata által bensőmben szün
telen életben tartsam.

Mi atyánk. — Üdvözlégy.
P. Könyörülj rajtunk. Uram!
K. Könyörülj rajtunk.

Ének,

Nagy kínok hegyes tőre sérti Mária szivét, 
Midőn a koporsóba teszik szent Fia testét; 
Hol a kincse, ott a szive.
Eltemetve, zokog és sir reszketve.
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XIV. ÁJ.LOMÁS.

Jézus szent teste eltemettetik.



Tizennegyedik állomás.
Jézus szent teste eltemettetik.

P Imádunk téged Krisztus és hálát adunk neked.
K. Mert a te szent kereszted által megváltottad 

a világot.
Gondold meg, hogyan tették Jézus legszentebb 

testét a legmélyebb tisztelettel új koporsóba, melyet 
számára elkészítének.

Oh Jézus! hálát adok neked mindazért, 
mit lelkem üdvéért szenvedtél s kérlek téged, 
tisztítsd meg lelkemet, hogy az isteni vendég
ségben szent testedet, melyet érettem adtál, 
méltán magamhoz vehessem. Készíts magadnak 
folytonos lakóhelyet elmémben, szivemben s 
egész valómban.

Mi atyánk. — Üdvözlégy Mária.
P. Könyörülj rajtunk. Uram!
K. Könyörülj rajtunk.

É n e k .
Értünk megfeszült Jézus! kérünk, hogy sebeidet 
Mutasd be szent Atyádnak bűnünkért szent nevedet. 
Hogy sebeid, vércseppjeid,
Szenvedésid legyenek örömünkre.

B e f e j e z ő  Imáds ág .
Ur Isten! ki az életadó kérésznek zász

lóját egyszülött Fiadnak drága vérével akarád 
megszentelni; engedd kérünk, hogy a kik a 
szent keresztet tisztelve örvendenek, a te oltal
madat mindenütt élvezhessék. Ugyanazon mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
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A hívek lelkei Isten irgalmasságából 
békességben nyugodjanak. Ámen.

Itt hat Miatyánk, Udvőzlégy, ugyanannyi Dicső
séggel mondandó, (melyekből az utolsó Miatyánk a római 
pápa szándékára végeztetik.)
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Krisztus kínszenvedéséről.

Élőének. A mi urunk Jézus Krisztus meg
alázta magát, engedelmes lévén a keresztnek 
haláláig! azért Isten is ötét felmagasztalta s oly 
nevet ajándékozott neki, mely minden név 
fölött vagyon.

P. Valóban betegségeinket ő viseli.
K. Fájdalmainkat ő hordozza

Könyörögjünk. Uram Jézus Krisztus! 
ki mennyei Atyád dicsőségéből a földre leszáll- 
ván, bűneink' bocsánatára drága véredet ontot
tad: alázatosan kérünk, hogy az Ítélet napján 
a te jobbodra állíttatván, méltók legyünk ezt 
hallani tőled: Jöjjetek Atyámnak áldottai.

Uram Jézus Krisztus! ki a világ meg
váltásáért a keresztfára szegeztettél és bűneink 
bocsánatára drága véredet ontottad; alázatosan 
kérünk téged, hogy halálunk után a paradi
csom ajtaján örvendve bemebessünk. Ki élsz 
és uralkodói mindörökön örökké. Ámen.



Krisztus Urunk szent haláláról.
Élőének. Oh ti mindnyájan, kik által* 

mentek az utón, figyelmezzetek és lássátok, 
van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam?

P. Krisztus engedelmes volt érettünk halálig.
K. És pedig a kereszt haláláig.

Könyörögjünk. Tekints Uram! kérünk a 
te népedre, melyért szent fiad a mi Urunk Jézus 
Krisztus nem kételkedett az üldözők kezeibe 
adatni s a kereszt kínos halálát szenvedni. Ki 
teveled és a Szentlélekkel egyetemben él és 
uralkodik mindörökön örökké. Ámen.
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Krisztus Urunk keresztjéről.

Élőének. Távol legyen tőlünk másban 
dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus 
keresztjében, melyben üdvösségünk, életünk és 
föltámadásunk van, mely által üdvözültünk és 
m egszabadultunk.

P. Imádunk téged Krisztus! és hálát adunk neked.
K. Mert a te szent kereszted által megváltottad 

a világot.
Könyörögjünk. Ur Isten! ki az életadó 

keresztnek zászlóját egyszülött Fiadnak drága 
vérével akarád megszentelni: engedd kérünk, 
hogy a kik a szent keresztet tisztelve örven
denek, a te oltalmadat mindenütt érezhessék.
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ür Isten! ki szent Fiadat a kereszt gya
lázatfáján meghalni engedted, hogy az ellenség
nek hatalmát tőlünk eltávolítsad: engedd kegye
sen, hogy a feltámadás dicsőségét elnyerjük. 
Ugyanazon mi Urunk Jézus Krisztus által. Am.

A szent kereszt feltalálása napján.
(M ájus 3-án.)

Élőének. Oh dicsőséges és tiszteletre méltó 
kereszt! te drágalátos fa és csodálatos jel, mely 
által a bűn, az ördög és a pokol meggyőzettek 
8 a világ Krisztus vérével megváltatott; te a 
czedruserdő minden fái fölött fel vagy magasz
talva: mert a világ élete rajtad függött; rajtad 
diadalmaskodott Krisztus; és halála által rajtad 
győzte le a halált örökre. Alleluja!

'% P. Imádunk téged Krisztus és hálát adunk neked.
K, Mert a te szent kereszted által megváltottad a 

világot.

Könyörögjünk. Ur Isten! ki az üdvhozó 
keresztnek dicsőséges feltalálásában kínszen
vedésednek csodáit megujjítottad, engedd, hogy 
ez életadó fának árán az örök élet adományait 
megnyerhessük. Ki élsz és uralkodói mindörökön 
örökké. Ámen.



Krisztus lándzsájáról és szegeiről.
Élőének. Valóban betegségeinket ő viseli 

és fájdalmainkat ő hordozza; mi pedig azt gon
doltuk, hogy megbüntettetett, Istentől megvere
tett és megaláztatott.

P. Átlyukgatták kezeimet és lábaimat.
K. Megszámlálták minden csontomat.

Könyörögjünk. Ur Isten! ki fölvevén a 
gyarló emberi testet a keresztre szegeztetni s 
oldaladon lándzsávaláltalveretniakartál: engedd 
kegyelmesen, hogy a kik ugyanazon szegek
nek és lándzsának ünnepét szenteljük a földön, 
gyözedelmed dicsőséges diadalának örvendhes
sünk az egekben. Ki élsz és uralkodói mind
örökön örökké. Ámen.

Könyörögjünk. Ur Isten! ki egyszülött 
fiad kínszenvedésével és öt szent sebének vére 
hullásával a bűn által megrontott emberi ter
mészetet helyreállítottad; adjak kérünk, hogy 
kik az általa fölvett sebeket tiszteljük a földön, 
az ő drága vére hullásának gyümUlcsét elnyerni 
méltók legyünk az egekben. Ugyanazon mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
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A szent olvasó ájtatosság.

A szent olyasó gyaltóriás módja.

A rózsák, melyekből az ájtatos keresztények a bol- 
dogságos Szűznek koszorút fonnak, a gyakran ismé

telt angyali üdvözletből állanak, melybe Jézus szent 
neve után különféle mondatokat igtatbatunk. Jézus és 
Mária életére, szenvedésére és megdicsőitésére vonat
kozókat. Ezen közbetett mondatok titkoknak neveztet
nek. Az o lvasó t a „Hiszek egy“-gyel kezdjük, 
ezután e ^  „Mi a ty á n k “ következik, mely előtt és 
után „Dicsőség az Atyának'* stb. mondandó ; ezután 
az üdvözlet hatvanszor ismételtetik, mi a mennyei szen
tek utánzásául történik, kik mennyben szünet nélkül 
ismétlik: Szent, szent, szen t a seregek  U ra 
Istene. Minden tizedik üdvözlet után „Mi a tyánk" 
mondatik el, mi által az olvasó hat szakaszra osztatik. 
Az olvasó elején létező bárom kisebb szemre ugyan
annyi „Üdvözlégy" mondatik, beigtatván Jézus szent 
neve után ezen erényi kérelmeket:
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Az örTendetes olTasó.
Mondatik advent első vasárnapjától fogva szerdáig és Gyümölcs

oltó-Boldogasszony ünnepén eme örvendetes titkokkal;

■' A  három első üdvöeletre:

1. Ki bennünk nevelje az igaz hitet.
2. Ki bennünk nevelje az erős reményt
3. Ki bennünk nevelje a töljéletes szeretetet.

A titkok, melyek Jézus szent neve után különféle 
mondatokban közbetétetnek; és mivel csak öt titok 
van, a hatodik tizedben egy-egy titok két-két üdvöz
letre mondatik.

Az öt tizedre (vagy táblára) örvendetes titIcoJc:

1. tizedre: Kit te szent Szűz, méhedbe 
fogadtál.

2- ra: Kit te szent Szűz, Erzsébetet láto
gatván, méliedbcn viseltél.

3- ra: Kit te szent Szűz, e világra szültél.
4- re: Ki te szent Szűz, a templomban 

bemutattál.
5- re: Kit te szent Szűz, a templomban 

feltaláltál.

A fájdalmas olvasó.
Mondatik Ilamvazó-szerdától fogva Husvétig,

A három üdvözletre:

1. Ki értelmünket felvilágosítsa.
2. Ki akaratunkat tökéletesítse.
3. Ki emlékezetünket erősítse.



Az öt tizedre a fájdalmas titkok:

1- re: Ki érettünk vérrel verítékezett.
2- ra: Ki érettünk megostoroztatott.
3- ra: Ki érettünk tövissel megkoronáztatott. 
4rie: Ki érettünk a keresztet hordozta, 
^-re: Ki érettünk a keresztre feszíttetett.

A dicsőséges olvasó.
^lusvéttól fogva Szentliáromság-vasárnapig és a bőid. Szűznek

ünnepem.

A három első üdvözletre:

1. Ki gondolatainkat igazgassa.
2. Ki szavainkat vezérelje.
3. Ki cselekedeteinket kormányozza.
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Az öt tizedre dicsőséges titkok:

1- 8Ő tizedre: Ki halottaiból fóltámadott.
2- ra: Ki mennyekbe fölment.
3- ra: Ki a Szentlelket elküldötte.
4- re: Ki téged szent Szűz mennyekbe fol- 

vétt.
5- re: Ki téged szent Szűz a mennyekben 

megkoronázott.

Szontháromság-vasárnapjától adventig változ
tatva Íg y : vasárnap, hétfőn és csütörtökön a dicsősé
ges; kedden. pénteken a fájdalmas ; szerdán és szom
baton az öJ’vcndetes olvasó mondatik.



Minden tized végén egy „Mi a tyánk" mondatik, 
előtte és utána „Dicsőség" stb. A Mi a ty án k  előtt 
minden tized végén a következő dicséretek mondhatók:

Az e l s ő  t i zed  végén:  Tizezerszer 
dicsérjenek, áldjanak és dicsőítsenek téged oh 
legszentségesebb örvendező ( fájdalmas  
vagy d i csőséges )  szűz Mária! a boldog lel
kek minden szent karai.

F e l e l e t :  Kikkel mi is reményiünk téged 
egykor láthatni és tisztelhetni mennyekben.

A 2-ik tized végén:  Huszezerszer dicsér
jenek stb. szűz Mária! minden szent pátriár
kák és próféták. F e l e l e t :  Kikkel mi is stb.

A 3-ik t ized végén:  Harminczezerszer 
dicsérjenek stb. szűz Mária! minden szent 
apostolok és evangélisták.

A 4-ik t i z e d  v é g é n :  Negyvenezerszer 
dicsérjenek stb. szűz Mária! minden szent vér
tanuk és hitvallók. F e l e l e t :  Kikkel mi stb.

Az 5-ik t ized végén:  Otvenezerszer di
csérjenek stb. szűz Mária! minden szent szüzek 
és özvegyek. F e l e l e t :  Kikkel mi is stb.

A 6-ik t i z e d  végén:  Százezer szer di
csérjenek stb. szűz Mária! Istennek minden 
szentéi. F e le le t :  Kikkel mi is stb.

Az olvasó ájtatos imádkozásának előadott módjá
ból kitetszik, hogy ez magában foglalja a legjelesebb 
és legszentebb imádságokat, úgymint: a „Mi atyánk“-ot,
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melyre maga Jézus tanított, az „angyali üdvözletei", 
mely a szent Írásból vétetvén, az szentegyház könyör
gésével megtoldatott s a „Hiszek egy“-et, mely az apos
toloktól veszi eredetét; ki tehát az ilyent megveti, az 
igazán a „Mi atyánk“-ot, az „Üdvözlet"-et, a „Hiszek 
egy“-et és megváltásunk emlékezetét veti meg. Ne szé- 
gyeld azért jámbor keresztény olvasót venni kezedbe s 
azzal a boldogságos szüzet megtisztelni. Ezen imádsá
got egyaránt használhatja a tanulatlan és művelt osz
tály ; mert valamint igen egyszerű, úgy a hozzáadott 
titkok által, melyekre ügyelnünk kell, nagyon tanulsá
gos és magasztos is. Az anyaszentegyház pedig a hívek 
buzgóságának élesztésére sok búcsúajándékkal aján
dékozza meg mindazokat, kik a szent olvasót elmondják.

^  Imádság az olvasó elmondása után.
Ozentséges szűz Mária! jöjj segítségére a nyo
morultaknak, segítsd a kicsinyhitüeket, vigasz
tald a kesergőket, könyörögj a népért, imád
kozzál az egyházi rendért, esedezzél az ájta- 
tos hívekért, éreztesd mindnyájunkkal közben
járásodat, kik áldott nevedet magasztaljuk.
V. Tégy méltóvá engem, szent Szűz! a te dicséretedre. 
F. Adj erőt ellenségeid ellen.

Könyörögjünk. Ur Isten! kinek egy
szülött Fia élete, halála és föltámadása által 
nekünk az örök üdvösség ajándékait meg
szerezte: engedd, kérünk, hogy a kik ezen 
titkokat a boldogságos szűz Máriának szent 
olvasójával tiszteljük, követhessük, a mit maguk
ban foglalnak és a mit Ígérnek, elnyerhessük. 
Ugyanazon mi Urunk Jézus Krisztus által. Am.

— 165 —



V
3k

i r

5
(D'"t̂

fV I®s®

Időszeríí imák Krisztus Urunk ünnepeire.

Könyörgések az adventi időszakokra.
É l ő é n e k .  Ne félj Mária; mert kedvességet 

találtál Istennél; ime fogansz méhedben s fiat szülsz. 
Alleluja.

V. Egek harmatozzatok onnan felülről és fellegek 
csepegjétek az Igazat.

F. Nyíljék meg a föld és támadjon Üdvözítő.
Kö n y ö r g é s .  Ur Isten! ki minket váltságunk 

ünnepélyes várásával esztendőnkint megörvendeztetsz; 
engedd, hogy a te szülött fiadat, ki mint Világmegváltót 
örömmel fogadunk, egykor mint Világbirót félelem nél
kül lássuk jönni a mi Urunkat, Jézus Krisztust, ki 
teveled és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik 
mindörökön örökké. Ámen.

Könyörgések a karácsonyi három misére.
É l ő é n e k .  Az angyal mondá a pásztoroknak: 

Nagy örömet hirdetek nektek; mert ma született nek
tek a világ Üdvözítője, alleluja.

V. És az ige testté lön, alleluja.
F. És mi közöttünk lakozék, alleluja.



K ö n y ö r ö g j ü n k .  Ur Isten! ki a szentséges 
éjszakát az igaz világosság fényével tetted dicsővé; 
engedd kegyelmesen, hogy a ki világosságának titkait 
e földön megismertük, annak örömeit élvezhessük az 
egekben. Ámen.

Adjad, kérünk, mindenható Ur Isten! hogy kik a 
megtestesült Igének új fényével elárasztatnnk, az 
ragyogjon vissza cselekedeteinkben, mi hit által vilá- 
goskodik elménkben. Ámen.

Engedd, kérünk, mindenható Ur Isten! hogy a te 
egyetlen Fiadnak test szerinti új születése megszaba
dítson bennünket, kücet a bűnnek igájában régi szolga
ság tart. Ugyanazon mi Urunk Jézus Krisztus által. A

Jézus szent uevenapján.
(Vizkereszt után 2-dik vasárnapon.)

É l ő é n e k .  Jézus nevére minden térd meghajol
jon, mennyben, földön és föld alatt és minden nyelv 
vallja meg, hogy az Ur Jézus az Atya Istennek dicső
ségében van

V. Legyen áldott az Ur neve.
F. Most és mindörökké.
K ö n y ö r ö g j ü n k .  Ur Isten! ki egyszülött Fia

dat az emberinem Megváltójává rendelőd és Jézusnak 
nevezni parancsolád: engedd kegyelmesen, hogy a kinek 
szentséget nevét tiszteljük a földön, az ő látásának 
örvendhessünk az egekben.

Örök mindenható Ur Isten, ki a mennyei és földi 
dolgokat egyenlően kormányzód és intézed: hallgasd 
meg kegyelmesen a te néped esedezését s add meg 
békédet napjainkban. A mi Urunk Jézus Krisztus által. 
Ámen.

Nagybőjti időszakban.
• É l ő é n e k .  íme most a kellemes idő, ime most az 

üdvösség napja, azért e napokban úgy viseljük magun
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kát, mint Istennek szolgái, sok tűrésben, böjtölések
ben, virrasztásokban és tettetés nélküli szeretetben.

V. Angyalainak parancsolt felőled.
F. Hogy megőrizzenek téged minden utadon.
K ö n y ö r ö g j ü n k .  Ur Isten! ki anyaszentegy- 

házadat a negyvennapi böjt évenkinti megtartása által 
tisztítod, add meg népednek, hogy mit önmegtagadás 
által elérni törekszik, azt a jó cselekedetek gyakorlása 
által megnyerhesse. A mi Urunk Jézus Kiisztus által. 
Ámen.

Nagypénteki imádság a szent simái.
Oh világ Megváltója, én Jézusom! kinek szent 

teste, miután a halál gyötrelmeit kiállottá, a sirban 
nyugszüc s a közeledő feltámadásra várakozik: hálát 
mondok neked mindazon jótéteményekért, melyeklcel 
engem életem folj^tában elhalmoztál; úgyszintén azon 
szenvedésekért is, melyeket érettem és az egész embe
riség megmentésére kiállottál. Adj nekem akaratot és 
tehetséget, hogy nyomdokaidat követvén, a jelen életet 
úgy tölthessem, miszerint halálod és sirod ne Ítéletemre 
s kárhozatomra, hanem az örök boldogság elnyerésére 
szolgáljon. Ámen.

Husvét ünnepén.
É l ő é n e k .  Ez a nap, melyet az ür szerzett; 

örvendezzünk és vigadjunk azon.
V. Feltámadt Krisztus a sírból, aUeluja!
F. Ki érettünk a keresztfán függött, alleluja!
K ö n y ö r ö g j ü n k .  Ur Isten! ki nekünk mai 

napon egyszülött fiad által a halál legyőzése után az 
örök boldogságba utat nyitottál: segítsd, kérünk, a jó 
föltételeket, melyeket te nekünk sugalsz, kegyelmed 
által teljesedésbe is menni. Ugyanazon mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Ámen.
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Szentháromság finnepén.
K a r V e r s. Áldott legyen a Szentháromság és 

osztatlan egység. Mondjunk hálát neki, mert irgalmas
ságot cselekedett velünk. Uram, mi Urunk ! mely cso
dálatos a te neved az egész földön.

V. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek 
Istennek.

F. Miképen vala kezdetben, most és mindenkor 
és mindörökön örökké. Ámen.

Könyörögjünk .  Mindenható örök Isten! ki 
megadtad szolgáidnak, hogy az igaz hit vallásában az 
örök Szentháromság dicsőségét megismerjék és a Föl- 
ség hatalmában az egységet imádják, kérünk téged, 
hogy ugyanazon hit ereje által mindenkor valamennyi 
viszontagságoktól megoltalmaztassunk. A mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Ámen.
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A bőid. Szűznek és Isten anyjának, 
Máriának tisztelete.

Boldogasszony szeplőtelen fogantatás finnepén.
(Deoz. 8-án.)

Élőének .  Boldognak mond engem minden nem
zetség, mert nagy dolgokat cselekedett nekem, ki hatal
mas, alleluja!

V. A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogan
tatása.

F. Örömet hozott az egész világnak.
Könyörög jünk.  Ur Isten! ki a boldogságos 

Szűz szeplőtelen fogantatása által szent Fiadnak méltó 
lakhelyet készítettél: engedd az ő esedezése által, hogy 
szivünket és testünket Neked, ki őt minden bűntől 
megőrizted, szeplőtelenül hiven megőrizzük. Ugyanazon 
mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.



Oertyaszeutelö-Boldog-Asszony ünnepén*
(Február 2-án.)

Élőének .  Ma a boldogságos Szűz a gyermek 
Jézust a templomban bemutatá és Simeon, eltelve a 
Szentlélekkel, karjaiba vévé őt és magasztalé Istent.

V. Simeon feleletet vette a Szentlélektőkj
F. Hogy meg nem hal mindaddig, mig Krisztust, 

az Urat meg nem látja.
Könyörög jünk.  Alázatosan kérjük fölsége- 

det, örök mindenható Ur Isten! miként egyszülött fiad 
mai napon testünk természetében a templomban be lett 
mutatva, mi is megtisztúlt lélekkel neked bemutattas- 
sunk. Ugyanazon mi urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Gyümölcsoltó-Boldogasszony ünnepén.
(Márezius 2ő-én.)

Élőének .  A Szentlélek száll le reád, Mária és 
a Fölséges ereje megárnyékol téged.

V. Üdvözlégy Mária, maiasztal teljes.
F. Ur vagyon teveled.
K ö n y ö r ö g j ü n k. Ur Isten! ki akartad, hogy a 

te Igéd angyali izenet által a boldogságos szűz Máriá
nak méhében testté legyen: . engedd meg nekünk 
könyörgőknek, hogy a kik őt igazán Isten anyjának 
lenni hiszszük, az ő közbenjárása által megsegíttes- 
sünk. Ugyanazon mi Urunk Jézus Krisztus által. Am.

Sarlós-Boldogasszony ünnepén.
(Julius 2-án.)

Élőének .  Boldog vagy te, ki hittél, mert min
denek be fognak teljesedni, mit neked az Ur mondott,

V. Te áldott vagy az asszonyok között.
F. És áldott a te méhednek gyümölcse.
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Könyörög jünk.  Add meg, Uram! kérünk, 
szolgáidnak égi malasztod ajándékát, hogy kiknek a 
boldogságos Szűz születése üdvösségök kezdete lön; 
az ő látogatásának ünnepe a békesség növekedését 
adja meg nekik. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Am.

Nagy-BoIdogasszony ünnepén.
(Augusztus 15-én.)

Élőének .  Ma a boldogságos szűz Mária meny- 
nyekbe fölment; örvendjetek, mert Krisztussal uralko
dik mindörökké.

V. Felmagasztaltatott az Istennek szent szülője.
F. Minden angyali karok fölé a mennyek orszá

gában.
Könyörög jünk.  Bocsásd meg. Uram! kérünk, 

a te szolgáidnak vétkeit, hogy a kik neked magunk 
cselekedeteinél fogva nemítetszhetünk, a te szent fiad, 
a mi Urunk szent Anyjának könyörgése által üdvözül- 
jünk. Ki teveled és a Szentlélel^el egyetemben él és 
uralkodik mindörökön örökké. Ámen.
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Kisasszony napján.
(Szeptember 8-án.)

Élőének .  Üljük meg örömmel a boldogságos 
szűz Mária születését, hogy fozbenjárónk legyen az ür 
Jézus Krisztusnál.

V. A te születésed, szűz Istenanya.
F. Az egész világnak örömet hirdetett.
Könyörög jün k .  Add meg Uram, kérünk szol

gáidnak égi malasztod ajándékát, hogy kiknek a bol
dogságos szűz születése üdvösségök kezdete lön, az ő 
letésének ünnepe a békesség növekedését adja meg 
nekik. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.



Mária nere napján.
(Kisasszony utáni vasárnap.)

Élőének.  Boldognak mond engem minden nem
zetség, mert Isten megtekintette az ő szolgálójának 
alázatosságát.

V. Tégy méltóvá engem, szent Szűz! a te dicsé
retedre.

F. Adj erőt ellenségid ellen.
Könyörög jünk .  Engedd, kérünk, mindenható 

Ur Isten! a te szolgáidnak, kik a szentséges szűz 
Mária nevében és pártfogásában örvendenek, hogy az 
ő kegyes közbenjárása által minden gonosztól megsza
baduljanak a földön és az örökkévaló örömökre jut
hassanak az egekben. A mi Urunk Jézus Krisztus áltak 
Ámen.

A mai napra, valamint annak nyolczadára teljes búcsú 
van engedve mindazon ájtatos híveknek, kik az elvégzett gyónás 
és áldozás után az anyaszentegyház szándékára öt Mi atyánkot 
és öt Üdvözletét eliinádkoznak. (XIII. Ineze pápa, 1722. jan. 17.)
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A bőid. Szűz szent Olvasójának ünnepén.
(Október első vasárnapján.)

V. Tégy méltóvá engem sz*ent Szűz! a te dicsére
tedre.

F. Adj erőt ellenségeid ellen.
Könyörögjünk,  ür Isten! kinek egyszülött 

Fia élete, halála és feltámadása által nekünk az örök 
üdvösség ajándékait megszerzetté: engedd, kérünk, 
hogy a Ék ezen titkokat a boldogságos szűz Máriának 
szent olvasójával tiszteljük, kövehessük a mit magok
ban foglalnak és mit Ígérnek, elnyerhessük. Ugyanazor 
mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
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A sz. angyalok és szentek tiszteletéről
Imádság a szent őrangyalhoz.

^ z e n t őrangyalom, én hű barátom és földi zarúndok- 
^  dokságom társa, kit a mennyei Atya oltalmamra 
küldött! hálát adok neked minden irántam tanúsított 
szeretetedért és gondviselésedért, melylyel üdvösségem 
fölött őrködök Kérlek téged, légy segítőm és közben
járóm Isten trónja előtt. Oltalmazz meg minden testi 
és lelki veszedelemtől; védj engem üdvösségem ellen
ségei ellen, nyerd ki nekem ama kegyelmet, hogy Isten 
szine előtt mindig félelem és rettegés között munkáljam 
üdvösségemet; tégy éberré a veszélyekben, okossá a 
kísértetekben, hogy soha bűnbe ne egyezzem. Segíts 
munkámban; őrizz utamban és nyugtomban; bátoríts 
küzdelmemben; koronázz meg győzelmemben; örülj 
örömemben, mikor tebenned örvendezem; szánakodjál 
bajaimon; vigasztalj meg szenvedéseimben; de főképen 
oltalmazz életem végküzdelmében és vezesd telkemet 
az ő Istenéhez, teremtőjéhez és végczéljához. Ámen.

Szent István első vértanú ünnepén.
(Deczember 26-án.)

É l ő é n e k .  István pedig teljes lévén raalaszttal 
és erővel, nagy csodákat és jeleket vitt véghez a nép 
között.

V. István nyitva látta az egeket.
F. Látta és bement: boldog az ember, kinek az 

egek megnyílnak.
K ö n y ö r ö g j ü n k .  Adjad Uram, hogy kövessük 

a mit tisztelünk és tanuljuk meg ellenségeinket is sze
retni, mert annak emlékét ünnepeljük, ki az ő üldözőiért 
is kérte a te szent fiadat, a mi Urunkat Jézus Krisz
tust, Id teveled és a Szentlélekkcl egyetemben él és 
ui aikodik miudörökön örökké. Ámen.



Szent József ünnepén.
(Márczius 19-én.)

É l ő é n e k .  íme a hív és okos szolga, kit az ür 
családja fölé helyezett.

V. Az igaz szája bölcseséget szól.
F. És nyelve igazat beszél.
K ö n y ö r ö g j ü n k .  Kérünk Ur Isten! segítsenek 

minket a te szentséges szülőd jegyesének érdemei, 
hogy a mit tehetségünkkel meg nem nyerhetünk, az 
nekünk az ő közbenjárása által megadassák.

Mindenható, örök Isten! ki szent Józsefet, az 
igazat, Dávid fiát, a boldogságos szűz Máriának jegj^e  ̂
séül adtad és fiadnak. Jézus Krisztusnak nevelő-atyjává 
választód: adjad kérünk, hogy az ő esedezései és érde
mei által minden tisztátalanságtól megőriztetvén, tiszta 
lélekkel, szeplőtelen szivvel és tiszta testtel szolgál
junk neked és örök látásod vigasztalására vezéreltes
sünk. Ugyanazon mi Urunli Jézus Krisztus által. Am,
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Szent Anna asszony ünnepén.
(Julius 26 án.)

É l ő é n e k .  Hathatós oltalma a hozzád folyamo
dóknak szent Anna, üdvözítőnk nagyanyja.

