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A FtRFI vALLASOSSAGA

Azt szokták mondani; hogya nőt
a szíve irányítja, a férfit pedig az
esze.

Ez az utóbbi legyen meg a vallás
terűletén is. mert akkor nem lesz
vallástalan férfi.

De hát mit állapít meg az emberi
ész? A következő igazságokat: Él
az Isten, aki mindent teremtett. Leg
föbb teremtményét. az embert, örök
boldogságra hívja, ahová parancsai
betartásával jut el. A történelmi té
nyek bizonyítják Jézus istenségét,
tehát minden szavának parancshatal
mát.

Aki ezeket a bebizonyított igaz
ságokat e If o g a d j a, azok alapján
h i s z és azok szetini c s e l e k·
s z i k, az vall á s o s é l e t e t é l.
Aki pedig vallásos életet nem él, az
az ész szavát tagadja meg.
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A férfi vallásosságának jellemzóje
tehát: az igazságok elfogadása és
következetes alkalmazása az életben.
Lelki alkata szetini a férfi nem
követi a nók sokszor érzelgős el
lágyulását, hanem öntudattaL borul
térdre a megismert igazság előtt és
nem törődve az esztelen gúnyolódá
sokkal, erős akarattal teljesiti Isten
parancsait.

A férfi vallásos életének külső
megnyilvánulásait ezek alapján két
csoportra outhatjuk:

1. Meghódol Isten előtt és a hó
dolat tudatos kifejezéseivel szövi át
hétköznapját, vasárnapját, ünnepeit.
Elismeri ezáltal, hogy ő az Isten
szolgája.

2. Meghódol Isten parancsai előtt
és különös buzgósággal teJiesiti azo
kat, mert tudja, hogy.tőle mint férfi
tól, többet kiván az Ur. Azért kiván
többet, mert Isten a férfira három
méltóságot ruházott. (jt tette a csa
lád fejévé; őt tette a haza pol
gárává és őt tette a nőnél fokozot-
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tabb mériékben az Egyház tag
jává. A férfi felelősségének tudatá
val emlékezzék rá, hogy Isten ren
deléséből·ő a teremtés ura.

E két szempont szerini két részre
oszlik ennek a legszükségesebbeket
felölelő imakönyvnek anyaga.



I. RÉSZ

l. A FÉRFI MINDENNAPI
HÓDOLATA ISTEN ELÖTT

Ember elött azáltal hódolunk, hogy
fölkeressük öt, kifejezzük tiszteletünket
és meghallgatjuk kivánságát.

Hasonló ehhez Isten előtti hódola
tunk. Fölkeressük Öt lélekben, elmond.
juk elötte tiszteletünk szavát és nyitott
szívvel 'elfogadjuk sugallatait. Azután
tovább foly tat juk az élet küszködö mun
káját, de már Isten e kapcsolódásából
áhítatosebb lélekkel. Ezt az Istennel
való hódolatteljes kapcsolódást nevez
zük imának. Isten előtt a mindennapi
életben tehát az imával hódolunk.

Az ima azonban nem a szavak hada
rása csupán, hanem a lélek fölemel
kedése Istenhez és az Ö kivánságának
tudomásulvétele. Olyanféle az ima, mint
Nikodémus látogatása Jézusnál. Ez az
előkelő úr fölkereste Krisztust, tisztelet
teljes szavával hódolatát fejezte ki és a
vele való együttlét alatt megértette, mit



kell tennie, megértette, hogy újjá kell
születnie a bűnből a kegyelem által.

Nincs Krisztusnak külön parancsa,
hogy mikor kell lmádkoanunk, azt sem
frta elő, ,hogy mily szavakkal tegyük
azt. Az eszünk azonban diktálja, hogy
annyiszor kell imádkoznunk, ahányszor
Isten segitő erejére gyarlóságunknak
szüksége van, azaz mindennap. Az.
eszünk azonkivül úgy találja, hogy bár
mily szavakkal járulhatunk Isten elé,
de a gyarló emberi erőt mások által
szerkesztett imakönyvekkel is támogat
hatjuk.

Az imára alkalmas idtJ: 1. reggel;
2. este i 3. a nap bármelyik órája.

A napi imának alkalmas imaszövegei
pedig az alábbiak:

Reggeli ima

Hálát adok néked, Uram, hogy a
mai napot reám virrasztottad. Tu
dom, hogy jóságod ajándéka ez is,
mert bűneim miatt megérdemeltem
volna, hogy megvond tölem az élet
kegyelmét. Köszönöm, bogy e nap
pal megtoldod a jóvátétel idejét,
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Erős szándékom, hogy e napot a
Te parancsaid hű követésével tölt
sem el.

A mai napon az erényt akarom
cselekedni és minden bünt el aka
rok kerülni. Tudom, hogy látsz en
gem, Istenem, és megjegyzed minden
tettemet.

A mai napon állapotbeli köte
lességeimet becsülettel akarom tel
jesíteni. Egyházamnak bátor hit
vallója, hazámnak hű polgára, csa
ládomnak példaadó tagja, hivata
lomnak szorgalmas munkása aka
rok lenni.

Uram I Érzem azonban, hogy a
magam akarata gyarló és tudom,
hogy a Te hatalmad erős; légy
tehát segítségemre és erősítsd gyen
geségemet a mai napon.

Szentséges Szűz Mária I Kőzű
lünk - emberek közül Te vagy a
legközelebb istenanyaságod által Jé
zushoz i kérve-kérlek ezért: támo
gasd imámat anyai közbenjárásod
által.
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Atyám I Élethosszabbitó irgalma
dat köszönve kezdem e napot; 
Jézusom I Parancsaid útján akarom
azt eltölteni i - Szentlélek Isten l
Kegyelmed erejében bízva indulok
neki. Amen.

Csatold hozzá az 'l1apotod ...rint alkalmas
imát hitveledért 141. lap, gyermekeidért 142. lap,
szüleidért 144. lap, meDYalszoDyodért 141. lap.

Esti ima
Hálát adok néked, Istenem, a mai

napért. Örömeit néked köszönöm,
fájdalmait szintén Te tetted elvisel
hetökké.•>

Megszégyenülók, Uram, ha rá
gondolok, mily kegyes voltál hoz
zám és mily bűnös mulasztásokkal
és cselekedetekkel szaporítottam én
a mai napon gonoszságaim sorát.

Itt gODdold el. milyeD bűnt követIéi el délelőtt.
délután • miDt teljesItetIed kötelességeidet miDt az
Egyh" tagja, a Haza polgára, caaládod tagja, hit
..el, atya. hivata1aok. munkáa. alkalmazott.

Istenem I E napot üdvösségem
idejéül adtad és én kevés jócsele
kedet mellett még bűnre is hasz
náltam fel azt I Megérdemeltem,
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hogy az örök boldogságból kizárj.
MegérdemeItem, hogy a pokol kár
hozatára taszíts I Jézusom l Lázadó
lettem, mert parancsaidat megtagad
tam. Gyilkosoddá lettem, mert ke
reszthalálod okát: a bűnöket szapo
rítottam. Elismerem gonoszságomat
és feltett szándékom, hogy legköze
lebbi gyónásomban akaratod szerint
iparkodni fogok elnyerni azok bo
csánatát. Addig is töredelmes szív
vel bánom minden bűnömet, nem
csak azért, mert miattuk bünteté
sedre méltóvá lettem, hanem azért,
mert jóságodat hálátlan szeretetlen
séggel viszonoztam.

Uram I Szégyenkezve, de férfias
nyiltsággal beismerem bűneimet,
azonban ugyancsak férfias elhatá
rozással fogadom, hogy holnap
máskép akarok élni. Hű fia akarok
lenni az Egyháznak, hasznos pol
gára a Hazának és kötelességtelje
s1tő tagja családomnak.

Istenem J Irgalmasságodban bízva
zárom a mai napot és jóságodban
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reménykedve kérlek, virraszd reám
üdvösségem idejéül a holnapotl
Amen.

Xülönbözó imaszövegek
Az Úr imája

E névv;el jelöljük, mer! az Evangélium szerint
maga az Ur Jézus tanitotta rá apostolait.

Pater noster,
qui es in coelis;
sanctificetur no
men tuum j adve
niat regnum tuum j

fiat voluntas tua
sicut in coelo et
in terra. Panem
nostrum quotidia
num da nobis ho
die í et dimitte no
bis debita nostra,
sicut et nos dimit
timus debitoribus
nostris; et ne nos
indueas in tenta
Uonem, sed libera
nos a malo. Amen.

Miatyánk, ki
vagy a mennyek
ben; szenteltessék
meg a Te neved j

jöjjön el a Te or
szágod í legyenmeg
a Te akaratod, mi
képen mennyben,
azonképen itt a
földön is. Minden
napi kenyerünket
add meg nekünk
ma; és bocsásd
meg a mi vétkein
ket, miképen mi is
megbocsátunk az
ellenünk vétkezök
nek; és ne vigy
minket a kísértésbe,
de szabadíts meg
a gonosztól. Amen.
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Udvözlégy
AveMaría I gra- I Üdvözlégy Má-

tia plena, Dominus rial malaszttal tel
tecum. benedicta jes, az Ur van te-
tu in mulieribus, veled, áldott vagy
et benedictus fruc- te az asszonyok
tus ventris tui, Je- között és áldott a
sus. Sancta Maria, . te méhednek gyü-
mater Dei, ora pro mölcse,Jézusl Asz-
nobis peccatoribus szonyunkSzűzMá-
nunc et in hora ria, Istennek szent
mortis nostrae. Anyja! Imádkozzál

Amen. érettünk bűnösö
kért, most és halá
lunk óráján. Amen.

Apostoli hitvallás
Rövid össze!oglal'sa hitünknek. Hagyom!ny

azerint maguk az apostolok szerkesztelték. Biztos.
hogy lényegében az apostoli időkből ered.

Credo in unum Hiszek egy Isten
Deum, Patrem om- ben; mindenható
nípotentem, crea- Atyában. menny
torem coeli etter- nek és földnek
rae; et in Jesum teremtőjében, és a
Christum, Filium Jézus Krísztusben,
eius unicum, Do- Ö egy fiában, a mi
minum nostrum. Urunkban, ki fo
qui conceptus est gantaték Szent-
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de Spiritu sancto, lélektől, születék
natus ex MariaVir- Szűz Máriától, kín
gine, passus sub zaték Poncius Pilá
Pontio Pílato, c ru- tus alatt, megfeszlt
cífixus, mortuus teték, meghala és
et sepultus; descen- eltemetteték; szálla
dit ad inferos, ter- alá poklokra, har-
tia die resurrexit amadnapon halot
mortuis, ascendit talból föltámada,
ad coelos, sedet ad felméne a meny-
dexteram Dei Pa- nyekbe, ül a mín-
tris omnipotentis, denhatóAtyaIsten-
inde venturus est nek jobbja Ielöl,
iudicare vivos et onnét lészen eljö-
mortuos. Credo in vendö ítélni eleve-
Spiritum Sanctum; neket és holtakat.
sanctarn ecclesiam Hiszek Szentlélek-
catholicam, Sanc- ben ; egy katolikus
torum communio- keresztény A n y a-
nem; remissionem szen t e g y házat,
peccatorum, carnis szenteknek egyes-
resurrectionem, vi- ségét, bűnöknek
tam aeternam. bocsánatát, testnek

Amen. föltámadását és az
örök életet. Amen.
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Az Úrangyala
Régi Izokáa, bogy reggel, délben él elte Jéznl

megtelteaülélének emlékére az Urangyalát elimád
kanuk. Elmondáaa azonban nem kötelező.

Az Úr angyala köszönté Szüz
Máriát • és ez méhébe fogadá a
Szentlélektől szent Fiát. - Üdvöz
légy Mária stb .
. Ime az Úr szolgálóleánya, • .~egyen

nekem a Te igéd szerint. - Üdvöz
légy Mária stb.

És az Ige testté lőn • és mikőz
tünk lakozék. - Űdvözlégy Mária
stb.

V. Imádkozzál érettünk Istennek
szent Anyja I

F. Hogy méltók lehessünk Krisz-
tus fgéreteire. .

Könyijrögjünk. Kérünk téged, Ur
Isten J Öntsd lelkünkbe szent ma
lasztodat, hogy akik az angyali
üzenet által szent Fiadnak, Jézus
Krisztusnak megtestesülését meg
ismertük, az ő kfnszenvedése és
keresztje által a feltámadás dicső
ségébe vitessünk. Ugyanazon a mi
Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
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Elte a megholtakért egy Miatyánkot él Üdvöz

Iégyet c:satoljunk hozzá. a végén eiohálizal:
Adj, Uram, örök nyugodalmat

nekik, az örök világosság fényes
kedjék nekik! Amen.

A szentolvas6
A:z elmélked6 imádlág legegYlzerdbb módja.

Mai alakjában Szent Domonkoe terjeidette el a
XIII. azázadban. Mondásának módja: A kerelztre ,
Hüzek.,y; a nagyobb azemekre: Miatyánk, előtte
Dic.ő.'ggel; akiiebb Izemekre: Odvözl,gy, amely
Dek .JézuI" azavai után közbelzúrjuk a titkot.
Vég.éle alatt a titkok tartalmát gondoljuk át.
E titkok együttelen JézUl életének l6eleményeít
tárják elénk.

Az örvendetes olvas6
A három el16 Odvözlégybez:

1. ki növelje bennünk az igaz
hitet,

2. ki erósítse reményeinket,
3. ki tökéletesitse szeretetünket.

Az 6t tízedhez :

l. kit te, Szent Szüz, a Szent
lélektől fogantál,

2. kit te, Szent Szüz, Erzsébetet
látogatván hordoztál,

3. kit te, Szent Szüz, e világra
szültél,
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4. kit te, Szent Szűz, a templom
ban bemutattál,

5. kit te, Szent Szüz, a templom
ban megtaláltél.

A fáidalmas olvasó
A három első Odvözlégyhez:

1. ki értelmünket világosítsa,
2. ki emlékezetünket erősítse,
3. ki akaratunkat tökéletesftse.

Az öt tizedhez :

1. ki érettünk vérrel verítékezett,
2. kit érettünk megostoroztak,
3. kit érettünk tövissel koronáz

tak,
4. ki érettünk a keresztet hor

dozta,
5. kit érettünk a keresztre feszí

tettek.

A dicsőséges olvasó
A három elsö Odvözlégyhez:

1. ki gondolatainkat igazgassa,
2. ki szavainkat vezérelje,
3. ki cselekedeteinket kormá

nyozza.
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Az. öt tizec!hez:

1. ki halottaiból feltámadott,
2. ki mennybe fölment,
3. ki nékünk a Szentlelket elkül

dötte,
4. ki téged, Szent Szűz, a menny

be felvett,
5. ki téged, Szent Szűz, a menny

ben megkoronázott.

Életünk törvényei
Az latell !lzparallcBa

1. Én vagyok a te Urad Istened;
Uradat, Istenedet imádd és csak
neki szolgálj.

2. Istennek nevét hiába ne vedd.
• 3. Emlékezzél meg róla, hogy az

Ur napját megszenteld.
4. Atyádat és anyádat tiszteld.
5. Ne ölj.
6. Ne paráználkodjál.
7. Ne lopj.
8. Hamis tanúságot ne szólj fele

barátod ellen.
9. Felebarátod feleségét ne ki

vánd.

Czapik: Kato\ikua ftrtiak imakönyve 2
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10. Se házát, se mezejét, se más
féle jószágát ne kivánd.

Az Anyaszentegyház ötparancsa

1. Az Anyaszentegyháznak szokott
ünnepnapjait megüIjed.

2. űnnepnap misét becsületesen
hallgass.

3. Bizonyos napokon a paran
csolt bőjtőket megtartsad és a hús
eledeltől magadat megtarlóztassad.

4. Búneidet minden esztendőben
meggyónjad és legalább húsvét
táján az O I t á r i s z e n t s é g e t
magadhoz vegyed.

5. Tiltott napokon menyegzőt ne
tarts.

A Szenthcnomsc!g dics6ítése

Dicsöség az Atyának és Fiúnak
és Szentlélek Istennek i miképen
kezdetben vala, most és mindörök
kön-örökké. Amen. (100 napi búcsú.)
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2. A FÉRFI VAsARNAPI
HODOLATA ISTEN ELÖTT

A vasárnap meqszente16se
Hódolatra késztet az a bölcseség,

mellyeI az Alkotó az emberi élet rend
jét előírta.

Munkára teremtettünk. de nem sza~
kadatlan földi munkára. A természet
rendje r6kényszerit bennünket a hat
napos munkaézakaszra és a hetedik
píhenönapra. A francia forradalom Ide
jén tíznaposra akarták a munkatul'JU1st
beosztani, de nem bírták ki még az
állatok se. A hat nap munkáját a hete
dik pihenónapnak kellfelváltania.

Ha a napi munkát át.átszőjük is az
ima lstenhe;~ emelő gyakorlatával, érez
zük, hogy ez kevés. Még a gépet is
meg kell időnkint állitani és megvizs
gálni, megolajozni. megtölteni. A lélek
nek is szüksége van, hogy megvizsgálja
önmagát, erőit a kegyelem olajával nö
velje. kitartását gyaraplts.. Józan
eszünk is kivánja. hogy a földi életnek



ezenteli hat napot a lelki élet hetedik
napjával kell beiejezniink.

E hetedik napot Isten rendeléséből
az Úr napjának (latinul: dies Dominica),
magyar szóval vasárnapnak nevezzük.

A vasárnap kettős kötelesség ideje:
1. A munkaszünet napja. Nagy szük

ség vagy megokolt felmentés nélkül nem
szabad szolgai munkát végeznünk e
napon.

2. A fokozott lelki élet napja. E napon
különösen a lélek erósftésével foglal
kozunk. Ezt azáltal tesszük, ha áldoza
tot mutatunk be Istennek a szentmise
hallgatásával. Ezenfelül hitünk mélyebb
megismerésével is szenteljük meg e
napot, ami a prédikáció meghallgat6sá.
val él jó könyvek olvasásával történik.

A vasárnapi munkaszünet és a szent
misehallgatás súlyos parancs. Ennek
áthágása tehát súlyos bún.

•
A katolikus férfi nem tévesztheti

szem elől. hogy a vasárnap megszente
lésének kötelessége a természet észszerű
törvénye is. Aki a vasárnapot nem
tartja meg. Ihtd az Isten parancsa és
a termélzet rendje ellen.



A szertartásokban 53 vasárnapot szá
mftunk, de csak 52 kerül közülük
rendesen ünneplésre. A vasárnapok
jelölései az egyházi nyelven a követ
kezők: Advent 1-4. vasárnapi kará
csony nyolcada alatti vasárnap; Víz
kereszt után 1-6. vasárnap; hetvened,
hatvanad, ötvened vasárnapok; Bőjt
1-4. vasárnapja ; fekete vasárnap;
virágvasárnap; húsvétvasárnap i húsvét
után első vagy fehérvasárnap; húsvét
után 2-5. vasárnapok. Áldozócsütörtök
nyolcada alatti vasárnap i pünkösd
vasárnap; Szentháromságvasárnap i pün
kösd után 2-24. vasárnapok. Ha Víz
kereszt után kevés vasárnap esik vala
mely évben (azaz rövid a farsang,l
akkor pünkösd után annyival több
vasárnap lesz, amennyi elmaradt Víz
kereszt után.

A SZENTMISEÁLDOZAT
Krisztus önmagát áldozta föl éret

tünk a kereszten, elégtételül a ban által
megbántott Istennek. Cselekedeteiből
bebizonyosodott istensége, áldozatából
kitúnt végtelen szeretete. Az első hódo
lat, amely a kereszthalált kísérte, Kor
nélius római századosnak, a kivi.ds-
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hez vezényelt katonák parancsnokának
hitvallása volt, aki meggyőz/ídéssel
mondotta: "Ez valóban lsten Fia volt!"

A keresztáldozatot megújftja Jézus
minden szentmisében. Ismét elválasztja
titokzatos módon testét vérétől; a szent
misében ismét felajánlja magát elég.
tételül az Atyának büneinkért.

Teljesen észszerű és. érthető dolog,
hogy megköveteli az Ur. hogy ott le
gyünk annál az áldozatnál, amelyet
mindar.nyiunkért mutat be. Ennek a
részvételnek legkevesebbje az, amit az
Egyház megkfván tőlünk, hogy minden
Tasárnap és parancsolt ünnepnapon
meghallgassuk a szentmisét.

Amint a keresztáldozatnál egy férfi:
Kornélius százado. hódolt legelőször
Krisztusnak, úgy elvárható, hOff a
szentmiseáldozatnál is elsősorban a
férfiak .legyenek ottl

•
Ne tévesszük szem elől. hogya szent

mi'lIe nem "ájtatosság" csupán, hanem
ennél több: áldozat. Minden más szer
tartás mögötte messze elmarad és sem.
mivel sem pótolható. Becsüljük a litá
niákat ls, de azok Imádkozásával nem
pótolhatjuk az elmulasztott szentmisét.



Els6 szentmise-imádság
_ cm lmádaáq négy tulaldonmqa uerlDJ. -

A szentmise első részére
A Izentmile el.ll r~lZe kezdettlll llZ e..anll~IiUID

befejezél~lll tart. Ennek tarteme alatt imánk él
.1m~lked~lünk tárllya Jllon imddúa lellYlJl.

Teremtő Úristen I Tisztelettel le
borulok előtted. Elismerem, hogy
mindenemet neked köszönhetem, ki
e világot létrehoztad ; elismerem,
hogy legodaadébb imádásom is cse
kély a Te méltó tíszteletedre. Ezért
szent Fiad keresztáldozatának e
szentmisében történő megújitásába
kapcsolom lelkem imádását.

Uram I Hatalmad hozta létre az
egésli világmindenséget. Végtelen
bölcseséged rendezte azt oly töké
letességgel a fűszálnak szerkezetétől
a csillagok pályájáig, úgyhogy bá
mulattal hódol előtted a lángész is
,nagyságod miatt. Mi vagyok én,
gyenge ember, alkotásaid végelátha
tatlan sorában1 Kevesebb, mint a
csepp a tengerben, homokszem a
.ivatagban. Bármily kicsiny vagyok
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is, Istenem, a teremtett nagy világ
ban, mégis érzem, hogy a Tied
vagyok. Tied az életem, Tied az
erőm, Tied az akaratom, Tied min
den bírtokom, mert Te hoztad létre
és Te engedted, hogy bírtokomba
vegyem azokat. Eszem diktálja ez
alapon, hogy Te vagy az én páran
csolóm, Uram I És én, a Te szolgád
vagyok, akinek hódolattal kell le
borulnom előtted.

Istenem I Ha életem minden per
cét, eszemnek minden gondolatát,
akaratomnak minden megnyilvánu
lását imádásodra szentelném, kevés
volna ez is nagyságod illő hódola
táuli Még jobban érzem imádásom
csekély értékét, ha meggondolom,
hogy· életem hány pillanatát hasz
náltam föl eddig a bűnre és eszes
akaratomat mily sokszor fertőztem
meg parancsaid áthágásával J A tisz
telet, amelyet én tudok megadni
néked, Istenem, csekély és gyarló.

Atyám I Egyetlen szív van csak,
amely méltókép tud szeretni Téged,
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szent Fiadnak Szíve. Egyetlen hó
dolat van csak, amely méltó, hogy
elnyerje bocsánatodat: Jézusnak
k e r e s z t á l d o z a t a. Szilárdan
hiszem, hogy Krisztus szeatséges
Szive leszáll most erre az oltárra,
hiszem, hogy a keresztnek áldozata
megújul e szentmisében. Eszem azt
súgja, hogy e k e r e s z t á l d o z a t
t a l összekapcsolom én is hódola
tomat.

Miután e lorokat figyelmelen elimádkoztad, az
evangélium végéig gondolkodjál a kOvetkezO kérdé
aeken: I. Célod e fOldOn : IIl.n lZolgálata.
2. Mit t.ltél .ddt Iot.n diClOlégére? - 3. Mit
kellene tenned é. hogyan kellen. intizned dolgaI
dat, hogy Iotennek nagyobb ked". teljék él.t.dben?

A uentmUe második részére
A lZentmi~e múodik rélZe az evlngéliumtól az

átvállozá.ig (Urf.lmutatúigl t.rj.d. Enn.k tartama
alatt imánk él elmélk.délünk tártJa I.lm mg••z"li., legy.n.

Fölséges Isteni ParancsoI6m vagy
és én hányszor voltam engedetlen
szolgád? I A Te mindentudásod
magamnál is jobban látja bűneim
láncolatát, amely egész életemen
mind a mai napig végighúzódik.
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Alattvalói hódolattal tartozom neked
és én hányszor ütöttem pártot elle
ned? I Szereteted jótéteményeit
hányszor használtam megbántásod
ra?1

Uram I Tudom, hogy tetteimért
számadás jár és igazságos itélet vár
azokra. E gondolatra borzalom járja
át lelkemet. Keresem, .Uram, a
módot, hogy eleget tegyek tévedé
seimért és kiengeszteljem megérde
melt haragodat.

Elismerem, Uram, hogy az adós
ságot csak teljes lefizetéssel lehet
törölni. Végtelen isteni Felséged
egyetlen megbántása is végtelen
adósság. Eszem belátja, hogy egyet
len bűnömért sem tudlak ezért
kellőképen kiengesztelni.

De azt is tudom, Atyám, hogy
szent Fiad irgalmas Szíve meg
találja a végtelen elégtétel módját.
Ö magára vállalta a világ bűneit,
köztük az én bűneimet is. Ö lerótta
a bűnnek zsoldját, önmagát áldozva
fel a keresztfán. Ugyanezt az áldo-
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zatot újitja meg most itt az oltáron
és én szent testét és vérét imádva
felkiáltok hozzád, Istenem: szent
Fiadnak mégújuló kereszthalálára
kérlek, bocsáss meg nekem!

Szavam nem üres, Uram, hanem
töredelmes bűnbánattal tele. Látom
a váltság nagy árából bűneim nagy
ságát, hiszen maga az Isten Fia
hullatá miattuk vérét. Látom Krisz
tusom végtelen szeretetét, 'amellyel
nemcsak a Golgotán szenvedte el
érettem a kínos halált, hanem ime,
most is felajánlja áldozatát gonosz
ságomért. Ennyi jóság és szeretet
után szivem viszontszeretetre gyul
lad és őszinte bánatra indul. Igérem,
Krisztusom, hogy megbánt bűneimet
akaratod szerint majd őszintén meg
is gyónom.

Atyám, ki a mennyekben vagy,
ha a magam bánatköftnyei nem is
méltók arra, hogy érettük meg
bocsáss, de szivem teljes szeretete
és szent Fiad kereszthalála, hiszem,
kieszközli nekem a bocsáaatot.
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Uram, minden cselekedetemmel a te
utad irányát akarom követni a
jövőben. Férfias elszántsággal igé
rem: ezután hű szolgád leszek I

Átvillozálig gondolkodjál a következIIklIn :
1. Mi lenna veled. ha mOlt keIlane Isten ltéMlzéke
elé állanod 7 - 2. Mily jÓlágol hozzád Isten. hogy
idllt ad bűneid jóvátételére. - 3. Bánd mag bű
neidet. - 4. Rélzlatelen gondold el, hogy a jövll
héten hogyan fogod Izokálol bdneidel elllerülní.

A szentmise harmadik részére
A Izentmise harmadik rélza átváltozáltól

áldozáIig terjed. Ennek tartama alatt imAnk é.
elmélkedélünk tárgya Isten kegyelmfÍllek kér...
lagyen a lelki Izentáldozál által.

Imádandó Jézusom I Hiszem, hogy
Te ezen oltáron valósággal jelen
vagy. Hiszem, hogy az a szentostya,
amely fölött fölszente1t szolgéd az
átváltoztatás igéit elmondotta, a Te
tested. Hiszem, hogy a kehely, ame
I~t megáldott, szent véredet fog
láIja magában. Hiszem, hogy szent
tested vétele a természetfölötti
életet növeli lelkünkben, amely or
szágodnak örökösévé tesz és gyenge
ségünknek o r vos s z e r é ü l szol
gál.
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Jó Pásztor, ki juhaidat önmagad
testével és vérével táplálod, kérlek,
tápláld az én lelkemet is szent ke
gyelmeddel. Örömmel venném tes
tedet, de Uram, most nem tehetem.
Kérve-kérlek, jöjj szívembe legalább
lelkileg és erősítsd abban kegyel
medet.

UJIkbln IlOnd~Jd II, hOfT az Or JÚWI elj&a
hozzád. OdvllzöJd Ot eZIretltt.J.

Éde!. Jézusom I Szeretlek Téged
egész szívemmel, szeretlek minde
nekfölött. Te engem örökre boldoggá
akarsz tenni, ne engedd, hogy újabb
bűneimmel eldobjam magamtól örök
üdvösségemet. Add kegyelmedet,
hogy a helyes cselekvés útját meg
ismerjem és adj erőt, hogy a gonosz
csábltásait legyőzve, tettel követni
tudjam. Sokszor akarom a jót, de
gyarló vagyok annak véghezvitelére i
erősítsd, Jézusom, az én gyengesé
gemetl

Kegyes űdvózíll~m I Nemcsak tk

magam számára kérem kegyelmed
adományát, hanem add meg mind-



azoknak, akiket a vérség és szere
tet köteléke fűz hozzám. (Itt nevezd
meg. akikért különösen könyörögni
akarsz.) Add meg mindezeknek a
bűnbánat kegyelmét és erősítsd lel
küket a jóra való törekvés útján.

Emlékezzél meg, Uram, a meg
holtakról is, akiket e földi életben
a szeretet kapcsolt hozzám. (Nevezd
meg, akikért különösen imádkozni
akarsz.) Ha a kegyelem állapotában
kerültek ítélőszéked elé, szent Fiad
érdemeire kérlek, juttasd őket a
tisztitóhely szenvedéseiből országod
boldogságába.

Végül pedig újra önmagamért
esedezem hozzád, Oltáriszentségben
jelenlévő Jézusom. Arra kérlek, hogy
légy segítségemre életem megpróbál
tatásaiban. Az a szándékom, hogy
megnyugvó szivvel viseljem el éle
tem nehézségeit és terheit, melyek
a következő héten reám várnak.
A keresztet hordoztad Te is, Uram,
és én is hordozni akarom az enyé
met, hogy egykor feltámadásodban



is részesüljek, mint most kitartok a
megpróbáltatásban.

Itt bizalmu .zl....el túd föl űdvöz!tödnek
bajaidat, kételyeidet é. kérd Öt, hoay adjon meg
könnyebbülést é. IútartáBt.

A szentmise negyedik részére
A .zentmi.e negyedik ré.ze áldozástól a .zent·

mi.e végéig terjed. EBnek tartamB alatt az lemnek
tartozó hólóról .zóljon imánk é. elmélkedésűnk.

Fölséges Isteni Hiszem, hogy örök
jóságodnál fogva szeretsz engem.
Elhalmoztál számtalan jótéteményed.
del és elhárítottál fejem felől sok
bajt, melyekről talán nem is tudok.
Hiszem, hogy végtelen irgalmaddal
kegyesen tekintesz reám és az örök
üdvösséget készítetted el számomra.
Oly nagy, Uram, jóságod és szere
teted, hogy sohasem leszek képes
akkora szeretettel viszonozni azt,
amellyel megérdemled.

Uram I J6ságodnak legnagyobb
fokát látom abban, hogy tenmagad
kezembe adod a módot, mellyel
nagy szeretetedet viszonozhatom.



Egyszülött fiadat adtad érettem '~s
fogadtad el engesztelő áldozatul.
Hálát adok ezért, Uram,' és felaján
lom néked Jézus Krisztus szent
testét és szent vérét, istenségét és
emberséget e szentmiseáldozatban.
Tied, Teremtőm, mindenem; tied
életem, eszem és akaratom: amim
csak van, szintén neked ajánlom
föl, és őrizd ml!g azt tulajdonodul,
dicsőséged eszközéül. A magam
véges erőinek felajánlását pótolja
ki szent Fiad végtelen értékü ke
resztáldozatának most történő meg
újítása.

Jézusom! Hálás szivvel köszö
nöm néked, hogy az Atyánál en
gesztelő közbenjárónk voltál. Há
lából fogadom, hogy azt az utat,
amelyet parancsaiddal követésedre
kijelöltél, soha el nem hagyom;
igazságodhoz ragaszkodni fogok és
azt bátran megvallom. Végül kérve
kérlek, vezérelj egykor országodba:
az örök életbe. Amen.

Czapik: KatolikUl férliak imakönyve 3
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Ima szentmise után
Háromszor: (JdlJözlégy Mária stb.
Üdvözlégy, Királyné, irgalmasság

Anyja, életünk, édességünk. re
ménységünk, üdvözlégy! Hozzád
kiáltunk Évának számkivetett fiai.
Hozzád sóhajtunk sirva és zokogva
e siralomvölgyéből. Fordítsd reánk
tehát, szószólónk,' irgalmas szeme
det és e számkivetés után mutasd
meg nekünk Jézust, méhednek ál
dott gyümölcsét!

Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes
Szüz Mária!

PilP: Imádkozzál érettünk, Isten
nek szent- Anyjai

Nép: Hogy méltók lehessünk
Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk. Úr Isten, oltal
munk és erősségünk, tekints le ke
gyesen Hozzád kiáltó népedre és
Isten AnyjAnak, a dicsőséges és
szeplőtelen Szűz Máriának, Szent
Józsefnek, az ő jegyelIének, Szent
Péter és Pál apostolaidnak és min-
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den szenteknek közbenjárására hall
gasd meg kegyesen és irgalmasan
könyörgésüoket, melyet a bűnösök
megtéréséért, az Anyaszentegyház

'szabadségáért és Ielmagasztelásáért
Hozzád intézüok; a mi Urunk Jézus
Krisztus által. Amen.

Szent Mihály arkangyal, védel-
.mezz minket a küzdelemben i a sá
tán gonosz kísértései ellen légy ol
talmunk I Esedezve kérjűk: "Paran
csoljon neki az lsten!" Te pedig,
mennyei seregek vezére, a sátánt
és a többi gonosz szellemet, kik a
lelkek vesztére körüljároak a világ
ban, Isten erejével taszitsd vissza
a kárhozat helyére I Amen.

Háromszor: P. Jézus szentséges
Szive I N. Irgalmazz nekünk I

3'



2. sZENTMIsEIMADsAG
részlelek. ahogyan a pap mondla
SzentmÍle a Szentháromlág tilzteletére.

Lépcsóima:
In nomine Patris

et Filii et Spiritus
Sancti. Amen.

Sacerdos: Intro
ibo ad altare Dei.

Minister: Ad
Deum, quilaetificat
iuventutem meam.

S. Judica me
Deus, et disceme
causam meam de
gente non sancta,
ab homine iniquo
et doloso erue me.

M. Quia tu es,
Deus, fortitudo
mea: quare me
repulisii? et quare
tristis incedo. dum
affligitme inimicus.

Az Atyának "
Fiúnak és Szent
léleknek nevében.
Amen.

Pap: Bemegyek
az Isten oltárához.

Ministráns: Az
Istenhez, ki meg
vidámítja ifjúságo
mat.

P. (42.zsolt.) Hélj
meg engem. lsten.
és határozd el ügye- ,
met az istentelen
nemzetség ellen. A
gonosz és álnok
em bertől ments
meg engem.

M. Mert te vagy,
ó Isten, az én erős
ségem. Miért ve
tettél meg engem?
És miért járok szo
morkodva, midőn
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& Emitte lucem
tuam et verJtatem
tuam: ipsa me de
duxerunt et ad
duxerunt in mon
tem sanctum tuum
et in tabernacula
tua.

M. Et introibo ad
altare Dei: ad De
um, qui laetificat
iuoeniuiem meam.

S. Comilebor tibi
in cithara, Deus,
Deus meus i quare
tristis es anima
mea, et quare con
turbas me?

M. Spera in Deo,
quoniam adhuc
confitebor illi, sa
lutare valtus mei
et Deus meus,

S. Gloria Patri et
Filio et Spiritui

az ellenség sanyar
gat engem?

P. Bocsásd ki
világosságodat . és
igazságodat; azok
elvezetnek engem
és elvisznek a te
szent hegyedre és
hajlékodba.

M. És bemegyek
az Isten oltárához,
az Istenhez, ki meg
vidámítja ifjúságo
mat.

P. Hálát adok
neked a cilerán,
Isten, én Istenem I
Miért vagy szomo
rű, én lelkem és
miért háborgatsz
engem?

M. Bízzál az
Istenben, mert még
hálát fogok adni
neki i Ő orcám üd
vözítője és az én
Istenem.

P. Dicsőség az
Atyának és Fiúnak
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Sancto.

M. Sicut erat in
principio et nunc
et semper et in
saecula saeculo
rum. Amen.

S.Introibo ad al
tare Dei.

M. Ad Deum,
qui laetificat iu
ventutem meam.

S. Adiutorium
nostrum in nomine
Domini.

M. Qui fecit coe
Ium et terram.

S. Confiteor etc.
M. Misereatur

tui omnipotens
Deus, et dimissis
peccatis tuis, per
ducat te ad vitam
aeternam.

S. Amen.
M. (Közgyónás.)

Confiteor Deo om-
nipotenti, beatae
Mariae semper
Virgini. beato Mi-

és Szentlélek Isten
nek.

M.Miképen kez
detben vala. most
és mindörökkön
örökké. Amen.

P. Bemegyek az
Isten oltárához.

M. Az Istenhez.
ki megvidámitja
ifjúságomat.

1>: Segedelmünk
az Ur nevében va
gyon.
. M. Ki az eget és

földet teremtette.
P. Gy6nom stb.
M. Irgalmazzon

neked a mínden
ható Isten és meg
bocsátván vétkei
det. vezéreljen az
örök életre.

P. Amen.
M. Gyónom a

mindenható Isten
nek, a Boldogsá
gos, mindenkoron
szeplötelen Szüz





peccatis vestris
perducat vos ad
vitam aeternam.

M. Amen;
S. Indulgentiam,

absolutionem et
remissionem pec
catorum nostrorum
tribuat nobis om
nipotens et mise
ricors Dominus.

M. Amen.
S. Deus, tu con

versus vivificabis
nos.

M. Et plebs tua
laetabitur in te.

S. Ostende no
bis. Domine, mise
ricordiam tuam.

M. Et salutare
tuum da nobis.

S. Domine. 'ex-
audi orationem
meam.

M. Et clamor
meus ad te veniat.

bocsátván vétkei.
teket. vezéreljen ti
teketa%örök életre.

M. Amen.
P. Vétkeink el

engedését, Iöloldo
zását és bocsána
tát adja meg ne
künk a minden
ható és irgalmas
Url

M. Amen.
P. Isten. te hoz

zánk fordulsz és
fölélesztesz min
ket.

M. És néped ör
vendeni fog ben
ned.

P. Mutasd meg
nekünk. Uram, ír
galmasságodat.

M. És a te üd.
vösségedet add
mell nekünk.

P. Uram, hall
gasd meg könyör
gésemet.

M. És kiáltásom
jusson eléd.



S. Dominus vo- P. Az Úr legyen
biscum. veletek.

M. Et cum spi- M. És a te lel.
ritu tuo. keddel.

A minialrána fölk.l'a helyben marad, a pap
fölmegy az oltár lépcsőin a lecke oldalára és kö
vetkezik a misekezdet.

Introitus. Áldott legyen a Szent
háromság és osztatlan egység. Mond
junk hálát az Urnak, mert irgalmas
ságot cselekedett velünk. Uram, mi
Urunk, mily csodálatos a te neved az
egész világon. Dicsöség az Atyának
stb.