V. Üdvözlégy ! te, ki szülted a malaszttal teljest
F. Ajánlj bennünket a maiasztok forrásának s 

adójának.
K ö n y ö r ö g j ü n k .  Ur Isten! ki szent Annál 

azon kegyelemben részesíteni méltóztattál, hogy egy
szülött Fiad anyjának szülőjévé lenni méltónak talál- 
tassék: engedd kegyelmesen, hogy kinek ünnepét szen
teljük, nálad az ő pártfogásával segíttessünk. A m 
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.



Szent Istrán első magyar király ünnepén.
(Augusztus 20-án.)

É l ő é n e k .  Tiszteletessé tette őt az Ur és meg 
őrzötte az ellenektől és csábítóktól megoltalmazta őt.

V. Imádkozzál érettünk szent István király.
F. Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéretére.
K ö n y ö r ö g j ü n k .  Engedd kegyelmesen min

denható Ur Isten! hogy szent István a te hív szolgád 
azon anyaszentegyháznak, melynek a földön terjesztője 
volt, mennyekben dicsőséges védelmezője legyen.

Kérünk Uram! oltalmazd meg népedet, melyet 
szent István király hitvalló tanítása által a sötétség
ből az igaz világosságra vezéreltél és engedd keg>̂ e- 
sen, hogy az ő hathatós közbenjárása által gyámolít- 
tatva, a földi élet után a mennyei hazába juthassunlc. 
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
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Eönyörgések különféle személyekért.
Az anyaszentegyházért.

H ogadd el, kérünlc Uram! anyaszentegyházad könyör- 
gését, hogy legyőzvén minden ellenkezést és tévely

gést, neked biztos szabadsággal szolgálhasson. A mi 
Urunk Jézus Krisztus által, ximen.

A római pápáért.
Örök mindenható Ur Isten! könyörülj legfőbb 

pásztorunkon N. pápán és vezesd őtet kegyelmesen az 
üdvösség útján, hogy tőled segíttetve, csak azt kívánja, 
mi neked tetszik és a mit akar, azt buzgósággaí 
teljesítse is. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.



A megyés püspökért.
ü r Isten! minden híveid főpásztora és kormány

zója, tekints kegyelmesen N. szolgádra, kit anyaszent- 
egyházad pásztorává rendeltél; add, hogy szóval és 
példával alattvalói áldásává legyen, miszerint ő a 
rábízott nyájjal együtt az örök életre juthasson. A mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen,

Lelkiatyáért.
ü r  Isten! kegyelem és erény adója: tekints 

kegyelmesen N. szolgádra, kit nekem az üdvösség útján 
vezérül adni kegyeskedtél; világosítsd fel őt értelmed 
világával, hogy engem parancsolataid ösvényén buzgó- 
Sággal és szeretettel vezessen és a reábízott lelkekkel 
együtt az örök boldogságba juthasson. Ámen.

Szülőkért,
Istenem! ki a gyermekeknek, kik szülőiket tiszte

lik, földi és örökkétartó jólétet Ígértél: add malaszto- 
dat, hogy őket tisztelet, engedelmesség és szeretet által 
mindenkor megörvendeztessem. Jutalmazd paeg őket 
bőven azon jókért, miket velem közlöttek. Áldd meg 
őket hosszú, szerencsés élettel és mindennemű javaiddal 
s fogadd egykor magadhoz az örök boldogságba. Ámen.
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Jézus szent Szivéről való ájtatosság.

E
A szeretet indulata Jézus Szivéhez.

gyedUli szerelmem határtalanúl szeretetre
méltó Szive! Édes Jézusom, miután nem oly mér
tékben szerethetlek és dicsöithetlek, amint azt 
szerelmed sugallta vágyaim óhajtják, felhivom 
az eget és földet, hogy tegyék helyette, én pedig 
a szeraphok égő érzelméhez csatlakozom, hogy 
szerethesselek. Oh Szív, mely egészen lángolsz 
szeretettől miért nem gyulasztod az eget és föl 
det legtisztább lángjaiddal, hogy mindent, amit 
magokban foglalnak izzóvá tegyenek, hogy 
minden teremtmény a szeretettől sugározzék 
vissza. Rendeld el édes Jézusom, hogy vagy 
meghaljak, vagy szenvedjek, vagy legalább ala
kíts át, hogy egészen szív legyek s igy hatha
tósabban szerethesselek, hogy elenyészszem a
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perzselő lángokban. Oh isteni tűz, oh tiszta 
lángjai az én Jézusom szivének, égessetek irga
lom nélkül, enyésztessetek el, hogy többé ne 
állhassak ellen. Vájjon miért kiméltek, hiszen 
egyebet úgy sem érdemiek tűznél, égetésnél. 
Oh, te föld és menny szeretető, jöjj egészen szi
vembe, hogy hamuvá legyek. Oh, te Istenség 
tüze, ömölj reám, égess, enyésztess el, az égő 
zsarátnok lángjaiban, melyek azokat életre 
keltik, kik bennök meghalni óhajtanak, ü gy  
legyen.

0
A szeretet imája Jézus Szivéhez.

h szem S zív, mely amint tűzben lángolsz, 
úgy merőben a szeretetben élsz, oh Istenség 
temploma, királyi fólség szentélye, az isteni 
szeretet oltára;- oh szent Szív, mely Isten-és  
irántami szeretetben lángolsz, imádlak és sze
retlek, elolvadok előtted a tisztelet és hő imádás 
érzeteiben. Egészen a te szent intézkedéseidhez 
alkalmazkodom, akarok, igen azt akarom, hogy 
amint a te ttizedben égjek, úgy a te életed le
gyen az enyém. Oh, mily öröm az rám nézve, 
hogy boldog vagy és elégedett. Add, hogy része
süljek drága kegyeidben, fájdalmaidban és dicső
ségedben; oh mily szívesen meghalnék, szen
vednék inkább, semhogy valaha megharagítsa-^



ni

lak. Te is szivem többé magad semmit se tégy; 
csak amire indít Jézus szent Szive; ^assankint 
mindarra nézve meg kell halni, a mi emberi, a 
mit a természet követel.

Oh isteni Szív, veled egyesülök, s benned 
elakarok rejtőzni, elveszni; nem akarok többé 
élni csak belőled általad és neked. ím e tehát 
minden foglalkozásom az lesz, hogy tisztelettel 
és csöndben maradjak, megsemmisülve előtted, 
mint égve enyészik ama lámpa a szentség előtt. 
Szeretni, szenvedni, meghalni akarok. Ámen.

Ima Jézus Szivéhez minden szükségeinkben.

Oemmiségem mély örvényében, eléd borulok 
Jézus legszentebb isteni Szive, hogy a szeretet, 
imádás, dicséret mindazon indulataival hódoljak, 
melyekre képes vagyok, s hogy felajánljam 
minden szükségeimet. Bevallván őszinte biza
lommal, mint legjobb barátomnak, nyomorúsá
gomat, lanyhaságomat, gyávaságomat, végre 
lelkem minden sebét, alázatosan esedezem, 
hogy szánakozzál rajta, s jŐjj segítségemre 
irgalmad nagysága szerint. Oh szeretet Szive, 
mindarra kérlek a megindít, üdvözíts, ments 
meg, adjad nekem á végső kegyelmet és mind
azoknak, kik hasonló veszedelemben forognak.



hogy üdvöket elveszítik. Oh isteni Szív! ne 
engedd, Aogy gonoszságaim özönében elmerül
jek. Mindazonáltal ha örökre foglak szerethetni, 
nem bánom akármit teszel velem. Benned van 
minden bizalmam, ne vess el magadtól. Hozzád 
folyamodom, mint lelkem bajainak s főleg a 
bűnnek fejedelmi orvosához. Rontsd el bennem 
a vétket s bocsásd meg azokat, melyeket el
követtem, melyek felett szivem mélyéből bánkó
dom s melyekért bocsánatot kérek.

Engedd oh szeretett Szív, hogy érezzem 
fejedelmi hatalmadat s mindazon szivek, melyek 
szeretetre képesek. Rokonaim, barátaim mind
azok, kik imáiba ajánlották magokat, vagy értem 
imádkoznak, vagy kikért nekem különösen kell 
imádkoznom. Segíts rajtok, leborúlva kérlek, 
minden szükségük idején. Oh szeretetteljes Szív, 
légy kegyes megpuhítani az elkeményedett szi
veket, enyhíteni a tisztítótűzben szenvedő lel
keket, légy menedéke a haldoklóknak, vigasz
talója a szenvedőknek. Végre oh szeretet Szive, 
légy mindenem, minden dologban, de legfőképen 
halálom óráján légy biztosított menedéke meg
riadt lelkemnek. Azon rettenetes pillanatban 
fogadd el irgalmad ölébe. Ámen.

IV



K Jézns Szivének fmádása*

risztus imádandó isteni Szive, imádlak szí 
vem mélyéből, imádom felségedet, melyet ezen
túl félni, tisztelni akarok oly szakadatlan vigyá
zattal, hogy soha se bántsalak meg, mert hiszen 
te vagy a végtelen Jóság. Oh legszentebb s z í v , 

szeretlek és mindenek felett, mint legfőbb Ura
mat és pedig minden erőmből, tehetségemből, 
utálván minden bűnt, remélvén, hogy miután 
egészen a tied vagyok, mert hiszen annyi fájda
lom közt a kereszten szültél, — gyarlóságaim, 
nyomorom felett szánakozni fogsz és nem hagysz 
elveszni.

^Ime tehát egészen neked ajánlom fel magam 
szeretett Szív és azon szándékkal, hogy egész 
életem, minden szenvedésem csak arra való 
legyen, hogy időben s örökkévalóságban téged 
szeresselek. Szeretlek oh szent Szív, mint leg- 
tölségesebb Jómat, legnagyobb Vigaszomat, ki 
egyedül vagy méltó, hogy minden szív utánnad 
epedjen. Vajha az én szivem is ezen szeretet 
égése és hatalma által hamuvá lehetne; — ezen 
indulatban megújítom mindazon felajánláso
kat, melyeket immár tettem, őrizz meg attól, 
hogy valaha neked visszatetszést okozzak, a 
többiben tégy velem akaratod szerint. Oh Szív.
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mely a tiszta szeretet forrása vagy, miért nem 
lehetek egészen s z í v  hogy jobban imádjalak!? 
Legalább azt cselekedd ha úgy tetszik Fölsé- 
gednek, hogy egyedül téged szeresselek, neked, 
általad s benned éljek. Add hogy emlékezetem 
csak téged hozzon eszembe, hogy mást ne értsek 
meg, csak a mi ismeretedre vezet, más akara
tom, indulatom ne legyen, mint mely téged sze
ret, nyelvem csak téged dicsérjen, szemem téged 
szeret, nyelvem csak téged nézzen, kezeim szol
gálatodra táruljanak, lábaim keresésében fárad
janak el. Végre add, hogy valaha a boldog 
örökkévalóságban szeresselek, hol majd nem 
kell félni, hogy elveszítlek. Ámen.

Szövetség Jézus legszentebb Szivével.

J^ézusom isteni, imádandó és egészen szeretetre
méltó Szive, Íme előtted alázatosan leborúlva 

imádlak, áldlak, dicsöitlek, hogy kinyilatkoz
tassam fölségi jogaidat fölöttem, bevalljam job
bágyi hódolatomat és hűségemet, szeretetemet 
irándat. Oh legszentebb Szív, fogadd el, mert 
egyedül tied vagyok s akarok is lenni, daczára 
a sok akadálynak, melyeket ellenségeim támasz
tani fognak. Ne vess el magadtól, hanem inkább 
Valid magadénak ami amúgy is tied, fogadj el



és védj meg. Gyámolíts, mert ime gyönge vagyok 
azon kiolthatatlan vágyaimban, melyekkel téged 
szeretni, neked tetszeni akarnék. Adjad kegye
sen a szükséges malasztokat, melyekkel e szán
dékomat tökéletesen végrehajtsam és hogy te 
tiszta szereteted lángjaiban imádkozzam, csele
kedjem és szenvedhessek. Oh szent Szív, ime 
neked egészen átadom, felszentelem magam, 
neked adom szivemet, értelmemet, emlékezete
met, akaratomat, hogy mindaz, amit tenni, szen
vedni fogok, dicsőségedre váljék. Hogy amit 
látni, hallani fogok, arra intsen, hogy szeresse
lek, minden szavam imádásodat zengje; Fölsé- 
ged dicséretét, szeretetét magasztalja, ajkam 
mozdulata legyen megannyi töredelmi tény az 
elkövetett bűnök és az elmulasztott jó cselekede
tek fölött. Adjad oh szeretett Szív, hogy annyi
szor vonhassalak magamhoz, amennyiszer lélek- 
zetet veszek, s valahányszor lehelek, mindig fel« 
ajánlhassalak Örök mennyei Atyádnak, hogy igy 
megtehessek mindent amivel csak tartozom. Tedd 
meg oh szent Szív, hogy szívverésem minden 
mozdulata legyen ugyanannyi hálaadás és köszö
netnyilvánítás mindazón javakért, melyeket 
adtál, vagy nekem szántál. Távoztass el tehát 
minden akadályt, mert én a kevélység, önszere
tet minden mozdulatának ellentmondók és előre
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óvást teszek az ellen, ami akadályoz aFölséged 
iránti hűségben, szeretetben.

Oh jósággal teljes Szív, hallgass meg, figyelj 
rám! Oh szent Szív tulajdonod vagyok, tőled 
függök, általad élek, gyulaszsz tehát égő lángra, 
foglalj el, változtass egészen azzá, a mi te vagy. 
Add, hogy minden járásom, kelésem hozzád ve
zessen, minden indulat és tevékenységem a veled 
való egyesülést eszközölje, ime kijelentem, hogy 
inkább ezer halált akarok elszenvedni, semhogy 
tőled elszakadni, vagy bármi csekély hűtlensé
get elkövetni.

Fogadd el már most e szövetséget oh imá
dandó isteni Szív. Szeretném sokszor megújítani, 
hűségemet bevallva és pedig valahányszor meg
nyílik szemem, vagy szivemre teszem kezem, 
mert hiszen szivem immár nem élhet máskép, 
mintha téged szeret, ha téged óhajt. Add át ma
gad egészen s ugyanígy foglalj el engem is. 
Világosíts fel mindarra nézve, ami neked vissza 
tetszik, hogy elkerüljem; kijelentem isteni szí
ned előtt, hogy ha tudnék más valami módot, 
mely által hozzád jutni, veled egyesülni, magam 
neked egészen általadni lehetne, azt azonnal 
megragadnám, még életem árán is. Add, hogy 
a jó eredmények, melyeket kivánsz, el ne 
maradjanak. Ámen.
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Nagy héti áj tatosság.
Virágvasárnapra.

Passió.
A mi Urunk Jézus Krisztus kinszeuvedése 

szent Máté szerint 26. 27. r.
A z  időben,mondá Jézus az ő tanítványainak: Tudjá
tok, hogy két nap múlva husvét leszen és az ember fia 
elárultatik,hogy megfeszittessék. Akkor egybegyűlének 
a papifejedelmek és a nép vénei a főpap tornáczába, ki 
Kaifásnak neveztetik vala. Es tanácsot tartanak, hogy 
Jézust álnoksággal megfogják és megöljék. Mondának 
pedig: No ez ünnepnapon, netalán támadás legyen a 
nép között. Mikor pedig Jézus Bethániábanvolt,a pok- 
los Simon házában, járnia hozzája egy asszony, ala- 
bastrom edényben drága kenettel, melyet az asztalnál 
ülőnek fejére önte. Látván ezt a tanítványok, nehezte- 
lének, mondván: Mirevaló e vesztegetés? mert ezt 
drágán el lehetett volna adni és a szegényeknek osz
tani. Tudván pedig ezt Jézus, mondá nekik: Miért vagy
tok ez asszony hántására? ő jócselekedetet tett velem.
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Mert szegények mindenkor vannak veletek ; én pedig 
nem mindenkor vagyok veletek. Mert ő e kenetet tes
temre öntvén, azt temetésemre cselekedte. Bizony mon
dom nektek, valahol az evangélium hirdettetni fog 
egész világon az is elmondatik, mit ez cselekedett az 
ő emlékezetére. Akkor elméne egy a tizenkettő közül, 
ki iskarioti dudásnak neveztetik vala, a papifejedel
mekhez és mondá nekik; mit akartok nekem adni és 
én őt kezetekbe adom? Azok pedig rendelének neki 
harmincz ezüst pénzt. És attól fogva alkalmat keres 
vala, hogy őt elárulja.

A kovásztalanok első napján pedig a tanitványok 
Jézushoz járulónak, mondván: Hol akarod, hogy el
készítsük ételedre a husvétet? Jézus pedig mondá: 
Menjetek a városba egy valakihez és mondjátok neki: 
A mester mondja: Az én időm közel vagyon, nálad tar
tom a husvétet az én tanitványaimmal. És úgy csele- 
kedvének a tanitványok, a mint rendelte vala nekik 
Jézus; és elkésziték a husvétet. Beesteledvén pedig, 
letelepedék tizenkét tanitványával. Es midőn evének, 
mondá :Bizonymondomnektek,hogy egyközületek elárul 
engem. Es igen megszomorodván, kezdék egyenkint 
kérdeni: Vájjon én vagyok-e? Uram! Ő pedig felelvén, 
mondá: Aki velem kezét a tálba mártja, az árul el 
el engem. Az ember fia el megy ugyan, a mint irva van 
felőle; de jaj annak az embernek, ki által az ember fia 
elárulta tik; jobb lett volna neki, ha nem született 
volna az az ember. Felelvén pedig Júdás, ki elárulta 
őt, mondá: Vájjon én vagyok-e? Eabbi? Felelő neki: 
Te mondád.

Midőn pedig vacsorái tan ak, vévé Jézus a kenyeret, 
megáldó és megszegő és adá tanítványainak és mondá: 
Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Es vevéna kely- 
het, hálát ada és nekik adá, mondván: Igyatok ebből 
mindnyájan; mert sokakért kiontatik a bűnök bocsá
natára. Mondom pedig nektek: Nem iszom mostantól e 
szőlőtermésből az napig, mikor amaz újat iszom majd 
veletek Atyám országában. Es dicséretet énekelvén
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líimenének az olajfák hegyére. Akkor mondá nekik 
Jézus: Ti mindnyájan megbotránkoztok énbennem ez 
éjjel. Mert Írva vagyon: megverem a pásztort és elszé- 
lednek a nyáj juhai. Minekutána pedig feltámadok, 
megelőzlek titeket Galileában. Felelvén pedig Péter, 
mondá neki: Ha mindnyájan megbotránkoznak is ben
ned, én soha meg nem botránkozom. Mondá neki Jézus: 
Bizony mondom neked, hogy ez éjjel, minekelőtte a 
kakas szól, háromszor tagadsz meg engem. Mondá neki 
Péter. Ha meg kell halnom is veled, nem tagadlak meg 
téged. Hasonlőképen szólának mindnyájan a tanítvá
nyok is. Akkor méné Jézus velők a majorba, mely Get- 
szemáninak neveztetik, és mondá tanitványinak: Ülje
tek itt, mig amoda megyek és imádkozom. És maga 
mellé vevén Pétert és Zebedeus két fiát, kezde bán
kódni és szomorkodni. Akkor mondá nekik: Szomorú 
az én lelkem mindhalálig; várakozzatok itt és virrasz- 
szatok velem. Es egykevéssé elébb menvén, orczájára 
borula, imádkozván és mondván: Atyám! ha lehetséges, 
múljék el e pohár tőlem, mindazonáltal nem amint én 
akarom, hanem amint te. Es méné tanitványiho? és 
aluva találá őket, és mondá Péternek: így nem virraszt- 
hattok-e velem egy óráig? Vigyázzatok és imádkozza
tok, hogy kisértetbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de 
a test erőtlen.

Ismét másodszor elméne és imádkozék, mondván: 
Atyám! ha e pohár el nem múlhatik anélkül, hogy meg
igyam, legyen a te akaratod. Es eljőve ismét, és aluva 
találá őket; mert szemeik le voltak nehezedve. Es 
elhagyván őket ismét elméne és imádkozék harmad
szor, ugyanazon beszédet mondván. Akkor tanitványi- 
hoz jőve Is mondá nekik: Aludjatok már és nyugodja
tok. íme elkőzelgetett az óra, és az ember fia a bűnösök 
kezeibe adatik. Keljetek fel, menjünk; ime közeledik 
aki engem elárul. Mig ő szólott, ime Judás, egy a tizen
kettő közül, eljőve s vele nagy sereg, kardokkal és 
dorongokkal, küldetve a papifejedelmektől és a nép 
véneitől. Aki pedig elárulta őt. jelt adott nekik, mond-



ván: Akit megcsókolok, 5 az, fogjátok meg. Es azonnal 
Jézushoz járulván, mondá: Üdvözlégy Rabbi! Es meg
eső k o l á  őt: Mondá neki Jézus: Barátom! mi végre 
jöttél? Akkor hozzája ménének, és kezeiket J é z u s r a  
veték és raegfogák őt. Es ime egy azok közül, kik 
Jézussal valának, kinyújtván kezét, kivoná kardját és 
rácsapván a papifejedelem szolgájára, elvágá annak 
fülét. Akkor mondá neki Jézus: Tedd vissza helyére 
kardodat; mert mindazok, kik fegyvert fognak, fegyver 
által vesznek el. Vagy azt véled, hogy nem kérhetem 
Atyámat? Es ad nekem azonnal többet t i z e n k é t  
e z r e d  angyalnál. Miképen teljesednek be tehát az 
Írások, melyek szerint igy kell lenni? Azon órában 
mondá Jézus a seregnek: Mint latorra, úgy jöttetek ki 
kardokkal és dorongokkal engem megfogni. Mindennap 
nálatok ültem, tanítván a templomban, és nem fogtatok 
el engem. Ez pedig mind lön, hogy beteljesedjenek a 
próféták Írásai. Akkoron a tanítványok mindnyájan 
elhagyván őt, elfutának. S amazok pedig fogván Jézust, 
vivék Kaifáshoz, a papifejedelemhez, hol az írástudók 
és vének egybegyűltek vala. Péter pedig követé őt 
távolról a papifejedelem tornáczáig; és oda bemenvén, 
leüle a szolgákkal, hogy lássa végét. A papifejedelmek 
pedig és az egész gyülekezet hamis tanúbizonyságot 
kérésének Jézus ellen, hogy őt halálra adják; és nem 
találának, noha sok hamis tanú jött elő. Utoljára pedig 
jőve két hamis tanú, és igy szólónak: Ez mondotta: 
Leronthatom az Isten templomát és harmadnap múlva 
felépíthetem azt. Es felkelvén a papifejedelem mondá 
neki: Semmit sem lelelsz-e azokra, miket ezek ellened 
bizonyítanak. Jézus pedig hallgata. Es a papifejedelem 
mondá neki: kényszeritlek téged az élő Istenre, hogy 
mondd meg nekünk, ha te vagy-e Krisztus, az Isten fia? 
Feleié neki Jézus: Te mondád: azonban mondom nek
tek: Ezután meglátjátok az embet fiát ülni az Isten 
erejének jobbján és eljöni az ég felhőiben. Akkor a 
papifejedelem megszaggatá ruháit, mondván: Károm- 
kodék! Mi szülvségünk van még tanukra? ime most hal
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lottátok a káromlást. Mit ítéltek? Azok pedig felelvén, 
mondák: Méltó a halálra. Akkoron orczájára pökdösé- 
nek és nyakon csapdosák őt, némelyek pedig tenye
reikkel arcznlverék, mondván: Találd el, Krisztus! ki
csoda az, ki megütött téged? Péter pedig a tornáczon 
ül vala; és hozzájárnia egj szolgáló, mondván; Te is a 
galileai Jézussal valál. O pedig tagadá mindnyájok 
előtt, mondván: Nem tudom mit mondasz.

Midőn pedig kiment az ajtón, meglátá őt más szol
gáló és mondá azoknak, kik ott valának: Ez is a názá
reti Jézussal vala. Es ismét tagadá esküvel': hogy nem 
ismerem az embert. Es kevés vártatva, hozzája méné
nek az ott állók és mondák Péternek: Bizonyára te is 
azok közül vagy, mert szólásod is elárul téged. Akkor 
kezde átkozódni és esküdni, hogy nem ismeri az embert. 
Es azonnal megszólnia a kakas. Es megemlékezék Péter 
Jézus igéjéről, melyet mondott vala: Minekelőtte a kakas 
szól, háromszor tagadsz meg engemet. Es onnan kimen- 
vén, keservesen sira. Reggel pedig tanácsot tártának 
mindnyájan a papifejedelmek és a nép,vénei Jézus ellen, 
hogy őt halálra adják. Es megkötözve vivék őt és át
adták Ponczius Pilátus helytartónak. Akkoron látván 
Júdás, ki őt elárulta, hogy el van Ítélve: megbánván 
tettét, visszavivé a harmincz ezüst pénzt a papifejedel
meknek és véneknek, mondván: Vétkeztem, elárultam 
az igaz vért. Ők pedig, mondák: Mi gondunk reá? te 
lássad. Es elvetvén a templomban az ezüst pénzt, vissza- 
tére és elmenvén,fölakasztá magát. A papifejedelmek 
pedig, fölvevén az ezüst pénzt, mondák: nem szabad a 
templom pénztárába tenni: mert vér díja. Tanácsot 
tartván pedig, megvevék rajta egy fazékas telkét a 
jövevények temetésére. Azért hivatik az a föld Hakel- 
damának, azaz vérteleknek mainapiglan. Akkor betel- 
jesedék. a mit Jeremiás próféta megjövendölt, mondván: 
Es vevék a harmincz ezüst pénzt, a megbecsültnek 
árát, kit megvásároltak Izrael fiaitól és a fazekas tel
kéért adák azt, a mint nekem rendelte az Ur. Jézus 
pedig a helytartó előtt álla és kérdő őt a helytartó,



mondván: Te vagy-e a zsidók királya? Feleié neki Jé
zus: Te mondád. Es midőn vádoltatott a papifejedel
mektől, és vénektől, semmit sem felele. Akkor mondá 
neki Pilátus, nem hallod-e, mennyit vallanak ellened? 
Es egy szavára sem felőle neki úgy, hogy fölötte cso
dálkozzék a helytartó. Az ünnepnapon pedig szokott 
vala elbocsátani a helytartó a népnek egy foglyot, a 
kit akartanak. Vala pedig akkor egy hires foglya, ki 
Barabásnak neveztetett. Midőn tehát azok egybegyűl
tek, mondá Pilátus: kit akartok, hogy elbocsássak nek
tek, Barabbást-e, vagy Jézust, ki Krisztusnak monda
tik? Mert tudja vala, hogy irigységből árulták el őt. 
Midőn pedig az itélőszéken ült, hozzája külde felesége, 
mondván: Semmi közöd neked azzal az igazzal; mert 
sokat szenvedtem ma álomlátásban őmiatta. Azonban 
a papifejedelmek és vének rábeszélték a népet, hogy 
Barabbást kérjék, Jézust pedig el vesztessék. Felelvén 
pedig a helytartó, mondá neki: Kit akartok, hogy nek
tek a kettő közül elbocsássak ? ők pedig mondák: Ba
rabbást. Mondá nekik Pilátus: Mit cselekedjem tehát 
Jézussal, ki Krisztusnak mondatik? Szólának mind
nyájan: Feszittessék meg! Mondá nekik a helytartó: 
De mi gonoszt cselekedett? Azok pedig méginkább 
kiáltának, mondván: Feszittessék meg! Látván pedig 
Pilátus, hogy semmire sem megy, hanem inkább nő a 
zajongás, vizet vévén, megmosá kezeit a nép előtt, 
mondván: En ártatlan vagyok ezen igaznak vérétől; ti 
lássátok. Es felelvén az egész nép, mondá: Az ő ' vére 
mirajtunk és a mi fiainkon! Akkor elbocsátá nekik 
Barabbást, Jézust pedig, miután megostoroztatta, ke
zeikbe adá, hogy megfeszittessék. Akkor a helytartó 
vitézei elvivén Jézust a tanácsházba, egybegyűjték 
körülötte az egész csoportot. Es levetkőztetvén őt, 
biborszin palástot adának rája, és tövisből' kor onát 
fonván, fejére tevék, és nádat jobb kezébe. Es térdet 
hajtván előtte, csufolák őt, mondván: Üdvözlégy zsidók 
királya! Es rápökdösvén, vevék a nádat és fejét verék 
vele. Es minekután megcsúfolták őt, levevék róla a
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palástot, és felöltözteték saját ruháiba, és kivivék őt, 
hogy megfeszítsék. Kimenvén pedig, találának egy Si
mon nevű czirenei embert ;'eztkényszeriték, hogy vigye 
az ő keresztjét. Es jövének azon helyre, mely Golgotá
nak neveztetik, mely azagykoponyákhelye.Es adának 
neki epével vegyített bort inni. Es midőn megízlelte 
azt, nem akará inni. Minekutánna pedig megfeszítették 
őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén azokra, hogy 
beteljesedjék mit a próféta megjövendölt, mondván: 
Elosztották magok közt ruháimat, és öltönyömre sor
sot vetettek. Es leülvén őrzik vala őt. Es feje fölé 
tevék az ő ügyét Írva: E z J é zus ,  a z s i d ó k  ki 
r á l y a .  Akkor megfeszittették vele két lator is, egyik 
jobbról, másik balfelől. Az átmenők pedig káromolák 
őt, hajtogatván fejőket, és mondván: Hej! ki lerontod 
az Isten templomát és harmadnapra fölépíted azt, sza
badítsd meg magad; ha Isten fia vagy, szállj le a ke
resztről. Hasonlóképen a papifejedelmek is az írás
tudókkal és vénekkel együtt, csúfolva mondák: Máso
kat megszabadított, önmagát nem szabadíthatja meg; 
ha izrael királya, szálljon le most a keresztről és hi
szünk neki. Az Istenben bízott, szabadítsa meg most, 
ha akarja őt; mert azt mondotta: hogy Isten fia vagyok. 
Ugyanazt hányák szemére a latrok is, kik vele meg- 
feszittettek vala. Hat órától pedig sötétség lön *az 
egész földön kilencz óráig. Es kilencz óra tájban kiálta 
Jézus nagy szóval, mondván: Eli! Eli! lamma szabak- 
tani? azaz: En Istenem! miért hagytál el engem?. Né
melyek pedig az ott állók közöl hallván ezt, mondák: 
Illés.t híja ez. Es azonnal elfutván egy közölök, sziva
csot vön, megtölté eczettel és nádszálra tévén, inni 
adta neki. A többiek pedig mondák: hadd lássuk, ha 
eljön-e Illés, hogy megszabadítsa őt. Jézus pedig ismét 
nagy szóval kiáltván, kiadá lelkét.

lU  térdre borulva szünet tartatih.

Es Íme a templom kárpitja ketté hasada fölétől 
egész aljáig; a föld megindula, a kősziklák megrepedő-
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nek, a sírok megnyilának, és sok szentek testei, kik 
elaludtak vala, feltámadának. Es kilépvén a sírokból 
az ő feltámadása után, a szent városba jövének és 
azoknak megjelenének. A százados pedig, és a kik vele 
valának Jézus őrizetére, látván a fölindulást és a tör
ténteket, igen megfélemlének mondván: Ez valóban 
Isten fia volt! Valának pedig ott sokan asszonyok, 
távolról nézvén, kik követték vala Jézust Galileából, 
hogy neki szolgáljanak. Kik között vala Mária Mag
dolna, és Mária, Jakab és József anyja, és Zebedeus 
fiainak anyja. Mikor pedig már esteledett, jőve arima- 
tiai József nevű gazdag .ember, a ki szintén Jézus 
tanítványa vala. Es elméne Pilátushoz, és elkóré Jézus 
testét. Pilátus legott meghagyá, hogy átadják a testet. 
Es elvévén a testet József, betakará azt tiszta gyolcsba 
és saját uj sírjába tévé, melyet a kősziklában vágott 
vala, és nagy követ hengerite a sir ajtajára, és elméne. 
Ott vala pedig Mária Magdolna és a másik Mária, a sir 
ellenében ülvén.

Másnap pedig, mely az ünnepi készület után esik, 
egybegyülének a papifejedelmek és farizeusok Pilátus
hoz, mondván: Uram! megemlékeztünk, hogy ama csá
bitó még életében mondotta: Harmadnap múlva fel
támadok. Hagyd meg tehát, hogy őrizzék a sirt har
madnapig, netalán eljöjjenek tanítványai és ellopják 
őt, és azt mondják a köznépnek: Feltámadott halottai
ból! és az utóbbi tévedés rosszabb lesz az elsőnél. 
Mondá nekik Pilátus: Van őrségtek menjetek, őrizzé
tek, a mint tudjátok. Azok pedig elmenvén, megerősi- 
ték a sirt őrökkel, mégpecsételvén a követ.

Hétfőn.
Uram! ne bűneink szerint, melyeket cselekedtünk 

és ne gonoszságaink szerint fizess nekünk, Zsolt. 102.
Uram! ne emlékezzél meg régi gonoszságainkról, 

hanem előzzön meg minket a te irgalmasságod; mert 
igen szegények lettünk.

TérdethajtvA^



Segíts meg minket, szabadító Istenünk! és a te 
neved diesőségeért szabadíts meg minket és légy ke
gyelmes bűneinknek a te nevedért. Zsolt. 78. •

Adjad, kérünk, mindenható Ur Isten! hogy a kik 
annyi viszontagságokban gyarlóságunknál fogva meg
fogyatkoztunk, egyszülött fiad kínszenvedésének köz
benjárása által megenyhüljünk. Ki te veled és a Szent
lélekkel egy Istenségben él és uralkodik mindörökön 
örökké. Ámen.

Kedden.
Könyörüljön rajtunk az Isten és áldjon meg min

ket; derítse föl ránk az ő orczáját és könyörüljön 
rajtunk.

En pedig, midőn engem bántottak, szőrzsákba 
öltöztem; böjttel aláztam meg telkemet és Mádságom 
kebelembe visszatért.

Örök mindenható ü r  Isten: add az Ur kinszenvé
désének titkait úgy ünnepelnünk, hogy bocsánatot 
nyerni méltók legyünk. Ugyanazon mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Ámen.

Szerdán.
Jézus nevére minden térd hajoljon meg mennyben, 

földön és föld alatt; mert az Ur engedelmes lön mind
haláláig és pedig a keresztnek haláláig; azért az Ur 
Jézus Krisztus az Atya Istennek dicsőségében van. 
Pilipp. 2.

•Uram! hallgasd meg imádságomat, és az én kiáltá
som jusson hozzád.

Ne fordítsd el orczádat a te szolgádtól, mert szo- 
rongattatom; gyorsan hallgass meg engem.

Szabadíts meg engem Isten! mert behatottak a 
vizek lelkemig; besülyedtem a mélységes sárba és 
nincs megállapodás. Zsolt. 68.

Engedd, kérünk, mindenható Ur Isten, hogy a kik 
vétkeink miatt szüntelen gyötörtetünk egyszülött fiad
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kínszenvedése által megszabaduljunk. Ki te veled és a 
Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik mindörököu 
örökké. Ámen,

Nagycsütörtökön.

Nekünk pedig dicsekednünk kell a mi Urunk Jé
zus Ki’isztus keresztében, kiben szabadulásunk, életünk 
és feltámadásunk vagyon; ki által megmentettünk és 
megszabadultunk. Gálát. 6,

Istenem, én Istenem! tekints reám; miért hagytál 
el engem? szabadulásomat eltávolítják vétkeim kiáltá
sai. Zsolt. 21.

Ur Isten! kitől Judás bűneinek büntetését és a 
lator bűnvallása jutalmát elvette: engedd kegyesen 
irgalmad.foganatát tapasztalnunk; hogy valamint a mi 
Urunk Jézus Krisztus az ő kinszenvedésekor a külön
böző díjt érdeme szerint mind a kettőnek megadta: 
agy minket is kivetkőztetvén a régi vétkeinkből, fel
támadásának kegyelmében részesítsen. Ki te veled és 
a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik mindörö
kön örökké. Ámen.



Nagypénteken.
Passió.

A mi Urunk Jézns Krisztus kínszenvedés®
' szent János szerint 18. 19. r.

A z  időben kim éne Jézns tanitványaival a Czedron 
patakon át, hol egy kert vala, melybe beméne őt és 
tanítványai. Tudja vala pedig Judás is, ki elárulta őt 
ama helyet, mert Jézus gyakorta jött vala oda tanitvá
nyaival. Judás tehát vévén egy csoportot s a főpapok
tól és farizeusoktól poroszlókat, oda méné lámpákkal 
és szövétnekekkel és fegyverekkel. Jézus pedig tudván 
mindeneket, melyek rá jövendők valának, eléjük méné 
és mondá nekik! Kit kerestek? Felelék neki! A názá
reti Jézust. Mondá nekik Jézus: En vagyok. Ve
lők álla pedig ott Judás is, ki elárulta őt. A 
mint tehát mondotta nekik: En vagyok! hátrálának 
és a földre esének. Ismét kérdezé tehát őket: Kit ke
restek? Azok pedig mondák: A názáreti Jézust. Feleló 
Jézus: Mondám nektek, hogy én vagyok; ha tehát en
gem kerestek, hagyjátok ezeket elmenni. Hogy hetelje
sedjék a beszéd, melyet mondott: hogy a kiket nekem 
adtál, azok közül senkit sem vesztettem el. Simon Pé
ternek pedig kardja lévén, kivoná azt, és rácsapván a 
főpap szolgájára, elvágá annak jobb fülét. A szolga neve 
pedig Malkus vala. M-ondá azért Jézus Jéternek: Ereszd 
a hüvelyedbe kardodat, a poharat, melyet nekem Atyám 
adott, ne igyam-e meg? A csoport tehát és a hadnagy 
és a zsidók poroszlói megfogák Jézust és megkötözék
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őt. Es vivék őt először Annáshoz, ki ipa yala Kaifás- 
nak, az azon esztendőbeli főpapnak. Kaifás pedig az 
vala, ki tanácsolta a zsidóknak, hogy hasznosabb egy 
embernek meghalni a népért. Követé pedig Jézust Si
mon Péter és egy más tanitvány. Az a tanítvány pedig 
ismerőse vala a főpapnak, és beméné Jézussal a főpap 
tornáczába, Péter pedig az ajtón kivül álla. Kiméne 
tehát az a tanitvány, ki ismerőse vala a főpapnak és 
szóla az ajtónálló szolgának és bevezeté Pétert. Mondá 
ezért az ajtónálló szolgáló Péternek: Nemde te is ezen 
embernek tanítványai közül vagy? Mondá ő: Nem va
gyok. Ott állnak pedig a szolgák és poroszlók a szén
tűznél, mert hideg vala, és fűtözének; velők vala pedig 
Péter is, ott állván és fűtözvén. A főpap tehát kérdezé 
Jézust az ő tanítványai és tudománya felől. Feleié neki 
Jézus: En nyilván szólottám e világnak; és mindenkor 
a zsinagógában tanítottam és a templomban, a hová 
gyűlnek mindnyájan a zsidók; és rejtekben semmit sem 
beszéltem. Mit kérdesz engem? kérdezd azokat, kik 
hallották, mit beszéltem nekik; ime ezek tudják, amiket 
én mondottam. Midőn pedig ezeket mondotta, egy az 
ott álló poroszlók közül arczulcsapá Jézust, mondván: 
így felelsz-e a főpapnak? Feleié neki Jézus: Ha rósz- 
szül szólottám, bizonyítsd be a rosszat; ha pedig jól, 
miért versz engem ? Es elküldé őt Annás megkötözve 
Kaifás főpaphoz. Simon Péter pedig ott álla és fűtözék 
Mondák tehát ^neki: Nemde te is az ő tanítványai 
közül vagy? Ő megtagadá ,'és mondá: Nem vagyok, 
Mondá neki egy a főpap szolgái közül, annak rokona, 
kinek Péter elvágta fülét: Nem láttalak-e téged a kert
ben ővele. Péter tehát ismét megtagadá; és mindjárt 
szóla ^ kakas. Es Jézust Karfástól a törvényházba ve
zeték. Reggel vala pedig, és ők nem menéne be a 
tanácsházb^a, hogy meg ne fertőztessenek, hanem hogj 
megehessék a husvétet. Pilátus azért kimének hozzá- 
jók és mondá: Micsoda vádat hoztok fel ez ember elleni 
Felelék és mondák neki; Ha ez nem volna gonosztevő 
nem adtuk volna őt kezedbe. Mondá tehát nekik Pilá



tus: Vegyétek át ti öt, és törvényetek szerint Ítéljétek 
jneg őt. Ámde mondák neki a zsidók- Nekünk senkit 
gém szabad megölnünk. Hogy betel-esedjék Jézus be
széde, melyet mondott, jelentvén, minő halállal fog 
meghalni. Beméne tehát ismét a tanácsházba Pilátus, 
és szólitván Jézust, mondá neki: Te vagy-e a zsidók 
királya? Feleié Jézus: Magadtól mondod-e ezt, vagy 
mások mondották neked énfelőlem! Felele Pilátus; 
Vájjon zsidó vagyok-e én ? a te nemzeted és a főpapok 
adtak téged kezembe! mit miveltél? Feleié Jézus; Az 
én országom nem e világból való. Ha e világból volna 
országom, az én szolgáim harczra kelnének, hogy kézbe 
ne adassam a zsidóknak. Most azonban országom nem 
innét való. Mondá neki erre Pilátus: Tehát király vagy 
te? Feleié Jézus: Te mondád, hogy én király vagyok. 
En arra születtem, és azért jöttem a világra, hogy 
bizonyságot tegyek az igazságról. Minden, a ki az 
igazságból vagyon, hallgatja az én szómat. Mondá neki 
Pilátus: Mi az igazság? Es midőn azt mondotta,ismét 
kiméne a zsidókhoz és mondá nekik: En semmi okot 
sem találok ő benne. Szokástok pedig, hogy egyet el
bocsássak nektek husvétkor. Akarjátok-e tehát, hogy 
elbocsássam nektek a zsidók királyát ?Kiáltának azért 
ismét mindnyájan, mondván: Nem ezt, hanem Ba r a b -  
b á s t. Barabbás pedig lator vala. Akkor tehát Pilátus 
fogván Jézust, megostoroztatá. Es a vitézek koronát 
fonván tövisekből, az ő fejére tevék és biborruhát adá- 
nak rája és hozzája ménének és mondák: Üdvözlégy 
zsidók királya! Es arczulcsapdosák őt. Ki méné tehát 
ismét Pilátus és mondá nekik: íme, kihozom nektek őt, 
hogy megismerjétek, hogy semmi okot sem találok ő 
benne. (Kiméne pedig Jézus, tövis koronát viselvén és 
biborruhát.) Es mondá nekik: Íme az euioer! Midőn 
tehát látták őt a főpapok és szolgák, kialtának mond
ván: Feszítsd meg, feszítsd meg őt! Mondá nekik Pilá-r 
tus: Vegyétek ti őt, és feszítsétek meg, mert én nem 
találok okot ő benne. Felelek nekik a zsidók: Nekünk 
törvényünk van és a törvény szerint meg kell halnia,
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mert Isten fiává tette magát. Midőn pedig Pilátus hal- 
lotta e beszédet még inkább megijede. Es ismét be- 
méne a tanácsházba és mondá Jézusnak: Honnan valói 
vagy te? Jézus pedig nem ada feleletet neki. Mondá 
ezért neki: Nekem nem szólsz-e ? Nem tudod-e, hogy 
hatalmam vagyon megfeszítésedre és hatalmam vagyon 
elbocsátásodra? Feleié Jézus: Nem volna semmi hatal
mad ellenem, ha te neked onnan felülről nem adatotti 
volna: azért annak, ki engem neked átadott, nagyobb: 
bűne vagyon. Es ettőtfogva azon volt Pilátus, hogy el
bocsássa őt. De a zsidók kiáltának, mondván: Ha ezt 
elbocsátod, nem vagy a császár barátja: mert mindaz, 
ki magát királylyá teszi, ellene mond a császárnak. 
Pilátus tehát midőn e beszédeket hallotta, kihozá Jé
zust és az itélőszékbe tile azon helyen, mely kövezet
nek mondatik, zsidóul pedig Gabbatának. Vala pedig a 
husvét készlUetnapjaj mintegy hat óra tájban mondá a 
zsidóknak: íme, a ti király tok! Azok pedig kiáltának: 
Vidd el, vidd el, feszítsd meg őt! Mondá nekik Pilátus: 
A ti királytokat feszítsem-e meg? Felelék a főpapok: 
Nincs királyunk, hanem csak császárunk. Akkor ezért 
kezűkbe adá őt, hogy megfeszittessék. Atvevék tehát 
Jézust és kivezeték. Ki a keresztet hordozván magá
nak, ki méné azon helyre, mely agykoponya helyének 
mondatik, zsidóul pedig Golgotának. Ahol megfesziték 
őt és vele más kettőt két felől, középen pedig Jézust. 
Fölirást is ira pedig Pilátus, és a kereszt fölé tévé. 
Vala pedig Írva: A n á z á r e t i  J é z u s  a z s i d ó k
k i r á l y a .  Ezt a felírást pedig sokan olvasák a zsidók 
közül; mert a városhoz közel vala ahely,holmegfeszit- 
teték Jézus. Es Írva vala zsidóul, görögül és latinul. 
Mondák azért Pilátusnak a zsidók főpapjai: Ne Írjad a 
zsidók királya, hanem hogy ő mondotta: a zsidók ki
rálya vagyok. Feleló Pilátus: A mit írtam, megírtam. 
A vitézek pedig miután megfeszítették őt, vevék az ő 
ruháit (és négy részre oszták, mindenik vitéznek egy 
részt), s a köntöst is. Varratlan vala pedig a köntös, 
felülről egészen szőve. Mondák azért egymásnak: Ne
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metéljük el azt, hanem vessük sorsot rája, kié legyen. 
Hogy beteljesedjék az irás, mely igy szól: Eloszták az 
én ruháimat magok között, és köntösömre sorsot veté- 
nek. És a vitézek ezt meg is cselekedték. Állanak vala 
pedig Jézus kereszte mellett az ő anyja, és anyjának 
rokona Mária, -Kleofás. felesége és Mária Magdolna, 
Jézus tehát látván anyját és az ott álló tanítványt, kit 
szeret vala, mondá anyjának: Asszony! ime a te fiad. 
Azután mondá a tanítványnak: ime a te anyád! Es ezen 
órától a tanítvány őt magához vévé. Azután tudván 
Jézus, hogy minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék 
az irás, mondá: Szomjuhozom! Vala pedig ott egy edény 
tele eczettel. Amazok tehát a szivacsot megtöltvén 
eczettel és izsópra tűzvén, az 6 szájához'nyujták. Amint 
tehát Jézus az eczetet vette, mondá: Beteljesedett! Es 
lehajtván fejét, kiadá lelkét.

I t t  térdre horulva szünet tartatilc.

A zsidók pedig (mivel készületnap vala), hogy ne 
maradjanak a kereszten a testek szombaton (mert ez 
ama nagyszombat vala), kérék Pilátust, hogy töresse
nek meg azok szárai és vétessenek le. Eljövének tehát 
a vitézek, és az elsőnek megtörék ugyan szárait, a má
siknak is, ki megfeszittetett vala ővele. Mikor pedig 
Jézusho.. öttek, látván őt, hogy már meghalt, nem 
törék meg szárait, hanem egy a vitézek közűi lánzsá- 
val megnyitá az ő oldalát, és legottan vér és viz jőve 
ki. Es aki látta ezt, bizonyságot tesz erről, és igaz az 
ő bizonysága. Es ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is 
hig^'etek. Mert ezek azért történtek, hogy beteljesedjék 
az irás: Csontot meg ne törjetek őbenne. Es ismét más 
irás mondja. Meglátják, akit általvertenek.

Ezekután pedig kéré Pilátust az arimatiai József 
azért, mivel a tanítványa vala Jézusnak, de titokban a 
zsidóktól való félelem miatt, hogy Jézus testét leve- 
hesse. Es megengedő Pilátus. Eljőve tehát és levevé 
Jézus testét. Eljőve pedig Nikodémus is, ki Jézushoz 
először éjjel jött vala, mirha és aloe-vegyitékot hozván,
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mintegy száz fontot. Vevék tehát Jézus testét és azt 
lepedőkbe takarák fűszerekkel, a mint szokás a zsidók
nál temetni. Vala pedig azon helyen, hol ő felfeszitte- 
tett, egy kert, és a kertben egy uj sírbolt, melybe még 
senki sem tétetett vala. Azért a zsidók készület-napja 
miatt, mivel, hogy a sir közel vala, oda tevék Jézust.

Szent Ágoston püspök imádsága.
Űdvözitőnk keserves kínszenvedéséről-

Ur Isten! ki az emberi-nem üdvéért a világra szü
letni, körülmetéltetni, a zsidóktól kicsufoltatni, Judás- 
tól csókkal elárultatni, megkötöztetni, mint ártatlan 
bárány áldozatra vitetni, Annás, Kaifás, Pilátus és 
Heródes elé csúfosan hurczoltatni, hamis tanuk által 
igaztalanul vádoltatni, megostoroztatni, gyaláztatni, 
megpökdöstetni, tövissel koronáztatni, arczul veretni, 
náddal megüttetni, orczádban befödetni, ruháidtól meg- 
fosztatni, a keresztre szegeztetni, két gonosztevő közé 
felemeltetni, epével és eczettel itattatni, s oldaladon 
átveretni akartál; — ezekért Uram! a te keserves ki- 
naidért, melyekről én méltatlan szolgád most emléke
zem, szabadíts meg engem (vagy ezen haldokló vagy 
elhunyt szolgádat) a pokol kínjaitól, és méltóztassál 
oda vezetni, hová a veled fölfeszitett latort vezetted. 
Ki élsz és uralkodói az Atyával és Szentlélekkel egye
temben mindörökön örökké. Ámen. Ö t M i a t y á n k ,

Husvét ünnepén.
üld meg ma a leghensőbb örömmel Jézus Krisztus 

dicső feltámadását. Nagy fénynyel és dicsőséggel támadt 
fel ő mai napon a sírból egy uj életre, mint azt előre 
megjövendölő. Jövendölése beteljesedett, valóban Isten 
lia és megváltó ő, ki minket halála által megváltott és 
föltámadása által kezeskedik, hogy ami testünk is egy
kor föltárnád. Adj hálát az isteni Közbenjárónak mind
ezen kegyelemért és örülj a fölött, hogy a halált és a 
bűnt legyőzte. Kelj fel bűneidből méltó húsvéti gyónás 
által és kezdj uj életet Krisztusban Élőének lásd 168. l
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Énekek.

Szenteltvíz hintéskor.
„Asperges me.“

H in ts  meg Ti ram izsópoddal, 
Moss meg égi harmatoddal,

Majd Így tisztulást veszek, 
(Hónál fehérebb leszek.)

Légy Istenem kegyes nekem. 
Kegyed szerint menedékem;

Minthogy nagy irgalmú vagy. 
Feledd a bűnt, ámbár nagy. 

Atya, Fiú és Szentlélek,
Áldjon minden szív és lélek. 

Mindenektől dicsőség 
Legyen neked szent Fölség.

Husvéttól Pünkösdig.

„Vidi aquam.“

Láttam a templom jobb falán 
Az égi jegyes oldalán 

lüfolyni tiszta vizei,
(Mely az életre vezet.) 

Mindeneknek, akikhez ér,
Alléinj át s üdvet igér.

Oh irgalom véged nincs.
Hát vizedből ránk is hints l 

Atya, Fiú és Szentlélek!
Áldjon minden szív és lélek. 

Alleluja s dicsőség 
Legyen neked szent Fölség!



Má$ énét ^,8eenteltviz hintéskor,"
„Asperges mo." Tárkányi.

H in ts  meg Istenem! izsóppal 
S megtisztulok általa;
Moss meg engem és fehérebb 
Leszek mint a tél hava.

Irgalmazz nekem nagy Isten!
Végtelen kegyed szerint,
És töröld el vétkem árját 
Irgalmad bőségekint.

Dicsőség neked oh Atya,
Fin s Szentlélek Isten!
Miképen kezdetben vala,
Most és örökön. Ámen.

Prédikáoiió «16tt

,Vidi aquam.“
Láttam a szent ház jobbjáról 
Jött vizet, alléin ja!
S mindaz, kire üdvözitő 
Árja hullt, megujúla.
Magasztaljuk s áldjuk Istent, 
Mert jó és kegyelmes 0,
És irgalma mindenekre, 
Mindörökre terjedő.
Dicsőség neked oh Atya!
Fin s Szentlélek Isten! 
Miképen kezdetben vala.
Most és örökön. Ámen.

Frédikáezió előtt.
Jöjj el Szentlélek Ur Isten!

Tekints reánk kegyelmesen, 
T'íteni segítségeddel.



Véghetetlen kegyelmeddel;
Ereszd hét ajándékodat,

Add a te szent malasztodat.

Jöjj el Szentlélek Ur Isten!
Mi vigasztalónk mindenben;

A lelkitanító nyelvét
Igazgasd, gyulaszd föl szivét.

Hogy te szent akaratodat 
Hirdethesse jóvoltodat.

Jöjj el Szentlélek Ur Isten!
Mennyei fényességedben 

Részesítsed híveidet.
Kik itt dicsérnek tégedet,

Hogy itt a bűnnek rútságát 
Lássák annak gonoszságát.

Frédik áezió után.
Szöveg: Bozóky. Dal.: „Áldj meg minket Jézus" stb. szerint
Hálát adunk neked szerelmes Istenünk!

Hogy szent törvényedet, melyet megértettünk. 
Kegyelmesen hirdettetted köztünk,

Oh Istenünk! Add azt nekünk.
Szent igéidnek megtartói legyünk.

Más.
D.: „Szentliáromságnak az ón életemet** stb. szerint

Hallottuk Isten! a te szent igédet.
Szivünkbe vettük kegyes intésedet.

Azt fogjuk követni, soha meg nem vetni.
Csak te szent malasztodat adjad s bő áldásodat.

Tarts meg Ur Isten! az egy igaz hitben.
Tarts meg örökké te szent kegyelmedben;

Szent igéd értelme, bűn ellen védelme.
Legyen mi leikeinknek kérünk erre segíts meg.
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Szent mise-énekek.
1,

Ft* Z.-tól. Dali.: Áldozattal járul hozzád" 8tb. gzerint,
Intro itusra .

IVIagasztaljuk a nagy Istent,
Zengjünk hála éneket,

Kinek áldó karja tart fenn,
S táplál itt mindeneket.

Imádandóbb nála nincsen,
Szent örökké, szent az Isten.

Ki magát itt feláldozza,
A végtelen szeretet.

Az Urnák szent csarnokában 
Béke, szeretet honol.

Mit kint a világ zajában 
Nem találunk meg sehol.

Oh szálljon hozzánk e béke.
Legyen boldog e föld népe,

S hő imában áldja Istent,
Kinek minden térd hajol.

IgO Szent mise-énekek.

Glóriára.
Dali. „Mennyben udvarló" stb. szerint

Dicsőség a magasságban!
Zengjük, mint az angyalok,

S békesség az embereknek,
Kikben jó lélek ragyog.

Isten s ember kibékültek 
S népek lesznek boldogoL

Már hiába minden ármány.
Mit gonosznak keze fon.

Az Istennek dicsősége
Hangzik völgyek- s halmokon.
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Az embernek békessége 
A jó Istenben vagyon,

Dallam:
Szent Leczlcére.

„Édes Jézus én szerelmem" stb. szerint.
Szent intelmed meghallgatja 

Engedelmes gyermeked,
Mert a jók üdvét akarja 

Szived, mely igen szeret.
Szólj csak, hangozzék szent szavad, 

Megfogadja hű fiad.
Mit próféták jósolónak.

Az immár beteljesült 
S nincsen száma irgalmának.

Mely betölt itt minden űrt.
A szent ige szivbe száll.

Mint üdvadó kegy-sugár.

Crédóra.
Dallam: „Mennyországnak királynéja" stb. szerint

Erős szivvel hiszünk benned.
Ki nekünk kijelentetted 

A szent égi igazságot;
Legyen érte neved áldott.

E szent hitért halni készen 
Nem félünk mi bármi vészen.

Csak erősíts e hitünkben.
Mi megállunk rendületlen.

Offertóriumra.
Dallam: „Isten ki főnnt" stb. szerint.

Immár ajánljuk fel neked 
Imádatuk jelét.

Mert tudjuk, hogy te vagy csupán, 
Kitől függ az egész.



Tetszés szerint adsz és véssz, 
Mindenható erő;

Uralkodsz mindenek felett, *
Mint tagokon a fő.

Belátjuk, hogy semmik vagyunk. 
Minden lét a tied

S ha a szent karod nem támogat, 
Itt minden jó kivesz.

Fogadd azért kegyesen 
E bort és kenyeret,

Od’ adjuk áldozat gyanánt 
Velük szivünk neked 1

132 Szent mise-énekek.

Ssent-szent-szentre.
Dali.: „Énekeljünk nagy örömmel" stb. szerint.

Háromszor szent a nagy Isten az égben. 
Legyen övé a dicséret egészen.

A legfölségesehb,
Ki lelkek üdve lesz.

Legyen áldva a békében s a vészben.

Kerubimok ajakával s szivével 
Bár e földi dicséret itt nem ér fel.

Mit néked adhatunk.
Fogadd imádatunk.

Jusson hozzád a szent kar énekével.

2.
A  mise kezdetére.

Isten! szent Fölségcdct 
Borulva imádjuk, 

Oltárodnál szent nevedet 
Dicsérjük és áldjuk;



Tekintsd buzgó sziveinket,
Bocsásd meg mi bűneinket;

Add, oh Atyánk! kegyelmedet.
Ne vesd el bűnös népedet,

Te népedet, ne vesd el népedet.

A b angyali éneJcre.
Dicsőség az Istennek, szenteltessék neve.
Ót áldja mind egeknek, mind földnek térsége. 
Dicsérje s magasztalja három személyében.
Ég s föld Urának vallja egy Istenségében.

HisBekegyre.

Oh Mindenható! im porában 
Vall és imádd alkotmányod,

Mind Istenében és Atyjában
Hisz a te keresztény nyájod;

És a Fiúban, ki tetőled 
Öröktől fogva született.