A pap az oltár közepére mellY és mondja:

S. Kyrie eleison. P. Uram, irgalmazz
M. Kyrie eleison. nekünk. M. Uram,
S. Kyrie eleisen. irgalmazz nekünk.
M. Christe eleison. P. Uram, irgalmazz
S. Christe eleison. nekünk. M. Krísz-
M. Christe eleison. tus, kegyelmezz ne-
S. Kyrie eleison. künk. P. Krisztus,
M. Kyrie eleison, kegyelmezz ne
S. Kyrie eleison. künk. M. Krisztus

kegyelmezz ne
künk. P. Uram, ir
galmazz nekünk.
M. Uram,irgalmazz
nekünk. P. Uram,
irgalmazz nekünk.
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Gloria: - Glo- Dicsőség Isten-
ria in excelsis Deo nek a magasság-
et in terra pax ban és békesség
hominibus bonae a földön a j6aka-
voluntatis. Lauda- ratú embereknek l
mus te, benedict- Dicsérünk téged,
mus te, adoramus áldunk téged. imá-
te, glorificamus te, dunk téged,dicsőí-
gratias agimu s tibi tünk téged. .Hálét
propter magnam adunk neked a te
gloriam tuam, Do- nagy. dicsőséged-
mine Deus, Rex ért. Uristen, meny-
coelestis, Deus nyei király, mín-
pater omnipotens. denhatö Atyaísten I
Domine, Fili uni- Ur Jézus Krisztus,
genite. Jesu Chris- egyszülött Fiú, Úr
ie: Domine Deus, isten, Istennek Bá
Agnus Dei, Filius ránya, Atyaisten
Patris, qui tollis nek Fia, ki elve
peccata mundi, szed a világ bűneit,
suscipe depreca- irgalmazz nekünk.
tionem nostram: Ki elveszed a világ
qui sedes ad dex- bűneit, fogadd el
teram Patris, mí- könyörgésünket.
serere nobis, quo- Ki az Atya jobb
niam tu solus sane- ján ülsz, irgalmazz

• Ha violában vagy feketében VAn amile. 
ádventben él hetnnedvasámapt61 hÚlvétig, hicsak
ünnep nem esik közbe. él gyászmilékben - a
Gloria elmarad.
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tus, tu solus Do
minus, tu solus
altissimus J e s u
C h r i I t e, cum
Sancto Spiritu ln
gloria Del Patris.
Amen.

nekünk, mert egye
düi te vagy szept,
egyedül te Ur.
egyedül te legföl
ségesebb: Jézus
Krisztus a Szent
lélekkel egyetem
ben az Atya di
csőségében.

Amen.

A pap a hivők felé fordul. kiterjeszti kezeit és
köszönti őket:

S. Dominus vo
biscum.

M. Et cum spi
ritu tuo.

I

P. Az Úr legyen
veletek.

r M. És a te lel.
keddel.

Vilszetérve a leckeoldalra, imádkozik:

Oremus ... Könyörögjünk! Minden
ható örök Isten, ki megadtad szolgáid
nak, hogy az Igaz hit vallásában az
örök Szentháromság dicsőségét meg
ismerhessük s a felség hatalmában az
egységet Imádjuk: add kérünk, hogy
ugyane hit erőssége minden bajtól
megőrizzen minket. A ml Urunk Jézus
Krisztus által, ki veled él és uralko
dik a Szentlélekkel egyetemben mind
örökkön-örökké. Amen.
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Szentlecke
Olvumány Szent Pál apootolnak a rómaiakhoz

irt leveléb61. (It. 33-36.)

Ö Isten bölcseségének és tudomá
nyának mélységes gazdagsága I Mily
melZfoghatatlanok az ő ítéletei és mily
kífürkészhetetlenek az ő útjai I Mert
ki látta át az Ur értelmét? Vagy ki
volt tanácsosa? Vagy. ki adott neki
előbb: ki az, aki az Urtól visszakap?
Mert őtőle és őáltala és őbenne va
gyon minden. Öneki legyen tisztelet
és dicsőség mindörökké. Amen.

A lecke végén a pap [elt ad, akkor a mini.tráDa
mondja:

M. Deo gratias. I M Istennek le
gyen hála.

Graduale: Áldott vagy, Uram, ki be
látod a mély;ségeket és a kerubokon
trónolsz. - Aldott vagy, Uram, az ég
erősségében és dicsérendő mindörökké.
Alleluja. - Áldott vagy, Uram,
atyáink Istene és dícsérendő mínd
örökkön. Alleluja.

A pap az oltár kllzepáre, onnét az ev~áUwn
oldalára melly él az evanlléliwnot olvusa.



Evangélium
s. Dominus vo- P. Az Úr legyen

biscum. veletek.
M. Et cum spi- M. És a te lel-

riiu tuo. keddel.
S. Sequentia P. A szent evan-

sancti Evangelii gélium szakasza
secundum Mat- Máté szerint. (28,
thaeum. (28.18-20.) 18-20.)

M. Gloria tibi M. Dicsőség ne-
Domine. ked, Urunk.

P. Az időben mondá Jézus az ö
tanftványainak. Minden hatalom nekem
adatott mennyben és földön. Elmenvén
tehát, tanftsatok minden nemzetet, meg
keresztelvén őket az Atyának és Fiú
nak és Szentléleknek nevében, tanftván
őket megtartani mindazt, amit paran
csoltam nektek. És íme, én veletek
vagyok mindennap a világ végezetéig.

M. Laus tibi I M. Dícséret ne-
Christe. ked. Krísztus.

A pap az oltár közepén imádkozza:

a Hitvallást.
Credo in unum Hiszek egy Isten-

Deum, Patrem om- ben, mindenható
nipotentem, facto- Atyában, menny
rem coeli et terrae, nek és földnek,
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visibilium omnium
et invisibilium. Et
ln unum Dominum
Jesum Christum,
fílium Dei unige
nitum i et ex Patre
natum ante omnia
saecula, Deum de
Deo, Lumen de
Lumine. Deum ve
rum de Deo vero;
geni tum non fac
tum, consubstan
tialem Patri, per
quem omnia facta
sunt: qui propter
nos homines et
propter nostram,
aalutem descendit
de coelis; et Incar
natus est de Spi
ritu sancto ex Ma
ria virgine et homo
faetus est. Cruci
fíxus etiam pro
nobis sub Pontlo
Pilato passus et
sepultus est. Et
resurrexit terlia die
secundum scriptu-

minden látható és
táthatatlan lénynek
Teremtőjében. És
az egy Ur Jézus
Krisztusban, lsten
egyszülött Fiában.
Ki az Atyától szü
letett minden idők
előtt, Isten az Isten
től, világosság a
világosságtól, igaz
Isten az igaz Isten
től, Ki született,
nem alkottatott, ki

egylényegű az.
Atyával, ki által
mindenek alkottat.
tak. Ki érettünk,
emberekért és a mi
üdvösségünkért le
szállott mennyek
ből, testet öltött a
Szentlélek által
Szűz Máriától és
emberré lett i Pon
cius Pilátus alatt
érettünk szenve
dett, keresztre fe
szítették és elte
mették. Harmad-
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ru: et ascendit in napra feltámadott
coelum, sedet ad a Szentírás szerint.
dexteram Patris j et, Fölment a meny
iterum venturtts est nyekbe, ott ül az
cum gloria judicare Atyának jobbja fe
vivos et mortuos, lől. És ismét eljö
cuius regni non vend dicsőséggel
erit finis. Et in megítélni elevene
Spiritum sanctum, ket és holtakat. Az
Dominum et vivi- ö országának nem
ficantem, qui ex lészen vége. Hiszek
Patre Filioque pro- Szentlélekben, az
cedit: qui cum Úrban és megele
Patre et Filio simul venftöben, ki az
adoratur et conglo- Atyitól és Fiútól
rífícatur, qui locu- származik, kit az
tus est per pro- Atyával és Fiúval
phetas. Et unam együtt imádunk és
sanctam catholi- dicsőftünk; ki 8

camet apostolicam pr6féták által szó
Ecclesiam. Confí- lott. Hiszek egy
teor unum bap- szent, közönséges
tisma in remissio- és apostoli Anya
nem peccatorum; szentegyházat. Val
et exspecto res- lok egy keresztsé
surrectíonem rnor- get bűnöknek bo
tuorum, et vitam csánatára. Vár om a
venturi saeculi. holtak föltámadá-
Amen. sát és a jövendó

örök életet. Amen.



A pap kiterjesztett kezekkel a ntphez fordulva
mondja:

S. Dominus vo- P. Az Úr legyen
biscum. veletek.

M. Et cum spi- M. És a te lel-
riiu tuo. kedde!.

Felajánlás. Oremus . • . Könyörög
jünk I Áldott legyen az Atyaisten, az
Atyának egyszülött Fia és a Szentlélek,
mivel irgalmasságot cselekedett velünk.

A pap most Izttbontja a kelyhet .. a k.nylT
lölajánlá.oltor mondja:

Fogadd el. szent Atya, mindenható
örök Isten, e szeplötelen Ostyát, me
lyet én, méltatlan szolgád, neked, éló
és igaz Istennek felajánlok számtalan
bűnömért. ellened elkövetett bántá
saimért és hanyagságomért. Felajánlom
minden itt körülállóért, s6t minden
keresztény hívőért, élőkért és holtakért.
hogy nekem és nekik üdvösségünkre
váljék az örök életre. Amen.

MOlt a pap elöbb bort, majd DébAny CIÖPP
vizet tölt a kehelybe ti a kelyhet fólajtnlja:

Felajánljuk neked. Úristen. az üdvös
ség kelyhét és kérjük kegyességedet.
hogy isteni Felséged színe elé a ml
üdvösségünkért és az egész világ üdvös-



ségéért édes illattal szálljon fel. Amen.
A lecke oldalán megmoSla kezét é. vi••zamegy

az oltár közepére él kilelé fordulva imidkozza:

S. Orate fratre_, P. Atyámfiai.
ut meum ac ves- imádkozzatok,
trum sacrificium hogy az én áldo
acceptabiIe fiat zatom, mely a tie
apud Deum Pa- tek is, kedves le
trem omnipoten- gyen a mindenható
tem. Atyaisten előtt.

M. Suscipiat Do- M. Fogadja az
minus hoc sacriti- Úr kezedből ke
cium de manibus gyesen ez áldozatot
luis ad laudem et nevének tisztele
gloriam nommis tére és dicsőségé
sui, ad utilitatem re, a mi javunkra
quoque nosiram és al: egéu
totiusque Ecclesiae Anyauentegyhú
suae sanctae. javára.

S. Amen. P. Amen.
Közben belelé fordul é. iIlendőan az oltár

közepén marad éldozásig.

Ima: Szenteld meg, kérünk, Urunk
Istenünk, szent neved segítségül hívá
sára e felajánlott áldozatot s tökéletesíts
vele bennünket magadnak örök áldo
zattá. A mi Urunk Jézus Krisztus
által •••

Czapik: KatolIkUl f6rilak lmakllnyv. •
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Praefatio (Előszózat)

S.Per omnia sae- P. Mindörökkön-
cula saeculorum. örökké.

M. Amen. M. Amen.
S. Dominus vo- P. Az Úr legyen

biscum. veletek.
M. Et cum spi- M. És a te lel-

ritu tuo. keddel.
S.Sursum corda. 'P. Föl a szívek.

kel.
M. Habemus ad M. Fölemeltük

Dominum. az Úrhoz.
S. Gratias aga- P. Adjunk hálát

mu. Domino Deo Urunknak. Iste-
nostro. nünknek.

M. Dignum et M.Méltó és igaz-
iustum est. !ágos.

P. Va1óban méltó és igaz.ágos, UM
és üdvösséges. hogy mi neked mínden
kor és mindenütt hálát adjunk, szent
.éges Urunk. mindenható Atya, örök
Isten. aki egyszülött Fíaddal és a Szent
lélekkel egy lsten, egy Ur vagy . . .

Szent, szent, szent a seregek Ura.
Istene I Tele van az ég és föld a te
dicsőségeddel. Hozsanna a magasság
banl Áldott. ki az Ur nevében jő.
Hozsanna a magasságban.
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A kánon egyes részei
Téged azért legkegyelmesebb Atyánk,

a Te Fiad, Jézus Krisztus, a mi Urunk
nevében könyörögve kérünk, hogy
vedd kegyesen és áldd meg az aján
dékokat, ezen ajándékokat, e szent és
szeplőtelen tiszta áldozatot, melyet
föképen szent. katolikus Anyaszent
egyházadért neked bemutatunk, hogy
azt az egész világon békében, egység
ben megtartsad. megőrizzed és igaz
gasd a Te szolgáddal, N. pápánkkaI
és N. püspökünkkel (és N. királyunk
kal), minden igaz hivővel és a kato
likus és apostoli hitnek vall6ival
együtt.

Emlékezzel meg, Uram, N. N. saol
gáidról és szolgál6idról és minden itt
körülállóról, kiknek hite ismeretes és
áhitata tudva vagyon előtted, kikért
neked bemutatjuk vagy akik neked
bemutatják a dfcséretnek ez áldozatát
magukért és minden hozzájuk tartozó
ért. lelkük váltságára, üdvösségük, jó
létük reményében és beváltják fogadal
maikat. amiket neked, örök, élő és igaz
Istennek tettek.

Itt a pap az áldozatra terienli ki kezét (lekö
nyörögve rá laten kellyellégAt). e mini.tránl pedig
kézbeveozi a csenllót.

••
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Kérünk, Uram, vedd kegyesen ez
áldozatot tőlünk, szolgáidt61, de egy
szersmind egész családodt61, és nap
jainkat intézd a te békédben. Ragadj
ki bennünket az örök kárhozatből és
sorozz választottaid nyájába, a mi Urunk
Jézus Krisztus áItaI. Amen.

Kérünk, Isten, tedd felajánlásunkat
mind enkép megáldottá, nálad eUoga
dottá, jóváhagyottá, hozzád méltó vá és
előtted kedvessé, hogy testévé és vé
révé váljék szeretett Fiadnak, a mi
Urunknak, Jézus Krisztusnak.

A CODsecratio <Atváltoztatás)
A pap kezébe veui a Izeniostyát és mélyeD

meehajolva mondja:

Ki a szenvedés előtti napon szent és
tiszteletreméltó kezébe vette a kenyeret,
felemelve szemét az égre, hozzád, min
denhat6 Atyaisten, neked hálát adott,
a kenyeret megáldotta, megtörte és
tanftványainak adta e szavakkal: Ve
gyétek és egyetek ebből mindnyájan:
ez az én testem.

A pap térdel hajl él iméd"ra flllmutalja az Úr
taaUl; a miDillráDa mély hódolaIlal imádja ..
l:8allQel. A pap mOll áhállo.talja a bori:
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Hasonlóképen, miután megvacserél
tak, e drága kelyhet is szent és tiszte
letreméltó kezébe vette, neked ismét
hálát adott, a kelyhet megáldotta és
tanítványainak adta, miközben mon
dotta: Vegyétek és igyatok ebből mind
nyájan: Mert ez az én véremnek kely
he. az új és örök szővetségé, a hitnek
titka, mely érettetek és sokakért ki
ontatik a bűnök bocsánatára.

Ezt valahányszor cselekszitek, az én
emlékezetemre cselekedjétek.

A pap a szent vért felmutatja és imtdja, a
IllÍIWtrána pedig csenget.

Úrfelmutatás után
Azért megemlékezünk, Uram, mi a

Te szol~áid, de egyszermind a Te
szent néped is, ugyanazon Krisztusnak,
a Te Fiadnak, a mi Urunknak áldott
szenvedéséről és halottaiból való fel
támadásáról, valamint dicsőséges
mennybemeneteléről is. És bemutatjuk
legmagasabb Felségednek saját aján
dékaiból és adományaiból e tiszta
áldozatot, az örök életnek szent ke
nyerét és az örök üdvösségnek kely
hét.

Memento. Emlékezzél meg, Uram.
N. N. szolgáidr61 és szolgálóidról is,



P.Mindörökkön
örökké.

M. Amen.
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kik bennünket megelőzve költöztek el
a hit jelével és a béke álmát alusszák.
Esedezünk, Uram, hogy nekik és mind
azoknak, kik Krisztusban nyugodtak
el, az enyhülés, világosság és béke
helyét megadd. Ugyanazon Krísztus, a
mi Urunk által. Amen.

Nekünk is, bünös szolgáidnak, akik
irgalmasságod sokaságában bízunk,
[uttass némi részt és közösséget szent
apostolaiddal és vértanúiddal és min
den szentjeiddel, kiknek társaságába,
könyörgünk, bocsáss be bennünket.
nem ugyan mint érdemünk mél
tánylója, hanem mint a bocsánatnak
adója, Krisztus, a mi Urunk által, ki
által mind e jókat, Uram, mindíg
teremted, megszenteled, élteted, meg
áldod és nekünk adod.

Altala. Vele és Benne van, minden
ható Atyaisten. a Szentlélekkel egye
temben minden tiszteleted és dicső
séged:

S. Per omnia sae
cula saeculorum.

M. Amen.
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Pater noster (Mj,atyánk)
Oremus. Prae- I Udvösparancso

ceptis salutaribus lat késztetésére és
moniti, et divina isteni tanítástól föl
institutione formati világosítva merjük
audemus dicere : mondani:

Pater noster stb. Miatyánk, stb.
(l. 10. oldal.)

Közben kétfelé töri a szent testei. a kehely
lány'rra helyezi. balfelének alsó sarkáb6l letör
egy darabol és ezzel a Pax Dominira a szent vér
fölött háromszor keresztet vet.

S.Per omnia sae- P. Mi ndörökkön-
cula seaculorum. örökké.

M. Amen. M. Amen.
S. Pax Domini P. Az Úr békéje

sit semper vobis- legyen mindíg ve-
cum. letek.

M. Et cum spi- M. És a te lel-
rítu tuo. keddel.

Agnus Dei, qui Isten Báránya,
tollis peccata rnun- ki elveszed a világ
di, miserere nobis. bűneit. irgalmazz
[Háromszor.] nekünk.

(Háromszor.)

Uram Jézus Krisztus, ki azt mon
dottad apostolaidnak: Békét hagyok
nektek, az én békémet adom nektek.
Ne tekintsd az én vétkeimet, hanem
Anyaszentegyházad hitét. Jóakaratod
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szerint tartsd meg Szentegyházadat
békében és egységben. Ki élsz és uralko
dol, Isten, mindörökkön-örökké. Amen,

Uram Jézus Krisztus, élő Istennek
Fia, ki az Atya akaratából a Szent
lélek közreműködésével halálod által
a világnak életet adtál, szabadíts meg
engem e szeatséges tested és véred
erejével minden gonoszságomtól és
minden rossztól. Add, hogy paran
csaidhoz míndíg híven ragaszkodjam
6s ne engedd, hogy tól ed valaha el
szakadjak. Ki ugyanazon Atyaistennel
és Szentlélekkel együtt élsz és ural
kodol, Isten, mindörökkön-örökké.
Amen.

Testednek vétele, Uram Jézus Krlsz
tus, melyet én méltatlan magamhoz
venni bátorkodom, ne váljék ítéle
temre és kárhozatomra, hanem kegyes
séged szerint szolgáljon lelkem és testem
oltalmára és lelkem gyógyulására. Ki
élsz és uralkodol az Atyával és a
Szentlélekkel egyetemben lsten, mind
örökkön-örökké. Amen.

A mennyeí kenyeret veszem magam
hoz és az Ur nevét hívom segítségül.

Baljába velZi a kebelylányért a IZeni leallel,
jobbjival mellél veri 61 húomlZor mondja:
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Domine. non

sum dignus. ut in
tres sub tectum
meum, sed tantum
dic verbo et sa
nabitur anima mea.

Uram. nem va
gyok méltő, hogy
hajlékomba jöjj.
hanem csak szó
val mondd és meg
gyógyul az én lel
kem.

A pap magához veszi az Úr testét él vérét.
Áldads után a lecke oldalán.

Communio. - Áldjuk az egek Iste
nét. minden élő előtt hálát mondunk
neki. mert irgalmasságot cselekedett
velünk.

Az oltár közepén a nép felé ford'1.lva:
S. Dominus vo- P. Az. Ur vele-

bis cum. tek.
M. Et cum spi- M. És a te lel-

riiu tuo. keddel.
A lecke oldalán:
Postcommunio. Könyörögjünk.

Váljék nekünk testünk és lelkünk
üdvére, Urunk és Istenünk, e szent
ségnek vétele és az örök Szenthárom
ság s ugyanazon osztatlan egység meg
vallása. a mí Urunk Jézus Krisztus, a
te Fiad által. M. Amen.
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P. Az Úr vele
tek. - M. És a
te lelkeddel.

P. A szent evan
gélium kezdete Já
nos szerint.

M. Dic,öség ne
ked. Uram I

Az. oltár közepén a nép telé lord ulva:

S. Dominus vo- I P. Az Úr vele-
bis cum. tek.

M. Et cum spi- M. És a te lel-
ritu tuo. keddel.

S.He, missa est." P. Menjetek.
M. Deo gratias. vége a misének.

M. Hála legyen
Istennek.

A pap kifelé fordul, megáldja a hivöket, kik ezt
az áldást keresztvetéeeel logadják.