És magára szűz Máriától 
Szentlélek által testet vett.

Felajánlásra.
Uram! ez áldozatját /

Szolgádnak kezéből, (
Vedd buzgó ajándékát 

Népednek szivéből;
Bűneinkért ne vess meg,
S ha minket szükség ér.

Uram! engeszteljen meg 
E bor s e kenyér.

S B c n t - S B e n t - S B e n t r e .

Mondjátok, hogy szent, szent, szent 
Szabaoth Istenünk! 

így magasztalják Istent 
Az angyalok velünk.

Szent mise-énekek. 189
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Nagy Isten! szent Fölséged 
Mind mennyben, mind földön, 

Dicsértessék szent neved 
Most és mindörökön.

Urfélniutatás után.
Atyánk! ki vagy a magas mennyekben, 

Nézz kegyesen ez oltárra.
Lásd szent Fiadat e szentségbei^

Mint Ábel áldozatjára.
Emlékezz szenvedésére,
Axtatlan áldozatunknak

Szerzetté halála és vére,
Hogy hivassunk fiaidnak

Aldosáskor.

Ah nézd Jézus testéből 
Váltságunknak bére,

Mint hűli kegyes szivéből 
Utolsó csepp vére;

Eltörlötte bűnünket 
Elégtételével,

Kibékített bennünket 
Élő Istenünkkel.

Uram! nem vagyok méltó.
Szent testeddel élni;

De add, hogy legyek méltó,
S már nem fogok élni;

Oh Istennek Báránya!
Légy üdvösségünknek

Szerzője s táplálmánya,
Jegyese lelkűnknek.

A  mise végével.
Istennek szent Báránya már feláldoztatott. 
Megváltónk hagyománya igy végrehajtatott. 
Háláljuk jóvoltodat kegj^elmes Istenünk I 
Atyai áldásodat add ezzel megnyernünk.



8.
A mise Icesdetére.

lm arczunkra boruluiik előtted Istenség;
És énekszóval áldunk, hallgass meg, oh Felség!

Törvény szerint áldozunk, nyújts hát' segedelmet. 
Hogy ezen buzgóságunk nyerhessen kegyelmet.

E siralom völgyéből búcsúzni akarván 
Jézus szeretetéből a végső vacsorán.

Tőré a kényért áldván, a borral kiosztá,
Mi is ezt tegyük mondván s emlékezzünk reá.

A z angyali éneJcre.
Téged mennybeli Atya illet a dicsőség 1 

Fiaid áldozatja imádás, szivesség.
Engedd háborúsággal ne nyomorgattassunk,

Hogy neked bátorsággal s vígan szolgálhassunk

A z evangéliumra.

Az evangélium áll Isten igéjéből,
Ez azon fenék-kőszáll, melyen hitünk épül:

Maga oktatott erre, ki nem csalhat minket,
Nyissuk fel értésére tehát sziveinket.

Hiszekegyre.
Mi hiszünk az Atyában, ki mély végzéséből. 

Mindent világ jártában teremtett semmiből
Fia Istenségével hozzánk bocsáttatott.

Szentlélek erejével Szűztől fogantatott.

Felajánlásra.
Vedd Uram, kegyelmedbe, amit felszentelünk.

Ámbátor most elődbe kenyeret s bor teszünk.
Mely változik Krisztusnak testévé s vérévé.

Mind élők- mind holtaknak lelki reményévé.

Szent mise-énekelí. ÍS 5



1 8 6 Szent mise-énekek.

Neked akaratunkat áldozzuk s szivünket,
Neked gondolatunkat, oh segíts bennünket; 

Hogy parancsolatidat híven megtarthassuk,
S bűn által malasztidat el ne távoztassuk,

Szent-szent-szentre.

Szavunkat és szivünket az égre emeljük;
Szabaoth Istenünket szentnek énekeljük. 

Uram! méltóságoddal Tele van föld és ég. 
Térjen meg mulasztóddal a vak hitetlenség.

4.

A mise kezdetére.
Dali.: „Hol vagy én szerelmem" stb- szerint.

Jé r té k  áldozatra hív keresztények!
Zengjen ajkainkról szivbeli ének

]jégy imádva tőlünk oh nagy Isten!
Hogy most egybegyűjtél minket itten.

Mi is bemutatjuk áldozatunkat,
Melyet oltárodra buzgó szivünk ad.

Szent Atyánk! te jó vagy, oh ne vesd meg 
Lelki áldozatját híveidnek.

A z angyali énekre.

Dicséret, dicsőség neked Istenünk!
Lelki békességet, földön adj nekünk;

Add, hogy a kik minket megbántottak, 
Szívből megbocsássunk mindazoknak.

Üdviratra.
Az evangélium Isten igéje.
Hirdetve az ember üdvösségére.

Adj Uram mulasztót, hogy úgy éljünk; 
Mint szentséges igéd hagyja nekünk.



Hiszeltegyre.
Hiszszük az egy Istent három személyben, 
Hiszünk Jézus Krisztus Istenségében; 

Hiszszük a miket csak ő tanított.

Szent mise-inekek. 187

Mert minket e hitben boldogított.

Felajánlásra.

Vedd Uram! mit szolgád szentelt kezében, 
Fölségednek áldoz kenyér s bor színben. 

Jézus úgy rendelte és úgy tennünk,
A mint ő rendelte, üdvösségünk.|

Neked áldozunk fel, mindent jó Atyánk,
A mit szent kegyelmed árasztott reánk: 

Hogy üdvösségünkre szolgáljanak,
Az élet, a testi s lelki javak.

Szent kezedből jön ránk a kár, szegénység. 
Szenvedés, betegség és minden szükség. 

Engedd azt békével elviselnünk,
S légy a harcz után Te di'ága bérünk.

Szent-ssent-szen tre.

Mondjuk szent az Isten, szent örökíí» ivent, 
A ki áldásával betölte mindent.

Szent nevét a föld úgy szentelje meg, 
Amint azt imádják a nagy egeL

5.
A mise kezdetére,

Jertek , keresztény lelkek! az Istent dicsérni, 
Szent mise hallgatással Urunkat tisztelni. 
Mutassunk áldozatot, mely Istent illeti,
S mely együtt szentség leszen szent irás jelenti 

Uram irgalmazz I
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Ag angyali énékre.
Dicsőség az Istennek a magas mennyekben!
Es szent békesség legyen földön emberekben.
Neked, Atya Ur Isten! szívből hálát adunk,
Te nagy dicsőségedért magasztalunk, áldunk.

Uram irgalmazz!

Hiszekegyre.

Mi azt hiszsztik és valljuk, hogy egy Isten vagyon, 
A kit három személyben minden lélek áldjon.
Az Atyát a Fiúval és a Szentlélekkel 
Dicsérjük s magasztaljuk szívvel és nyelvünkkel. 

Uram irgalmazz!

Evangéliumra.

Az Isten szájából jő az evangélium.
Mindenben, amit hiszünk ez a fundamentora.
Az Isten maga tanít minket minden jóra.
Boldog, aki figyelmez az ő szavaira.

Uram irgalmazz!

Felajánlásra.

Mindenható ü r  Isten! im ez áldozatunk,
A melyet szolgád által neked bemutatunk.
Most ugyan csak kenyeret s e kevés bort adjuk, 
De mely Krisztus testévé s vérévé lesz, tudjuk. 

Uram irgalmazz!

Szent-szent-szentre.

Mondd: Szent, szent, szent vagy Uram! Szabaoth Istene! 
Kinek menn3̂ ben és földön dicsértessék neve.
Mert ő hozzá hasonlót sehol sem találhatsz.
Sőt emberi elméddel olyat sem gondolhatsz.

Uram irgalmazz!



6.
A  mise kezdetére.

Kegyességgel hívsz oh Jézus!
Atyai szent kebledre,

Hogy hozzád menjünk mindnyájan. 
Kik megvagyunk terhelve.

Azért oltárodhoz jöttünk,
Követvén hívásodat,

Hogy megnyerjük az enyhülést,
A te szent malasztodat.
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Az angyali énekre.

Engedd a mennyei lelkek
Szent karával zengenünk. 

Dicsőség, áldás, dicséret 
Neked, örök Istenünk.

A z evangéliumra.

Világosítsd föl szivünket.
Jézus! add malasztodat, 

Hogy híven s buzgón kövessük. 
Égi tanításodat.

Hiszekegyre.
Kihez menjünk. Uram Jézus!

Az út s igazság te vagy. 
Benned hiszünk és reményiünk, 

Soha, soha el ne hagyj.

Felajánlásra.

Itt van, mit a végvacsorán 
Jézus! értünk szerzettéi.

És a keserves keresztfán
Szent véreddel rendelték
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Oltárunkon megiijul most 
Amaz örök áldozat.

Mely nekünk áldást, kegyelmet 
S örök boldogságot ad.

Áradjon, ránk kegyes Jézus!
Ez áldozat érdeme,

És hagyj elmerülni benned 
Irgalomnak tengere.

Szent-szentzssentre.

A tiszta szív érzelmével
Zengjen buzgó énekünk: 

Szent az Isten I szent az Isten I 
Szent vagy édes Istenünk.

7. I
A  mise 'kezdetére. \

Bemegyek szent templomodba, Uram szent oltárodhoi^ 
Az arany oszlopok között, királyi trónusodhoz. 
Színed előtt leborulok, szegény bűnös elájulok,
Égő füstnek illatjával. Uram I neked udvariok.

A z angyali énelcre.

Salamon király templomot épített fölségednek. 
Melyben lakóhelye vagyon békesség szekrényének. 
Bekeríté kárpitokkal, megaranyozott lánczokkal, 
Kerubimok ékesíték kiterjesztett szárnyakkal.

Iliszelcegyre.

Hát én szegény, földnek férge, mit építsek nevednek? 
Lakóhelyet hol szerezzek Isteni Fölségednek!
A ki por és hamú vagyok, érdemetlen bűnös vagyok, 
Hogy a lábam földet nyomja, méltó arra sem vagyok.
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Felajánlásra.'
Uogyha tetszik, áldozatom, lelkemet felajánlom, 
Örökös udvarlásodra szivemet lelánczolom.
Szenteld ékes templomodnak, a te szent lelked házának 
Kendeijed szolgálatára királyi udvarodnak.

Szent-szent-ssentre.

Hogy szivem inkább gerjedjen Isteni szerelmedre 
piros vérednek harmatját öntözgessed szivemre. 
Adjad hogy érdemes legyen, soha többé ne vétkezzen, 
S választottak seregébe általa rendeltessem,

8.
Mise Icezdetére-

Áldozattal járul hozzád, oh nagy Isten ! hív néped. 
Hogy végtelen jóságodért hálát adjon te néked.

Te a gyermeki sziveknek áldozatját nem veted meg. 
Szálljon arra országodból Isteni szent tetszésed.

A z angyali énelcre.
Dicsőség legyen egekben a fölséges Istennek, 
Békesség legyen a jámbor szándékú embeieknek. 
Add, hogy mindig élő hittel, hév reménynyel, szeretettel 
Mondjunk méltó dicséretet, oh Atyánk! szent nevednek.

Evangéliumra és Hiszehegyre.

Jézus! te hoztad az égből az üdvösség igéit,
A te drága ajándékod az egy üdvözitő hit.
Ez éleszsze sziveinket, ez vezesse tetteinket.
Uram I Uram! kihez menjünk, ha malasztod nem segít.

Felajánlásra.

Az oltáron megújul most a kereszt áldozata.
Mint azt vérrel bűneinkért Megváltónk bemutatta. 
Ámbár itt nincsen vérontás, de meg van az Isten áldás, 
Bőven árad ránk a váltság vérének szent harmatja
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A kenyér- s boráldozattal felajánljuk szivünket, 
Szándékunkat, tetteinket és egész életünket.
Áldd meg, a mit felszentelnek hív szolgáid szent nevednek 
Oh irgalmasságnak Atyja hallgasd meg kérésünket.

Szent-szent-saerAre.
Az angyalok seregével zengjük: szent az Ur Isten! 
A tiszta szív örömei mondjuk: szent az Ur Isten! 
Zengje velünk az ég és föld, melyet dicsősége betölt 
Szent az Isten! Szent az Isten! örökké szent az Isten.

9.
A szent mise kezdete.

S z e n t Atyánk! kit Jézus tett atyánlcká,
Es kiről imádva szól a lélek;
Szent Atyánk! kit ég és ezer világok 
El nem zárnak a föld gyermekének.
Hév imádás, üdv magas nevednek,
Magasztaljuk szent Föl^égedet!
Szentnek mind porában s bölcsőjétől 
Áld az ember, mig a sirba nem dől.

Az angyali énekre.

Az ország, mit bölcsesség s kegyelmed 
Tart fel, jöjjön el a béke honja,
Ama hon, mit Jézus Krisztus szerzett.
Mely az embert az egekbe vonja;
Akaratod a földön legyen meg.
Mint a lelkek fényhonában van;
Az igazság s erények által 
Minden ember legyen mint az angyal.

Hiszekegyre.
Boldogság örök forrása add meg.
Mikben az ember szükséget érez;
Nem arany, nem kincs, miért könyörgünk. 
Megelégedést adj a kenyérhez.
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S életünk útján, ha tán elesnénk,
Oh bocsásd meg nekünk, jó Atyánk! 
Valamint mi szivből megbocsátunk.
Hogyha tán megbánt felebarátunk.

Felajánlásra.

Vedd Uram! a felkent szolga által, 
Gyermekidnek tiszta áldozatját;
S vedd kegyelmesen, miket te adtál,
A keresztet s életünk siralmát.
Vedd Uram ! s találjon az kegyelmet,
Mint előtted Ábelé talált;
Hisz Atyánk vagy, nem, te nem veted meg 
Áldozatját a te gyermekidnek.

Ssent-ssent-ssentre.

Zengjük szent az ü r !  szent a nagy Isten! 
Szálljon égbe a magasztos ének.
Szent! örökre szent! kiáltsa minden 
A Szentháromság Isten nevének.
Légy imádva tőlünk oh nagy Isten! 
Életünknek minden perczein;
Mondjuk Ámen! mondjuk tiszta szivből: 
Nincsen Isten, Istenünkön kivül.

10.
A  mise kezdetére.

H á lá t  rebegve áldozunk, oh nagy Isten! neked. 
Nyerje meg mély hódolatunk kegyes tetszésedet. 
A tőled nyert sok jóért fogadd a hála bért,
Mit most neked bemutatunk lelkűnknek üdvéért.

A z angyali énekre.
Áldás, dicséret, hálaadás neked örök Atya!
Az égben igy zeng angyalid dicső szózata. 
Engedd, hogy szent nevednek hálával zengjenek 
Te égi békességedért esdeklő emberek.
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Evangéliumra vagy Hiszekegyre.
Oh mint háláljuk meg neked szent tanításodat, 
.Mely nekünk hű vezérletet az üdvösségre ad.
Az igazság forrása, Jézus tanítása.
Legyen szivünknek öröme és vigasztalása.

Felajánlásra.
Oh Isten! vedd kegyelmesen, mit szolgád bemutat; 
A kereszt szent áldozata az oltáráldozat.
Bár itt nem ontatik vér, mint amott ontatott;
De a forrás szent ereje itt is kiáradott.
Oh áradjon ránk szüntelen a kereszt érdeme. 
Megújulván az áldozat, mit Jézus rendele;
Szentelje meg szivünkben mind az érzéseket,
S mindenkit testvérré tegyen az igaz szeretet.

Szent-szent-szentre.
Szent, örökké szent vagy Uram! Szabaoth Istenei 
Jóságod bő áldásival ég, iöld eltele,
Szentnek kiáltsa minden fönséges nevedet;
Nyerjen részt békességedben, ki dicsér tégedet.

11 .
Isten magas fénykörödből tekints alkotmányidra. 
Nézz királyi szentszékedből reánk, imádóidra, 
ím! a porig leborulva, színed előtt arczra hullva. 
Imádjuk szent Fölségedet, dicsőítjük nevedet, 
lm! a pornak gyermekei oltárodnál térdelünk.
Szent kezednek remekei, kegyelemért esdeklünk. 
Kényért s bort nyújtunk elődbe, ah kérünk, védi

kegyelmedbe.
Nagy Isten! tekints népedre shallgass könyörgésünkrí

Dicsőségre.
Égen s földön lény fölötted nincs, oh kegyes Teremtő 
Mely ne ismerne meg Téged, mert nagy vagy te és dicső 
A dicsőség és dicséret tied, mert csak Istent illet; 
Azért lebornlva imád menny s föld, mely remek munkáő
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j^ldott vagy Uram: az égben imádtassék nagy neved, 
gzeüt Fiad által igédben részesült gyarló néped. 
Erősíted gyengeségünk fölvilágositod szivünk 
Szent evangéliomoddal üdvös hagyományoddal.

HisseJcegyre.
Földieknek hitök oly nagy, melyre Fiad tanitott, 
Megismerik egy Isten vagy, aki mindent alkotott. 
Atya, Fin, Szentiélekben, Háromságnak egységében, 
Minden igaz keresztény vall egyenlő akarattal.

Felajánlásra.
lm! a kenyér s a bor, melyet szivbéli áldozattal 
Szentelt szolgád kezébe vett; egyenlő akarattal 
Teszszük fel szent oltárodra, amely felkented szavára 
Általváltozik testeddé, értünk ontott véreddé.
Uram! ne nézd csekélységét a mi adományunknak, 
Nézd szent Fiad bő érdemét s titkát ez áldozatnak. 
Ha te minket úgy szerettél,hogy még halált is szenvedtél 
Engedd az élők s holtakra hasson lelki javokra.

Szent-ssent-seentre.
Énekeljük nagy örömmel: szent, szent, szent! 
Imádjuk szívvel s lélekkel az Istent,
Leborulva áldjuk: szent, szent, szent kiáltsuk,
Szent a seregeknek Ura, Istene!

Dali.
. 11a.

„Szerelmes édes Jézusom" stb. szerint.

Hozzád, nagy Isten járulunk, áldván Fölségedet, 
Előtted földre borulunk, hallgasd meg népedet.
Mely itt a mint az tartozik, a pappal neked áldozik 

S dicsőit tégedet.
Mi ezzel valljuk, népeid, rajtunk hatalmadat,
S reméljük venni, híveid, drága irgalmadat;
Mi ezt te tőled várhatjuk, mert neked itt bemutatjuk 

Szentséges Fiadat.
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Glóriára..
Istennek legyen dicsőség ég magasságában, 
Embernek legyen békesség zarándokságában, 
Minden veszélytől mentessék, s vigasztalással töltéssé 

Szomoruságiban.
Üdviratra.

;3ntsd Jézus! mélyen népednek szivébe szavadat. 
Tápláld a lelki életnek étkével nyájadat.
Add, híven azt megtarthassa, értelme végett hallgasi 

Te szentegyházadat.
Hisséícegyre.

Istenben vallunk fő Atyát, ki mindent alkotott,
8 szűztől megtestesült Fiát, ki értünk kínzatott. 
Feltámadt, felment mennyekbe, hiszünk szintug 

Ki nekünk adatott. [Szentiélekben,
Felajánlásra.

Vesd Fölség! égből szemedet szentelt oltárunkra. 
Nyerhessük drága kedvedet feláldozásunkra,
Mely most kenyér- és borból áll, de Krisztusnak te!

S vérévé hasznunkra. [tévé vál,
Ez által tőled kérhetjük bűnünk bocsánatját.
Ez által tőled nyerhetjük áldásod harmatját,
A holtakat megnyugtatja, mert ez lecsillapíthatja 

Felséged haragját.
Szent-ssen t-szentre.

Szent vagy, oh szent, szent seregek Ura és Isten 
Ily vallást tesznek föld, egek s bensőnknek mindem 
Mert nincs kinek szent nevedet s a te nagy dics( 

Áldni nem kellene. [ségedet.

17Eígybegyültünk oh nagy Isten buzgó imádásodra. 
Hogy lelkünk méltó lehessen isteni áldásodra. 
Mely az oltáráldozatban számunkra elrejtve van, 
Oh tekints tehát kegyesen itt esdeklő nyájadra.

Glóriára
Dicséret, áldás, dicsőség, mennyben a nagy Istennel 
Lelki és testi békesség földön az embereknek.
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angyali seregekkel k iáltsuk szív örömmel: 
Istennek legyen  dicsőség, békesség az embernek!

Hiszélcegyre.
Oh Atyánk! nekünk a földön egy kegyes atyát adá,,_ 
ginéi szivünk mindörökön oltalmat s nyugtot talál, 
Szentegyházad e jó anya az igazság oszlopa;
Nem félünk,bármely vész törjön ránk.mert ő jobbunkom

áll.
Felajánlásra.

Jézus Krisztus szerzeménye a kenyér s bor áldozat, 
Mit neved dicsőségére Uram! szolgád bemutat. 
Legyen oly kedves, oly Atyám! mint Fiad áldozata,} 
Lelkűnknek üdvösségére kérünk kegyesen fogadd.

E lső  csenditésre.
Szent, örökké szent az Isten! Atya, Fiú, Szentléleks 
Zengjen égen s földön minden hálát az Istenségnete„ 
Áldott ki az Ur nevében zengi sziv-örömében;
Szent, örökké szent az Isten, Atya, Fiú, Szentléle*^

13.a.
A mise kezdetére.

S zen t oltárodhoz járulunk, nagy irgalmú Istenségt 
Hogy nevednek hálát adjunk, mely buzgó szivünkben ég. 
Kérve Téged, hogy tekints ránk, mint legkegyesebi

Atyánk,
Add, hogy szivünk ajándéka Te neked megtetszhessék, 

A z angyali énekre.
Téged illet a dicsőség, imádás és dicséret.
Az ég, föld s egész mindenség mondjon áldást tenékeé. 
Magasztalunk fölségedért és nagy kegyességedért. 
Add, hogy méltán dicsérhessen angyaliddal hív néped

Evangéliumra vagy Hiszekegyre.
Az örök élet igéi Uram! tenálad vannak,
Melyből a minden áldások forrásai fakadnak.
Segíts, hogy mint a jólétben, úgy a keserűségben, 
Kegyünk mindig hű magzati Anyaszentegyházadnak
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Felajánlásra.
Előtted van oh nagy Isten! a legtisztább áldozat, 
Amelyet felszentelt szolgád nevednek most bemutat 
Szent Fiadnak szerzeménye, s szeretet szent emléke,’ 
Jó Atyánk! add rá egedből isteni áldásodat.
Az oltár áldozatjával egyesítjük szivünket,
Az öröm és hálaérzést, mely most eltölt bennünket. 
A szív, lélek s egész élet legyen áldozat neked. 
Mulasztóddal segítsd tetté válni föltételünket.

Szent-szent-ssentre.
Szent az Isten! ezt éneklik a mennyei seregek, 
Szent az Isten! ezt kiáltsák a földön az emberek. 
Zengjük a szív hű szavával s éltünk jámborságával 
Szent az Isten! szent az Isten! imádják őt mindenek.

13.b.
A  mise Jcezdétére.

g z e n t  lakodba jött úéped, 
Buzgón imádni téged. 

Kegyes szemmel nézz reánk. 
Oh mennyei szent Atyánk.
A szent mise áldozat.
Melyet szolgád bemutat. 
Legyen kedves előtted, 
Uram! hallgasd meg néped.

A z angyali énekre.
Dicsőség az Istennek 
Béke az embereknek; 
Zengjen a föld és az ég. 
Urunk neked dicsőség.

Hiszekegyre.
Hiszszük búzgón, mind, amit 
Jézus egyháza tanít.
Add, hogy hitünkhöz híven 
Ragaszkodjunk mindenben.



Fölajánlásra.
Kenyeret s bort áldozunk, 
Neked Istenünk s Urunk. 
Mely mint hiszszük Jézusnak 
Test s vérévé változnak. 
Nyerjen a szent áldozat, 
Tőled szent mulasztókat; 
Áraszd ránk kegyelmedet 
Szenteld meg hű népedet.

A z első csenditésre. 
Szent vagy Urunk Istenünk, 
Zengje a föld s ég velünk 
Áldassék dicső neved.
Mely szent mindenek felett.

1 4 .
A  mise kezdetére. 

gzerete tte l jőnek hozzád 
Atyánk! hív gyermekeid. 

Meghálálni kegyelmednek 
Nagy jótéteményeit.

Az oltár szent zsámolyához 
Buzgó szivünk imádást hoz, 

Áldozatúl hozza neked 
Legtisztább érzelmeit.

A s angyali énekre.
Szálljon égbe öröm hangja 

A dicsérő éneknek.
Zengje velünk az ég és föld: 

Dicsőség az Istennek, 
Dicsőség örök Atyának,
Az ő egyszülött Fiának 

Dicsőség, áldás, dicséret 
Együtt a Szentiéleknek. 

Evangélium vagy Hiszekegyre. 
Üdvözítőnk tanítása 

Szeretet szent törvénya
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Melyet szentegyháza hirdet 
Lelkünk üdvösségére.

Uram! segíts megmaradnunk 
Híven abban, amit vallánk,

Hogy igaz hitünk fényénél 
Lelkünk czélját elérje.

Felajánlásra.
Szeretet örök emléke és szeretet áldozat,
Mit most szolgád az oltáron Uram! neked bemutat. 
Add, hogy kik szeretve áldunk, érted áldozattá válljunk, 
Szeretetben élve s halva nyújtsd ehhez mulasztódat.

Ssent-szent-ssentre.
Az angyalok énekével egyesüljön énekünk.
Zengvén a szív örömével: szent vagy édes Istenünk! 
Szereteted bizonysága az ég és föld alkotmánya, 
Szent vagy! ég,föld ezt kiáltsa:\^z. vagy édes Istenünk.

1 5 .
Kezdetre.

IVÍennyei szent Atyánk szent színed előtt 
Borulva kérünk adj nekünk uj erőt;

Mert te vagy a mi Istenünk!
Téged óhajtva kér esdeklő szivünk.

Vesd ránk szemeid hallgasd kérésünk,
Es bocsásd meg mi sok bűnünk.
Irgalom Istene halld kérésünket,
Te bűnös népedre vesd szemeidet.
Mert téged imádunk, téged szívből áldunk, 
Irgalmazz, irgalmazz minekünk.

Dicsőségre.
Egyedül az Istent illeti a dicsőség, 
ő  alkota mindent, övé a föld és az ég. 
Dicsőség azért Istennek!
Békesség földön embernek,

Jóakaratu híveknek,
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Oh ártatlan bárány! kinek vére árán megváltatánk, 
Ördög rabságától, pokol kínjaitól szabadulánk.

Hiszekegyre.

Ezt szent hitem parancsolja,
Hogy szám mindenkor megvallva.

Egy az Isten az égben,
Ki teremtett mindeneket.

Minden élő embereket e siralom völgyében. 
Hiszem, hogy Máriától az Ur Jézus született, 
Ponczins Pilátustól kínt és halált szenvedett. 
Hiszem a Szentiéleknek egységét ő velek.
És Így három szemólyhen egy Istent ismerek, 
Egy anyaszentegyházat, szentek egyességét. 
Testünk feltámadását, lelkünk üdvösségét. 
Örök életet! Ámen, Ámen.

Szanktuszra.

Szent vagy, szent vagy én Istenem!
Szent vagy, szent vagy én Istenem!
Az ég és a föld kiáltsa velem.
Szent az Isten szent örökké szent,
Szent az Isten szent örökké szent.
Az angyalok és minden karok 
Szüntelen igy kiáltsanak:
Szent vagy, szent vagy én Istenem:
Szent vagy Istenem.

16.
A  mise kezdetére.

C
'^zent buzgalom vonz minket eléd oh Istenünk i 
Engedd szivérzelminket hálával zengenünk; 
Véretlen áldozattal, miként parancsolád.
Jővén feléd, magasztal hű néped és imád.
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Dicsőségre.
Mély tisztelet s dicsőség nevednek oh Atyánk! 
Kérünk, segíts, ha szükség, vagy baj nyomulna ránk. 
Gyászos hadak viszálya ne rontsa népedet,
Hogy békességben áldja örökre lényedet.

Üdviratra.
Isten szaván alapszik üdvünknek irata.
Min biztosítva nyugszik hitünknek ágzata;
Add, oh kegyelmes Isten! igédet értenünk,
S megértve, tetteinkben azt teljesítenünk,

HisseJcegyre.
Hiszünk mi Háromságban felséges egy valót.
Atyát, ki egymagában öröktől fogva volt;
Jézust, örök szülöttét, ki testtel egyesült,
S mindkettőjük Szentleikét,'ki minket újra szült.

Felajánlásra.
Uram! fogadd tetszéssel, amit neked hozunk.
Ámbár mi csak kenyérrel és borral áldozunk;
De majd szinökben Krisztus szent teste s vére lesz. 
Amely csodát Ur Jézus mondott igéje tesz. 
Benyújtjuk itt szívünknek minden kivánatát, 
Áldozzuk életünknek bús és vidám szakát;
Segélj Uram! megtartanunk amit parancsoltál,
Te légy erős oltalmunk, akármi baj talál.

Szent-szent-ssentre.
Ég s minden alkotott lény harsogja most velünk. 
Háromszor énekelvén: Szent, szent, szent Istenünk! 
Uram! dicsőségeddel minden betöltetik.
Ezt a magas fényekkel föld lényi hirdetik.

Dal.:

1 7 .
A  mise Jcezdetére.
„Egek ékessége“ stb. szerint.

T é rd e t  s fejet hajtunk, nyújtván áldozatunk 
Buzgó sziveinkből Fölségednek,
Urunk szerzeményét s örök szövetségét 
Hódolva áldozzuk tetszésednek.
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A melyre bírta és indította 
Váltságonk kútfejét a szeretet,
Itt arról tartatik emlékezet.

Dicsőségre.
Zengjék dicsőségét, Urunknak felségét 
picsőült seregek magasságban; 
jlinden alkotmánya dicsőségét vallja.
S hirdesse szivbeli buzgóságban.
Földön békesség, legyen egyesség 
A szelíd emberek kebelében,
S legyén igy érdemök majd az égben.

Hiszekegyre.
Menny s föld alkotója s kegyes Megváltóját 
A bűnös embernek magasztaljuk.
Ki szűztől született, kínt s halált szenvedett. 
Szentlélekkel együtt hiszszük, valljuk; 
Változhatatlan, oszolhatatlan.
Három szent személyek egyességét.
Ettől várja lelkünk üdvösségét.

Felajánlásra.
Vedd be ajándékunk, tiszta áldozatunk 
Öh mennyei Atyánk! kegyességgel,
A melyet szent Fiad mi velünk bemutat, 
Engedd illatozni kedvességgel.
Háladó lelkünk és buzgó szívünk 
Neked ez oltáron tömjéneznek,
Élők és holtakért esedeznek,
Czélunk az üdvösség, isteni kegyesség.
Melyért bort s kenyeret feláldozunk;
Úgy ajándékidra, földi áldásidra 
Teljes reménységgel várakozunk;
Éltesd mezőnket, veteményünket.
Alkalmas idővel (esővel) táplálj minket.
Tartsd meg békességben nemzetünket.

Ssent-szent-seentre
Mondjuk: szent az Isten! égen s földön minder. 
Szentnek énekeljék egek Urát;
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Adja meg Urának, jelűi hálájának,
Minden nyelv s minden szív tulajdonát!
Mert dicsősége és kegyessége
Mind mennyben, mind földön kiterjedett,’
Szent a nagy ü r  Isten minden felett!

1 8 ,
Töredék a mise egyes részeihez.

A  mise kezdetére. 
Dicsértessék örökké 
Az édes Jézus neve és szűz Máriáé.

Más.
Dal.: „Add nekem Jézus szivedet" stb. szerint.

Á Időzni jöttünk nagy |sten!
Add ránk malasztodac.

Vedd híveidtől kedvesen,
Mit buzgóságnk ad;

Jó Atyánkhoz folyamodunk.
Mindnyájan gyermekid vagyunk. 
Jézus Krisztus által.

A keresztfa volt vezérünk, 
Tekintsd e szent jelet, 

lm azon függ, aki értünk 
A vétek bére lett; 

ő t  mutatjuk most be néked,
Mert kivüle nem remélhet 
Lelkünk üdvösséget.

Dicsőségre.
Dicsőség legyen a magas mennyben 

Teremtő Istennek!
Békesség földön a szelid embernek. 

Más.
Dal.: „Bús szivemnek" stb. szerint.

Dicsőség az egy Istennek!
Atya Fiú Szenti éleknek! 

Szentháromság! légy velünk.
Hogy méltán dicsérhessünk.



Dal.

Hissélcegyre.
„Mennyországnak királynéja stb. szerint
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Hiszünk mi az egy Istenben,
Atya, Fiú, Szentiélekben,

Szerelmes Üdvözítőnkben,
Ki által vagyunk életben.

Ssent-ssent-ssentre.
Dal.: „Bús szivemnek" stb. szerint.

Zengje szivünk: szent az Isten!
Zengje nyelvünk: szent az Isteni 

Zengje ég és föld velünk:
Szent vagy édes Istenünk.

M ás.
Leborúlok Isten, most előtted.
Mert én nem ismerek nagyobbat feletted,
Ki az eget s földet teremtetted.
Szent, szent, szent vagy énekelem.
Légy áldott örökké zengem, oh én édes Istenem! 
így zengnek az angyalok mennyekben. 
Engedd hogy én is igy zenghessem:
Szent, szent, szent az Isten.

M ás.
Szent vagy Ur Isten,

Szent vagy Ur Isten,
Szent vagy nagy Ur Isten,

Aki lakozol a magas mennyekben.
Mennyei karok.

Földi országok 
Éppen mind betelnek

Dicsőségével, szent Istenségednek,



Más.
Régi ének.

Szent vagy Ur Isten,
Szent vagy Ur Isten,

A magas mennyekben.
, Szent vagy, szent vagy 

Égi dicsőségedben.
Szent vagy, szent vagy, 

Szent Három személyedben.
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Beféi^ező énekek.
1.

Közvasárnapokra.

Á ldj msg minket Jézns, kik itt egybegyfiltunk, 
A te áldásidban kérünk, legyen részünk, 
Ajándékid közöld bőven velünk.
Ne hagyj minket híveidet.
Szentség nélkül világból kimúlni.

Más.
Uram Jézus! áldd meg ezt a magyar népet,
A mely buzgó szívvel most itt dicsér téged. 
Összetett kezekkel igy énekel néked:
Oh Istenünk! légy mivelünk.
Minden jókért előtted könyörgünk.

2.
DalL: ,.Meiinyországnak“ stb. szerint

A id i meg minket Atya Isten!
Áldj meg minket Fiú Isten! 

Áldj meg Szentlélek ür Isten! 
Három személyben egy Isten!



3.
Szentség kitétele népján.

dicsérjük mindnyájan szívből magasztaljak 
E szentségben levő Ur Jézust imádjuk,

 ̂ leborúlván méltóképen áldjuk.
Élő Isten, kenyér színben,
Itt jelen van Oltáriszentségben.

4 .
Jézus szent nevéről.

Oicsértessék édes Jézusnak szent neve.
Szűz anyját Máriát, áldja buzgó népe, 
Mindkettőnek térjen hozzánk kedve.
Hogy Urunknak, asszonyunknak 
Áldoztassék szive mindnyájunknak,

5.
Őrangyalok napján.'

D icső szent angyalok! kiket a szeretet 
Isten irgalmából őrzésünkre vezet.
Oh nyújtsatok értünk mennyben kezet, 
Hogyha nekünk eljő vé^ink,
A boldog révpartjára érjünk.

6.
Adve ntra.

Jézus, Isten fia! ki megtestesültél,
És megváltásunkra ekként elkészültél,
Oh ne vess meg minket sok bűnünkért.
Istenséged emberséged
Hozzon áldást s örök üdvösséget

7.
Nagyböjtre.

Szerelmes Jézusunk! e böjti időben,
Ébreszsz bűnbánatot, bennünk, itt kérőkben.

Szent mise-énekeK.
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Áraszd reánk kegyelmedet bőven,
Hogy megtérjünk, neked éljünk,
S holtunk után mennyben te légy bérünk.

Dali.
Más.

„Mennyországnak királynéja" stb. szerint

Hallgass meg minket ür Isten,
Keserves könyörgésünkben,

, E szentséges szenvedésben 
'Negyven napi böjtölésben.

8.
Szent keresztről.

Dicsértessél tőlünk Jézus keresztfája. 
Melyre függesztetett váltságunknak ára, 
Máriának szűz méhe virága.
Téged* kérünk, kik itt élünk.
Oh szent kereszt! légy mennybe vezérünk.

9 .
Jézus szent szivéről.

Jézus drága szive, szeretet forrása! 
Buzgó könyörgésünk feléd égbe száll ma: 
Légy szivünknek oltalma és gyáma. 
Áldj meg szent szív ! ne hagyj szent szív f 
S végéránkon a mennyekbe felvigy.

1 0 .
Esőért.

Á ldj meg minket. Jézus! hozzád esedezünk, 
Áztasd meg földünket szép esővel kérünk. 
Szent nevedért töröld el sok vétkünk. 
Áldj meg ne hagyj, szép esőt adj, 
Ismerjük meg, hogy mi Istenünk vagy.
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1 .
Ujhold Tasáruapra.

jy i  ennyei szent atyám, mennyei szent Atyám! oltárodnál 
Térdet s fejet hajtok, imádságot nyújtok zsámolyodnál, 
Hallgasd meg Istenem! kérésemet: 
áldd meg e hónapban, minden napjaimban lépésemet.

Egyedül csak té vagy, ebedül csak te vagy én Istenem; 
Téged kiván lelkem, óhajtva vár szivem, én mindenem! 
Ez új hónapban is tégedet kér,
A bűnből tisztulást, életben jobbulást néked igér.

Zárd, kérlek, szivembe, zárd kérlek, szivembe félelmedet. 
Hogy minden léptemben, jártomban s keltemben dicsér

jelek.
Oh kegyes Istenem! ez új hóban
Vigyázz, őrizz engem, hogyha ellenségem jön házamban.

Erős reménységgel, erős reménységgel hozzád térek. 
Tőled ez új hóban s minden napjaiban áldást kérek. 
Oltalmazz a bűntől, édes atyám!
Téríts szent útadra és akaratodra, ha botlanám.

Irgalmas atya vagy, irgalmas atya vagy, hát ne hagy el; 
Bár sokat vétettem, őrködjél fölöttem kegyelmeddel, 
Hogyha elérkezik végső órám:
Megérdemelhessem, tőled elnyerhessem szent koronám.

Ü ,

2.
A nép ajkáról.

’dvözlégy vüág megváltója, 
Számtalan kegyelmek adója. 

Ki bennünket e napra 
Virrasztál uj hónapra,

Oh Jézus, szép Jézus!



Esdeklünk ime szent lakodban,
Hogy áldj meg minket ez újholdban, 

Bocsásd meg bűneinket.
Ha ontjuk könnyeinket,

Oh Jézus, szép Jézus!

Tehozzád szivünkből könyörgünk, 
Őrszemed hogy függjön fölöttünk.

Ez újholdban védj minket.
. Védd lelkünket s testünket,
V Oh Jézus, szép Jézus!

Adj erőt nehéz munkáinkra.
Szent áldást dolgos karjainkra, 

Minden, ki él tebenned.
Nyerjen tőled kegyelmet.

Oh Jézus, szép Jézus!

És ha jő utolsó újholdunk.
Ne legyen kárhozatos sorsunk.

Zárj be édes kedvedbe.
Vidd lelkünket mennyekbe.

Oh Jézus, szép Jézus!
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1

8.
Dal.: „Oh én szegény bűnös lélek" szerint

keresztény I egy hónappal 
Gazdagabb lett életed.

Mivel az ü r  ez újholdra. 
Fölvirradni engedett.

Lefolyt már a régi hónap, f
Intésül a halandónak.
Hogy mindnyájan, kik itt élünk, 
Rettegve föleszméljünk.

így múlnak el egymásután 
Életünknek napjai.



Mint a holdfény, telnek, fogynak 
Örömei, jajjai;

Mig hónapunk végső lészen 
S bánat kél a sötét égen;
Mig sirnnknak gyászos halma 
Hamvunkat nem takarja.
Buzgó hívek essünk térdre 
Hát Isten szine előtt

S kérjül őt, az egek atyját: 
AdjOu' nekünk szent erőt.

Ez újholdban védjen minket. 
Vezérelje ügyeinket,
S e világtól ha megválunk.
Legyen irgalom várunk.
Jöjj, segélyezz, te is, kérünk,

Mária, édes anyánk!
Ez újholdban és mindenkor 

Oh, viselj gondot reánk!
Kérd fiadat, hogy minékünk 
A hűn ellen legyen védőnlc 
S holtunk után a mennyekbe 
Mindnyájunkat vigyen be.
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4 .
Kovács M» L  k. 213, l.

Bűnös lelkem nézz az égre és gondold meg e napot, 
A múlt hónap jutott végre s ma kezdesz új hónapot; 
Bár csak te is ez holdnál erkölcsidben megújúlnál. 

Vétkes élteden simái.

A hold újúl s te naponkint gyűjtőd régi vétkedet: 
Fut az élet hónaponkint, még sem nézed vétkedet, 
üjúlj meg már, bűnös lélek! mert fejednél a veszélyek, 

Elveszesz azon félek.
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íme! ismét kevesebbek földi léted napjai;
Egy hónappal közelebbek a halálnak nyilai.
Várhatod minden órára, hogy elérsz élted fogytára,

A halottak sorára.

Talán néked ez a szép hold többé már meg nem ujul: 
Mert közelget az a nagy zsold, melytől élted alkonyul. 
Talán ez a hónap lészen, mely tenéked véget teszen,

, Eégy tehát, lelkem! készen.

5.

O h  te ékes liliomszál szép szűz Mária! 
Tisztább vagy te az aranynál Jézus szent anyja. 
Ékes bimbó rózsaszál, érettünk imádkozzál,
Havi boldogságos szent szűz oh illatozzál.

Reménységünk benned vagyon egek asszonya.
Szent olvasó társulatnak ékes csillaga.
Ékes bimbó rózsaszál, érettünk imádkozzál,
Havi boldogságos szent szűz oh illatozzál.

Oltalmad alá sietünk minden szükségbe’,
Nézz le kegyes szűz Mária tisztelőidre.
Ékes bimbó rózsaszál, érettünk imádkozzál.
Havi boldogságos szent szűz oh illatozzál. .

Szivünk s lelkünk neked adjuk, mert mi szeretünk, 
Legkegyesebb édes anyánk vagy te mi nekünk, 
jiikes bimbó rózsaszál, érettünk imádkozzál.
Havi boldogságos szent szűz oh illatozzál.

Zárd szivedbe a nevünket, hogy feltaláljuk, 
íTézus előtt Ítéletkor, hogy megállhassunk.
Ékes bimbó rózsaszál, érettünk imádkozzál.
Havi boldogságos szent szűz illatozzál.
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6.
D. „Jézus a rád emlékezés** stb. szerint.

K egyes anya szűz Mária,
Itt az újhold vasárnapja;
Ili az egyház imádságra,
A szent titkok váltására.

Nézd keresztény mit kell tenned, 
U.i titkokat keÚ cserélned, 
üjúlj meg te is mindenben,
Ujúlj meg testben lélekben.

Mária titkos szerelem.
Szerelmedet közölü velem;
Áldd meg szűz anyám a titkot, 
Melyet négy hétig folytatok.

Újítsuk meg sziveinket. 
Tegyük kötelességünket.
Hogy ez adónkat lerójuk,
A bűnt mely éget elhagyjuk.

Szent szived hű tisztelői, 
Rózsafüzéres tagjai,
Testben lélekben újulva. 
Mondjuk: „Üdvözlégy Mária.“

Ha túl éljük földi pályánk, 
Jőj5 el hozzánk édes anyánk; 
H o ^  szűz koszorúd rózsája, 
Nyíljék mindnyájunk számára.



Reggeli énekek.
1.

K apossy É , Z*.

H a  a hajnal hasad, én Istenem, 
Kezeimet hozzád fölemelem;

Égbe szárnyal gondolatom.
Ez a legelső szives áldozatom.

Ha megkondúl a hajnali harang, 
Mintha mennyből repülne le a hang 

Magasztalom a szent Szüzet,
Kit köszöntött az angyali követ.

Ha Jézusom nevében felkelek. 
Ajkam s szivem hozzád igy zengenek 

Hála neked, édes Atyám!
Hogy megőrzél engem ez éjszakán.

Majd sietek szentegyházad felé, 
Leborúlok ott oltárod elé:

Áldom a nagy szeretetet.
Ki érettem vérével fizetett.

Legyen tied ma, kegyes Alkotóm!
Minden léptem, szavam s gondolatom 

Ez,új napnak, szép reggelén 
Éltemet igy neked szentelem én.



Bajaim közt nem küzködöm veled,
Nem szegülök Atyám te ellened; 

Napközben is rád gondolok,
Benned bízom, ha élek, ha halok.

Oh ne hagyj el, én édes Istenem!
Halasztóddal védj minden léptemen.

Oh légy velem, későn, korán:
Vigy mennyekbe éltemnek alkonyán.

2.
Is t en hez .

Szerelmes Istenem I Teremtőm mindenem!
Borúivá imádom szent Fölséged.

Vesd rám szemeidet, add szent kegyelmedet. 
Összetett kezekkel kérlek téged.

Ne hagyd el szolgádat, te alkotmányodat, 
Ki teljes éltemben benned bíztam, 

Bízodalmamban nem is csalódtam.
(

Kérlek is Teremtőm, édes Udvözitőm!
Ne ha^’ el engemet és meg ne vess! 

Utáljon mindenki, ne kedveljen senki. 
Nem gondolok vele csak te szeress. 

Te vagy az én Atyám, segítőm és dajkám 
Valamint benned van reménységem, 

ügy csak tőled várom üdvösségem.

8.

A z  éjszaka immár eltelt,
És a fényes szép nap felkelt 

Téged, Isten! búzgósággal,
Kérünk alázatossággal.

Órizz meg, hogy tiszták legyünk, 
Szerinted szóljunk és tegyünk;
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Tartsd vissza bűntől nyelvünket,
És hiúságtól szemünket.

iiegyen szivünkben tisztaság,
, Munkánkon jó kedv s gyorsaság; 

És éljünk mértékletesen
A test kevélysége ellen.

Hogy midőn már a nap leszáll,
S a csendes alkonyat beáll, 

Meggyőzvén igy érzésünket 
'' Áldjunk téged Istenünket.

Dicsőség legyen Atyának,
Egyetlen örök Fiának,

S vigasztaló Szentléleknek
Háromságban egy Istennek.
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ák.

É d es  Jézus! én szerelmem.
Oh mely igen szeretlek.

Te vagy kincsem és mindenem, 
Jézus szivembe rejlek.

* Jöjj el, jöjj el, siess már,
Jézus téged szivem vár.

Édes Jézus! mivel téged 
Minden felett szeretlek. 

Minden kincset és örömet 
Érted Jézus megvetek,

* Jöjj el, jöjj el stb.

Buzgó sziwel kérlek téged. 
Jézus, örök Fölség! 

Szeretettel s kegyelemmel. 
Teljes igaz Istenség.

* Jöjj el, jöjj el stb.
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Minden jókat én elhagyok. 
Veled megyek kínokra.

Nagy kínokban, fájdalmakban, 
Veled megyek halálra.

* Jöjj el, jöjj el stb.

Semmi Ínség és erősség
Szerelmed nem fogyasztja,

Sőt njagyobb tűz, tehozzád fűz 
Es szivemet gyúlasztja.

* Jöjj el, jöjj el stb.

A hol leszek Jézus, téged 
Ohajlak és kiáltlak;

Boldog leszek, ha megfoglak, 
Boldogabb, ha megtartlak,

* Jöjj el, jöjj el stb.

Benned bízom, fohászkodom. 
Benned bízót szeressed.

Jézus ne hagyj, velem maradj. 
Mennyben is éljek veled.

* Jöjj el, jöjj el stb.
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5.

Óhajtás Jézushoz.

H o l  vagy én szerelmes Jézus Krisztusom!
Hol találjalak fel kegyes megváltóm. 

Adj világosságot, mert fényes vagy.
Nálad nélkül szivem bágyadt.

Téged az én lelkem kíván keresni.
Mert tenálad nélkül el kell kárhozni; 

Szerelmes Krisztusom! fordulj hozzám, 
Vigasztald szivemet, tekints reám.
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Mig fel nem talállak, keresni foglak
Mind éjjel, mind nappal sirván, kiáltlak; 

Jeleni meg Krisztusom! szomorúnak 
Es adj vigasztalást te szolgádnak.

Ha fel nem talállak kegyes Krisztusom!
Elkárhozik lelkem bizonynyal tudom;

Üh siess hát hozzám! ne távozzál.
Szerelmes Krisztusom! jöjj vigasztalj.

Veled az én lelkem kiván lakozni,
Kivüled nem óhajt senkit szeretni;

Nálad nélkül éltem keserűség.
Veled halálom is gyönyörűség.

Valahová fordúlsz híven követlek;
Téged megváltómat szívből szeretlek; 

Adjad, Jézus, lelkem téged áldjon,
Holtom után veled vigadozon.

6.
Áldásért a munkához.

Dali.: „Üdvözlégy Krisztusnak drága" stb. szerint

H ozzád fohászkodom, édes Istenem !
Munkálkodásomat neked szentelem.

Mert te munkára alkottál,
A midőn ép testet adtál.

Erőt s egészséget adj mindazoknak,
A kik szent nevedben híven dolgoznak: 

Hogy jókedvvel munkálkodjunk,
S ily munkával téged áldjunk.

Add, hogy azon sorssal megelégedjünk.
Melyet bölcs végzeted rendelt minekünk; 

Nagyravágyás ne ragadja 
Lelkeinket kárhozatra.

1
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Nálad úr és szegény közt nincs különbség, 
Elzárva senMtől nincs az üdvösség;

Nem nézed a gazdagságot,
Csak a lelki tisztaságot.

Uram! kegyelmedet add munkáimhoz,
S midőn a rossz szándék kisértetbe hoz,

Ments meg, hogy el ne tévedjek,
Kárt, csalást tenni ne merjek.

Legyen szent áldásod igaz munkámon.
Mert habár az ember vérig izzadjon!

Ha áldásod nincsen rajta,
A munkának semmi haszna.

És ha megtagadod szent áldásodat.
Éreztetvén velem sújtó karodat;

Szent akaratod legyen meg!
Mondom és nyugton szenvedek.

Uram! nem rettegek a szegénységtől,
Csak mentsd meg lelkemet a bűnveszélytől:

Oh Istenem! te légy végre 
Földi munkám drága bére.

7.
Isten ki fönt uralkodói a fellegek felett.

Ki bölcsen végzed dolgaink a csillagok megett. 
Hozzád emelkedik fel a por szegény fia.

Téged kér, oh figyelmezz, búzgó fohászira.

Te aUcotád eget földet, s a nagy tengereket:
Hogy híven üdvözüljenek Teremtőnk tégedet 

Te alkotád a völgynek érzékeny dalosát.
Hogy háláúl repítse hozzád ékes dalát.

Te alkotád az embert is az ő érző szivét,
Vezéri csili ágúi neki szabad szárnyú eszét;
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Hogy Téged megismerjen szent trónodon ülőt,
Nemes szivérzetével szent Isten bírjad őt.

Oh Istenem! ég, föld, madár s a szörnyű tengerek 
Amint parancsolád nekik, mind úgy üdvözlenek. 

Csak az ember felejt el, akinek észt adál,
Kit legjobban szeretvén, képedre alkotál.

De már nem megy tovább ez igy, hiúság messze el* 
Előtted ég s föld Istene bűnbánva térdepel. ’ 

Tekintsd könnye folyását szivének bánatát.
Ne vesd, ne űzd tőled el a por szegény fiát.

8.
Dali.; „Asszonyunk szűz Anyánk" stb. szerint.

Isten legjobb Atyám! téged imádlak én,
A felkelő napnak minden szent reggelén;

Feléd repül imám feléd az egekbe,
Leborúlva kérlek végy szent kegyelmedbe.

Vezesd lábaimat a te szent utadon,
Ne engedj átlépni parancsolatidon;

Csak amit te akarsz, azt cselekedjem én, 
Zarándokságomnak e földi szűk körén.

De kérlek téged is Szűz Anyám Mária,
Kereszt alatt álló hétfájdalmaidra:

Légy velem az élet minden perczeiben.
Hogy egykor fiaddal áldhassalak mennyben.

9 .
Molnár jAbl.

Leszállóttál ez oltárra oh Jézusom szent szive
Szent szivedre szentségedre meghajlik a föld színe

Dicsértessék édes neved, oh szentség szent Istene; 
Engedd, hogy búzgón dicsérjünk mindörökön örökre
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rtjj te ember! bűnös ember! nézz Jézus oltárára,
’ Ott meglátod Megváltódat, feszítve keresztfára.

Azért halt ő meg éretted, hogy a bűntől megmentsen; 
Hogy az örök élet útján a mennyekbe vezessen.

Boldogságos szűz Mária, ki az élet Anyja vagy. 
Vedd anyai oltalmadba, itt esdeklő nyájadat.

Ha ránk borúi szemfödelünk s mikor minden szív oly bús 
Ott is veled elmondhassuk: dicsértessék a Jézus.

10.
Az TJr imája.

M i  Atyánk, kit Jézus által ismer,
A mi lelkünk s hévvel emleget;

Mi Atyánk, ki gyermekid között vagy.
Lakjad ámbár fönn a mennyeket,

Szentelés kövesse nagy nevednek 
Mindenekre terjedő hírét.

És az ember zengje mindörökké 
Istenének szent dicséretét.

Jöjjön országod, a békeország,
Hol igazság fénye tündököl.

Jézus által alkotott dicsország.
Mely az embert égbe vonzza fölt 

Légyen akaratod itt a földön.
Teljesítik, mint az égiek, •

Kik közé a hát s erények útján 
Leikeink is add, hogy érjenek!

Nyújts segédkezet te gyermekidnek,
Hogyha sújtna a szűkölködés;

Nem arany kell; csak kenyér,
A melyet fűszerezzen megelégedés.

Hogyha néha ellened hibáznánk.
Vétkeinket megbocsásd nekünk.

Tiszta szívből mint mi megbocsáturi:.
Társaink ha vétnek ellenünk.



Oh ne vigy kísértetekbe minket,
Hol erényen tudna győzni bűn;

Add szemünket bizton égre vetnünk,
Majd ha keblünk már dobogni szün.

Bár kínozz; de ments meg a gonosztól,
Lelki kárt, mely ejtne népeden.

Add kimúlván tőled elvehessük
A megígért jókat, ügy legyen I

1 1 .
Szent oltárod előtt állok ég és föld Istene!

Hol szivemet átilleti a hit szent szelleme. 
Mulasztót és erőt ki küldsz naponta én reám,

Végtelen jóságú Isten! oh halld meg hő imám,
Ki a szivek mélyére látsz, őrizd meg telkemet;

Hogy a hűn töviseit ne ismerjék e szemek.
Hit, remény, szeretet védőm s őrangyalom legyen.

Oh mert nélkülök az élet erényt soh’ se terem.
Mint a pusztában Izraelt, vezérelj engemet,* 

Nélküled az élet sötét, könnyen eltévedek.
Ha sújt a szenvedés ha majd könnyeznek e szemek; 

Hogy viselhessem a terhet, küld el Szentlelkedet
Küld el Szentlelkedet nekem szeretet Istene!

Mert Így tudom nem bir velem a sors dúló keze 
Igazság Istene! áldj meg oh kérlek engemet,

Ha velem vagy úgy áldom én e küzdő Metet.
1 2 .

Fohász a szent családhoz.
Dali.: „Égi szűz virág" stb szerint.

Nektek zöngjenek dél nyugat s kelet;
Jézus, Mária, Józsefi 

Tündöklő napom, s két csillagom;
Jézus, Mária, József I
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Éltem s mindenem nektek szentelem: 
Jézus, Mária, József!

Szivemet hozom, ezt feláldozom 
Jézus, Mária, József!

Lelkem egyedül értetek hevűL 
Jézus, Mária, József!

Szivem öröme, lelkem gyönyöre,
Jézus, Mária, József!

Legyen jelszavam, legszentebb javam 
Jézus, Mária, József!

Búmban vigaszom, bajban támaszom; 
Jézus, Mária, József!

Méznél édesebb, drága szent nevek;
Jézus, Mária, József!

Gyöngynél ékesebb, napnál fényesebb; 
Jézus, Mária, József!

Hogyha búsúlok, rátok gondolok :
Jézus, Mária, József!

Ha jót élvezek, hálát rebegek;
Jézus, Mária, József!

Kérlek szüntelen legyetek velem;
Jézus, Mária, József!

Mig keblem dobog, el ne hagyjatok; 
Jézus, Mária, József!

Legyen egykoron ez végsóhajom;
Jézus, Mária József!

Mennyben koronát Te adj, szent Család 
Jézus, Mária, József!

18.
Kaposfy É. T,

N e nézzed bűneinket. Istenem!
Ne nézd bűneinknek tengerét,

293



Midőn előtted térdepelve küld
E bűnbánó nép szent imát eléd.

*Bűntesd, ha tetszik, ah mert bűne nagy, 
Csak egykor léleküdvösséget adj.

Az embert úgy-e embernek tévé
Mindjárt kezdetben alkotó kezed?

Tehát, mint gyarló embert, úgy tekintsd, 
Hisz ő csak ^arlóságból vétkezett.

*Bűntesd ha tetszik sth.

Az a kevés jó, melyre néha gyűl,
Csak egy-egy gyöngyszem bűne tengerén

De azt te látod, édes Istenem.
Hogy e kevés igaz gyöngy, szent erény.

Büntesd ha tetszik stb.

ítélj fölöttünk érdemünk szerint,
A konkolyt szedd ki s tű emészsze meg

De nézzed: térden sírva kér e nép. 
Midőn elődbe Ítéletre megy.

Büntesd ha tetszik stb.

Vedd el bár mindenét és ostorozd,
Hagyd árván, koldusán, mezítelen,

S mint nála nem volt többé ne legyen 
Itt e földön számára kegyelem.