S. Benedicat vos P. Áldjon meg
omnipotens Deus. benneteket a mín
Pater et Filius et denható Isten. az
Spiritus Sanctus. Atya, Fiú és Szent-

M. Amen. lélek. - M. Amen.
A pap az evangélium oldalára megy, a hivők

fölállnak.

S. Dominus vo
biscum. - M. Et
cum spiritu tuo.

S. Initium sancti
Evangelii secun
dum Joannem.

M. Gloria tibi,
Domine!

• Az.on misékhen, melyekhen nincsen Glória,
.Benedicamus Domlno't-t (Dlc.érjük az Ural) mond
a pap; gyászmi.ékban pedig .Requie.canl in
pace··I. Nyugodjanak békében. - M. Amen.
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Kezdetben vala az Ige, és az Ige
Istennél vala. és Isten vala az Ige.
Ez vala kezdetben az Istennél. Min
denek őáltala lettek és nála nélkül
semmi sem lett, ami lett ...

A PRÉDIKACIÓHAIJ.GATAS
A férfi eszes természete megköve

teli. hogy ismerje annak tartalmát.
amit hisz. E nélkül a tüzetesebb isme
ret nélkül a hite üres külsőség lesz
csupán. A tettei sem maradnak állha
tatosak, mert az ilyennek nincs meg
győződése.

Hitünket a jó könyveken kívül a
prédikációból ismerjük meg. E prédi
kációnak meghallgatása nem kötelező
ugyan általában bűn terhe alatt. 
mint a vasárnapi szentmise - de ha
hosszabb ideig nem hallgatja valaki,
látszik, hogya hit dolgaiban hanyag.

A prédikáció hallgatásában ne ér
dekességet keressünk. hanem e két kér
dés szempontjából hallgassuk minden
szavát: 1. mit kell e szerint hinnem?
2. mit kell e szerint megtennem ?
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A prédikáció előtt
"Jöjj el; Szenilélek Úristen /" 

ének. (Lásd hátrább, a Függelék
kőzött.]

A prédikáció után
- A bit, remény é. szer.tet felindítása. -

Hit. Hiszek tebenned, édes Iste
nem, ki a jóknak jutalmazója és a
gonoszoknak büntetője vagy. Hi
szem, hogy e~y Isten vagy három
személyben, Atya, Fiú és Szent
lélek. Hiszem lelkem halhatatlansá
gát, melynek váltságáért az Isten
Fia emberré lett, kínt, halált szen
vedett és az Oltáriszentségben is
tenségével és emberségével jelen
van. Ezenkívül hiszem és vallom
mindazt, amit Krisztus Urunk taní
tott, az apostolok hirdettek és a
római katolikus Anyaszentegyház
tart és vall. Ebben a hitben állha
tatosan akarok élni és halni i mert
te, Istenem, mindezeket ki;elentet
ted. aki végtelen bölcseség és csal
hatatlan igazság vagy.

Remény. Remélek, Uram Istenem,
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a te végtelen irgalmasságodban és
Krisztus Jézus érdemeiben, hogy
nekem megbocsátod teljes életem
ben elkövetett minden bűnömet,
örök üdvösséget adsz és annak el
nyerésére minden hasznos és szűk
séges kegyelmet: mert te, Istenem,
mindezeket kegyelmesen megígér
ted. aki hú és hatalmas vagy
ígéreteid teljesítésében.

Szeretet, Szeretlek téged, Iste
nem, mindenekfölött, teljes szívem
ből és teljes lelkemből a te benső
valóságos végtelen jóságodért.
szépségedért. tökéletességedért. me
lyért minden szeretetreméltó, nagy,
jó Isten vagy. Ó, bár oly igaz égő
szeretettel szerethetnélek, mint sze
retnek téged a szent angyalok és
dicsőült szentek, kiknek szereteté
vel egybekapcsolom az én csekély
szeretetemet és neked bemutatom.
Szeretem, Istenem, minden fele
barátomat is teéretted. mert paran
csolod, hogy szeressem öket. A te
szeretetedból minden testi .és lelki
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jókat kívánok nekik. Azért, akik
ellenem vétettek, azoknak tiszta
szivböl bocsánatot adok: akik ellen
pedig én vétettem, azoktól a te
szent Felséged előtt alázatosan bo
csánatot kérek és várok.

Töredelmesség. Mivelhogy igy
szeretlek, édes Istenem, ime e
szeretetedtöl Ielgeriesztvén, tiszta
szfvemböl szánom és bánom egész
életemben elkövetett vétkeimet,
hogy azokkal téged, minden szere
tetre mélt9 jó Istenemet megbán
tottalak. Utálom, gyülölöm azokat,
bár azt tehetném, hogy soha el ne
követtem volna I Most azért el
tökélt akarattal felteszem, hogy
legkisebb vétekkel sem bántalak
meg. Erősíts meg, Istenem, szent
kegyelmeddel ez indulatomban, fel
tett jószándékomban, hogy azok
ban holtig állhatatosan megmarad
jak. Amen.
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DÉLUTANI
LITANlA-AJTATOSSAG

A földi életben is, ha valakit meg
akarunk tisztelni, vagy ha egy nagy
úrtól kémi akarunk valamit, közösen,
küldöttséggel keressük fel. A közös
imának ilyen értelme van a vallásos
életben is.

Az Egyház ilyen közös imát tart
vasár- és ünnepnapok délutánján i de
más alkalmakkor is (szombaton, ünne
pek előtt stb.). E közös imákat litániá
nak szokták nevezni, mert fc5részüket
rövid, röpimaszerű könyörgések teszik
és ezeknek latin neve: litánia.

A litániákon való részvétel kegyes
dolog, de bűn terhe alatt nem kötelez.
Ne is tévesszük össze a szentmisével,
ami több, mint ima: Istennek bemuta
tott áldozat. Aki vasárnap ok nélkül
elmulasztotta a szentmisét, nem pótolja
azzal, hogy elmegy a litániára.

A litánián - mint a templomi élet
minden megnyilvánulásában - a vezető
szerep a férfiaké legyen. Nagyon messze
maradt annak a hitközségnek vallásos
élete, ahol a litánián csak az asszonyok
hangja hallatszik.

A templomi nyilvinos ájtatosságra a következ II
lit litánia-szöveget engedélyezte az Egyház:



64 Litánia Jéza. umt nw4ről

1. Jézu. nevéről uáM litánia, ezl mondjuk
évvégi hálaadáskor• úíévkor é. Jézu. ünnepein;

2. Jézu. Szívéről uólá litánia, a hó el.ö pénle
kén. első vasárnapján él Jézus Szive ünnepén;

3. Loretói litánia, közönséges vesázaapokon,
M'ria-ünnepeken, Izombaton i

4. SZInt Jó...' litániájfl. Szenl József ünnepein;
5. Mind.n.Zlnt.k litániája körmeneleken.

A délutáni ájtatosság szertartása ren
desen négy részből áll: 1. alítániából;
2. könyörgésekböl; 3. Szűz Mária idő
szaki karverséből (antifona); 4. Oltári
szentséggel való áldásből.

l. Litánia Jézus szent nevéről

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk I
Krisztus, hallgass minket I
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten l l
Megvált6 Fiúisten I -
Szeritlélek Úristen! ~

:~=Szentháromság egy Isten, -:
Jézus, élő Istennek Fia,
Jézus, Atyjának ékessége, I,..!:l&a

sJézus, örök világosság fénye,
Jézus, dicsőség királya,
Jézus, igazság napja,
Jézus, Szüz Máriának Fia,
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Szeretetreméltó Jézus,
Csodálatos Jézus,
Jézus, erős Isten,
Jézus, jövendő élet atyja,
Jézus, a nagytanács angyala,
Mindenható Jézus,
Türelmes Jézus,
Engedelmes Jézus,
Szelid és alázatos Jézus,
Szűzességet kedvelő Jézus,
Minket szerető Jézus,
Jézus, béke Istene,
Jézus, életünk adója,
Jézus, erények példája,
Jézus, lelkek buzgó gyámola,
Jézus, a mi Istenünk,
Jézus, a mi oltalmunk,
Jézus, szegények atyja,
Jézus, hívek kincse,
Jézus, a jó pásztor,
Jézus, igaz világosság,
Jézus, örök bölcsesé~,
Jézus, végtelen jóság,
Jézus, utunk s életünk,
Jézus, angyalok öröme,
Jézus, pátriárkák királya,

Czapik: Katollkwo (.rflak imaköDyn
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Jézus, apostolok mestere,
Jézus, evangelisták oktatója,
Jézus, vértanúk erőssége, ,
Jézus, hitvallók világossága,
Jézus, szűzek tisztasága,
Jézus, minden szentek koro-

nája,
Légy irgalmas I - Kegyelmezz

nekünk, Jézus J

Légy irgalmas I - Hallgass meg
minket, Jézus I
Minden gonosztól,

i Minden bűntöl,

A te haragodtól,
Az ördög incselkedéseitöl,
A tisztátalan lélektől,
Az örök haláltól,
Sugallataid elhanyagolásától,
Szent megtestesülésed titka

által,
Születésed által,
Gyermekséged által,
Isteni életed által,
Fáradalmaid által,
Haláltusád és szenvedésed által,
Ellankadásod által,
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Halálod és temetésed által, l
Feltámadásod által, j
Mennybemeneteled által, ·L
A legméltóságosabb Oltári- I-: ~
.. szentség szerzése által, ~.:;
Orömeid által, il
Dicsőséged által, :€

Isten Báránya, ki elveszed a világ
bűneit, - Kegyelmezz nekünk,
Jézusi

Isten Báránya, ki elveszed a világ
bűneit, - Hallgass meg minket,
JézusI

Isten Báránya, ki elveszed a világ
bűneit, - Irgalmazz nekünk, JézusI

Jézus, hallgass minket I
Jézus, hallgass meg minket!

2. Litánia Jézus szent Szívéről
Uram, irgalmazz nekünk I
Krisztus, kegyelmezz nekünk I
Krisztus, hallgass minket I
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaieten, } , .. -
Megváltó Fiúisten, ]o i ~
Szentlélek Uristen, ol

5"
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Szentháromság egy Isten,
Jézus Szíve, az örök Atya

Fiának Szíve,
Jézus Szíve, a Szűzanya mé

hében a Szentlélektöl képzett
Sziv,

Jézus Szive, az Isten Igéjével
lényegileg egyesített Szív,

Jézus Szíve, végtelen felségű ~
Szív, :;:1

Jézus SZiTe, Isten szent temp- ...Id

loma, ~
Jézus Szive, a Magasságbeli

nek szent szekrénye,
Jézus Szíve, Isten háza és a

mennyország kapuja,
Jézus Szíve, a szeretet lán- ol

goló tűzhelye, ':'
Jézus Szíve, az igazságosság 

és szeretet tárháza,
Jézus Szive, jósággal és sze

retettel teljes Sziv,
Jézus Szive, minden erény

mélysége,
Jézus Szíve, minden dicséret

re legméltóbb Sziv,
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gyalázatokkalJ

Jézus Szive, minden sziv ki-)
rálya és középpontja,

Jézus Szive, melyben a böl
cseségnek és tudománynak ősz
szes kincsei megvannak.

Jézus Szive, melyben az isten
Ilég egész teljessége lakozik,

Jézus Szive, melyben a meny- ..Irl

nyei Atyának kedve telt, :~
Jézus Szive, melynek teljes- ..Irl

Ilégéböl mindannyian meritet- Q)

tünk, d

Jézus Szive az örök halmok
kivánsága,

Jézus Szive, béketúró
nagyirgalmasságú Sziv,

Jézus Szíve, dúsgazdag
azok iránt, kik hozzád
modnak,

Jézus Szíve, az élet és szent-
&ég forrása,

Jézus Szive, Tétkeinkért en
gesztelő áldozat,

Jézus Szive,
tetézett Sziv,



70 Lilánia Jézu...,nl Szivéról

át- :i.
I:l:.,

..lll
cll

I:l

Jézus Szíve, gonoszságainkért}
megtört Szív,

Jézus Szíve, mindhalálig en
gedelmes Szív,

Jézus Szíve, lándzsával
döfött Szív,

Jézus Szíve, minden vigaszta
lás kútfeje,

Jézus Szíve, életünk és fel-
támadásunk, ~

Jézus Szíve, békességünk és ~
engesztelésünk, ol

Jézus Szíve, bűnösök áldo- a
zata, ol

Jézus Szíve, benned remény- :'
lők üdvössége.

Jézus Szive, benned kimúlók
reménysége,

Jézus Szíve, minden szentek
gyönyörűsége,

Isten Báránya, ki elveszed a vi
lág bűneit i - Kegyelmezz nekünk,
Uraml

Isten Báránya, ki elveszed a vi
lág bűneit j - Hallgass meg minket,
Uram I
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Isten Báránya, ki elveszed a vi
lág bűneit i - Irgalmazz nekünk,
Uram I

V. Szelid és alázatos szívű
Jézus,

F. Alakítsd szívünket a Te Szí
ved szerint.

Könyörögjünk/ Mindenható örök
Isten, tekints a Te szerelmes Fiad
Szívére és mindama dícséretre és
elégtételre, melyet a bűnösök nevé
ben irántad lerótt és nekik,
kik irgalmasságodért esdekelnek,
adj megengesztelödve bocsánatot
ugyanazon szent Fiad, Jézus
Krisztus nevében, ki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egyetem
ben Isten mindörökkön-örökké.
Amen.

Felajánlás Jézus szent Szívéhez

Édes Jézus, az emberi nem Meg
váltója, tekints reánk, kik aláza
tosan leborulunk oltárod elöU.
Tieid vagyunk, Tieid akarunk
lenni j hogy pedig annál szorosabb
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összeköttetésben lehessünk Veled,
íme, ma mindegyikünk önként a Te
szeatséges Szívednek szenteli ma
gát. Téged ugyan sokan sohasem
ismertek; parancsaid megvetve.
Téged sokan visszautasítottak. Ir
galmazz mindnyájunknak, jóságos
Jézus és vonj a Te szent Szívedhez
mindenkit.

Légy királya, Urunk, nemcsak a
Te híveidnek. akik sohasem távoz
tak el Tőled, hanem a tékozló fiúk
nak is, akik elhagytak j add, hogy
ezek az atyai házba csakhamar
visszatérjenek, hogy el ne vessze
nek a nyomorban és ínségben. Légy
királya azoknak, akiket téves véle
kedések tartanak fogva vagy akiket
egyenetlenkedés tart elszakítva s
hívd vissza öket az igazság kikötő
jébe s a hit egységébe, hogy rövid
idő mulva egy akol legyen és egy
pásztor. Légy királya végül mind
azoknak, akik a pogányok régi
babonaságában sínylődnek s ne
vonakodjál őket a sötétségből visz-
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szavezetni Isten világosságába és
országába. Tekints végül irgalmas
szemmel annak a népnek fiaira,
amely sokáig választott néped volt.
Az a vér, amelyet egykor magukra
kívántak, hulljon reájuk is mint
meg váltás és az élet keresztsége.
Adj, Urunk, a Te Egyházadnak
sértetlenül biztos szabadságot, adj
minden nemzetnek békességes ren
det i tedd, hogy a föld sarkai
ugyanezen szózattól visszhangoz
zanak : Legyen dícséret az isteni
Szívnek, mely által nekünk üdvös
ségünk támadt i övé a dicsöség és
tisztelet mindörökké. Amen.

3. Loretói litdnia
E Szúz Máriáról Izóló litánia elnenzéle onnét

nn, hogy Loretó Yároláhan imádkozták ebben az
alakjában. Részletei azonban igen régiek: hazánk
ban már a tIIrök időkben ilmerték.

Uram, irgalmazz nekünk I
Krisztus, kegyelmezz nekünk I
Krisztus, hallgass minket I
Krisztus, hallgass meg minket I
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Mennyei Atyaisten.
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Uristen,
Szentháromság egy Isten,
Szeatséges Szűz Mária,
Istennek szent Anyja,
Szűzeknek szent Szűze,
Krisztusnak szent Anyja,
Isteni kegyelem Anyja,
Tisztaságos Anya,
Szeplötelen Szűzanya,
Sérelem nélkül való Anya,
Szűz virág szent Anya,
Szeretetreméltó Anya,
Csodálatos Anya,
Jótanács Anyja,
Teremtőnk Anyja,
Űdvözítőnk Anyja,
Nagyokosságú Szűz,
1 isztelendő Szűz,
Dícsérendő szent Szűz,
Nagyhatalmú szent Szüz,
Kegyes és irgalmas Szűz,
Hüséggel teljes Szűz,
Igazságnak tükre,
Bölcseségnek széke,
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Örömünk oka,
Lelki tiszta edény,
Tiszteletes edény,
Ajtatosság jeles edénye,
Titkos értelmű rózsa,
Dávid király tornya,
Elefántcsont torony,
Mária, aranyház,
Frigynek szent szekrénye,
Mennyország ajtaja,
Hajnali szép csillag,
Betegek gyógyitója,
Bűnösök oltalma,
Szomorúak vigasztalója,
Kereszfények segítsége,
Angyalok királynője,
Pátriárkák királynője,
Próféták királynője,
Apostolok királynője,
Vértanúk királynője,
Hitvallók királynője,
Szüzek királynője,
Mindenszentek királynője,
Eredeti bűn nélkül fogantatott

királynő,

Szentolvasó királynője,
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Béke királynője,
Könyörögj érettünk I

Magyarok Nagyasszonya,
Könyörögj érettünk I

Isten Báránya, ki elveszed a világ
bűneit, - Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ
bűneit, - Hallgass meg minket I

Isten Báránya, ki elveszed a világ
bűneit, - Irgalmazz nekünk I

Könyörögjünk! Oltalmad alá fu
tunk, Istennek szent Anyja, könyör
gésünket meg ne vesd szűkségűnk
idején, hanem oltalmszz meg
minket minden veszedelemtől min
denkor dicsőséges és áldott Szűz,
Mi asszonyunk, mi közbenjárónk,
mi szószólónk! Engeszteld meg
nekünk Fiadat, a te Fiadnak ajánlj
minket, szent Fiadnak mutass be
minket.

V. Imádkozzál érettünk, Istennek
szent Anyja,

F. Hogy méItók lehessünk Krisz
tus ígéreteire.

KönyörögjünItI Kérünk téged,
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Úristen, engedd nekünk, szolgaid
nak, hogy folytonos lelki és testi
egészségnek örvendhessünk és a
mindenkoron dicsőséges és szeplö
telen Szűz Máriának esedezésére a
mostani szemerüságból kiszabadul
hassunk és örökkétartó 9römet
élvezhessünk.

V. Imádkozzál érettünk, Szent
JózsefI

F. Hogy méltók lehessfiok Krisz
tus ígéreteire.

Könyörög;ünk. Kérünk, Uram,
gyámolíts bennünket szent Anyád
jegyesének érdemei miatt, hogy
mindazt, mire a mi könyörgésünk
elégtelen, az ő esedezése által meg
nyerjük. A mi Urunk Jézus Krisz
tus által. Amen.

Szent Demót imódsóga Szúz
Máriához

Emlékezzél met, ó legkegyesebb
Szűzanya, Mária: még sohasem
lehetett hallani, hogy valakit te
llyámoltalanul magára hagytál, aki
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oltalmadat kérte é~ pártfogásért
hozzád folyamodott. En is hasonló
bizalomtól lelkesítve hozzád sóhaj
tok, ó szűzek Szűze j hozzád jövök,
ó kegyelmes Anyám; én nyomorult
bűnös fohászkod va lábadhoz boru
lok. Meg ne vesd könyörgésemet,
ó Anyja az örök Igének, hanem
fordítsd rám figyelmedet és hall
gasd, ó hallgasd meg kegyelmesen
kérésemet.

Szűz Mária időszaki karversei
<antifonák).

1. Adventtől Gyertyaszentelőig

Űdvözftönk Édesanyja, - Mennyek
nek megnyilt kapuja, - Tengerjárók
szép csillagai - Boldogságos Szűz
Mária I

Légy segítség hű népednek, - Az el
esett bűnösöknek, - Ki szülöje Istened
nek, - Anyja lettél Teremtődnek,

Mert !Ingyali köszöntésre - Rád szál
lott az Ur Szentlelke i - Ekkor lett az
örök Ige. - Szűz méhednek szűz
gyümölcse.