Büntesd ha tetszik, ah mert bűne nagy. 
Csak egykor léleküdvösséget adj.
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14 .
Oh szemeim sirj<atok.

Kapossy É. T

N in c s  Istennek oly kegyeltje.
Mint az ember itt e földön; 

Minden érte van teremtve.
Bérczen, síkon s hegyen, völgyön;



Még is vele harczban állunk, 
Bűnben töltjük a napot,

Megfeszítjük nem sajnáljuk:
Oh szemeim sírjatok.

Karján hordoz jó Teremtőnk, 
Szerelmével ölel által.

Hogyha bűntől legyen mentőnk; 
Őriztet szent angyal által.

Mi a bűnt, mint vizet iszunk, 
Vétkeink, ah! mily nagyok;

Önmagunkat még elhízzuk:
Oh szemeim sírjatok.

Hogy magát megszerettesse, 
Kisdeddé lön a nagy Isten;

S hogy üdvünket megszerezze, 
Bajvívónkká vált Ő itten;

Heródessel mi halálra
Keressük az Alkotót;

Jóvoltáért ez a bála:
Oh szemeim sírjatok.

Bűneinknek özönárját
Véve Jézus szent vállára.

Midőn súlyos keresztfáját 
Fölvitte a Golgotára.

Mi terhét még jobban nyomjuk. 
Mely alatt leroskadott;

A zsidókkal káromoljuk;
Oh szemeim sírjatok.

Az oltár! nagy szentségben
Rejtve van, mint lelkünk rabja,

Megfoghatatlan csodaképpen 
Eledelül testét adja.

Nincs, barátja a kegyesnek.
Üres, Jézus! csarnokod;

Asztalodhoz nem sietnek:
Oh szemeim sirjatok.
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á. Szentlélek szent malaszttal 
Meggyógyítja bús lelkünket;

Megerősít, megvigasztal,
Szentélyévé tesz bennünket;

Mi bűnünkkel bepiszkoljuk 
Szivünkben a mennylakot,

A.Z egeket ostromoljuk:
Oh szemeim sirj átok.

1 5 .
Vigasztalás.

Dali.: „Ki az egek** stb. szerint.

O h  ne búsúlj föld árva gyermeke,
Ha körülvesz a bajok serege,

Rózsa nyűik a kíntöviseken
Nyugodjál meg az égi végzeten!

Légy közönyös az öröm s bú iránt, 
Kövesd Jézust, a szenvedő királyt;

Könnyíthet Ő a tekereszteden.
Nyugodjál meg az égi végzeten 1

Hogyha szenvedsz s az Istenben bízol: 
Jézusoddal egy pohárból iszol;

Búzdúlj fel a dicsőűlt szenteken: 
Nyugodjál meg az égi végzeten!

Tisztító tűz az Ínség s nyavalya.
Ha békén tűrsz, szentté válsz általa;

Lelked üdül, ha fekszel betegen: 
Nyugodjál meg az égi végzeten!

Ha szégyenbe dönt ellen s álbarát 
S viselned kell a töviskoronát;

Ha vészfelleg sötétlik egeden:
Nyugodjál meg az égi végzeten!

Tűrj békével, ne légy vigasztalan,
A. csüggedés nem segít, hasztalan!
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Szép szivárvány ragyog a kényeken: 
Nyugodjál meg az égi végzeten!

Fogadd el a szenvedés poharát,
Ez szépíti mennyei koronád;

Krisztus is tűrt, hogy úttörőd legyen: 
Nyugodjál még az égi végzeten!

Az alacsony sorsot meg ne utáld,
Sőt érette magát az Urat áldd;

Példányképed Üdvözítőd legyen: 
Nyugodjál meg az égi végzeten!

16.
Kesergő bűnös.

Kapoaay É  T

O h  én szegény gyarló lélek, 
Bűnösöknek legrossza

Eli csak folyton bűnben élek.
Mint világ s test zsoldosa;

Nincsen bennem jó egy szikra, 
Gyászkoporsó kebelem,

Szivem akár a kőszikla.
Bűnöm átkát viselem.

Karjai közt a világnak 
Eltékozlám kincsemet;

Rossz hajlamim arra vágynak 
Mi örökre eltemet.

Milyen volt az egek tudják.
Éltemen a szép korány:

Bimbó korom rózsa útját
De már bűnnel mocskolám.

Elhagyott az ártatlanság
Fényes szárnyú angyala:

Vagyok, Jézus! én mostanság 
Szép búzádnak konkolya.
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Benn hagyá a törvény rontás 
Lágy szivemben vésznyilát

Ajkaimon a mosolygás 
Tarka, himes sirvirág.

Jöjj bűnbánó fegyvereddel 
Jöjj szivtépő fájdalom!

Rossz hajiamim öld meg vedd ol,
Van még mennyben iigalouk 

, Távozz tőlem messze, messzi)
] Bűn kábító illata;

' Szivem, lelkem által messe
Vétkeim kíntudata.

Szőritnak, jaj a bilincsek
Kit Máltsak? nem tudom;

lüvüled már nagyobb kincset 
Nem ismerek. Jézusom!

Engem csak egy út visz mennybe,
Oh nyisd ezt meg énnekem;

Végy még egyszer kegyelmedbe,
Irgalmas nagy Istenem !

1 7 .
Bozóki 1797. évöiL

Szeretlek szép Jézus, mert fölöttébb jó vagy, 
Minden szeretetre bizony méltó is vagy.

Jó voltod s irgalmad bűnöshöz igen nagy.
Gyarló teremtményed, hát engemet ne hagyj.

Zárkózzál be, kérlek, szivem rejtekébe.
Bojtorjánt tisztítsd ki, rózsát vess helyébe, 

Neved legyen Írva minden levelében,
Olvadjon el szivem szived szerelmében.

Erős kezeidből oh vess oly magvakat.
Melyek neveljenek gyümölcsös ágakat; 

Szivembe szivedből ültes virágokat
Hadd hozzanak égből drága illatokat.



Neveljed szüntelen az én szerelmemet,
És a vétkek ellen adjad kegyelmedet:

Oh foglald el bennem, Jézus! a tiedet,
Hogy tőled megnyerjem szent ígéretedet.

Te vagy, édes Jézus! élet, út, igazság,
Szentség és szeretet, véghetetlen jóság:

Oh te mennyei tűz, oh te nagy Uraság;
Add, hogy legyen helyünk az örök boldogság.
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id .
A reményről.

Dali. „Oh égből szállott kenyér" stb. szerint

Sötét éltünk csillagja,
Lelkünk égi harmatja.

Édes remény, szent érzeraényl 
Boldogságunk alapja.

Te vagy lelkünk ments vára, 
Szűkölködök kincstára.

Édes remény, szent érzemény: 
Éltünk lombos zöld fája.

Mézharmattal rakott vagy,
Mennyet Ígérsz azoknak.

Édes remény, szent érzemény!
Kik erénytől ragyognak.

Mig itt élünk, bús árván,
Te vagy éltünk pályáján.

Édes remény, szent érzemény! 
Aranyhid s szép szivárvány.



Ott születtél az égben,
De itt lakói békében,

Édes remény, szent érzeményl 
A haldoklók szívében.
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Szavadra fölélednek.
Kik veszélytől remegnek. 

Édes remény, szent érzemény! 
Szárnyat adsz a léleknek.

Buzgó hit szűz leánya.
Szívünk kegyes dajkája, 

Édes remény, szent érzeményl 
Egek szép fénysugára.

Te vagy puha nyugágyunk. 
Végtámaszunk, istápunk. 

Édes remény, szent érzemény! 
Leghívebb jó barátunk.

Halálunkor légy majd ott. 
Hogy megnyerjük a harcot, 

Édes remény, szent érzemény! 
Mutasd meg szép fényarcod.



20.
Neveddel ébredek, neveddel alszom el, 

Szüntelenül feléd sóhajt fel e kebel,
Feléd, Mindenható! emel fohászkodást

A h! mert te nélküled nem lel vigasztalást.

E búnak gyászhonán, siralmi völgy ölén.
Kevés örömvirág mosolyga még felém;

E tarka szép virág nekem nem édenem: 
Egekben várom azt, oh édes Istenem!

Egedben, hol örök tavasz virágozik,
A bánat végtelen örömre változik,

Kesergők könyeit istenkéz törli el,
Az élet zajait szent béke váltja fel.

Azért ha végzeted kioltja létemet.
Szeretet kútfeje! vedd hozzád telkemet,

Helyezd a végetlen örömhonába majd.
Ki e kegyelmedért naponta felsóhajt.
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2 1 .
Dali.: „Nagy Isten kedvében" stb. szerint.

S zen t házadba vezet a hála szeretet,
Uram és Istenem, én édes mindenem:

Kegyes Jézusom!
Oh örök szeretet! Te hozzád sietek,
Szivedet csókolom, szivemhez kapcsolom. 

Kegyes Jézusom!
Magamat vádolom, éppen nem titkolom.
Hogy hánynak a habok és nagy bűnös vagyok 

Kegyes Jézusom!
A hullám eltemet, ha elhagysz engemet,
Siess segíteni, fiadat menteni.

Kegyes Jézusom!
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Drága boldogítóm, keblemet megnyitom, 
Öntsd malaszttal tele, szállj vendégül bele, 

Kegyes Jézusom!

Hallgasd meg fiadat, égi virágokat 
Oltson belém szived, hogy lehessek híved. 

Kegyes Jézusom!

Erősen felteszem, többé nem vétkezem,
Szent szived mély sebe sebem hegeszsze be, 

Kegyes Jézusom!

Neved lesz jelszavam, szent véred főjavam. 
Kereszted fegyverem, szívsebed nyughelyem. 

Kegyes Jézusom!

Kész szivem szivedért, buzgó szerelmedért 
Mindent kiállani, piros vért ontani.

Kegyes Jézusom!

Légy hát kalauzom, amíg itt utazom,
A mennyország felé, vezess Atyád elé. 

Kegyes Jézusom'
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22 .
K apossy E . T,

V ilá g  Ura! hozzád jöttem e szép reggelen 
Jóságod állt őrt fölöttem a múlt éjjelen.
A mily nagy vagy, oh én éppen oly kicsiny vagyok, 
Semmiségem érzetében kezdem e napot.

Hála neked szent Teremtő, hála jó Atyám!
Hogy megőrzél a bűnt nemző sötét éjszakán. 
Magamat im most tenéked ajándékozom,
Áldozatúl sokat vétett szivemet hozom.

Oh terjeszd rám kegyelmednek védő szárnyait; 
Boldog az, kit védelmeznek erős karjaid.
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jja^gyogtassad arczod fényét éltem látkörén,
Ne engedd a vétek éjét borúlni fölém.

g  rám derűit új napodra méltó nem vagyok; 
fegyelmedre támaszkodva kezdem e napot, 
feborulok esdve, kérve oltárod előtt; 
f  ötelmeim végzésére adj kedvet s erőt.

Ha rám törnek s barczba visznek lelkem elleni: 
faijaimat oh tanítsd meg bátran küzdeni.
Hegyen öröm avagy bánat, mit nyújt szent kezed, 
Tőled mindent, mert Atyám vagy, szivesen veszek.

férlek én, kis teremtményed: add kegyelmedet.
Hogy mig itt e földön élek, hív szolgád legyek. 
Szent parancsod legyen zászlóm, melyet követek,
S engedd mennyben majd meglátom dicsőségedet.

23.
Ball.: „Elhagyott minden barátom" stb, szerint.

Zajló tenger ez az élet, lélek vésztőn evezünk; 
Egymást űzik a veszélyek, segíts, Eg! mert elveszünk
Hogy kerüljük ki a zátonyt? a vad orkán erre tart. 
Körülöttünk örvény tátong, messze még a békepárt.
Mozgatja a gonosz sátán ez őskigyó a habot;
A hullám a tenger hátán csolnakunkon átcsapott.
Édes Jézus! te irányozd sajkánkat a part felé; 
Téged kérünk, mint kormányost, segélyünkre lépj elé.
Vagy ha a bűn kőszikláján hajótörést szenvedünk: 
Kínhalálod drága árán mentő deszkánk légy nekünk.
Ezer vész közt mig foly éltünk, mig hullámok közt lakunk 
Esedezzzél szent Szűz értünk, légy vezérlő csillagunk.
Hol szent Fiad a díjt méri, ott vár az üdv partja ránk 
Segíts minket odaérni oh Mária, szűz Anyánk!
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2 4 .
Kapossy É. If

V ilá g  jótevője!
SzentÁyednek küszöbén, 

íme fölkelőre
Szent éneket zöngök én. 

Kegyességed lelkesítsen,
Mig kiöntöm szivem itten,

S miglen lelkem, mint galamb, 
Hozzád égbe szárnyalandó

Ez új nap korányán 
Lángérzetre hevűlök;

Az áhítat szárnyán 
Kebeledre repülök;

Ott én szegény, föld paránya!
Lábainak zsámolyára 

Teszem hálás szivemet,
Vess rá tetsző szent szemet.

Fogadd a telkemből
Fakadt hálát, mint adót; 

ígérem, hogy szentül 
Töltöm el az új napot.

Gondozz ma is, én Teremtőm!
Bűnveszélyben légy megmentőm, 

Ne hagyj, égi Irgalom!
Kezedben a hatalom.

Kisded világomnak,
Légy világa. Istenem!

Ha reám omolnak 
A bajon, oh légy velem. 

Munkáimat koronázza 
Kegyességed bő áldása; 

Fölöttem, mint mennyezet.
Függjön védő szent kezed.



Légy pajzsom, istápom 
E földerfilt új napon;

Légy erőm s vigságom,
Hahogy búban bánkódom.

Az egyetlen szent ajándék,
Mit nyújthatok, a jó szándék.

Ennek édes illata
Legyen kedves, jó Atya!

Tehozzád sóvárgok,
Ha a hajnal fölragyog;

Tehozzád kiáltok.
Ha bevégzem a napot.

S ha majd eljő gyász halálom.
Üdvömet is tőled várom,

Vigy fel akkor oda, hol 
Őrök jólét s fény honol.

25.
Kántorok ajkáról.

U ta t jelöltél Istenem, hogy küzdve fussam át 
S jutalmul nyerjem siron túl egednek fénylabát.
Hol angyalid körében ott imádjam nevedet.
Ki üdvömért oly teljesen, kiontád véredet.
De mennyi vészterhes felhő dühöng az utamon; 
Hideg veríték gyöngyözik szegény homlokomon.
Sötét az út, nincs fényvilág, az ész elszenderűlt. 
Magán hagyottan tettre még a szív sem lelkesült.
így utamat, szent Istenem! megfutni nem tudom. 
Bármily lobogva ég feléd forró Jdvánatom.
Kérlek Isten, adj fénysugárt az útra énnekem,
A vész között egy perez alatt tehozzád érkezem.
Ha szent karod vezetni fog, nincs semmi félelem; 
Galamb szelíddé változik a legvadabb elem.
A sir borzalma elmúlik, mert üdvöm ajtaja 
Keskeny körén áll s megszűnik a lét minden baja
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2 6 .
IVIagasztaljuk új énekkel, azt, ki minket alkotott 
A ki ránk nagy szeretettel, földeríté e napot.
Isten, atyánk, lények lénye! lelkem hozzád felrepál 
Szivem első érzeménye neked hódol egyedül. ’

E siralmak bús völgyéből hozzád ajkam fölkiált; 
Irgalmadnak bőségéből szánj meg engem föld fiát. 
Bűneimnek nincs is száma, bennem a szív sir s remeg 
Jézus Krisztus kínhalála födje el sok vétkemet.

Láthatatlan! jöjj el, jöjj el, légy üdvömnek Istene; 
Szivem búval, szemem könynyel bűneimért van tele. 
Kebelemből űzd ki kérlek, az önteltség szellemét. 
Hogy ne legyek szemeimben más, mint földpor és szemét.

Az imádság égi lángja tisztítsa meg lelkemet;
Ne engedd, hogy bűnfullánkja halálosan sértse meg. 
A Szentlélek tam'tványa vágyok lenni ezután;
A szenteknek tudománya lesz vezérem már csupán.

Húll két szememem bánatkönnye, lelkem ezzel öntözöm, 
Ha jő az Ur menyegzőre, hófehér lesz köntösöm. 
Vigan futok majd elébe, hogyha hí a vőlegény; 
Osztályrészes ott mennyekbe Jézusommal leszek én.

27 .
DaL: „Előtted Jézusom leborulok“ stb. szerint.

Legfőbb szépség s tökély szent Istene! 
Örök világosság fénytengere.
Te vagy kincs-aranyom, te mindenem,
Ne hagyj el engemet, én Istenem!

Az élet egy sötét, mély rengeteg.
Fölötte vész tombol és fergeteg;
Ha szembeszáll pokol s vihar velem:
Ne hagyj el engemet én Istenem!



Jól tudod, nagyon sok az én bajom, 
Hánjgák a hullámok kisded hajóm I 
Atyai kebledre hajtom fejem:
Ne hagyj el engemet én Istenem!

Ha rózsalánczra fűz a rossz világa 
S lelkembe löveti mézesnyilát;
Ha csábos képzelet játszik velem: 
Ne hagyj el engemet én Istenem!
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Ha a rút rágalom gyilkos keze 
A gúny keresztjére fölszegeze;
Ha töviskoszorú ég fejemen:
Ne hagyj el engemet én Istenem!

A túsán ha lankad fáradt karom: 
Emeld fel zászlódat majd akkoron;
Te légy erősségem és fegyverem!
Ne hagyj el engemet én Istenem I

Ha az aggkor tele vészé körül,
Ha lelkem semminek már nem örül,
S éltem korhadt fáján csak kin terem 
Ne hagyj el engemet én Istenem'

Halál hálójába ha bekerít,
És hideg ágyamra majd kiterít;
Ha rám borúi gyászos szemfödelen 
Ne hagyj el engemet, én Istenem 1

28.
K i  előtt az angyal seregek 

Félve arczra hullanak.
Kit üdvözölt égi szentek 

Rettegéssel áldanak;
Megengedéd, oh nagy Isten!

Hogy a földi lények itten 
Hozzád imát nyújtsanak.



Átölelő szeretettel 
Veszed azt, nagy Istenünk!

Ha imával s kérelmekkel 
Trónod elé térdelünk,

Az esdeklő szivszavakra,
Áldásidat osztogatva,

Hűli malasztod zapora.

A bűnösre nagy boldogság,
Hogy nevedet zengheti; 

Felségedtől oh mi jóság,
Hogy ezt tenni engedi.

Nyisd meg a menny gazdag várát, 
Ha kapóját itt az árvák 

Szent imája zörgeti.

Adj minekünk szent kegyelmet, 
Szentül csak úgy élhetünk; 

Munkáinkban adj türelmet,
Legyen békés életünk. 

Könyárjaink hozzád folynak.
Oh ne adjon át nyomornak,

Sem itt, sem ott végzetünk.

Szálljon hozzánk magas éghői 
Angyalidnak tábora,

Hogy szárnyaik alatt szentül 
Élhessen a föld pora.

Add, hogy éltünk alkonyára 
Fel virrad jón valahára 

A mennyország hajnala!

2 9 .
A bűnös imája.

JSit/aludi Bérűitől. K a p o s ty  É. T .

Lealázva százszor megbűnhődve, 
Kereslek föl nagy Istenem téged;
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Mert menekvést gyötrő kínaimtól 
S vigasztalást csak nálad remélek. 
Irgalmadnak nem tudjuk határát, 
Jóságod is ép oly végtelen,
Kegyes Isten! könyörülj hát rajtam, 
Könyörülj a bűnös emberen.

Fogadj vissza atyai kebledre,
A melyet oly könnyelműen elhagytam j 
Fülembe csörg bűnöm rabbüincse. 
Nincsen békém, nincsen nyugodalmam. 
Híved leszek, teneked szolgálok,
Mig csak tart itt gyarló életem. 
Kegyes Isten! könyörülj stb.

Megbasonlott szivem önmagával.
Sir bennem a bűnnel terhelt lélek; 
Habár tudok irgalmadban bízni. 
Hatalmadtól, Uram! mégis félek. 
Igazságod szabjon büntetést rám. 
Megadással, békén viselem.
Kegyes Isten! könyörülj stb.

Ha belátja tette rosszaságát.
Ha szivében őszinte a bánat;
Bármily bűnös, bármily gonosz legyen. 
Tőled mégis bocsánatot várhat. 
Malaszterőt oltasz kebelébe.
Hogy igazzá s jámborrá legyen.
Kegyes Isten! könyörülj stb.

Én belátom tetteim rút voltát 
És őszintén bánom a sok vétket;
Nem panaszlom lelkem szenvedését. 
Mert a világ oh az úgy sem ért meg; 
De te értesz s tudod, mily sebet vág 
A bűntudat megtért sziveken.
Kegyes Isten! könyörülj hát rajtam. 
Könyörülj a bűnös emberen.
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30.

A bűnös keserve.
Kántorok ajkárál,

H  ozzád, irgalom királya!
Sir szememnek könnye fel, 

Gyermeked bűnét siratja,
S hozzád jaj fohászt emel.

Oh örök kegyelem Atyja!
Menny s pokolt ki osztogatja; 

Könnyeim töröld le már.

Oh Atyám! engem feledve.
Meddig engedsz sirni még;

Mikor nyújtod szent malasztod 
Fölsegítő erejét?

Bűnöm ellen kél hatalmad,
Hogy porába visszazúzzad

Mert a gyarló vétkezett.

Ne kivánj, ha könnyeimnél 
Nincs elégtételre más;

Elveszt bűnöm, hogyha nálad 
Nincs kegy, nincs irgalmazás;

Mórt ha Ítéletre állítsz,
Minden bűnt beírsz, beszámíts!;

Ki áll meg színed előtt?

Oh de hányszor orvosiád már, 
Mirigygyei tölt szivemet?

Oh hányszor begyógyítottad?
S én feltörtem sebemet. 

Bárha bűnömet tekintem:
. Mind kevés, mit érte tettem, 

En bűnös nem jobbulék.



Kíméltél s vadon daczcltam,
Szent kegyeddel gúnyt űzék; 

Bűnömet bár megsirattam,*
Bűnre csak bűnt balmozék;

Mert csak hamar felejtettem, 
Ostoriddal mért verettem? 

Hasztalan! nem jobbulék.
Oh,,Uram! Te jó maradtál,

Én szakadtam tőled el;
És hogy eddig várakoztál,

Hálát rebeg e kebel.
Oh maradj nekem, ki voltál,

Kj  eddig életben hagytál:
Rám ne mondd ítéleted.

81.
Hymnusz a Tereintőhöz.

Kaposty É. T.

K i  vagy Te, oh ki vagy, dicső!
Kit meg nem fog ész és erő,

De érzi létedet?
A tűz, víz, föld s lég műveid, 

Ezredeken át hirdetik.
Nagy bölcsességedet.

Megalkotás s az ős elem 
Folytatja munkád szüntelen 

De rajta függ szemed;
S midőn a mű már készen áll*

Te megjelensz. Mester, Király!
S a művet illeted.

Reá lehelsz s az ember él,
Majd később hisz, szeret, remél.

S rólad gondolkodik;
Sokféle néven emleget 

S bár meg nem fogja lényedet* 
Hozzád fohászkodik.
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S alázatos szivérzetét,
Magas neved dicsératét 

Énekbe önti át;
E hangokon emelkedik 

Egészen föl az egekig,
S meghallod hő szavát.

A zöld mező virágait,
A fáknak lombos ágait 

Langy szellő lengeti;
S a kis madár csendes dalát. 

Majd öröm — majd bútelt szavát 
A légbe fölviszi.

Te értsd mind ez éneket.
Mert néked zeng dicséretet 

Andalgő hangokon;
A csillagok tündöklése 

S a forrás csendes csörgése 
E hanggal oly rokon.

Majd megjelen a bősz vihar. 
Pusztít mindent, összezavar,

A föld is ing s remeg;
A sor ismét az emberen. 

Keblében egy kép megjelen 
S hozzád imát rebeg.

Ki vagy, ki ezt igy alkotád;
, Ki érted a madár dalát,

És az ember énekét?
Ki a vihart konnányzod,

S az embert úgy tanítgatod. 
Imádni Istenét?

Nem kérdem én tovább: ki vagy?
De kérlek, hogy velem maradj; 

Vezéreld léptemet;
S ha életem hevégezem,

S a porhüvelyt levetkezem:
Vedd vissza i Ikemet.
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82.
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8zőv. 1797.

M id ő n  fölébredek,
É szókra gerjedek: 
Dicsértessék a Jézus Krisztus I 
Dicsértessék a Jézus Krisztusi

Ha kondul a harang,
Felelve szól e hang: 
Dicsértessék stb.

így estve s hajnalon,
Naponta s alkonyon: 
Dicsértessék stb.

Szivemnek édene,
Legédesebb zene:
Dicsértessék stb.

Egyházban is nekem,
Imám dicsénekem:
Dicsértessék stb.

Én őt ha gondolom,
Ekkép magasztalom: 
Dicsértessék stb.

Akármihez fogok.
Elménkben ez forog: 
Dicsértessék stb.

Ha nyom a mély csapás,
Ez a vigasztalás:
Dicsértessék stb.

A mennyben és földön.
Most és mindörökön: 
Dicsértessék a Jézus Krisztus í 
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
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83.
Kapoiiy É  S*.

K egyes Mindenhatóm! elődbe térdelek, 
Fölindít e napon a hála s kegyelet;
Hő köszönetemet fogadd el jó Atyám! 
Hogy őrzél engemet az elmúlt éjszakán.

Irgalmad ajtaján, mint koldus zörgetek, 
Nem veted meg talán esdeklő gyermeked; 
Bűneim bár nagyok, talpig bűnös vagyok. 
De irgalmad nagyobb, a vétkest nem hagyod.

Nem kérek örömet, nem kérek kincseket, 
Teérted örömest megvetem ezeket; 
Okosság az, a mit kérek, mint Salamon, 
Mely engem megtanít itt élni józanon.

Nem kérek hírnevet, sem hosszú életet. 
Addig nyújtsd éltemet, mig szolgálok neked; 
Legyen irányadóm mennyei végzeted, 
Mindenem átadom, ha kedvesen veszed.

Mindazt, mit te akarsz, azt én is akarom, 
S a mit te nem akarsz, azt én sem akarom; 
Ha örömmel itatsz, oh Uram! áldva légy, 
Ha megszomorítasz, akkor is áldva légy.

Nem búsít engemet a hideg megvetés. 
Nem aggaszt szerfölött a földi szenvedés; 
Éles töviseken ilyilik a rózsa is.
Legyen mindez nekem a bűn ellen pajzs.

Te légy, én Istenem! jólétem, vigaszom, 
Kincsem, jó hírnevem, örömem, bánatom; 
Te légy estcsillagom éltemnek alkonyán. 
Mennyekben hő napom, tündöklő koronám.
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34.
Jézus, Mária és szent Józsefhez.

Kaposâ y É. T,

K iáltom  Jézus, Mária szent nevét, 
Hozzá kapcsolom még szent Józsefét:
E három nagy név lancsem, mindenem. 
Egész éltemet nektek szentelem:

Jézus, Mária s József!

E három kegyes névről emlékezem,
Ha majd munka közt verejtékezem;
Ez lesz ajkamon, ez lesz szivemen,
Ha esdő kezem égre emelem:

Jézus, Mária s József!

Ha baj vesz körül, ezeket említem,
S újra ébredez reményem s hitem; 
Segélyül híva e szent neveket,
S bátran küzd szivem, el nem csüggedek t 

Jézus, Mária s József!

Dúl-fúl és remeg az egész alvilág.
Szórni nem meri pokoli nyilát.
Ha az áhitat szent imát rebeg,
S ajkára veszi e nagy neveket:

Jézus, Mária s József!

Égi szellemek, tiszta szent angyalok! 
Földi emberek, igaz jámborok!
Égen és földön zengjetek velem: 
Zengjétek híven, örök szüntelen:

Jézus, Mária s József!

Nektek élek én és csak nektek halok, 
Végórám ha üt, ha majd meghalok; 
Drága nevetek legyen ajkamon.
Legyen akkor is végső sóhajom:

Jézus, Mária s József!

24Ö



246

85.
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Kapnssy É, T,
J ö j j  el Jézus, én szerelfoem, jöjj el édes Istenem! 
Hozzád óhajt az én lelkem, szent hazádat keresem j 
Mert e világ csalárd hívság, éppen nem tetszik nekenL 
Te vagy egész reményem, Istenem és mindenem! ^

Ezer szivem hogyha volna földi létem folyamán. 
Ezer áldás s fohász között neked felajánlanám.
Egy szivem és egy lelkem van, azt is im feláldozom, 
Nyerjen tetszést szined előtt e csekély áldozatom.

Szép Jézusom! hőn szeretlek és szivembe rejtelek; 
Forró vágygyal igy akarok egyesülni most veled. 
Tégy méltóvá irgalmadra engem, bűnös fiadat!
8 ne felejts, ha áldó kezed itt jutalmat osztogat.

ütaimat, én Istenem! úgy intézd, mint akarod, 
Vezéreljen lépteimben a te szent akaratod.
Adj erőt, hogy haladhassak szent törvénpd nyomdokán, 
Véghetetlen irgalmadból légy mennyei koronám.

Szállj, Jézus! az én szivembe, hogyha végem közeleg; 
S ha eljöttél, majd szivemet a bfinbánat törje meg. 
Hófehérré tedd telkemet, s szent hazádban adj helyet, 
Hol angyalid seregével végtelen dicsérjelek.

86 .
Oda az Istenhez.

Kapo»»y EL T,

Isten! kinek szeme tekintetén.
Ezer világ mosolyg avagy remeg;

Kinek neve az egek fényegén.
Csillagokkal kirakva díszeleg.

Ki teremtél millió szellemet.
Hogy ott mennyben neked zöngjenekl;

Szól hozzád az alacsony por fia.
Oh figyelmezz buzgó fobászira.



Az embert is, Atyánk! te alkotád, 
Szabadszárnyú szelleme kézmíved!

Te teremtőd derűit, nyílt homlokát,
S hogy szeressen, adál neki szivet.

Az ég körén a csillag, hold s a nap 
Mind kiszabott ösvényén halad.

Csak az ember hagyja el az utat. 
Melyet neki szent törvényed mutat.

Fénytrónod a mennyek magaslata,
E bűnös föld lábadnak zsámolya;

A hegytetőn áld a nagy pálmafa,
A völgy ölén a szende ibolya.

A kis madár jóságodról dalol.
Előtted az ég s föld meghajol:

Csak az daczol, kinek nyílt észt adá!  ̂
A kit saját képedre alkotál.
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A szivárvány szerelmed gyűrűje,
A napsugár szivedtől oly meleg;

A verőfény homlokod derűje. 
Fénymosolyod a nyájas kikelet,

A hajnalnak pirosló bíbora,
A szép égi testék tábora,

A lények mind létedet hirdetik:
Csak az ember, csak ez kételkedik.

A harmatcsepp s mérhetlen tengerek, 
Az egeket verő hegy oszlopa,

A földgömbök s láthatlan porszemek 
Nagyságodnak megannyi záloga. 

Föld gyermeke! mért felejted el őt?
Semmisülj meg nagysága előtt!

A te lelked szép mennyei virág: 
Teremtőjét híven szolgáld s imádd.
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87.
Kapoasy É. T.

H allgass meg Atyám! mig hálámat zengem, 
A múlt éjszakán — ki megőrzél engem. 

Mennyei nagy Irgalom!
Hozzád hőn fohászkodom:
Oh légy ma is gyámolóm.

Éghe száll szivem forró imaszárnyán. 
Fölkeres híven e napnak korányán. 

Legkegyesehb Istenem!
Kegyelmeddel légy velem 
Most és minden léptemen.

Hálát rebegek, véghetetlen Felség!
Hogy gyermekedet haláltól megmentéd;

Mivel Így megtérhetek,
Nagy köszönet teneked,
Mérhetetlen szeretet!

Ki adtál időt a fölébredésre,
Adj, kérlek, időt most a megtérésre;

Az igaz megindulás.
Szemünkből bő könyfolyás.
Hoz miránk megjobbulást.

Itfentsd meg lelkemet rút szenvedélyektől, 
Óvjad szivemet nemtelen érzettől.

Te légy, kegyes Alkotóm!
Örömem és bánatom,
Első s véggondolatom.

Egykor a halál. Istenünk, teremtőnk!
Ha szembe talál, légy akkor megmentőnk; 

Tőlünk nagy számot ne végy. 
Magadhoz az éghe végy.
Örök koronánk te légy!
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Kapotty É. T .

H  ozzád futok Atyám! e napnak reggelén,
Oh tárd ki ölelő karjaidat felém;
Övezd oldalamra a hitnek fegyverét,
Melylyel a hős szentek a poklot leverék.

Szakadatlan küzdés e földi életünk.
Azért int Jézusunk, int, hogy készen legyünk; 
A test, világ s ördög küzdenek ellenünk, 
Elvesztjük a csatát, ha az ü r  nincs velünk.

Bősz Góliáttal kell Dávidként küzdenem: 
Hitem fegyvertárát nyisd meg jó Istenem! 
Fejemre az üdvnek szent sisakját tegyed,
Hogy a mai napon hithajnokod legye£

Fényes kardom legyen a szent kereszt jele, 
Keresztény erősség kardomnak hüvelye, 
Szelidség kardkötőm, okosság pajzsom.
Az igazság vértem, melyben bátran bízom.

Küzdők tehát bátran, kardom le nem teszem, 
Mig Sziónnak várát birtokba nem veszem; 
Bízom, hogy a hova oly sok szent feljútott.
Ha a jó harczot vívok, én is majd élj ütök.

Dicsőség s tisztelet, örök Atya! neked,
S egyszülött Fiadnak, ki tőled született, 
Szentlélekkel együtt háromságban Egyet, 
Magasztaljon a föld, imádjanak egek.

39.
Dal.; X’VII. századból. Kapos»y É. T.

H ol vagy Jézusom, szerelmes mindenem? 
Gyász az életem, ha nem vagy velem;



Tégedet keres lelkem és szívem,
Oh hová levél, én édes Hívem?

Jöjj el, jöjj el, Jézusom!
Lenne bár enyém minden kincs és arany, 
Bírásod nélkül, mindez hasztalan!
Lelkem szüntelen jár, kel s bújdosik,
Míg benned, Uram! meg nem nyughatik! 

Jöjj el, jöjj el. Jézusom!
Sötétség a fény Jézus tenélküled.
Nincs vigság s öröm, nincs tekivüled; 
Élni teveled nagy gyönyörűség:
Élni nélküled kín s keserűség!

Jöjj el, jöjj el, Jézusom!
Oh magas egek! tőletek kérdezem;
Hová lett az én lelki Jegyesem?
Édes örömem! hol mulatozol.
Szívemre vigaszt oh mért nem hozol ?

Jöjj el, jöjj el, Jézusom!
Kegyeidre bár én méltó nem vagyok. 
Mert az én bűnöm tengernél nagyobb; 
Égre nézni fel ámbár nem merek; 
Istenem Atyám, szánj meg engemet.

Jöjj el, jöjj el. Jézusom!
Oh végy. újra végy kedvedbe Jézusom! 
Lelkem nagy beteg, légy szent ostorom! 
Ha majd meghalok, éltem alkonyán:
Te légy vigaszom, mennyben koronám. 

Jöjj el, jöjj el. Jézusom!
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40.
mennyei szent városnak" stb, szerint.

K orán reggel keresztények, kik szent misére jöttetek, 
Dicsérjétek az Istent, ki titeket teremtett.
Szivünk szerint, szentúr Isten! hálátadunk nékeditten 
E reggeli időben, hogy felvirasztál épen.



Reggeli énekek. 251

g te kegyes jóvoltodből, e szent mise áldozatból, 
részt nagy irgalmadból, dicső szent áldásodból.

gérünk, e nap kegyelmesen, tarts meg minket sze
rencsésen,

Éltünket Istenesen, adjad üdvösségesen.

Oltalmazz bennünket bűntől, m indenféle veszélyek tő l, 
Rossz nyelv rágalm aitól és véletlen  haláltól.

Ijelkünk, testünk és mindenünk, reád bízzuk mi
életünk,

Valamit mi cselekszünk, UramI légy segítségünk.

Tartsd életünk, amíg tetszik, ha üdvösségünkre esik, 
Kérésünk füleidbe. Jézus! bocsásd elődbe.

41.

S zen t kegyelmed oh nagy Isten!
Új napot virraszta rám.

Hév imádás kel szívemben.
Ez új napunk hajnalán.

Oh Atyám! te gyermekednek 
Áldozatját nem veted meg. 

Nyerjen tetszést, ha felszáll 
Égi trónod zsámolyán.

Bűneimmel szálltam ágyba,
Bűn foga be szememet;

Téged annyi jók után is 
Lelkem elfeledhetett.

A halált megérdemeltem,
És^te virrasztói felettem.

Örzöttél és élni hagytál,
Várva megtérésemet.



Szent kegyelmed által engedd 
E napot úgy töltenem,

Hogy téged ne bántsalak meg 
Semmi bűnnel Istenem!

A mnlandókat feledvén,
Rajtad függjön szivem, elmém j 

yégtelen jóság! tenéked 
Éltemet fölszentelem.

És ha egykor elközelget 
Életemnek alkonya,

S széthúll hívó szózatodra 
Lelkemnek porsátora:

Add, hogy végkegyelmed által 
Harczolhassak a halállal,

S engedd, hogy reám virradjon 
A mennyország hajnala.
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42.

IVIennyei Atyám, ki új napot rám, 
Kegyedből virrasztottál:

Halld buzgó imám, melyre nyitom szám 
Mivel hű őrzőm voltál.

Hálát ád neked én szivem.
Hogy újra birom életem.

Újra felköltél, fölébresztettél,
Elveszni nem engedtél.

Egész éjjelen voltál melletem 
S álmaim kormányoztad;

Kezed fölöttem függött szüntelen 
S lélegzetem olvastad.

Engemet híven ápoltál.
Kegyesen rám vigyáztál.

Vedd azért hálám, teremtő Atyám! 
Hogy új napot adtál rám.



Zengek is neked buzgó éneket,
Mig tart földi életem;

Te szent fölséged, szent Istenséged 
Mindenkor dicsőitem.

Hálaadó szolgád leszek,
Több bűnt ellened nem teszek. 

Benned reméllek, teneked élek,
Mig bennem tart a lélek.

Engedd, Istenem! hogy itt mindenem 
Áldozzam fölségednek;

Taníts jól élni, mindig jót tenni 
S hódolni sz. nevednek 

Szent útadról le ne térjek,
Bűntető kezedtől féljek,

Áldj meg engemet, teremtményedet, 
S vezéreld lépteimet.

így ha a halál vész nyüa talál. 
Nem rettent meg a vétek; 

Lelkem ha elvál s testem sirba száll. 
Örömmel hozzád lépek.

Teremtő Atyám! hallgass meg,
, Buzgó kérésem ne vesd meg. 

Éjjel és nappal szent karjaiddal 
Védj s fedj be oltalmaddal.

43.
IVIindeneknek őre.

Világrendszer rendező!
Ez új nap korányán.
Hozzád jöttem hitem szárnyán 

Hála, hogy mig élek,
Hogy ajkam dicsérhet.

Felsóhajtok hozzád,
Örök jóság!

Ki most ide jöttem.
Szivedet nyisd meg előtteia.
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Jővoltod remekje 
E világ nagy épűletje;

A lángnap tüzárja 
, Szeretedet kis szikrája;

Én is teremtményed 
Kegyelmedből élek.

Felsóhajtok hozzád,
Örök jóság!

Oh kegyes Teremtőm;
Légy ma, kérlek, bűntől mentőm.

Nincs nekem más kincsem,
Szemem forró gyöngyét hintem, 

Trónod zsámolyára.
Oh tekints szent kegygyei rája; 

Ezért is Megváltóm,
Jóságodat áldom.

Felsóhajtok hozzád.
Örök jóság!

Édes reménységem:
Légy ma nekem kezdet s végem.

Minek volna lelkem
S e gyöngéd szív kebelemben^

Ha én mig csak élek.
Tégedet nem szeretnélek?

Te vagy éltem élte.
Mit adnék mást érte?

Felsóhajtok hozzád.
Örök jóság!

Teljes életemben 
Hűségedet áldva zengem.

A te nagy jóságod.
Gyújt keblemben fényvilágot; 

Kezed adománya 
Lényem minden kis paránya; 

Kegyelmed nagy volta 
Életem égboltja.
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Felsóhajtok hozzád 
Örök jósági 

Édes boldogságom:
Légy ma az én fényvilágom.

Mind itt alant s mind fennt 
Bölcsességed intéz mindent,

Engem is szolgádat,
Leborűlva ki imádlak:

Irgalmad ölében 
Te dajkálsz gyöngéden.

Felsóhajtok hozzád.
Örök jóság!

Légy ma menedékem 
S egykor mennyben üdvösségem.

44.
Mi Atyánk.

Dallam: „Üdvözlégy oli nagy Asszony" stb. szerint

M i  Atyánk! ki vagy mennyekben,
Uralkodói földön s égen,
Gyermekidre, kérelminkre,
Trónusodból oh tekints le.

Bármit bocsát ránk jóvoltod,
Örömet, bút, jó s balsorsot;
Bár ránk súlyos kereszt essék:
A te neved szenteltessék.

Gyámolítsad az egyházat,
S szivünket, ha bűnre lázad;
Ragyogtassad fényvilágod 
Jöjjön el a te országod.

Akaratod teljesedjék,
Mig fenn áll e nagy mindenség.
Legyen minden ember s angyal,
Telve égi szent malaszttal.
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Madárkát a levegőben 
Te táplálod szűkben, bőben; 
Gondozz, kérünk, itt bennünket, 
Add meg a mi kenyerünket.

Malasztidat bőven hintsed, 
ügy bocsásd meg vétkeinket, 
Valamint mi megbocsátunk.
Ha bánt ellen vagy barátunk.

Mig mozgunk itt ez életben.
Ne vigy minket kisértetbe;
Ha akarod nem lesz mentségünk 
Bűnbe bukik gyöngeségünk.

Szabadíts meg a gonosztól,
A bűntől s bűnalkalmaktól,
S ha meghalunk, vigy egedbe, 
Végy atyai kebeledbe.

4 5 .
A bűnbánó fohászai.

Dal.: „Oh én szegény bűnös lélek" szerint

N a g y  fölségű szent Ur Isten, 
Trónod elé járulok,

Térdre húllva tőled itten. 
Bocsánatot koldulok;

Vádol engem az ég és föld.
Tudja vétkem a hegy és völgy,

Elszakadtam Istenemtől,
Kiestem a szép mennyből.

Én, bűn rabja, föl az égbe 
Tekinteni nem merek;

Vétkes voltom érzetében 
Verem fásúlt keblemet.

■ 1 
i



Eltévedt juh, nem más voltam,
Ott bolyongtam a vadonban,

Halva fekszik szegény lelkem.
Szánj meg Uram! szánj engem.

Fájlalom, hogy vakságomban 
Teremtőmet elhagyám;

Mint tékozló fiun, rajtam
Könyörülj meg, jó Atyám !

Árva fejem hova hajtsam?
Ki könyörülj egyéb rajtam?

Oh én szegény bűnös lélek!
Kín s gyötrelem közt élek.

Nagy irgalmad jóvoltából
Teremts bennem új szivet,

Mely, mint tenger, majd magából 
Minden mocskot, szennyt kivet.

Én Megváltóm, édes éltem!
Élted adtad egykor értem.

Átölelem a keresztfát:
Bűnbánattal szegezz át.

A megtérő jobb latorral 
Kére esdve a bűn fia ;

Oh tekints rá irgalommal 
Jézus, Dávid szent Fia!

Emlékezzél szent véredre,
A bűn jármát rólam vedd le,

Szjvem rejtsd el szívsebedbe,
S egykor végy fel egedbe.

4 6 .
Könyörgés Jézushoz.

U ram  Jézus légy velünk, mi egyetlen örömünk! 
Nálad nélkül keserűség, itt a földön életünk.
Oh egyetlen örömünk, Uram Jézus légy velünk.
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Uram Jézus! tégedet vár szivünk s érted eped, 
Mert kívüled nem találhat sehol biztos nyughelyét 
Boldog mással nem lehet Uram Jézus! csak veled,’

Uram Jézus kérve-kér, a szív, mely benned reméli 
Add meg neki a nyugalmat, mely minden kincsesei felér 
A szív, mely benned reméli, Uram Jézus! kérve-kér.

Uram Jézus adj erőt, vigasztald a szenvedőt: 
Nyerjen a bűnbánó lélek kegyelmet színed előtt. 
Segítsd fel a küszködőt. Uram Jézus! adj erőt.

Uram Jézus! el ne hagyj, ki lelkűnknek üdve vagy 
Főkép végső nagy harezon mindvégig velünk maradj| 
Te, ki lelkünk üdve vagy. Uram Jézus el ne hagyj;

47.
Kapoa»ii É. T,

E pedő szent vágygyal telve keresi a porfia:
Bús lelkének hol lehetne biztos révbe szállnia; 
Szabad röptű gondolat ja a nyugalmat kutatja.

Nincs nyugalma a kebelnek, zajlik, háborg szüntelen, 
Mig csak meg nem nyugszik benned hatalmas nagj

Istenem!
A múlandó, a mi földi a szivet be nem tölti.

Nézz halandó a keresztre, ki azon elvérzett.
Hogy üdvödet fölkereste, „szivnyugalmat szerezett.
Ő az élet, út s igazság. Őt szeretni boldogság.

A bűnösvényt odahagyva, Ót keresd, mint hű vezért 
A ki drága éltét adta váltságdíjúl éltedért.
Elvezet az üdv honába, csak lépj mindenütt nyomába

Meddig az ő nagyhatalma, jósága is addig ér. 
Határtalan nagy irgalma megtérőnek jót ígér. 
Aranyeső szent mulasztja, ha kéred rád hullatja.



Keggeli tne&ek. 259
()li porfia! az Ur téged karján hordoz, úgy kegyel; 
poldog leszesz, csak a vétek ne szakítsa tőled el.
(f nyugalma a kebelnek, csak rajt függjön szerelmed.

48.
Vili* Orbán pápa imája Dal.: „Előtted Jézusom** stb. szerint

Emlődbe terjesztjük Uram! sok bűnünket,
A melyekért minket igazságod büntet;
El kell azt ismernünk, hogy vétkünk rakása 
Nagyobb, mint a ránk mért bűnfetés nagysága.
Több és nagyobb a rossz, a mit elkövettünk,
Hint a keserű zsold, melyet érte vettünk;
Erezzük, hogy saját gonoszságunk büntet.
Mégis rút vétkekkel terheljük éltünket.
Görnyed gyöngeségünk. Uram! csapásodra,
Ám megrögzöttségünk még sem fordúl Jobbra, 
Szegény beteg elménk szorong egyre-másra.
De nem hajol szivünk a megjavulásra.
A szenvedések közt búslakodva élünk,
De még sem lágyúl meg a mi keménységünk; 
Elbízzuk magunkat, hogy ha vársz s nem büntetsz, 
Szivünk, ha sújtogatsz, elíásúl s új bűnt tesz.
Ha elborúl egünk, verjük bűnös keblünk,
S mosolyogva ha derűi, mindent elfelejtünk;
Ha kivonod kardod, megtérést Ígérünk,
Hüvelybe ha teszed, téves útra térünk.
Kegyelmet koldulunk, ha szigorúan büntetsz.
Ha megke^elmeztél, ingerlünk, hogy büntess;
Hyen a mi éltünk, mig e földön bolygunk.
Ha meg nem szánsz. Uram! nem lesz külömb holtunk
Atyánk! nincs érdemünk, szerelmedre kérünk.
Hisz azért alkottál, hogy mi téged kérjünk;
Eogadd el buzgó, szives kérelmünlíet: 
lézus érdeméért oh szánj meg bennünket.



40.
Az iidyősséges Jézns és Mária köszöntése, j
(1695. évből.) Bogisich „Őseink buzgósága“ stb. szerint

J  ézus M ária! dicsőséges nevek, 
lm felkelek, nektek szolgálok,
■Akár virrasztók, akár aluszom,

J  Csak nektek élek, édes Jézusom,
Jézus, Jézus, Mária!

Jézus, Mária! minden nap szüntelen.
Tiszta szivemet nektek szentelem.
Adj egészséget szegény testemnek.
Adj üdvösséget bűnös lelkemnek.

Jézus, Jézus, Mária!

Jézus, Mária! minden gondolatom.
Minden látásom, minden járásom.
Minden rendbeli dolgom szándékom.
Tietek legyen ez áldozatom,

Jézus, Jézus, Mária!

Jézus Mária! én ti nektek élek,
Valamig bennem lesz a lélek.
Sőt testemből is, hogyha kimegyen,
Ez az én lelkem tietek legyen!

Jézus, Jézus, Mária!

Áldott Mária! boldog anya szép Szűz!
Ki Jézus mellett dicsőségben ülsz.
Kérd, hogy ne érjen engemet kárhozat;
Add, hogy örökké téged lássalak.

Jézus, Jézus, Mária!

Hallgasd Jézusom! szerény énekemet,
Engedd rendeznem ez életemet;
Hogy dicsérhessem édes nevedet.
S benned találjam üdvösségemet!

Jézus, Jézus, Mária!
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5 0 .
DaL; ^Üdvözlégy oh életfája** stb. szerint.

(K ovács M. /. k, 172. L)

Idárom angyal őriz engem: hit, remény és szeretet; 
jlind a hármat áldva zengem, mig elnyerem az eget. 
Ez isteni szent erények üdvösséget Ígérnek.

Kettő ügyel a lelkemre,hogy neérje-semmi gyász,
A. harmadik meg szivemre szeretettel fölvigyáz, 
pálmaággal integetnek, hogy itt mindent vessek meg.

Jobbjával a hit az égbe jelöli ki az útat; 
Törvénykönyv van balkezében s hogy kövessem, rámutat 
Fényvilágot önt lelkembe s hiszek az egy Istenbe!

A remény, ez égi dajka, nyájas arczczal lép elé; 
Zöld borostyánt tart kezében s úgy mutat az ég felé, 
Bizalmat kelt tört szivemben s remélek az Istenben.

Éltem rögös ösvényére rózsát hint a szeretet,
S a Golgota lejtőjére karonfogva fölvezet
Intve kér, hogy azt kövessem, ki meghalt a kereszten

Oh mennyei hív vezérek: hit, remény és szeretet!
A túlpartra mig elérek, kis sajkámon legyetek,
S egykor a menny csillagvárát kezeitek kitárják.
Nagy dicsőség az Atyának, aki mindent alkotott,
S 0 egyszülött szent Fiának, ki vérében megmosott. 
Szentlélekkel mindháromnak, háromban egy valónak!

6 1 .
D. „Oh örök lény szent való" stb. szerint.

(£bváct M. J. K, 56. 1}

H ála néked Alkotóm!
Hogy nevedet még áldhafom,



■ Flála, hogy én gyermeked, 
tízép új napra ébredek, 
Hogy bűnös éltemnek, 
Napja még ragyog.
Életben vagyok.

Mig lelkem porhüvelye 
) Öntudatlan pihene,

^  Lényem gyarló részeit,
Istápoltok kezeid.
S te tudod, hogy hányszor 
Dobbant meg szivem; 
Olvastad híven.

Létem őre te valál, 
így hirtelen a halál.
Nem metszó át létemet, 
§irgöröngy még nem temet 
Elek, noha méltó 
Arra nem vagyok,
Bűneim nagyok.

Mig ezrek meghaltanak, 
Élek én bűnsalak;
De éltem megjobbítom,
A bűn mérgét nem iszom. 
Süt irgalmad napja.
Oh hála, Neked!
Még megtérhetek.

2ÖSÍ Keggeli énekek.

Legyen későn és korán. 
Mint harmat az ibolyán. 
Forró köny ki szememen, 
Mig az eget eln3'erem. 
Trónod elé hulljon. 
Irgalom J^ ra !
Könyem zápora.



Mindezt sokszor fogadám. 
Hosszú tűrő jó Atyám! 
Mégis vétkek súlya nyom, 
A Mnposványt gázolom. 
Eltűnt, mint szivárvány, 
Szép Ígéretem,
A bűnt követem.

Jövőmet, én Istenem!
Most kezedbe leteszem j 
Újra szentül fogadom. 
Hogy a vétkem elhagyom; 
Csak te paizsoddal,
Kérlek, védve védd,
A föld gyermekét.
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52. ■
Kovád M. IV. K. 8. l.

F ö lke lt immár az ékes nap,
Melytől egész föld új szint kap,
Újra fölél minden fűszál 
Sugaradtól égi k irály!

A madárkák is zengenek,
Uj napodon örvendenek,
Uj éneket uj keleten 
Mondanak minden szegleten.

Az egész nagy természetben 
Mnden ég a tiszteletben.
Én legyek a késedelmes 
Téged imádni, szerelmes?

Nem leszek, édes Istenem!
Fölkelek, éltem s mindenem 1 
Áldom én is nagy nevedet,
Keresem te szent kedvedet.
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Köszönöm, megtartottál, 
És e napra virrasztottál, 
Bűnömben el nem altattál, 
Jobbulásra időt adtál.

Élek is kegyelmeddel.
Téged kereslek fényeddel; 

s Ha szent nyomodra találok,
)  Nyugatig amellett állok.

Ha erőt ád a te karod. 
Fáradok úgy, mint akarod; 
Akármiben járok s kelek: 
Rendelésednek felelek.

A bűn igáját hordozom. 
Vétettem, tehát dolgozom:
De bár a test igy fáradoz 
Szivem tebenned olvadoz.

lm testemet és lelkemet, 
Osztatlanul mindenemet,
Neked adom jó illatúi 
Es reggeli áldozatúl.

De meg no fogd kegyelmedet. 
Meg ne vond áldó k^ezedet;
Ha nem ragyogsz édes remény 
Sötét nekem ez a remény.

53.
Aeterne rerum Conditor*

Szent Ambrus éneke a ¥1. századból Dal.: „Áldjad ember" stb

Eg s föld örök Alkotója,
Napnak s éjnek kormányzója!

Szereteted mai nap is ránk terjeszted.
Szent begyedből adván szép új regget s estet.



Szent kezed, két részre osztva,
Nappal éjtől elválasztja;

A. fénysugár hirdeti a föld fiának,
Hogy pitymallik, hogy a piros hajnal támad.

FöLragyog a hajnalcsillag.
Elűzi a homályt s virrad;

A tündöklő fénysugártól a kik félnek,
Széjjel futnak az éjjeli sötét rémek.

A hajnali kakasszóra 
Éledez a beteg újra;

Gyilkos rejti bűnös tőrét, elfut s reszket,
A megtérő átöleli a keresztet.

Uj életre ébred minden 
Hogy az égre föltekintsen;

Az egyház is buzgón készül az új napra, 
Szent énekkel a Mn mocskát mosogatja.

Uj ajándék minden új nap.
Az érzelmek megújúlnak;

Isten földi gyermekei leborúlnak,
A minden jók adójának úgy hódolnak.

Jézus! tekints a gyarlókra.
Bűnösöket térítsd jóra;

Ha kegytelve ránk pillantasz, mint Péterre; 
Sziveinkről lehull a hűn súlyos terhe.

Add telkednek fényvilágát.
Űzd el elménk álmosságát;

Rengő ajkunk első zsenge szent szózatja 
Neked legyen felajánlva, élők atyja.

Nagy dicsőség az Atyának, 
Viszfényének szent fiának.

Szentlélek egyetemben az egy szentnek.
Az ébredező lények kinek hálát zengnek
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54.
Kapo$ry É, T

ü g  és föld nagy királya! elődbe járulok; 
Szivem mélyét kitárva, im arczra borulok,

) Te náladnál nincsen nagyobb,
^  Mig én csak kis parány vagyok;

Árvák édes jó Atyja!
Mennyekből nézz le fiadra.

Jóvoltod szent kegyéből nyertem én létemet; 
Kezdve anyám méhétől, rajtam függ őrszemed. 

Szerelmed nem ismert határt,
Bölcsőm mellett irgalmad állt 
S most éltemre árasztod 
Mérhetlen áldás malasztod.

Fiú, Atya viszfénye! nyújtsd le szent kezedeti 
Lelkem sok mély sebére csepegtesd véredet. 

Hogy járhassak vigan s híven 
Itt kiszabott ösvényiden.
Mig napjaim itt élem.
Oh Jézus ! légy hű vezérem.

V
űzd el lelkem homályát s a bűn rút fajzatit,
A pokol bősz ármányát, mely tőled elszakít.

Te légy az én védőkarom 
Kora reggel s alkonyaton;
Őrizz meg a bűnszennytől.
Hogy éljek e földön szentül.

Vigasztaló Szentlélek! gyámold a porfiát; 
Legyen titkos szent fényed lelkemben napvilág. 

Sugáridat ömleszd belém.
Hogy ékítsen a szent erény.
Mig az üdv szép napjának 
Hajnala nékem is támad.



^ v ák  édes jó A tyja! nálad az oltalom; 
jlint a virág illatja, hozzád száll sóhajom.

Mig pályámat le nem futom, ^
Fényed legyen kalauzom.
Maradj velem örökké.
Ne hagyj el engemet töbhéi

55.
Szeretlek Isten.

L évay

Szeretlek Isten véghetetlen szeretlek ohcsodás való 
Dicső neved imádva zengem, bár kis dalom oly elhaló, 
Mint csepp a tenger mély ölében oh hadd pihenjek

kebleden
Hadd mondjam el szivem fohászát szeretlek édes

Istenem.
Szeretlek Istenem reményem szivem eped a menny felé 
Ha vész, vihar zúgása közben nyugtát e földön nem leié 
De akkor is ha fényben úszom s virágokat szakít kezem 
Az én dalom csak égbe szárnyal szeretlek édes Istenem.

Szeretlek drága lény szeretlek szived ragyog szivem egén 
Áldó varázsa életemnek ez égi láng ez érzemény 
Majd akkor is ha hivsz magadhoz ha csak te lész te

mindenem
Oh add, hogy elrebegje ajkam: szeretlek édes Istenem!

56.