Azért, édes Iltenanyja, - Légy
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búnösök szószólója, - Botló lábunk
támasztója, - Udvösségünk nyilt kapuja.

Adjunk hálát az Istennek, - Atya,
Fiú, Szentléleknek, - Három Izemély
Felségének, - Egymivoltú Istenségnek.

V. Angelus Do- V. Az Úrangyala
mini nuntiavit Ma- köszönté Szúz Má-
riae. riát.

R Et concepit F. És S z e n t-
de spiritu Sancto. lélektől méhében

fogant.
. Könyörö8Íünkl Kérünk Téged,

Uristen! öntsd lelkünkbe szent
malasztodat, hogy akik az angyali
üzenet által szent Fiadnak, Jézus
Krisztusnak megtestesülését meg
ismertük, az ő kínszenvedése és
keresztje által a föltámadás dicső
ségébe vitessünk. Ugyanazon Urunk
Jézus Krisztus által. Amen.

Karáclol)ylól egészel) Gyerlyuzel)lelöig a kövel·
kező imát mondjak :

V. Post partum V. Szülésed után
Virgo invíolata szeplőtelen Szüz
permansisti. maradtál.

R. Dei Genitrix F. Istennek Saü-
intercede pro no- lője I Könyörögj
bi.. érettünk.



so Szűz Mária antiFonák

Könyörögjünk! úristen, ki a
Boldogságos Szűz Mária termékeny
szűzessége által az emberi nemnek
az örök üdvösség ajándékát adtad,
engedd, kérünk, hogy érettünk való
esedezésének foganat ját érezzük, ki
által méltókká lettünk megnyerni
az élet szerzőjét, a te Fiadat, a mi
Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.

ll. Gyertyaszentelőtől húsvétig
Mennyországnak Királynéja. - An

gyaloknak szent Asszonya. - Áldott
gyökér, Szűz Mária! - Üdvözlégy
Krisztus szent Anyja.

Te általad ~ világra - Új világosság
virrada, - Örülj, dicsöség virága.
Kinél szebb nem jött világra.

Áldott légy, drágalátos Szdz.
Isten veled, szép virág Szűz.
Mennyben szent Fiad mellett ülsz
S tudjuk, rajtunk is könyörülsz.

V. Dignare me V. Tégy mélt6vá
laudare te. Virgo engem, Szent SzűzI
sacrata I a te dícséretedre.

R Da mihi vir- F. A d j e r ö t
tutem contra ho- ellenségeid ellen.
stes tuos.
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Könyörögjünk I Adj, irgalmas
Isten, gyarlóságunknak oltalmat,
hogy kik az Isten Anyjának emlé
kezetét tiszteljük, az ö könyörgése
segitségével vétkeinkból fölkeljünk.
Ugyanazon Urunk Jézus Krisztus
által. Amen.

III. Húsvéttól Szentháromság
vasárnapjáig

Mennynek Királyné AsszonyaI
Örülj szép Szűz I Alleluja'

Mert kit méhedben hordozni
Méltó voltál. Alleluja!

Amint megmondotta vala, - Föl
támadott. Alleluja I

Imádd Istent, hogy "lemossa - BIi
neinket. Alleluja'

V. Gaude et lae- V. Örülj é. őr-
tare Virgo Maria f vendezz, Szűz Má-
Alleluia I ria f Alleluja f

R. Quia surrexit F. Mert valóban
Dominu! vere. föltámadott az Úr.
Alleluja. Alleluja I

Könyörögjünk! Úristen, ki szent
Fiadnak, a mi Urunk Jézus
Krisztusnak föltámadásával a vilá
got megörvendeztetni méltóztattál:

Czapik: KatolikUl férfiak imakönyve 6
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add, kérünk, hogy az Ö Anyja, Szűz
Mária által az örök élet örömeit
elnyerhessük. Ugyanazon Urunk
Jézus Krisztus által. Amen.

IV. Szentháromság-vasárnapjától
ádventig

Mennyországnak Királynéja. - Ir
galmasságnak szent Anyja f - Élet.
édesség, reménység I - üdvözlégy.
szép Szúz Mária I

Évának árva fial. - Számkivetett
maradéki. - Siralminak örökösi. 
Sok nyavalyáknak hajléki.

E siralomnak völgyében - Kik nya
valygunk nagy fnségben. - Hozzád
sóhajtunk mennyekbe, - Hol vagy
örök dicsőségben.

Azért. szószölönk, szemedet - For
dftsd hozzánk s kegyelmedet, - És a
te bünös népedet. - Oltalmazzad
hiveidet.

Ö édes Szúz, Irgalmadat - Mutasd
meg s kegyes voltodat j - Holtunk
után szent Fiadat, - Mutasd meg
boldogságodat I

V. Ora pro nO-I V. Imádkozzál
his, Sancta Del érettünk, Istennek
GenitrixI szent Anyjai
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R Ut digni ef-I F. Hogy méltók
ficiamur promis- lehessünk Krisztus
sionibus Christi. fgéreteire•
. Könyörögjünkl Örök mindenható

Uristen, ki a dicsőséges Szűz
Máriának testét és lelkét, hogy
szent Fiadnak méltó hajléka legyen,
a Szentléleknek munkálkodása ál
tal elkészítetted : add, hogy kik
emlékezetének örvendünk, kegyes
könyörgése által minden reánk
következő veszélytől és az örök
haláltól megszabaduljunk. Ugyan
azon Urunk Jézus Krisztus által.
Amen.

4. Szent József litániáia

Uram, irgalmazz nekünkl
Krisztus, kegyelmezz nekünkI
Uram, irgalmazz nekünk I
Krisztus, hallgass minket I
Krisztus, hallgass meg minket I
Mennyei Atyaisten, irgalmazz

nekünk I
Megvált6 Fiúisten, irgalmazz

nekünk!
6·
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Szentlélek Úristen, irgalmazz
nekünk I

Szenthároms,g egy Isten, irgal
mazz nekünk I

Szentséges Szüz Mma, könyö
rögj érettünk I

Szent József, könyörögj érettünk I
Dávid nemes sarja, könyörögj

érettünk I
Pátriárkák fénye, könyörögj éret

tünkl
Isten Anyjának jegyese, könyö

rögj érettünk J
A Szent Szüz tisztaságos őre,

könyörögj érettünk J
Isten Fiának névelőatyja, könyö

rögj érettünk J

Krisztus gondviselő oltalma-}
zója,

A Szentcsalád feje,
Igazságos József,
Tisztaságos József,
Nagyokosságú József,
Erőslelkű József,
Engedelmes József,
Hűséges József,
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Béketűrés példaképe,
Szegénység kedvelője,
Iparosok példaképe,
A házasélet dísze,
Szűzek őre,
Családok oszlopa,
Inségesek vigasztalója, ;~
Betegek reménye, ,!$
Haldoklók pártfogója, ~
Gonosz szellemek réme, ~
Az Anyaszentegyház védő- J

szentje,
Isten báránya, ki elveszed a vi

lág bűneit, - kegyelmezz nekünk I
Isten báránya, ki elveszed a vi

lág bűneit, - hallgass meg minket!
Isten báránya, ki elveszed a vi

lág bűneit, - irgalmazz nekünk J
V. Háza urául rendelte öt.
F. És egész országának fejedel

mévé.
Könyörögjünk! Úristen, ki Szent

Józsefet kimondhatatlan gondvise
léseddel szent Anyádnak jegyeséűl
választottad: add, kérünk, hogy
akit e földön pártfogónak tiszte-



IÜDk, közbenjárónk legyen a
mennyben. Ki élsz és uralkodol,
Isten, örökkön-örökké. Amen.

50 Mindenszentek litémiáia
- Szöveg6t lúd a 101. oldalon, -

AZ OLTÁRISZENTSÉGGEL VALÓ
ÁLDÁSRA

Amikor a pap az OltárisaeDiatget kiteni :

Sanctus, Sanc- I Szent vagy, Uram,
tus, Sanctus, szent vagy,
Sanctus, semper Mindenfölött szent
Sanctus - Jesus vagy, - Jézus ke
in Sanctissimo - nyér színében 
altaris mysterio. Az. Oltáriszentség-

ben.
Térdet s fejet hajtok, - Néked

áldást mondok, - Mert hiszem, hogy
valóban - Tagy e Szakramentomban.

Tebenned rembylek, - Szfnmböl
szeretlek, - Készebb vagyok meg
halni, - Mint ellened véteni.

AmIg a pap az OltirineDutget tömj6Dezi:

TlUltum ergo Azért ezt a nagy
Sacramentum Szentséget - Le-
Veneremur cemul. borulva imádjuk i
- Et antiquum ....., Teste s vére a
documentum Krisztusnak-Mert



Genitori Genito
que - Laus et
juhilatio. - Salus
honor, virtus quo
que. - Sit et bene
dictio i - Proce
denti ah utroque
- Compar sit lau
datio. - Amen.

V. Panem de
coelo praestitisti
eis.

R. Omne delec
tamentum in se
hahentem.

Oremus. Deus,
qui nobis sub
Sacramento míra
bili passionis tuae
memoriam reli
quisti, tribue, quae
sumus, ita nos
Corporis et San
guinis tui sacra
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Novo cedat ritui, itt vagyon, j61tud
- Praestet fides juk. - Ha elménk
supplementum - kel föl nem fog.
Sensuum deíectuí, juk, - Hitünkkel

megfoghatjuk.
Az Atyának és

Fiúnak - Dícséret
és tisztesség, 
Szentlélekkel egye
temben, - Áldás,
örök dicsöség,-

Háromsághan 
en szent Istent 

AIdjon minden
nemzetség. Amen.

V. Kenyeret ad
tál mennyekböl
nekik.

F. Mely teljes
minden gyönyör11.
Béggel.

Könyörögjünk.
Isten, ki e csodá
latos Szentségben
ránk hagytad szen·
vedésed emléke.
zetét, engedd, ké
rünk, úgy tisztel.
nünk Tested és
Véred szentséges
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mysteria venerari,
ut redemptionis
tuae fructum in
nobis iugiter sen
tiamus. Qui vivis
et regnas cum Deo
Patre in unitate
Spiritus Saneli
Deus per omnia
saecula saeculo
rum. Amen.

titkait, hogy meg
váltásad gyümöl
csét szüntele n
érezzük. Ki élsz és
uralkodol az Atyá
val és a Szent
lélekkel egyetem
ben, Isten mínd
örökkön.örökké.

Amen.

XONGREGANISTAK
FOGADALMA

Szentséges Sz\1z, Isten Anyja, Mária,
én N. N., noha teljesen méltatlan
vagyok arra, hogy neked szolgáljak,
mégis, mivel a te csodálatos jóvoltod
biztat és a kivánság, hogy neked
szolgáljak, ösztönöz: megválasztlak ma
szent örzőangyalom és az egész meny
nyel udvar jelenlétében Asszonyom
nak, szósz6lómnak és Anyámnak, és
erősen megfogadom, hogy neked
örökké szolgálok és amennyiben raj
tam áll, azon Iparkodom, hogy mások
ls hűségesen szolgáljanak neked.
Jézus Krisztus értem ontott vérére
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kérlek tehát és könyörgök hozzád.
ó jóságos és kegyes Anyám. fogadj
engem híveid sor4ba és örökös szol
gádnak. Allj mellettem minden csele
kedetemben és szerezd meg nekem
azt a kegyelmet. hogy szóval. tettel
és gondolattal úgy vlselkediem, hogy
soha se a te. se szentséges Fiad tiszta
Szivét meg ne bántsam. Emlékezzél
meg rólam és ne hagyj el halálom
óráján. Amen.





3. A FÉRFI UNNEPI HÓDOLATA
ISTEN ELÖTT

A családJ életben minden évben meg
szokták ünnepelni a nagyobb esemé
nyek - szűletés, házasságkötés, halál
- évfordulóit. Ha e napok emlékeit
végiggoadoljuk, elöttünk áll egész éle
tünk minden örömével, bánatával és
tanulsáfával.

Az egyházi életben ls tartunk ilyen
emléknapokat. Üdvösségünk története
nagyobb eseményeinek évfordulói,
egyes nagy hitigazságoknak, a hit nagy
embereinek la szenteknek) emléknapjai
ezek. A közös nevük: ünnep (latinul:
festum). Ha végiggondoljuk e napok
eseményeit, tárgyalt, egy év alatt egész
hitünk vázlatát és történetét átismétel
jük.

Az ünnepnapok ~özül vannak egye
sek, melyeket éppúgy ken megszentel.
nünk. mint a vasárnapokat: szentmise
hallgatással és munkaazünettel. Ezek a
kötelező ünnepek a következők: Szep-



látelen Fogantatás, Karácsony napja,
Újév, Vízkereszt, Áldozócsütörtök, Ur
napja, Szent Péter és Pál napja, Nagy
boldogasszony, Mindenszentek ünnepe.
(Húsvét és pünkösd vasárnapra esnek.
azért nem említettük.) A többi, itt fel
nem sorolt ünnepeket is szép, ha meg
tartjuk, de nem követünk el bűnt, ha a
föntieken kivül szentmisét nem hallga
tunk. Ilyen ünnepek, amelyeken nem
kötelező a szentmise és a munkától
való megtartózkodás, a következők:
Karácsony másodnapja, Gyertyaszentelő,
Gyümölcsoltó, Húsvét másnapja, Pün
kösd másnapja. Szent István, Kísasszony
napja.

Az ünnepnapok megtartása és meg
tartatása a férfi kötelessége elsősorban.
Egyrészt azért, mert általa öntudatossá
lesz a hitélete i másrészt azért, mert ő
a család feje, akinek gondoskodnia kell,
hogy Istent nemcsak 6, hanem a hozzá
tartozók is dícsérjék.

Az. ünnepek megszentelése a vasár
nap megülésének módján történjék,
csakhogy azonfelül kapcsoljuk még
hozzá az ünnep tárgyának mllggondolá
sát (minden ünnepnél apró betüvel kö,
zöljük) és az: aznapra való különleges
Imát.



Advent
A kar'clony elötti néllY hetet 'dventnek nevez

dik. Advent Úrjövetet f jelent. Annak ez időDek
emlékére üljük, amelyen kerelztül az emberiség
JézuI eljövetelét várta. (AdveDtben ma mir nince
böj!.)

Könyörgés. Serkentsd, Uram, szí
vünket Egyszülötted útjának elké
szítésére, hogy az Ö eljövetele által
mélt6kká legyünk megtisztult lélek
kel szolgálni neked. Ugyanazon a
mi Urunk Jézus Krisztus által.
Amen.

Szeplőtelen fogantatás ünnepe
Dec. 8. - Parancsolt ünnep.

Tárgya: Szüz Miria JézuI érdemei mi.tt Isten
kegyelméből, élete első pillanatától ment volt ez
'teredő bÚDt61. Az ünnep újabb él e tan kimon
d..... il újabb (18S4), d. maga annak tartalma ős
régi él éluzerü következménye hiltételeinknek.

Szűz Mária tisztelete a katolikUl férfiaknak
mindenkor kedvel 'jtatosság volt. Jézult mint Iste
nünket imádjuk, de az Ö Édelanyját lisztel jük.
Ha nem tennők. emberi eszünket kellene meg
tagadnunk. Eszűnkön kivül szivünk il hozz' kap
elol. mert benne találjuk meg az ember ideiljának
- a Szűznek él az Anyának - Clodál egyelülé
sét, A Szűz előtt, mi férfiak. nagy liszteleltel haj
lunk meg. Az anyához pedig a lzeretet kapcsol él
bizalommal marünk fordulni M'ri'hoz, aki Jézus
ban mindannyiunknak ADyja.
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Könyörgé.. Uristen, ki a Boldog
ságos Szűz szeplötelen fogantatása
által szent Fiadnak méltó lakó
helyet adtál, kérünk téged, hogy
valamint szent Fiadért, őt minden
bűntől tisztán megóvtad, az ő ese
dezése által minket is tisztán engedj
magadhoz s meg ne ismerje a mi
lelkünk a bűn szennyét, hanem
mindenkor őrűljűnk a tiszta és eré
nyes életnek. A mi Urunk Jézus
Krisztus által. Amen.

Lúd még a loretói llünU.t 73. oldal.

Karácsony ünnepe
- Dec. 25. - Parancsolt ünnep.-

Öor66 hal!Yom6Dy Izerlnt dIC. 25-in Izll1etett
Jézul. E napon minden pap hArom Izentmllét
mondhat. A hIvek réozére coak .gy kötelero. 
Karácsonykor fenyőlát ozoktak diozlteni, ami réfi,
pog6Dyoktól átvett ozokás; ozenteljük meg &ZAItaI.
hogya la alá jászolt vagy betlehemet állItunk. 
Karácsonyelőnapja. dec. 24. ozigorú Mjt. mely~
Dek aajátsága, hogy f6étkezéae uokáaaiDk ozeriDt
..te van.

Könyörgés. Hiszem, Jézusom,
hogy emberré lettél, mert csak igy
tudtál szenvedni a mi bűneinkért,
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Tudom, Jézusom, hogy megváltá
sod nagy munkáját gyermekké
léteddel kezdted meg. Hittel boru
lok le ezért előtted ma, midön ezt
ünnepeljük, ó isteni Kisded és
hálatelt szivvel mondom: legyen
dicsöség e nagy jóságodért az
Istennek I

Uram, szegényen, törékeny test
tel kezdted földi életedet és ugyan
ily szegényen küzdötted azt végig.
Megszégyenülök, Uram, ha ezt meg
gondolom, mert a multban a nél
külözés és szegénység csak panaszt
csalt ajkamra a helyett, hogy pél
dádat követve, a földi értékek elött
az égi gazdagság megnyerésére
iparkodtam volna.

Krisztusom I Szivem szeretettel,
akaratom nemes elszántsággal van
ma tele. Ma hozzád ragaszkodom
és el nem akarlak hagyni soha.
Add kegyelmedet, hogy e boldog
érzés mindenkor megmaradjon szi
vemben és a jóakaratú emberek



békéje tegye könny6vé számomra
az élet nehézségeit. Amen.

Karácsony másnapja
- Dec. 26. - Nem kötelező ünnep.-

Szent Iotván .1&6 vértanú ünnepe. A jeruzsálemi
6.egyház diákonus. volt, akit Kriaztusban való
hitéért • 35. év dec. 26-án a z.idők megköveztek.
BAtran tanú.Agot tett Jézu. meUett éa uto1&ő pil
lanalAban is ellenaégeiért imAdkozott.

Könyörgés. Add, Uram, kegye
sen, hogy akit tisztelünk, azt köves
sük is j még ellenségeinket is sze
retni tanuljuk, mert ma azt ünne
peljük, aki üldözőiért is kérte a Te
szent Fiadat, a mi Urunk Jézus
Krisztust, aki teveled él és uralko
dik mindörökkön-örökké. Amen.

tv vége
Könyörgés. Mindeneknek min

denható Teremtője, néhány pilla
nat és ismét vége lesz egy eszten
dőnek. Elmúlt minden viszontag
ságával, melyeket nem egyszer alig
tudtam elviselni i elmúlt minden
örömével, melyekben állandó bol
dogságot képzeltem.
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Időnek és örökkévalóságnak Ura,
számot kell adnom, mire fordítot
tam ez esztendőt, melynek végét
ezer meg ezer embertársam nem
érte el. Rettegek e számadástól,
érezvén, hogy oly sokszor vétkez,
tem.

Uram, ne szállj velem ítéletre
mert ha gonoszságainkat tekinted,
Uram, ki állhat meg előtted? Tö
röld el számtalan meggyónt vétke
met az ártatlan Bárány vérével,
mely a kereszt oltárán az egész
emberi nemért kiontatott. Istenem,
könyörülj rajtam J Ime, örömest
kívánok megbékülni, kész vagyok
veled új szővetségre lépni s a jövő
esztendőben jámbor életet élni.

Azon számtalan jótéteményedért,
melyekben a lenyugvó esztendőben
részesítettél, szívemet, lelkemet s
mindenemet felajánlom neked, mint
jótevő Atyámnak, Uramnak, Iste
nemnek, hálaadó áldozatul s le
borulva dicsőítlek, magasztallak és

Czapik: Katoliku. "rfi.k ím.ldIDYV' 7
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imádlak téged most és mindörök
kön-örökké. Amen.

Újév
- Jan. 1. - Parancsolt ünnep.

JézuI kllrülmetéltelélének él névadásának ün
nepe. A polgári év kezdete.

JézuI Izeni nevének lilániája. Lásd 64. oldal.

Könyörgés. Uram J Új esztendőre
ébresztettél, melynek minden napja
a Te ajándékod és minden tette az
én számadásom tárgya lesz. Erős
szándékom, hogy ezen esztendő
minden percét a Te parancsaid tel
jesitésére használom fel és töre
kedni fogok, hogy nemcsak magam
szolgáljalak, hanem mások is di
csőítsék szent nevedet. Add ehhez,
Uram, szent kegyelmedet, melyet
ha el nem vonsz tőlem, minden
nemesre és jóra képes leszek. Ha
pedig úgy tetszenék végtelen böl
cseségednek, hogy e kezdődő év
legyen életem utolsó esztendeje,
arra kérlek, Uram, hogy a kegye
lem állapotában a szentségekkel
megerősítve várhassalak Téged.
Amen.
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Jézus nevenapja
Janu'r 2-5 napjaira elő valárnapon ünnepeljük

Jézul nevenapját. Amely évben e napra nem eaik
valámap, abban az évben jan. 2-án tartjuk. Nem
kötelező ünnep.

Jézus szent nevéről szóló litánia.
Lúd 64. nldal.

Vízkereszt
- Jan. 6. - Parancsolt ünnep.

Tárgya: Három esemény. t. Az Urat a bárom
napkeleti bölcs imádja. innét a Háromkirtlynk nep
jának il nevezik; 2. Jérol a Jordán.folyóban mell
kereaztelkedik; 3. a kánai menyegzőnellő caodájit
telzi. Előző napon vizet IzenteInek, innen van az
ÜDn!e magyar neve.

Könyörgés. Uram I A három nap
keleti bölcset csillagfénnyel vezet
ted a helyes útra és megadtad
nekik a kegyet, hogy szent Fiad
elött színről-színre leborulhattak;
kérlek: vezéreld az én lelkemet is
tanftásod igazságaival a helyes
úton és add kegyelmedet, hogy élő
hittel tudjak leborulni egész ház
népemmel együtt előtted és téged
bátran megva1ljalak mindenkor.
Amen.

r
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Gyertyaszentelő
- Febr. 2. - Nem kötelező ünnep. 

Tárgya: Jézust Anyja a templomban bemutatja
60 Simeon tanúságot tesz megváltói hivatásáról.

Ugyanekkor tartjuk a gyertyaszentelht il. A
r6mai pogányok e napon Pluto tiszteletére fáklyás
menetet tartottak; a kereutények is átvették a
körmenetet, de 6k a világ Világouágát : Jézult di
cs6ltették általa.

Könyörgés. Úristen, kinek a
Szent Szűz Jézust bemutatta, add,
hogy egykor előtted megjelenve,
tisztán és erényekkel telve mutas
sam be majd neked én is lelkemet.
Amen.

Jézusom, a te tanftásodat jel
képezi az oltár gyertyája, amely
világit és melegít i add, hogy igaz
ságaid világosságát soha szem elől
ne tévesszem, és tanftásod követése
hozza meg lelkem boldogságát.
Amen.
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Szent József ünnepe
- Márc. 19. - Nem parancsolt

ünnep.
Tárgya: S.ent Józsefnek. Jézus nevelőatyjának

emléke. A becsületesség, munkaszeretet, alázalos
.ág. önzetlenség példaképe. Ez erényeivel mintája
a kerelZlénf családapának é. férfinak.

Könyörögjünk I Isten, ki Szent
Józsefet kimondhatatlan gondvise
léseddel szent Anyádnak jegyeséül
választottad; add, kérünk, hogy
akit e földön pártfogónak tiszte
lünk, közbenjárónk legyen a
mennyben. Ki élsz és uralkodol,
Isten, örökkön-örökké. Amen.

Szenl Jó •• ef Iitániája 83. Iap.

Gyümölcsoltó
Márc. 25. - Nem parancsolt

ünnep.
Tárgya: Gábriel l6angyal tudtul adja Szűz Má·

riának Jézu. megle.te.ü1hél.

Alkalmas ima: Az Ürangyala
(1. 14. oldal).

Nagybójt
Kezdődik hamvazólZerdával é. tart nagyszombat

délig. Jóna ldDueavedéaéaek emlékável -foglalkoz.
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zunk ez idöben, amely foglalkozu a búnbánat és
megtisztulu gyümölcseit van hivatva megteremni
le1künkben. E napokban a kor.szmU ájla/ouágol
v6gezzük.

Kereeztúti ájtatosság
A jeruuilemi keresztények biztosan végigjárták

a helyeket, melyeket Jézus kinszenvedésével meg
szentelt. Mi lól.kb.n járjuk ezeket végig, amikor a
keresztút 14 illomásáról megemlékezünk. Nem
szüksél!es ez alkalommal hosszú szóbeli imákat vé
.-znwik, hanem inkább az egyes állomások tört6
neti ..eményéröl gondolkozzunk, gyakorlati aIkaI
mazút téve magunkr.. Minden illomásnil mond
junk el ezen elmélkedésen kivül egy-egy Miatyán
kot. Az Egyház csak azt köti ki, hogy az egyes
állomásokat valóban végigjárjuk vagy legalábbi.
közllttik helyet viltozlassunk, pl. letérdelünk éa
fölkelünk.

1. állomás: 1. Gondold el a tör
ténelmi eseményt: Jézust halálra
itélik. ÁrtatlaD. Pilátus igazságta
lan biró. - 2. Vonj ebből magadra
üdvös alkalmazást: ha most engem
megítélne az igaz Isten? Ártatlan
nak találna-e? Hát amikor én
ítélem meg magam, igazságos va
gyok-e?

11. állomás. 1. Jézus a keresztet
vállára veszi. Önként teszi. - 2.
Én hányszor türelmetlenkedem, ha
Isten valami szenvedést küld reám?
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lll. állomás. 1. Jézus először
esik el a kereszt alatt. - 2. Az én
bűneim is súlyosbították azt a ke
resztet. Főleg melyek?

IV. állomás. 1. Jézus szent Any
jával találkozik. Egy szerető szív
a sok kínzó között. - 2. Mária
fájdalmának az én bűneim is okai
voltak. És most sem vagyok sokszor
részvevő szívvel a szenvedő Jézus
iránt.

V. állomás. 1. Jézus alig bírja a
keresztet. A poroszlók Cirenei
Simont kényszerítik, hogy segitse
vinni. - 2. Simonhoz hasonló az a
férfi, aki önmagától nem akar fele
barátjával jót tenni, akit a jóra
sok szóval kell indítani.

VI. állomás. 1. Veronika kendő
jét nyujtja Jézusnak. Visszakapja
Jézus arcának véres nyomaival. 
2. Iparkodunk-e enyhiteni Jézus
mai keresztútját, amikor az embe
rek bűnei újra és újra megbántják?
Különösen megbántják az Oltári
szentségben.



104 K~r~.%Mt

VII. állomás. 1. Jézus másodszor
is elesett a kereszt alatt. A po
roszlók ütik-verik. - 2. Hányszor
estem én is vissza ugyanazon bű
neimbe, melyek megiavítását pedig
oly erősen ígértem. Ez az állhatat
lanság szégyene a férfinak.

VIII. állomás. 1. A jeruzsálemi
asszonyok sírnak Jézuson. Jézus
szól nekik: Sírjatok magatok es
fiaitok felettI - 2. Jeruzsálem
asszonyai részvevően gondoltak
Jézusra. Én férfi vagyok, nekem az
érzelemnél tovább kellene menni:
a tetthez. Jézus szenvedését enyhí
teni fogom: bűneim jóvátételével.

lX. állomás. 1. Jézus harmadszor
esik el a kereszt súlya alatt. Föl
ráncigálják és tovább kényszerítik.
- 2. Nem férfias dolog tovább kí
nozni a kimerültet. Ujabb és újabb
bűnökkel megbántani az Üdvözítőt
hasonlóképen nem férfias.

X. állomás. 1. Jézust ruháitól
megfosztják. Szégyenszemre mezte
lenül áll a szemérmes Krisztus. -
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2. Nag,y fájdalmat okoz Krisztus
nak a szemérmetlenség bűne. Meny
nyivel kevesebb ily bűn volna, ha
mi férfiak komolyabban üldöznők
ezt a bűnt l

XI. állomás. 1. Jézust keresztre
feszítik. Hallom a kalapácsütése
ket, látom a csorgó vért. - 2. Jézus
engedelmesen eltűrte az emberek
kínzását. Én hányszor nem tűrtem
Isten és az Egyház parancsait?

XII. állomás. 1. Több órai kínló
dás után Jézus meghalt. Beteljese
dett. - 2. Jézus az életét odaadta
a mi üdvösségünkért. Mi pedig
férfiak, sokszor mily csekélységért
nem engedünk az Ö parancsának I

XIII. állomás. 1. Jézus holttestét
leveszik a keresztről. Férfiak segí
tenek. - 2. Mily különb lett volna,
ha a keresztrefeszítés előtt Jézus
pártjára állottak volna. Iparkodni
fogok, hogy ne annyira bűneimet
kelljen jóvátennem, mint inkább
hűen kitartsak Jézus mellett, bűnt
nem követvén el.
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XlV. állomás. 1. Jézust egy UJ
sírba eltemetik. - 2. Hasonlókép
pihen Jézus az Oltáriszentségben.
Meglátogatom ezután gyakrabban.
Tisztelettel térdelek majd le előtte
a templomban.

Nagypéntek
Tárgya: Jézus halála: Az egész szertartás erre

yonatkozik. E napon nincaen Izentmi.e, a szertarlú
keretében csupán a pap áldozik. Végezzük el e
napon a keresztulat és látOQassuk meg a szenlslrt,
ahol imádjuk a kitelt Oltáriszentséget.

Húsvét
Tárgya: Jézus feltámadása. Hitünk legelső és

legf6bb ünnepe, mert Jézus föltámadásával pecsé
telte meg megváltáounkat és ezzel bizonyltotla be
legjobban istenségét. Húsvét ezért az öntudatos hit
ilDnepe.

Könyörgés. Feltámadt Jézusi Le
borulok előtted. Legyőzted a halált
és ezzel bebizonyitottad, hogy Isten
Fia vagy. Bebizonyftottad, Uram,
hogy hatalmad van üdvőzftésünkre
és minden szavad igazság, paran
csaid pedig az Isten útjai. Hiszek
ezért benned és imádlak, Jézusom!

Uram! Feltámadásod nemcsak
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hitemet éleszti, hanem reményemet
is erősíti. Remélem, Jézusom, hogy
szent kegyelmed a boldog feltáma
dás útjára segit engem is. Igérem,
Krisztusom, hogy magam férfiasan
iparkodni fogok, hogy lelkem a
bűnben meg ne haljon, hanem a ke
gyelem állapotában várja az itéletet
és általa az örök élet birtoklását.
Amen.

Búzaszentelőés keresztiár6-napok
- Ápr. 25. és áldozócsütörtök előtti

három nap.
A bdzuzentelő körmenetben Isten áldását kérjük

a vetésre. Ösrégi szokás, már a pogány Rómában
is megtartották.

A keresztjáró napokon bünbánati kllrmenalet
tartunk a község másik templomáboz vagy kereszt
jébez, kérve Isten segllségét szükségeinkben.

Mindkét körmenetnek a ..enlmise után főré..e
a Mináenazmt.k lüánúíja. amelyet az úton énekei
nek.

Mindenszentek litánláia

Uram, irgalmazz nekünkl
Krisztus, kegyelmezz nekünk I
Krisztus, hallgass minket I
Krisztus, hallgass meg minket!
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Mennybeli Atya-Isten,
Megváltó Fiú-Isten,
Szentlélek Uristen,
Szentháromság egy Isten,
Szentséges Szűz Mária,
Istennek szent Anyja,
Szűzeknek szent Szűze,
Szent Mihály főangyal,
Szent Gábor főangyal,
Szent Ráfael főangyal,

Mindnyájan szent angyalok és
főaneYalok, - Könyörögjetek éret
tünkl

; Mindnyájan dicsőült szentek lel
'kei, - Könyörögjetek érettünk I

Keresztelő Szent János, - Kö
nyörögj érettünk l

Szent József, - Könyörögj éret
tünkl

Mindnyájan szent pátriárkák és
próféták, - Könyörögjetek éret
tünk!

Szent Péter apostol,
Szent Pál apostol,
Szent András apostol,
Szent Jakab apostol,
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Szent János apostol,
Szent Tamás 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

evangelisták, Könyörögjetek
érettünk l

Mindnyájan Krisztus szent tanít
ványai, - Könyörögjetek érettünk I

Mindnyájan aprószentek, - Kö
nyörögjetek érettünk l

Szent István vértanú, - Könyö
rögj érettünk J

Szent Lőrinc vértanú, - Könyö
rögj érettünk I

Szent Vince vértanú, - Könyö
rögj érettünk I

Szent Adalbert vértanú, - Kö
nyörögj érettünk I
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Szent Fábián és Sebestyén
vértanúk,

Szent János és Szent Pál
vértanúk,

Szent Kozma és Demjén
vértanúk,

Szent Gyárfás és Protáz
vértanúk,

Mindnyájan szent vértanúk,
Szent Szilvaszter pápa,
Szent ~mbrus püspök,
Szent Agoston püspök,
Szent Jeromos hitvalló,
Szent Márton püspök,
Szent Miklós püspök,
Szent István király,
Szent Imre,
Szent László,
Mindnyájan szent püspökök és

hitvallók, - Könyörögjetek éret
tünkl

Mindnyájan szent tanitók,
Könyörögjetek érettünk I
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Szent Antal,
Szent Benedek,
Szent Bemát,
Szent Domonkos,
Szent Ferenc,
Mindnyájan szent papok és levi-

ták, - Könyörögjetek érettünk I
Mindnyájan szent szerzetesek és

remeték, - Könyörögjetek éret
tünkl

Szent Mária Magdolna,
Szent Erzsébet,
Szent Ágota,
Szent Luca,
Szent Ágnes,
Szent Cecília,
Szent Katalin,
Szent Anasztázia,
Mindnyájan szent szűzek és öz-

vegyek, - KönyörölZjetek érettünk!
Istennek minden szentjei,

Könyörögjetek érettünk!
Légy irgalmas I Uram, kegyel

mezz nekünk I
Légy irgalmas I

meg minket!
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Minden gonosztól,
Minden bűntől,
A te haragodtól,
A hirtelen és készületlen ha

láltól,
Az ördög cseleitől, . ~
Haragtól, gyülölségtöl s min- ~

den gonosz akarattól, d

A tisztátalan lélektől,

Mennykötöl és égi háborútól, Ei
A földrengés ostorától, ol

Döghaláltól, éhségtől és ..
háborútól, ~

Az örök haláltól,
Csodálatos megtestesűlésed

által,
Eljöveteled által,
Küldetésed által, ~
Keresztséged és böjtölésed ~

által, .
Kereszted és kínszenvedésed

által,
Halálod és temetésed által,
Szentséges feltámadásod

által,
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Csodálatos mennybemene-
teled által, !...1i

A vigasztaló Szentlélek el- jii
jövetele által, i Ü

Az itélet napján, ::E~
Mi bűnös lelkek,
Hogy nekünk irgalmazni mél

tóztassál,
Hogy nekünk megbocsátani _

méltőztassál, ~
Hogy minket igaz bűnbánatra i

vezérelni méltóztassál, 'l:lIl

Hogy a te Anyaszentegyháza- El
dat kormányozni és megerősíteni UJ

méltóztassál, :
Hogy a római pápát s minden ;J§

egyházi rendet tökéletes életben ~
megtartani méltóztassál, ..,;

Hogy az Anyaszentegyház el- 0&
lenségeit megalázni méltóztassál, ~

Hogy a keresztény királyok- ~
nak s fejedelmeknek békességet ot
s egyetértést adni méltóztassál, ~

Hogy az egész kereszténység
nek békességet s egyetértést
adni méltóztassál,

Czapik: Katoliku. férfiak imakllD"". 8
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Hogy az összes tévelygőket az
Egyház egységébe visszahívni
és a hitetleneket az evangélium
világosságához elvezetni méltóz
tassál,

Hogy bennünket szent szo1J!á- ~
latodban megerősíteni és meg- ~
tartani méltóztassál, "e

Hogy elménket mennyei kíván- 'Ql

ságokra felindítani méltóztassál, 8
Hogy minden velünk jót tevő- ..

nek örökkévaló javaidat adni '"
méltóztassál, ~

Hogy magunk - felebarátaink ..CI

s a velünk jót tevők lelkét az '"ö
örök kárhozattól megmenteni;'
méltóztassál, :2!

Hogy a földnek bő gyümöl• .:d

esét megadni és megtartani mél- :§
tóztassál, ~

Hogy a megholt híveknek őrök
nyugodalmat engedni méltóztas
sál,

Hogy minket meghallgatni mél-
Jtóztassál,



Aldozócritörtök 115
Istennek fia,

Kérünk téged, hallgass meg minket I
Isten báránya, ki elveszed a világ

bűneit, - Kegyelmezz nekünk I
Isten báránya, ki elveszed a világ

bűneit, - Hallgass meg minket!
Isten báránya, ki elveszed a világ

bűneit, - Irgalmazz nekűnk I
Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket I
Uram, irgalmazz nekünk I

Krisztus, kegyelmezz nekűnk I
Uram, irgalmazz nekűnk I

Aldozócsütörtök
Tárgya: Jézu. mennybemenetele. - Perancoolt

ünnep.

Könyörgés. Engedd, kérünk,
mindenható Isten, hogy mi, akik
hisszük, hogy egyszülött Fiad, a mi
Megváltónk, a mai napon meny
nyekbe felment, elménkkel magunk
is a mennyekben lakjunk. A mi
Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

S·
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Pünkösd
T6'1lya: A Szentlélek elillvetele. az ellll ke

reutányek megtárále, az Egyhb megalakulÚIl.
EII11 napja paruClolt finnep.

Könyörgés. Úristen I Ki a mai
napon a hivek szivét a Szentlélek
felvilágosftása által tanítottad: add
nekünk, hogy ugyanazon Szentlélek
ben mindíg igazán érezzünk és az
ő vigasztalásának mindenkor örven
dezzűnk, A mi Urunk Jézus Krisztus
által. Amen.

Szentháromság ünnepe
- Pünkösd utáni vasárnap 

T6r,ya: A Szentháromlág együttel llnneplále.

Mondjuk el meggondolva a
Hiszekegy-et és a Dicsőség-et.

Úrnap
T6r,ya: Az Oltáriuenbág anneplále. Az

Oltárilzenuág alapltálát nem tudjuk naQYcllltörtö
kön kellökáp megülni. ezárt 1264-ben IV. Orbán
pápa Szentbáromlág ünnepát követő csütörtököt
jelölte ki erre. Paraneaolt bnep. A körmeneten
minden fárfi vegyen rálZt ál nyiltan tanÚlIba hitát.

Könyörgés az Oltáriszentségről.
(1. 87. oldal.)
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Szent Péter és Pál ünnepe
- Jún. 29. - Parancsolt ünnep. 

Tárlya: Szent Péter és Pál apostolok ftl1aDÚ·
halála. E napon Szent Pétert keresztre fe..lteUék é.
Szent Pált lefejezték. Egyben a pápaság ünnepe is.

Könyörgés. Uram I Ki Szent
Péternek adtad át az Egyházad
fölötti hatalmat, kérlek, adj kitar
tást, hogy Szent Péter utódának, a
római pápának szavát mindenkor
Krisztus helyettese parancsának te
kintsem és hűséggel kövessem.

-JézusomI Kinek tanítását Szent
Pál oly világosan hirdette és bát
ran védte, add az én eszemnek is
a megértés kegyelmét és adj bátor
ságot, hogy tanaidért sikraszálljak
és ellenségeiddel szemben meg·
védelmezzem azokat. Amen.

Jézus Szíve ünnepe
- Úrnap nyolcadát követő péntek.

- Nem parancsolt ünnep. -
Tárlya: Jézus isteni Szivének imédálIa. Jézus

egé.. emberi teste imédésunk tárgya. de I6leg
Szive az, mert ez jelképezi a nagy szeretetet, amely
Jézus minden teUének forrása.

Könyörgés: Jézus Szive-litánia.
(L. 67. oldal.)
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Nagyboldogasszony
- Aug. 15. - Parancsolt ünnep.