Almomból ha fölkelt szent őrző angyalom, 
Zsengéjén a napnak, szép piros hajnalon.
Háladó ajkamon ez legelső szent sóhajom:

Uram Jézus segíts meg!

Mint bányász, ha a föld mély keblébe leszáll. 
Miként a tengerész, ha a vizekre száll, 
ügy kezdem meg új napomat, lelkemben él e gondolat: 

Uram Jézus segíts meg!
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Isteni végzésed szerént, ha dolgozom,
S verejték gyöngyeim neked feláldozom.
Tőled kérve sikert s erőt, ezt sóhajtom munkám előtt: 

Uram Jézus segíts meg!

Ha a nap súlya nyom, ha kinoz baj s nyomor.
Ha búfelhő száll rám s éltem sötét, komor.
Szemeim az égre vetem, benned bízva ezt rebegem: 

Uram Jézus segíts meg !

Midőn gyűjtögetem az égi kincseket,
S az erény mezején aranymagot vetek, te vagy 
Uram! legfőbb javam, ez szüntelen szent jelszavam; 

Uram Jézus segíts meg!

AJkármibe fogok, akármit mívelek,
Segítségért fohászt tehozzád emelek, ezt kiáltom. 
Későn, korán, nap hajnalán s nap alkonyán;

Uram Jézus segíts meg!

57.
Dali.: „Égi szűz virág" stb szerint,

A  nap hajnalán s az est alkonyán, rád gondolok
Jézusom!

Porba borulok, neked hódolok, édes kegyes Krisztusoml

E nap reggelén hozzád jöttem én, hogy ölelj át Jézusom; 
Éltem rád bízom, légy boldogítóm, édes kegyes Ku’isz- 

'  j tusom!
Veled kezdem el, veled végzem el munkámat én Jézusom 
Ha rád gondolok, jól foly a dolog ; édes, kegyes Krisz

tusom !
Szivem és szemem hozzád emelem napközben is.

Jézusom;
Ha jót élvezek, hálát érezek, édes, kegyes Krisztusom!
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pa leszáll a nap, este újjólag hozzád futok, Jézusom; 
^dom szent kezed, mely engem vezet, édes, kegyes

Krisztusom!

Kérlek szüntelen: oh maradj velem, gondviselő Jézusom; 
Révpartöin te légy, egykor mennybe végy, édes, kegyes

Krisztusom!

58.

A tyám ! midőn reggel felébredek, 
Imádva említem édes nevedet;
Keresztet vetek, hálát rehegek,
Áldom és dicsérem, buzgó szivvel kérem 

Szent Fölségedet.

Kegyes Gondviselőm! elismerem,
Hogy te őrzél engem egész éjjelen. 
Hallgasd meg imám, kegyelmes Bírám 
Ments meg a bűnszennytől:

Kegyed nyújtsd ki rám.

Tudom, hogy mindenem tőled nyerem. 
Köszönetét rebeg hálás kebelem.
Te adsz kenyeret, mert szived szeret; 
Minden alkotmányod asztalodhoz várod 

És úgy élteted.

Vedd, kérlek, szívesen, mit ma adok. 
Munkám verejtékét, mint áldozatot. 
Édes mindenem! Neked szentelem 
Szivem dobbanását, kezem mozdulását, 

Légy azért velem.

Azokat is gondozd én Istenem!
Kiket vérrokonság fűz össze velem. 
Áldó szeretet! kiket szeretek.
Te is vedd kedvedbe, s nekik ez életre 

Nyújtsd kegyelmedet.



E szép nap reggelén megfogadom,
Oh édes Istenem, kegyes alkotóm !
Hogy veled megyek, bűnt már nem teszek, 
Már csak neked élek, szívből hozzád térek 

S hív szolgád leszek.
59.

/r

E n  Istenem! kegyelmedet,
Kegyes gondviselésedet 

Vájjon ki hálálhatja?
Ki az, ki kezed munkáját,

A mindenség nagy csodáját 
Tőled megtagadhatja?

Mindent semmiből alkottál.
Sötétségből napot adtál; 

Emberedtől a porszemig.
Létöket mind tőled veszik, 

Hirdetvén ma is itten.
Hogy nagy vagy, oh szent Isteni

Neked azért, én Istenem!
Föláldozom most mindenem 

Nagy gondviselésedért;
Kezeimet összkulcsolva.

Hálát adok leborúlva,
A te kegyességedért.

Mely Ível hozzám viseltettél.
Örök álomtól megmentéi.

\ A sötét új nappal
Fölváltottad hatalmaddal 

Fényt derítél az égre
És minden teremtményedre.

Eged__felé a madarak
Örömzaj közt fölszállanak 

S nagy nevednek zengenek;
Hát mi nemesb teremtményid, 

Kiket önnön képed ékit.
Ne zengnénk Fölségednek?

270 Reggeli énekek.



Feléd tárúl minden kebel,
Mely kegyedből éltet lehel; 

Gondviselésedet áldja,
Istenségedet imádja,

Tudván, szent kezedből 
Jön minden kegyelmedből.

Én teremtőm, én Istenem!
Mig le nem foly itt életem: 

Vigyázz minden léptemre;
Éjjel s nappal mellettem légy. 

Atyai szent kegyedbe végy.
Hogy ne jussak veszélyre.

Végső órám, ha megkondúl,
S számot adni lelkem indúl:

Légy kegyelmes, jó Istenem!
Szent egedet nyisd meg nekem, 

Hogy áldhassam nevedet,
S láthassam szent színedet.

60
É d es Jézus! hozzád futok,

• Mert segítőt mást nem tudok;
Ha virrasztóké, te légy mindig szemem előtt, 
S ha dolgozom, te adj karjaimba erőt, 

Áldj meg Jézus, kegyes Jézus!

Édes Jézus! hozzád futok,
Mert segítőt mást nem tudok.

Te buzdítsd szivemet, mikor imádkozom. 
Kínos nyavalyámban légy áldott orvosom. 

Áldj meg Jézus, kegyes Jézus!

Édes Jézus! hozzád futok.
Mert segítőt mást nem tudok.

Te légy utitársam, hogy ha j árok-kelek, 
Öledbe hajtom le fejem, ha pihenek.

Áldj meg Jézus, kegyes Jézus!
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Édes Jézus! hozzád futok,
Mert segítőt mást nem tudok. 

Mindent a te drága szent nevedben teszek, 
Légy ̂ felüdülésem, ha majd fáradt leszelí, 

Áldj meg Jézus, kegyes Jézus!

Édes Jézus! hozzád futok,
Mert segítőt mást nem tudok. 

Ügyeimbe te légy tanító mesterem.
Bármit cselekedjem, mindig te légy velem. 

Áldj meg Jézus, kegyes Jézus!

Édes Jézus! hozzád futok.
Mert segítőt mást nem tudok. 

Halálom óráján te zárd be szememet. 
Kegyes szent szivedbe temess el engemet, 

Áldj meg Jézus, kegyes Jézus!
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Dal.:
61.

-Uram hiszlek'* stb. szerint.

Oi*h Jézusom! én Megváltóm! 
Szent nevedbe felkeltem. 

Hálát ad neked én szivem.
Hogy adtad e napot érnem; 

Hogy_a bűnben meg nem haltam;
Örökké el nem kárhoztara, 

Oh Jézusom! én Megváltóm! 
Legyen neked háladás.

Oh Jézusom! én Megváltóm!
E nap légy kegyes hozzám, 

Ne engedj ma bűnbe esni. 
Veszedelembe kerülni.

Minden gonosztól védelmezz. 
Kegyesen reám íigyelmezz,

Oh Jézusom! én Megváltóm!
E nap légy kegyes hozzám.
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Oh Jézusom ! én Megváltóm!
Ez én- czélom s szándékom; 

Ma neked híven szolgálok, 
Gonosz társaságtól tartok, 

És elménkben csak az leszen, 
Elek ma tökéletesen.

Oh Jézusom! én Megváltóm!
Ez én czélom s szándékom.

Oh Jézusom! én Megváltóm I 
Amit szólok s gondolok. 

Valamit e napon teszek.
Valamit előmhe veszek.

A mit szemeimmel látok,
A mit füleimmel hallok.

Oh Jézusom! én Megváltóm ! 
Legyen dicsőségedre.

Oh Mária! Jézus Anyja!
Te is ma légy oltalmam, 

Arra hirjad Jézusodat,
Az én kegyes Megváltómat, 

Ne engedjen bűnbe esni.
Bűnnel kedvéből kiesni.

Oh Mária! Jézus Anyja!
Te is ma légy oltalmam.

Ti is ,szentek! boldog lelkek 1 
Értem esedezzetek.

Hogy^ Isten minden vétektől. 
Őrizzen veszedelemtől. 

Midőn végzem éltemet.
Hogy üdvözítsen engemet, 

Ti is,szentek! boldog lelkek! 
Értem esedezzetek.
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62 .
Isteni szeretetrÖl.

O h  édes Istenem! és minden reményem!
Csak te vagy egyedül életem s mindenem. 

^Istenem! szeretlek, tőled el sem megyek 
Valahová fordulsz, utánad sietek.

Oh édes Istenem! csak téged szeretlek:
Kívüled mást soha, nem is kedvelhetek.’*'
lüsértsen test, világ ezer mesterséggel.
Égesse szivemet csábítás tüzével :*
A pokolnak kínja nem rettent engemet;
Súlyos örök díja nem sérti lelkemet. *
Ha elkárhoztatsz is, én mégis szeretlek.
Ha színedtől elvetsz, akkor is kedvellek.*
Ámbár sok irigyek reám támadjanak.
És éles nyelveivel ellenem álljanak.*
Látogass bár engem sok nyomorúsággal.
Legyen rakva testem sok sanyarúsággal.*
Azért is áldassál, Uram! magas mennyben, 
Dicsértessél tőlünk mindörökön. Ámen.*

63.

Mi Atyánk.
K apossy E . T,

Csillagokkal hímes égből áldás-tenger száll reánk 
Hozzád, Isten! ott lakónak fölkiáltunk: miatyánk! 
A szeráfok tiszta serge zeng ott hála éneket,
Fönt s alant tőlünk örökké szenteltessék szent neved

Merre kél és merre tűnik a nap arcza fényesen, 
Túl az égen s e világon mindenütt te vagy jelen.
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g ha kegyelmed sziveinkben felsugárzit; egykoron, 
Jöjjön országod, hiába nem rebegtem ajkimon.

líem szorítja össze szivem semmi kínos félelem,
Ha kegyednek tengerével elborítod életem.
"És ha hozzád hív maradtam, nem bánt semmi gondtövis, 
Legyen meg szent akaratod mennyben, mint a földön is.

Istenem! magas hatalmad mindent szóval alkotott; 
A. teremtés asztaláról táplálsz minden állatot. 
Hogyha szükség és veszélyben forganánk, oh légy

velünk!
S mig magadhoz nem veendesz: add mindennap

kenyerünk.

Küzdni kell, mig tart az élet, csak küzdelem ád erényt, 
S győzelemre harczainkban szent kegyed mosolyg

reményt.
És ki híven küzde, az lesz birtokodra érdemes;
Hol veszítnénk, minket olyan kisértetbe ne vezess.

Lenge köd gyanánt enyésznek a tünékeny testbajok. 
Bűn csak az, minek fullánki mindörökre ártanak. 
Ezt kerülni, miglen élünk, sziverőben gyarapíts;
S kik neved forrón imádjuk: a gonosztól szabadíts.

64.

Dali.: »Mély imádással köszöntlek“ stb. szerint

J ó  Istenem életemnek, kútfeje s alapja! 
Mérhetetlen nagy szerelmed fölkeltett új napra. 
*Elet Ura! buzdítsd jóra, adj áldást s kegyelmet. 
Ha száll napom majd nyugvóra, égi bért, hogy nyerjek

Jóvoltodért, én királyom! ma neked mit adjak? 
Felségednek fölajánlom zsengéjét e napnak.*
Mívelve a föld göröngyét, üdvöm úgy munkálom; 
Vere3téktm drága gyöngyét neked felajánlom.*
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Gondviselő szemedfénye nyugodjék ma rajtam:
Ha közben veszély érne, ne hagyj el a bajban.
*Élet Ura! buzdítsd jóra, adj áldást kegyelmet,
Ha száll napom majd nyugvóra, égi bért, hogy nyerjek^
Add, hogy a szent igaz hitben éljek s haljak szentül 
Nagy nevedet dicsőítsem, ajkam ha megrendül.*
Add, hogy eget cserélhessek e föld múló kincsén 
S egykor bátran zörgethessek a mennynek kilincsén.*

Dali.
6 5 .

„Effekböl eredett" stb. szerint.

•Jöjj el, oh Jézusom! ne késedelmezz,
Látogass meg engem és rám figyelmezz;
Vigaszom, öröm, kincsem és mindenem.
Jó Istenem! jöjj el legkegyesebb és legszerelmesebb, 
Szerelmedtől égek, érted élek.

Engedd kegyelmesen, hogy bírhassalak.
Mint mennynek királyát hűn szolgáljalak,
Neked, oh Jézusom! szivemet megnyitom.
Add kezedet, hogy azt érinthessem, csókkal illethessem 
Szivedet szivemhez kötözhessem.

Ne utáld meg. Jézus! szegény szolgádat,
Fordítsd hozzá, kérlek, te szent orczádat;
Mert igen szeretlek, mindenütt kereslek.
Szép Jézusom! betöltőm kedvedet, félem törvényidet, 
Csak nyújtsd kegyelmedet, én Krisztusom!

Jöjj el, oh Jézusom! és látogass meg.
Jöjj el, siess hozzám és vigasztalj meg.
Jöjj el szerelmesem, jöjj el én édesem,
Szent Jegyesem! ha neked szolgálok s világtól meg- 
Oh légy menedékem üdvösségem. [válók
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6 6 .

277

H a jn a l hasadtával felébredéli 
Első szavam Jézus dicsértessék,

Felvirradásomért hálát adok,
Istenemnek huzgő imát mondok.

Azonban megkondul az érczharang, 
Szivemből igy felel rá a viszhang;

Üdvözlégy Mária! az Ur veled,
Áldott, kit hordozott szűz kebeled.

Jézus szent fiadat kérd érettem.
Vezérelje e nap minden léptem.

Ha a sötét éjben őrzőm vala.
Legyen ma is velem szent angyala.

Ne engedjen a bűn utján járni 
Sem halálos bűnnel sirba szállni.

Hiszen én is teremtménye vagyok,
Az ő kegyei pedig nagyok.

Alkotóm, teremtőm édes atyám!
Engedd szent utadon futni pályám,

H o ^  majd egykor mennyben szűz Anyáddal, 
Áldhassalak dicső angyaliddal.

Lelkemre vigyázó szent angyalom.
Ha már rád bizott a nagy hatalom,

Kérlek légy mellettem hív őrangyal,
Mig felvirrad ama dicső hajnal.

6 7 .
Bozóki 204. L

♦Jézus égő szent szeretet, hozzád az én lelkem siet; 
Mivel vonzod és enyhíted, a búba került szivet,
Jézus édes kívánságom és örök boldogságom!
Bús szivemet hozzád fűzöm, szerelmedet czélul tűzöm, 

Mert te vagy vigasságom.
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Élő Isten bölcsesége, angyaloknak dicsősége, 
Erőtlenek erőssége, tisztaságnak szentsége! 
Vigasztaljad, vidámítsad elbágyadott szivemet;
Oh Jézusom,szent orvosom 'hadd légy en oly boldog sorsom 

Hogy láthassam színedet.

Szeretetnek szép oltára, Jézus életnek zöld fája, 
Juhaidnak jó pásztora, mennyei világ napja!
Erősítsed én lelkemet, oh erősségnek tornya!
Hajtsd le hozzám szent fejedet, adjad a te kegyelmedet 

Szivek fénylő aranya!

Oh uraknak dicső Ura, királyoknak nagy királya! 
Jöjj lelkemnek vigaszára, minden örömek tára!
Oh tekintsed hív szolgádat, mutasd meg szent orczádat, 
Hogy tebenned örvendhessek veled frigyben hogy

élhessek;
Nyisd meg nekem házadat.

Szived piros szent vérével, vérrel folyó szent vizével 
Öntözd meg az én szivemet, s tőlem mindent hunt végy el, 
Moss meg ama vérrel s vizzel, melyet értünk öntöttél, 
Midőn mennyei Atyádhoz, az élet koronájához 

Mitőlünk elköltöztél.

G8.

I sten! kit magasztal nyűgöt, dél s kelet, 
Telve szent vigaszszal hozzád sietek. 
Térdeimre omlok, forró hálát mondok. 
Hogy életem folytán volt reám gondod.

Lelkem hozzád sóhajt e szép reggelen; 
Csakis téged óhajt nyugodt kebelem, 
Világosság Atyja! éltem fényes napja! 
Szivemet teszem fel szent oltárodra.

Lelkem menedéke, Jézusom! te légy; 
Szived rejtőkébe engemet bevégy.



Életem s halálom kezedbe ajánlom,
Földi a égi üdvöm tetőled várom.

Itt e földön éltünk csak számkivetés;
A mit eddig értünk, legtöbb szenvedés,
E bús föld nem éden, fulánk van mézében, 
Tövises a rózsa, bár virúl szépen.

A múló boldogság, mit e föld igér,
Keresztény okosság tudja mennyit ér.
Tudja, nem óhajtja, nagy kincsnek nem tartja, 
Tudja, hogy mennyben vau az üdv révpartja

Odafenn virágzik az örök tavasz,
Szivem odavágyik: nincs ott bú s panasz,
De van nagy dicsőség, mennyei örökség.
Mit a jóknak készit az- égi Fölség.

Ha kezed kioltja véges létemet;
Ha a sirnak hantja majdan eltemet:
Szentek boldogsága! vigy az üdv honába.
Ez szegény szivemnek egyetlen vágya.
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69.
Fölviradt már a szép reggel. 

És elmúlt az éjszaka, 
Letekint ránk szeretettel 

A mennyei szent Atya.
Az arany nap ismét felkelt,

Ez új napot annak szenteld 
Ki semmiből alkotott.

Jézus nevét vedd ajkadra 
Es nézz föl az ég felé; 

' Elméd első gondolatja 
r '  Szálljon föl az ü r  elé.



Szálljon, mint a tömjénillat 
S kit dicsér a hajnal-csillag; 

Áldd az egek Istenét.

2b0  Reggeli énekek. 1
A viradat fénysngára 

Ébresztgetve integet,
Hogy emeld föl szent hálára 

Uj erőt nyert lelkedet. 
Köszönd meg, hogy jó Teremtőd 

Veszélyektől lön megmentőd, 
S őrzött a nagy éjszakán.

Magas égbe feltörekvő
Szent láng égjen sziveden; 

Lelked minden jót cselekvő, 
Szent szándékkal tölt legyen. 

Életedet ékesítsd fel
Szent reménynyel, élő hittel 

S Istent mindig hőn szeresd.

Hogy telkednek osztályrészét 
Egykoron el ne veszítsd: 

Földi kincsek keresését 
Egiekkel egyesítsd.

Nagy kincs a te kicsiny lelked 
S teremtődtől azért nyerted. 

Hogy egyedül neki élj.

Kérjed, hogy gondviselését, 
Éltedről le ne vegye:

Segélyt küldni, hogy ne késsék, 
Könyörülő szent kegye.

Kérdd, hogy védjen minden órán, 
Legkivált a végső órán 

S Így mennyekbe fölvegyen.
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7 0 *  Kaposay É, T.

H allgass meg, Atyám, mig hálámat zengem,
^  múlt éjszakán ki meg őrzél engem. 
j^ennyei nagy irgalom! hozzád hőn fohászkodom: 
Oh légy ma is gyámolóm.
^gbe száll szivem forró ima szárnyán.
Fölkeres híven e napnak korányán.
Legkegyesebb Istenem! kegyelmeddel légy velem 
Most és minden léptemen.
Hálát rehegek, véghetetlen Felség!
Hogy gyermekedet haláltól megmentéd;
Mivel Így megtérhetek, nagy köszönet tenéked. 
Mérhetetlen szeretet!
Ki adtál időt a felébredésre,
Adj kérlek, időt most a megtérésre;
Az igaz megindulás, szemünkből bő könyhullás 
Hoz miránk megjobbulást." m
Itfentsd-meg lelkemet rút szenvedélyektől.
Óvjad szivemet nemtelen érzettől;
Te légy kegyes Alkotóm! örömem és bánatom, 
Első s véggondolatom.
Egykor a halál. Istenünk, teremtőnk!
Ha szembe talál, légy akkor megmentőnk;
Tőlünk nagy számot ne végy, magadhoz az égbe végy, 
Örök koronánk te légy.

M,
71 .

Megnyugtató.
ienny, föld, tűz, viz, levegő, ég, gyöngy, arany és

minden kincs! 
Mit fárasztjátok elmémet? nyugodalmam addig nincs, 
Mig fel nem talállak téged, én Uram! én Istenem! 

*Benned nyugszik meg lelkem!
Istenem és mindenem!

^  Istenem és mindenem!
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JŐ hírnév, szives barátság, magas rang és tisztség,
S a mit csak a test kivánW ; bőség, öröm s egészség 
Szivem meg nem elégíti, semmi más gyönyörűség! 

Benned nyngszik meg lelkem! stb.
Amit itt hallok és tudok kívüled oh Istenség!
Mind az háborgó lelkemnek csak gyötrelem és Ínség 
Ami jó van e világon, nélküled az semmiség; ' 

Benned nyugszik meg lelkem! stb.
Akármint hányjam elmémet, akármit gondoljak, 
Akárkihez folyamodjam,vagy m inta madár szálljak:: 
Nincs mód,hogy másban szivemnek nyugodalmat találjak 

Benned nyugszik meg lelkem! stb.
Azért távol legyen tőlem a világ dicsősége,
Istenem! egyedül te vagy lelkem gyönyörűsége,
Te nálad nélkül az élet a szív keserűsége:

Benned nyngszik meg lelkem! stb.
Jer édes vigasztalásom. Jézus szent keresztfája!
Jer egyetlen reménységem és üdvösségem ára!
Te vagy hol a háborgó szív nyugodalmát találja. 

Benned nyugszik meg lelkem! stb.

71.a.
DalL: „Mondj naponként** stb. szerint.

Isten kinek fölségétől, függ ég s föld épülete.
És bölcs elrendelésétől, éj után nap kelete.
Áldom gondviselésedet, amelylyel megtartottál 
Es engem teremtményedet, e napra virasztottál.
Minthogy te általad élek én csekély por, semmiség, 
Mindent csak tőled reményiek, véghetetlen Istenség! 
Kérlek, add szent malasztodat, hogy a bűnt kerülhessem, 
Es te szent akaratodat mindenben követhessem.
Adj erőt kötelességim, hű teljesítésére.
Ea szent áldást kezdeményim jó véghezvivósére,
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Jó szándék tegye becsessé itt múlandó dolgomat, 
g az Ur előtt érdemessé minden mozdulásomat.

j;imém minden gondolat]át te vezéreld Istenem! 
gzivem minden mozdulatját Teneked föl szentelem, 
Fáradságos életemet, min annyit szoraorkodom. 
g életemmel mindenemet Fölségednek áldozom.

72.
Bizalom Istenben.

IVIindeneknek Alkotója!
Ki a földet és eget

Létrehoztad, mindenekben 
Látjuk Istenségedet.

Ami él egész világon,
Érzi nagy hatalmadat,

Most azért velünk imádjon, 
Minden szív az ég alatt.

Fölségednek gondolat ja 
Szivünket emelje fel,

S lelkűnkből a csüggedésnek 
Aggodalmit űzze el.

És mikor megszáll a sok gond, 
Oh Atyánk, nyújtsd kezedet;

Téged ismervén s magunkat, 
Kövessük intésedet.

Távol minden kétkedéstől, 
Benned bízunk jó Atyánk!

Mert habár itt minden elhagy, 
Te gondot viselsz reánk.

Azért szívesen viseljük 
A viszontagságokat.

Látva mindenkor azokban 
Üdvre intő jobbodat.
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Gazdaságért nem sóvárgank, csak adj megelégedést, 
És szaggasd ki sziveinkből az irigy vetélkedést;
Hogy mindenkit boldogítva, mint igaz testvéreket, 
Egyesítsen a szünetlen lánggal égő szeretet.
És ha a végéra eljő, te légy a vigasztalás,
Hogy ne legyen iszonyú vég, á halál csak változás,
S ha szemünk már elsötétül, s nem szólhat a hűlt ajak 
Mondja elhaló fohászunk: Isten! végczélunk te vagy.

7 3 .
N a g y  Isten! áldva tégedet, szivből^hálát adunk neked 
Hogy e napodnak reggelét, nekünk megérni engedéd, 
ü j  kegyelemnap ez nekünk, s azért adád azt Istenünk, 
Hogy elhagyván a vétkeket, méltán dicsérünk tégede^ 
Te munkásságra alkotál, midőn testet s erőt adál; 
Add, hogy dolgozzunk szívesen, munkánkon áldásod

legyen.
Uram! előzd és vezesd, jószándókunkat és kövesd,
S ha tetté lesz, végezze azt, a tőled származott malaszt, 
Ha estre hajlik életünk, Uram Jézus! maradj velünk. 
Nem éri azt veszedelem, akit te"védesz Istenem!
S ha jő végóránk, el ne hagyj, ki az igazság napjavagy 
Nem rettent sírunk éjjele, ha virad e nap reggele. 
Engedd virradjon oh Atyánk! az üdvözülés napja ránk 
Ki itt áldás vagy s irgalom, légy egyszer égi jutalom.

Istenhez. Eeho.
7 4 . Molnár J.-m,

O h  Istenem, oh égi szent Atyám! te hozzád száll énekem, 
Az angyalok és keruhimokkal fogadd el dicséretem.
Nagy Isten vagy, hatalmad nagy, jöjj segélyezz Istenem.

Kér téged a por fia. [Ne hagyj ell
A madárkák a nagy természetben mind te rólad zengenek, 
A kis méh a virág kehelyében döngicsél szent nevednek. 
Engedd híven elzenghessem, amit rólad érezek, Istenem! 

Neved ragyok szivemen.



Esti enekek. 285

^dozatot viszek oltárodra tiszta szivem lángjait 
Oh fogadd el tőlem ajándokul, s lényem minden vágyait. 
Szegény vagyok, nem adhatok neked Atyám egyebet: Lelkemet 

Egykor vedd a mennybe fel.
7 5 -

Szeretni vágylak oh nagy Isten, én ékességem én eró'm; 
Szeretni vágylak tetteimben örök vággyal epedve hőn. 
Szeretni vágylak hőn amig szivem halálban megtörik. 
Szeretni vágylak életem Te, mint leghívebb barátomat; 
Szeretni bensőn dicsőítve, mig csak napod reám virrad.
Mint szűz jegyesét lelkemnek: Isten Báránya szeretlek. 
Mért csak ily későn ismerélek dús osztályrészem főjavam ? 
Mért nem mondhatlak enyénmek előbb már én boldogtalan! 
Szivem fáj, lelkem kesereg, hogy ily későn szerettelek. 
Szeretni vágylak oh nagy Isten, szeretni örök koronám!
Nem bérért, de önzetlen, ingyen bármily szükség s báj rontna 
Szeretni vágylak hőn amig szivem halálban megtörik. [rám.

Esti énekek.
1.

Adjon Isten jóójszakát
Küldje hozzánk szent angyalát. 

Terjessze ránk szent áldását, 
Bátorítsa szivünk álmát. 

Mennyi csillag van az égen, 
Mennyi fűszál van a fődön; 

Jézus annyiszor áldassék.
Szűz Mária tiszteltessék.

Jézus és kegyes szűz anya!
Szent József dicsó'ült atya;

Ez éjjel védelmezzetek.
Minket híven őrizzetek.

Hogy a midőn nyugszik testünk. 
Jelenlétetekben lelkünk. 

Örvendezzen és vigadjon. 
Szivünk is néktek szolgáljon.

A nép ajkáról.
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Tiszták legyünk a vétektől, 
Mentek minden veszélyektől 

S reggel megújúlt erővel,
Szent nevetekben keljünk fel.

1

2 .
H álát adunk te neked édes Istenünk,
Szent ájtatosságunkat már bevégeztük.

Oh adj csendes jó éjszakát,
Vigasztald bús szivünk álmát.

Szent nevedben híveid hadd nyugodjanak,
Mint az alvó kis Jézus álmadozzanak.

Oh adj csendes jó éjszakát.
Vigasztald bús szivünk álmát.

Őrangyalunk az éjjel reánk vigyázzon.
Hogy a gonosz hatalma nekünk ne ártson.

Oh adj csendes jó éjszakát,
Vigasztald bús szivünk álmát.

A holnapi szép napra, hogy felvirradjunlc,
Uj sziwel Isten téged buzgón imádjunk.

Oh adj csendes jó éjszakát.
Vigasztald bús szivünk álmát.

Oh szerelmes szűz anyánk tárd ki karjaid. 
Oltalmazd minden bajtól magyar fiaid.

Oh adj csendes jó éjszakát.
Vigasztald bús szivünk álmát.

Mennyország szép csillaga ragyog felettünk. 
Hogy fényednél te hozzád mennybe mehessünk 

Oh adj csendes jó éjszakát.
Vigasztald bús szivünk álmát.