Tárgya: SZÚ% Mma testét, melyböl Jézus tasls
"letelt, miként a jámbor hagyomány hiszi, Isten
nem engedte U 8% enyészetnek; hanem 16ltámasz
tolta él aa 6r6k dics6ségbe ville. - R nap nem
zeü ilnnep is; e napon ajánlotta lel Szent alván
birodalmit a SZÜ%anyának és e napon halt is mq.

Könyörgés: Úristen I Ki Szűz
Mária testét nem adtad át az enyé
szetnek, hanem az ég dicsőségére
feltámasztottad, add, hogy amikor
az én testem is feltámad, bűneim
t61 megtisztuit lelkével egyesiiijön
és az örök boldogságba jusson.
Amen.

Szent István. király ünnepe
- Aug. 20. - Csak polgúilag pa

rancsolt ünnep.
Tárgya: E1s6 szenl kiJoiIyunk emléke. E napon

bontatuk föl slrjU Súkesfehén'úgtt U183-ban.

Könyörgés a magyar hazáért.
(1. 148. oldal.)

Blsasszonynapja
- Szeptember 8. - Nem parancsolt

innep.
Tdrgya: Szdz Mida szGIelélnapj ..
Könyörgés. Mindenható kegyelmes
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Urunk I Ajándékozz meg minket,
alázatos szolgáidat égi kegyelmed
del. E kegyelem adja, hogy akik
nek a Boldogságos Szűz szülése az
üdvösség kezdete lett, születésének
ünnepe a békesség DÖvekedését is
eszközölje. A mi Urunk Jézus Krisz
tus által Amen.

MIndenszentek ünnepe
- Nov. 1. - Parancsolt ünnep.
Tdrgya : Valam'llDyi ...nlnek egydlt•• ünn.pl_.

Könyörgés: Mindenszentek litá-
oiája. (L. 107. oldal.)

Halottak napja
- Nov. 2. - Nem parancsolt ünnep.
Tártya: Az !luz.. meghalt h1Y6k%61 való m'lI

em16kez' ••

Könyörlés. Minden hivek te
remtő és megvált6 Istenei Bocsásd
meg a te szolgáid lelkeinek minden
vétkeit, hogy a mindenkor oly hón
óhajtott bocsánatot ájtatos esedezé
sek által elnyerhessék. Ki élsz
és uralkodol mindörökkön-örökké.
Amen.





4. ISTEN mÉKULÉSE A B'ONÖS
FÉRFIVAL

A szentgyónás
Tudom, hogy földi célom Isten pa

rancsainak teljesttése. Azt is tudom,
hogy naQyon sokszor áthágtam e pa
rancsokat. Szégyellem és úgy érzem
magam. mint a Krisztus-tagadó Szent
Péter. aki keservesen megsiratta hűt
lenségét. Bánom én is bűneimet és bár
megnyerném azoknak bocsánatát I

Dll hol bocsátja meg gonoszságomat
az Ur és mily feltételekkel?

Egyetlen helyet találok csak Jézus
szavai között a bűnbocsánatről. Fel
támadása után apostolainak mondotta
e szavakat: "Akiknek megbocsátjátok
bűneiket, meg lesznek bocsátva I" Jézus
Isten lévén. maga írhatta elő a bűn
bocsátás feltételét egyedül az apos
toloknál. és ma azok utódainál, a pűs
pököknél és papoknál van az letéve
- lévén. hogy azok hatalma ma is kell,
hogy meglegyen.

Jézus papjaira bizta a bünbocsátást
vagy megtartást. Ezek pedig csak úgy
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bfráskodhatnak a bünösök felett igaz
ságosan. ha ismerik azok lelki állapo
tát. Ehhez pedig szükségel a töredel
mes btinvallomás.

Ime: Jézus szavaiból a józan eszünk
belátja. hogy a bünbocsánat a papok
nál nyerhető meg és feltétele: a töre
delmes gyónás.

Elókészület a szentgyónásra
Atyám, irgalomnak Istene J Vét

keztem ellened és el akarom nyerni
bocsánatodat. Kész vagyok min
denre, amit megkövetelsz, Uram,
hogy kiengeszteljem igazságosan
neheztelő haragodat.

Szentlélek lsten J Segits kegyel
meddel, hogy biineimet jól meg
ismerjem, töredelmesen meggyón
jam, őszintén megbánjam és gyenge
erőmmel jóvátéve, megjavuljak.

Lelkiismeretvizsgálat
Gondold ... u a14bbi le1kitük6r uerinl, mil

.itellil ú • oúIyonbb .4tkekel h4nyuor k6Yelted
el.

Utolsó gyónásom mikor volt? KI
maradt-e tudatosan vagy véletlenül
valami bün?
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Az 1. parancs ellen: Napi imámat

elmulasztottam. Hitellenes könyvet, uj
ságot olvastam. Ilyen beszédet folytat
tam. Másvallásúak istentiszteletén részt
vettem. Szentségtörést követtem el.

2. parancs ellen: Káromkodtam. Szlt
kozódtam. Hamisan. könnyelmúen es
küdtem. Fogadalmamat megszegtem.

3. paranc. ellen: Vasár- é. ünnep
nap hibámból elmulasztottam a sZ,ent
misét. Mást n:entmisétöl visszatartot
tam. Ily napon szükségtelenül szolgai
munkát végeztem. Mással végeztet
tem.

4. parancs ellen: Szüleimet megbán
tottam szóval, tettel. Elöljáróimnak
engedetlen voltam. Házastársamat meg
bántottam szóval, tettel. Gyermekeimet,
cselédemet nem neveltem jóra.

5. parancs ellen : Másnak testi egész
.égében kárt tettem. A magam testi
egészségében kút tettem. Mást bűnre
lngereltem. Haragot tartottam.

6. és 9. parancs ellent Szemérmetlent
~ondoltam, beszéltem, olvastam, tettem
magammal, mással (megmondani: há
za. ngy-e?). Vétkeztem a házassági
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kötelesség ellen: hűtlenséggel, gyer
mekáldás megakadályozásával.

7. és 10. parancs ellen: Loptam (mily
értékűt). Kárt okoztam (mily értékűt).
A lopott j6szágot nem adtam vissza
és a kárt nem tettem j6vá. (Miért?)

8. parancs ellen: Hazudtam. Rágal.
maztam. Megsz6ltam. Ezeket nem tet
tem j6vá.

Az Anyaszentegyház parancsai ellen:
Nem böjtöltem. A böjtöt családommal
sem tartattam be. Húsvéti áldozást el
mulasztottam. Tiltott idöben zajos mu
latságon vettem részt.

Allapotbeli kötelességek ellen: Mint
hitves, családapa, hivatalnok, munkás,
gazda, honpolgár elmulasztottam köte
lességemet

Atyám I Megszégyenülve elisme
rem, mily sok és súlyos bűnt követ
tem el. Erősnek és igaznak képzel
tem magam, és most látom, meny
nyire gyarló vagyok. Megremegek,
mert lelkemet a súlyos bűnök útála
tossá tették előtted.

Igazságos Bíró I Ha most nae
széked elé kerülnék, eltaszftanál.
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Elvesúteném a mennyországot,
ahova vágy6dom i megérdemelném a
poklot, ahol örökre gyötrödnöm
kellene.

Jóságos Űdvözitöml Te nem
akarsz a kárhozatra juttatni. Éret
tem is meghaltál a kereszten és le
mosod bűneim undokságát szent
véreddel, jóváteszed az Isten meg
bántását kinos haláloddal. Mindezt
azért cselekszed velem, mert nem
veted meg, hanem szereted bünös
lelkemet.

Megbocsát6 Krisztusom I Én is
szeretlek téged és e szeretetem arra
indit, hogy igazán megbánjam min
den bűnömet, mellyel megbántotta
lak. Férfias elszántsággal fogadom,
hogy a bűn útját elhagyom és min
denben parancsaid szerint akarok
élni, Krisztusom. Igérem, hogy nem
csak én magam fogom kerülni a
bűnt, hanem arra törekszem a jö
vőben, hogy mások se bántsanak
meg téged, Uram. Hite szerint élő
katolikus férfi akarok lenni, nem-
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csak magánéletemben, hanem csa
ládom körében, hivatalomban és a
közéletben is.

Eltökélt szándékom, hogy szakí
tok mindennel és mindenkivel, aki
a bűnre visz és cselekedeteim
zsinórmértéke csak az lesz, amit
Istenem, Te kívánsz tőlem.

Ezutin végead el gyóaásodat 6.zintéa. é. biza
lommal moadd:

Gyónom a mindenható Istennek
és Isten helyett neked, lelkiatyám,
hogy utolsó gyónásom óta, melyet
(mondd meg, mikor) végeztem,
ezeket a bűnöket követtem el:

Sarold föl bilaeidet is csatold hozzá:

Szivemből bánom bűneimet. Fo
gadom életem jobbulását: kérek
üdvös elégtételt és feloldozást.

A szentgyónás után
Megbocsátottad bűneimet, Jézu

som I A lelkem tiszta és nem kell
már rettegnem örök büntetésedtöI.
Hálát adok néked, Uram, és meg
indult szívvel köszönöm szerető
irgalmadat.
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Itt Tégezd el a föladott penitenciát.

Nyugodt szívvel és eltökélt szán
dékkal térek vissza napi foglalko
zásomhoz. Arra kérlek, Uram, tá
megass kegyelmeddel, hogy lelke
met a bűntől tisztán megőrizzem és
jószándékaimat egy hitvalló kato
likus férfi tiszta életében valóra
váltsam.

Gyónás után Jézus szent Szívéhez
Mennyei Atyám! Töredelmes

szívvel kérlek, ne vesd meg aláza
tos bűnbánatomat és bűnbánatom
szegény cselekedeteit, hanem egye
sítsd mindazokkal, melyeket a ve
zeklő bűnösök szent nevednek tisz
teletére és igazságos haragodnak
kiengesztelésére valaha tartottak.
Felajánlom mostani gyónásomat és
elégtételemet a te szent nevednek
dicsőségére és esdve kérlek, hogy
Te azokat szent Fiad kínszenve
dése, a Boldogságos Szűznek és
minden szentjeidnek érdemei által
üdvösségemre elfogadd és arra for-
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dítsd. Ami hiányzott a gyónásra
való előkészü1etem teljességéből,
bánatom és erősfogadásom tökéle
tességéböl, bűnvallomásom pontos
ságából, mindazt felajánlom egy
szülött Fiad szentséges Szfvének,
hogy e szeatséges Szfvnek jósága
törlessze le minden tartozásomat,
pótolja minden mulasztásomat és
hanyagságomat. Oldozz fel Te is,
irgalmas Atyám, az égben, amint a
te szolgád szent nevedben itt a föl
dön feloldozott. Örök hála legyen
nagy nevednek, hogy engem ismét
gyermekeddé fogadni mé1tóztattá1.
Tarts meg engem mindvégig állha
tatosan a te szent szereteted ke
gyelmében. Amen.



5. ISTEN EGYESULÉSE A FÉRFI
LÉLEKKEL

A szentáldozás
1. Hiszem, hogy Jézus az Oltáriszent

ségben valóban jelen van. Szava kezes
kedík erről és nem volna Isten Fia,
ha az nem így volna. Hitemet támo
gatja Jézus tetteinek története. Ö be
igazolta, hogy olyan kenyeret tud
adni, amely látszatra olyan, mint a
földi kenyér, de mégis más a termé
szete, hiszen néhány kenyérrel ötezer
embert táplált egyszer. Jézus beiga
zolta, hogy ő olyan alakban is meg
tud jelenni, amilyenben ember nem,
hiszen a tenger Ielszínén járt alakja
és a bezárt ajtókon is áthatolt tanít
ványaihoz. Aki erre képes, az meg
tudja adni a hatalmat papjainak is,
hogy a kenyér külső színe alatt Testét
nyujtsák eledelül.

2. Érzem, hogy minden jóakarat mel
lett is gyarló vagyok. Gyengeségemet
megerőstthetí az lsten kegyelme. Az
eszem diktálja, hogy erre a kegyelemre
lzámfthatok, ha Jézus látogat el hoz-

Czapik: Katoliku. "rliak imakllnyve 9
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zárn, Ez pedig a szentáldozásban való
ban megtörténik.

Gyarlóságom és bünös voltom nem
tesz méltóvá ily látogatásra. Tudatá
ban vagyok, hogy ajkamon nem túl
zás a kafarnaumi századosnak szava:
"Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlé
komba jöjj l" Mégis jóságodban bízva
kérlek: 'Jöjj tehát. Uram Jézusom, a
szentáldozásban hozzám, egyesülj lel
kemmel és adj annak kegyelmeddel
erőt a jóban való szilárd kitartásra.

Szentáldozás előtt

- Aquinói Szent Tamáa ímija. -

Örök, mindenható Isten I Ime,
közeledem egyszülött Fiadnak, a
mi Urunk Jézus Krisztusnak 01
táríszentségéhez i közeledem mint
beteg az élet orvosához, vak az
örök dicsöség fényéhez, szegény és
ügyefogyott az égnek és földnek
Urához. Kérem azért végtelen irgal
mad böségét: kegyeskedjél lelkem
betegségét meggyógyftani, útálatos.
ságomat megmosni, vakságomat meg·
világosftani, szegénységemet föl-

9°
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gazdagítani, meztelenségemet be
fedni, hogy az angyalok kenyerét,
a királyok Királyát, az uralkodók
Urát oly tisztelettel élt alázattal,
annyi töredelemmel, áhitattal és
tisztasál!gal, oly hittel, javulási föl
tétellel és szándékkal vegyem ma
gamhoz, amint lelkem üdvének
hasznos. Engedd, Uram, hogy ne
csak szinre vegyem magamhoz
Jézus testének és vérének szentsé
gét, hanem úl!y, hogy e szentség
erejét és hatását is vegyem. Ó jó
ságos Isten, add, hogy egyszülött
Fiadnak, a mi Urunk Krisztus Jé
zusnak testét, melyet Szűz Máriá
tól öltött föl, úl!y vegyem magam
hoz, hogy azáltal titkos testébe
iktassam és tagjai közé fölvétes
sem. Ó szerelmes Atyám! Engedd,
hogy a kenyér szine alatt rejlő
szent Fiadat, kit most e mulandó
ságban akarok magamhoz venni,
egykor színről-színre szemlélhes
sem az örökkévalóságban. Amen.

A IzenliJdozáa eJllll m6gegyszerind/llunk binalol.
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Uram I Nem vagyok méltó, hogy
hajlékomba jöjj, hanem csak egy
szóval mondjad és meggyógyul ;p:
én lelkem. [Háromszor.} Az Ur
Jézus szent Teste őrizze meg lel
kemet az örök életre. Amen.

Vegyük áhitattal az Úr teltét. Utána néhány
percig nl imádkozzunk könyvből. hanem egy"zenl
ezavakkal üdvözöljük a hozzánk leereszkedő kegyel
Megvált6t.

Szent Ignác fohászai az áldozás
után

Krisztus lelke. szentelj meg en
gem. - Krisztus teste, üdvözíts
engem, - Krisztus vére, ihless
engem. - Krisztus oldalából kifolyt
víz, tisztíts meg engem. - Krisztus
szenvedése, erősíts meg engem. 
Ó édes Jézus, hallgass meg engem.
- A te sebeidbe rejts el engem. 
Tőled megválni soh'se hagyj engem,
- A gonosz ellenségtől oltalmazz
engem. - Halálom óráján hívj el
engem. - És juttass magadhoz en
gem. - Hogy szentjeiddel dicsér-
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jelek téged. Mindörökkön-
örökké. Amen.

BúcsWma a kereszt előtt
A kereut képe el6lt mondjuk el a következll

imit és csatoljunk hozzá 1 Míalyánkot, üdvözlégyet
" 1 Dicoöséget a pápa szándékára. Általa teljes
búcaút nyerhetünk.

Ime, jóságos és legédesebb Jézu
som I Szined előtt térdemre borulok
és lelkem legforróbb hevével kérlek
és buzgón esedezem hozzád, hogy
a hit, remény és szeretet élő indu
latait, valamint a bűnök fölött való
igaz bánatot és a javulásra való
erős akaratot kegyeskedjél szi
vembe vésni, midőn lelkem nagy
részvétével és fájdalmával ma
gamban öt szent sebedet szemlélem
és azokat lelkem elé állitom i azt
tartván szemem előtt, amit Dávid
próféta mondott rólad, ó jóságos
Jézusom: "Átlyuggatták kezemet
és lábamat, megszámiálták minden
csontomat. lJ Amen.
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Loyolai Szent Ignác fölajánlása
Fogadd el, Uram, teljes szabad

ságomat, fogadd el emlékezetemet,
értelmemet és egész akaratomat.
Amim csak van vagy amivel ren
delkezem, mindazt Te adtad ne
kem j én pedig mindezt visszaadom
Neked, egészen és mindenestül a Te
akaratodra bizom, hogy rendelkez
zél vele. Csak kegyelmeddel együtt
azt add nekem, hogy szeresselek
Téged és akkor már elég gazdag
vagyok és semmi egyebet nem kí
vánok többé.

A végső állhatatosság
kegyelméért

Istenem, Te látod szívem minden
kivánságát j Te látod, Uram, minden
vágyam csak az, hogy élni tudjunk
a Te szeretetedben. Te vagy, aki
szent vágyakat leheltél lelkünkbe,
Te vagy, aki megtartod azokat j és
egyedül a Te műved, én Istenem,
hogy elveszfthetetlenül élnek lel
kemben j hiszen • mi szívünk 6llha-
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tatIan, attól mi semmit sem vár
hatimk J Erősítsd meg lépéseimet a
Te ösvényeden, hogy n~ ingadozzék
lábam. (16. zsolt. 5.) Ugy erősítsd
meg lépéseimet, hogy sohase inga
dozzam azon az úton, amelyre lép
tem, hogy arról soha le ne térjek.
Hiszem Te vagy, mindenható Iste
nem, aki a semmiség fölé függesz
téd a földet; Te vagy, aki semmiből
alkottad mennyországodat, örök
dicsőségednek rendíthetetlen trónu
sát i nem lesz hát kisebb dicsőség
Neked, ha ugyanazon hatalommal
erőt és kitartást adsz az én szegény
lelkemnek is. Tedd, ó tedd azt
erőssé, mikor kisért, amikor elle
nem támad lelkem rettenetes ellen
ségeI

És kérlek, Uram, kösd magadhoz
lelkemet elválaszthatatlanul, egye
sítsd akaratomat a tieddel, hogy
komoly legyen, mint a tied, szent
legyen, mint a tied, de mindenek
felett erős és rendithetetlen legyen,
amilyen a tied.
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Add, Uram és Istenem, hogy a Te
igaz Anyaszentegyházadban haljak
meg, amelyen kivül nincs üdvösség,
add, hogya kereszt ölelésében hal
jak"meg: az a mi üdvösségünknek
eszközei és a megfeszített Jézus
karjaiban haljak meg: ö a mi meg
váltásunk, ö a mi üdvösségünk I
Add, hogy amint csak Te általad
élhetek, úgy csak Te éretted éljek I
Add végül, hogy Téged dícsérve,
Téged szeretve, a Te szeretetedért,
és ha lehet, a Te szeretetedtöl fel
emésztve halhassak meg I Amen.
(Colombiere.)





n. Rész

A FÉRFI A TEREMTÉs URA
Az egész világ Isten kezének alko

tása és fgy köteles szolgája. Isten
szolgái sorában ott van a férfi is.

A férfit azonban nemcsak szolQának
teremtette az Ur. hanem vezetőszerepet
juttatott neki teremtése tervében.

Három területen folyik le az emberi
élet: a családban. az Egyházban és az
államban. Mindhárom Isten alkotása és
mindháromban a vezetőszerep a férfié.

Ezt a hármas vezetőszerepet is szen
telje meg az ima és irányftsa az Isten
törvénye.

l. A FÉRFI A cSAlÁD FEJE
Az emberi szervezet sokmUlió sejt

ből tevődik össze és az egyes sejtek
egészségétől függ az egész test jóléte.
A nagy emberi társadalom is a sejtek
hez hasonló részekből áll, amely ré
szeket családnak nevezzük. A családok
helyzetétől. helye. életétől fila az
egész társadalom boldogulásL



A családnak természetes vezetője a
családapa. Ö keresi az 6letfenntartás
eszközeit. tehetségénél, természeténél
fogva őt illeti az irányítás szerepe. E
tevékenységében azonban a férfi is rá
szorul Isten segítségére a kegyelem
által és köteles az Ur törvényeinek
betartására. Családot tehát csakis Isten
törvényei értelmében alapíthat és
abban csak azok szerint élhet.

Nőtlen fiatalember imáia

Úristen, ki teremtő terved szerint
a házasságot az emberi nem alap
jává tetted, világosítsd föl elmémet,
hogy megismerjem erre való hivatá
somat. Ha a házasság szentségét
szántad nekem, Uram, kérlek, segíts
az ehhez szükséges erények meg
szerzésére és vezesd hozzám azt,
akit. élettársamul kijelölt éI. Add,
Istenem, hogy Szíved szerinti nő
legyen, ki téged félve és szeretve
képes hivatásának megfelelni és a
boldog családi tűzhelyet velem
együtt felépfteni. Amen.
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Ima a menyasszonyért
Úristen I Ki a kegyelem ereje

által irányitod az emberek lelkét,
add, kérlek, e szent ajándékod ere
jét menyasszonyomnak. Világosítsd
fel értelmét a hit igazságai számára
és gyullaszd fel szívében szerete
ted tüzét, hogy engem is érted sze
ressen és igy a Te szeretetedben
találkozzunk. Akaratát erősítsd,
hogy parancsaidnak útját el ne
hagyja soha és megszerezze azokat
az erényeket, melyek a katolikus
családanyának díszei. Add, Uram,
hogy egymásban megtaláljuk földi
boldogságunkat és együtt munkálni
tudjuk majd örök üdvünket is.
Amen.

A férj imája hitveséért
Úristen! Ki a házasságot rendel

ted és Jézus által szentséggé tetted,
esdve könyörgök előtted hitves
társamért. Erősítsd lelkében a hit
kegyelmét, hogy a földi élet útját
annak vílágosságánál járja. Erő
sítsd kegyelmi életét, hogy szent



Felséged előtt kedves lehessen.
Erősítsd akaratát, hogy parancsaid
szerint élve, az erények virágaival
ékeskedjék. Különösen pedig arra
kérlek, Uram, hogy kapcsold irán
tam táplált szerétetét a Te szere
tetedbe, hogy igy benned talál
kozva, hűséges és egymás gyengéit
elviselő hitvestársak legyünk. En
pedig igérem neked, Istenem, hogy
mindenben a Te akaratodat kö
vetve, Szived szerinti férje leszek
és arra fogok törekedni, hogy földi
életünk a mennyország felé vezető
út legyen. Amen.

Az atya imája gyermekeiért
Istenem I Te vagy a létnek ura,

hiszen akaratod kegyességének al
kotása minden élő. Tieid tehát
azok is, akikért most könyörgök
hozzád: gyermekeim.

Nem azt kérem számukra, Uram,
hogy fényben és pompában tart
hassam őket j csupán annyit adj
meg, hogy minden szükségessel el
látva testüket, lelküket a Te Szíved



szerinti hűséges lelkekké és a haza
jó polgáraivá neveljem.

Különösen arra kérlek, Uram,
hogy kegyelmeddel alakítsd szívű
ket. Világositsd meg értelmüket az
üdvösség igéinek megértésére és
erősítsd akaratukat parancsaid út
jának hűséges követésére.

Igérem neked, Istenem, hogy sza
vam a Te felségedet fogja hirdetni
előttük, tetteim pedig jó például
szolgálnak nekik a Te akaratod
követésére. Atyám, add ehhez hat
hatös kegyelmedet, és segíts, hogy
olyan atya legyek, amilyennek a Te
teremtő hatalmad kívánta. Amen.

Atya imáia felnőtt gyermekeiért
Uram I Akiket nekem adtál gyer

mekeímül az általad alkotott ter
mészet törvényei szerint, kegyes
jóságod engedelmével elérték a
testi és lelki önállóság éveit. Értük
könyörgök azért hozzád, Uram,
mert az évek száma nem szakította
el atyai szeretetem és kötelességem
szálait.
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Mindannv.iunk közös Atyja,
fönntartó Uristenl Te légy, kérlek,
most már földi életük irányitója
és lelkük támasza. Te pótold azo
kat a mulasztásokat, amelyeket az
én gyarlóságom nevelésükben el
követett. Világositsd fel értelmüket,
hogy hitüket meggyőződéssel vall
ják és gerjeszd fel akaratukat,
hogy a szerint élve hű követői le
gyenek Egyházadnak és hasznos
polgárai a Hazának.

Igérem neked, Istenem, hogy
ezután is oda fogok törekedni, hogy
atyai szeretetem szava és életem
példája hozzád vonja őket, mind
annyiunk közös céljához. Amen.

Ima a szülókért
Uram I Azokért könyörgök hoz

zád, akik által az életet adtad ne
kem: szüleimért. Adj nekik, Iste
nem, testi-lelki boldog öregséget.
Kegyelmeddel őrizd meg lelküket
és engedd, hogy az élet viszontag
ságai után gyermekeikben örömü
ket találják. Amen.
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Ima az elhúnyt családtagokért
Istenem I Élet és halál úra, emlé

kezzél meg szeretteimnek lelkéről
(itt sorold el őket), kiket kifíír
készhetetlen akaratod e földről el
hivott. Fordítsd javukra e könyőr
gesemet és végtelen irgalmad dal
engedd, hogy a tisztítóhelyen szen
vedő lelkük mihamarabb az örök
boldogságba jusson. Amen.

Czapik: Katoliku. férfiak imakönyva 10
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2. A FtRFI A HAZA POLGARA

Isten úgy alkotta az emberi ter
mészetet, hogy necsak családokból
álljon, hanem a sok család egy
országgá, a bennlakók közös hazá
jává egyesüljön. Jézus külön ki
mutatta, hogy ezt a földi hazát
szeretnünk kell. Szenvedése előtt

Jeruzsálemhez köze1ftvén, végigné
zett a városon, hazája fővárosán és
az evangéliumok tanúsága szerint
könnyek csordultak ki szeméből,

mert isteni tudásával előre látta,
hogy elpusztul az.

A katolikus férfiaknak szivében
ott kell égnie a hazaszeretet tüzé
nek - ez vallási kötelességük isi

to·
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lma a magyar hazáért
Mindenható örök Isten I Hozzád

fordulunk, aki senkit sem hagysz
el és mindenkit meghallgatsz, hogy
hallgasd meg a mi alázatos könyör
gésünket és segíts meg minket
szegény magyarokat.

A mélységből kiáltunk Hozzád,
Urunk I Hallgasd meg esedezésün
ket. Könyörülj rajtunk a Te nagv
irgalmasságod szerint.

Ha a sok súlyos csapás a Te
büntetésed, amelyeket bűneinkkel
vontunk magunkra, bocsáss meg
nekünk bűnbánóknakI Ha széthúzá
sunk oka nemzeti szerencsétlensé
günknek, vezérelj minket egyetértés
re. Ha hűségünket akartad próbára
tenni, tekintsd gyengeségünket és
röviditsd meg látogatásod idejét I

Adj a nemzetnek önzetlen, hűsé
ges és minden áldozatra kész fiakat I
Szerencsétlen hazánknak pedig adj
jobb jövendöt!

Nagyasszonyunk és Anyánk I Kel;
védelmünkre, vedd oltalmadba őrök-
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~égedet, pártfogolj. minket szent
Fiadnál, hogy az Ö kegyelméből
Szent István országa újra életre
támadjon. Amen.

Ima a világi hatóságokért
Úristen I Ki hazát rendeltél szá

munkra és a hazában hatalommal
ruháztad fel az elöljárókat i ezekért
könyörgök, kiket fölém rendeltéL
Adj, Uram, törvényhozóinknak böl
cseséget, hogy megismerjék a he
lyes utat i adj a biráknak igazságra
törekvést; adj minden hatóságnak
becsületes és hűséges lelket, hogy
részrehajlatlanul egyedül a közjót
munkálja. Végül pedig adj, Iste
nem, valamennyinek belátást, hogy
a lelkek üdvét rendelkezéseikkel és
példájukkal előmozdítsák. Amen.
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3. A FÉRFI AZ EGYHÁZ TAGJA
A megváltó Jézus megnyitotta szá

munkra a meanyorszagot és tanításá
ban megjelölte pontosan az odavezető
utat. Az emberi gyengét ismerő böl
csesége azonban nem engedhette, hogy
az égbe törekvő emberiség magára ma
radjon. Társaságba tömörítette az em
bereket és a társaság élén maradva el
látja mindazokkal az eszközökkel és
hatalommal, amelyek a lelkek vezeté
sére szükségesek. E társaság és isteni
hatalom letéteményese: akatolikua
Anyaszentegyház.

A katolikus Egyházról bebizonyít
hat6.hogy egyedül őrizte meg Krisztus
tanát sértetlenül. Ennek az oka. hogy
az Egyháznak malZa Krisztus a feje
ma is. aki e világos szavakkal hely
tart6t rendelt malZa helyett. fgy .z61
ván Péterhez: n Te Péter vagy és fl

kósziklára építem Egyházamat és a
pokol kapui nem vesznek erőt rajta.
Es nek(ld adom a mennyek oruágánai
kIZIcIait. & amit megkötlz a löldön,
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meg leszen kötve a mennyekken is; és
amit feloldasz a földön, fel leszen
oldozva a mennyekben is." Eszünk
diktálja. hogy e hatalmat nemcsak
Szent Péter ,életének néhány évére
rendelte az Ur. hanem örök időkre
megadta Szent Péter utódainak, a
római pápáknak.

Ennek az Egyháznak része az egy
házmegye. melynek terilletén élünk a
püspök kormányzása alatt és része a
plébánia is, melynek hívei vagyunk
lelkipásztorunk vezetésével.

Isten az Egyházban a férfinak külön
szerepet szánt. Az első feladata, hogy
az Egyház tagjának érezze magát és
elismerje engedelmes hüséiével annak
irányító jogát. A második kötelessége
a férfinak, hogy az Egyház életében
tevékenyen résztvegyen. Tartson ősz
szeköttetést plébánosával és plébániája
minden ügyét a magáénak tekintse.
Szálljon síkra Egyházáért, ha bántják
azt és minden tettében szeme előtt
lebegjen, hogy Egyháza ellenségeinek
táborába semennyiért sem áll I

A férfi azzal, hogya katolikus hit
szertartásain résztvesz. a szentségek-
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hez járul. még nem teljesitette . teljesen
hitvalló kötelességét I Elválaszthatatlan
része és észszerű követelménye ennek
az Egyház támogatása isI

Ima a p6páért
Imádkozzunk legíőbb pászto-

runkért, XII. Pius pápáért! Az Ur
tartsa meg őt, éltesse, tegye bol
doggá e földön és ne engedje ellen
ségeinek kezébe. Amen.

Ima a püspökért
Isten, minden hivő pásztora és

vezetője, tekints kegyesen N. szol-
ádra, akit Egyházadban püspök.

nek rendeltél i kérünk, add neki,
hogy szóval és példával azok előtt
járjon, kiknek fölötte áll, hogy el
jusson az örök életre a rábízott
nyájjaI együtt. Amen.

Ima a papokért
Édes Űdvözitőml Hiszem, hogy

lelkünk vezetésére, a szentáIdozat
bemutatására és kegyelemeszközeid
kiszolgáltatására papokat rendeltél
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fölénk. Kérve-kérlek, add nekik
segitő kegyelmedet, hogy példás
életet élve, méltó szolgáid, nekünk
pedig buzgó vezetőink legyenek.
A magam részéről igérem, Uram,
hogy nem a gyarló embert nézem
bennük, hanem a Te hatalmad le
téteményeseit és szavukat tisztelet
tel követni fogom. Amen.

lma az Egyházért
ft abban mindm k~"6%tény ~gy~aülidrl.

Antifona. Hogy mindnyájan egy
gyé legyenek, amint te, Atyám én
bennem és én tebenned, úgy ők is
mibennűnk ' eggyé legyenek és igy
elhigityje a világ, hogy Te küldöttél
engem. (Jézus szavai: Szent János
ev. 17, 21.)

V. Mondom neked, Te vagy Péter
R. És e kőszirten fogom felépi

teni Anyaszentegyházamat.
Könyörgés. Uram Jézus Krisztus,

ki azt mondtad apostolaidnak,
békét hagyok nektek, az én béké
met adom nektek, ne nézd az én
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bűneimet, hanem a Te Egyházad
hitét, s engedj neki kegyesen a Te
akaratod szerint békét és egyessé
get, ki élsz és uralkodol mind
örökkön-örökké. Amen.



Függelék - Énekek

Miseénekek
1. Áldozattal járul hozzád, ó

nagy Isten, hív néped, - Hogy vég
telen jóságodért hálát adjon tenéked.
- A gyermeki hű szíveknek áldo
zatát nem veted meg, - Szálljon
arra országodból isteni szent tet
szésed.

2. Dicsőség a magasságban a föl
séges Istennek, - Békesség itt lenn
a jámbor, jószándékú embemek, 
Add, hogy mindíg élő hittel, hív
reménnyel, szeretettel - Mondjunk
méltó dícséretet, ó Atyánk, szent
nevednek.

3. Úr Jézus, Te hoztad égből az
üdvösség igéit, - A te drága aján
dékod az egekbe vivő hit. - Ez
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élessze sziveinket, ez vezesse tet
teinket. - Uram, Uram, kihez
menjünk, ha malasztod nem segit.

4. Az oltáron megújul most a
kereszt áldozata, - Mint azt vérrel
bűneinkért Megváltónk bemutatta.
- Ambár itten nincs vérontás, de
megvan az istenáldás, - Bőven
árad ránk a váltság, vérének szent
harmata.

5. Az an~yalok seregével zengjük:
Szent az UristenJ - A tiszta sziv
örömével mondjuk: Szent az Úristen I
- Zengje velünk az ég és föld,
melyet dicső neve betölt: - Szent
az Isten, szent az Isten, örökké szent
az Isten.

l. Bemegyek szent templomod
ba, Uram, a szent oltárhoz, - Az
aranyos oszlopok közt a királyi
trónushoz. - Színed előtt leborulok,
szegény bűnös elnémulok, - Égő
füstnek illatával, Uram, néked ud
varlok.

2. Bölcs Salamon kőtemplomot
épitett az Istennek, - Hogy ott
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legyen lakóhelye a szövetség-szek
rénynek. - EIkerité kárpitokkal,
aranyozott szép láncokkal; - Keru
bimok ékesiték kiterjesztett szár
nyakkal.

3. Hát én Izegény , földnek férge,
mit épitsek nevednek? - Lakó
helyet hol szerezzek az isteni Fölség
nek? - Aki por és hamu vagyok,
bűneimtől roskadozok, - Lábam
hogy a földet nyomja, méltó arra
sem vagyok.

4. Hogyha tetszik áldqzatom, lel
kemet fölajánlom, - Örökös hd
szolgálatra holtomig leláncolom. 
Szenteld ékes templomoddá, Szent
lelkednek hajlékává, - Rendeld
égi udvarodba engedelmes szolgáddá.

1. Szeretettel jönnek hozzád,
Atyánk, hivő gyermekid, - Meg
hálálni kegyelmednek nagy jótéte
ményeit. - Az oltár szent zsámo
lyához buzgó szivünk imádást hoz,
- Áldozatul hozza neked legtisztább
érzelmeit.

2. Szálljon égbe örömhangja a



dícsérö éneknek, - Zengje velünk
az ég és föld: Dicsöség az Istennek I
- Legyen áldás az Atyának, ö egy
szülött szent Fiának, - Legyen
áldás és dícséret együtt a Szent
léleknekl

3. Üdvözítőnk tanítása szeretet
szent törvénye, - Melyet hirdet
szent egyháza lelkünk örök üdvére.
- Uram, segits megmaradnunk híven
abban, amit vallunk, - Hogy hi
tünknek világánál lelkünk célját
elérje.

4. Szeretetnek szent emléke ez
az örök áldozat, - Mit most szol
gád az oltáron, Uram, neked be
mutat. - Add, hogy kik most buzgón
áldunk, Érted áldozattá váljunk, 
Szeretetben élve III halva lássuk
egykor arcodat.

5. Az angyalok énekével egyesül
jön énekünk, - Zengvén a sziv
örömével: szent vagy, édes Istenünkl
- Szereteted bizonysága az ég és
föld alkotmánya. - Szent vagyI ég,
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föld ezt kiáltsa, szent vagy, édes
Istenünk I

Az Oltáriszentségről

1. Ez nagy Szentség valóban, 
Ezt imádjuk legjobban, - Melyet
Jézus nekünk hagyott - Testamen
tomban.

2. Jelen van itt test és vér, 
Minden kinccsel ez felér, - Ha el
hagyjuk vétkeinket, - Minden jót
ígér..

3. Allj mellettünk, nagy Isten, 
Titkos kenyér színében, - Légy
irgalmas és meghallgass - Minden
inségben.

4. Háborútól oltalmazz, - Híveid
nek irgalmazz, - Betegséget, éhín
séget - tőlünk. távoztass.

1. Üdvözlégy,Oltáriszentségl
Csodálatos szent Istenségl - Téged
szívből mind imádunk, - Oltárod
nak trónján áldunk. - Odvözlégy
szent Szakramentom I - Százezer
szer meg ezerszer, én Jézusom J

2. Ha szenteknek nagy szivével,



Angyaloknak lángnyelvével 
Köszönthetne minden lélek, - Mél
tón úgy sem dícsérnének. - Üdvöz
légy s~ent Szakramentom I stb.

3. Öntsd szívembe olajodat,
Égesd benne világodat; - Nagy
Szentség I ó térj be hozzám, -. Mert
szívem csak Téged kiván. - Űdvöz
légy szent Szakramentom stb.

1. Most lett a kenyér Krisztus
testévé, _ - Most vált a színbor
Jézus vérévé: - Test már a kenyér,
a bor igaz vér, - Hiszem ezt, ám
bár elmémbe nem fér.

2. Itt az Istenség az emberséggel
- Im megegyezett nagy szővetség

gel i - Ebben reménylek, amig csak
élek. - Ebben erősíts, Jézusom,
kérlek.

3. Itt a test és vér felmutattatott,
- Mely a keresztfán értünk on
tatott i - Ó nagy szeretet, érted
mennyit tett I - Valld meg hát bünös,
mért nem szereted.

1. Győzelemről énekeljen Nap
kelet és Napnyugat, - Millió szív

Czapik: Katolikus férfiak imak6nyve II
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összecsengjen. magasztalja az Urat!
- Krisztus újra földre szállott, ván
dorlásunk társa lett: - Mert szeret
te a világot, kenyérszinbe rejtezett.
--;- Krisztus, kenyér s bor színében
Ur s király a föld felett: - Forrassz
eggyé békességben minden népet s
nemzetet.

2. Egykor értünk testet öltött,
kisgyermekként jött közénk; - A
keresztfán vére ömlött váltságunk
nak béreként. - Most az oltár
Golgotáján újra itt a drága vér, 
Áldozat az Isten-Bárány, ,Krisztus
teste a kenyér. - Krisztus, kenyér
s bor szinében stb.

3. Zúgjon hát a hálaének, szálljon
völgyön-tengeren: - A szeretet
Istenének dicsöség és üdv legyen I
- Az egész föld legyen oltár, virág
rajta a szívünk, - Minden dalunk
zengő zsoltár, tömjénillat a hitünk I
- Krisztus, kenyér s bor színében
stb.

4. István király árva népe, te is
hajtsd meg homlokod, - Borulj
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térdre, szórd elébe minden gondod,
b~natod1 - A kereszt volt ezer
éven reménységed oszlopa: - Most
is Krisztus jele légyen jobb jövőd
nek zálogai - Krisztus, kenyér, stb.

1. Szent vagy, Uram, szent
vagy, - Mindenfölött szent vagy, 
Jézus kenyér színében, - Az Oltári
szentségben.

2. Térdet, fejet hajtok, - Néked
áldást mondok, - Hiszem, itt vagy
valóban, - E nagy Szakramentom
ban.

3. Tebenned remélek, - Szívem
ből szeretlek. - Készebb vagyok
meghalni, - Mint Téged megbán
tani.

Jézus szent Szívéről

l. Ó örök szeretet nagy mély
sége, megváltó J ézusunk kegyes
Szíve J Hozzád folyamodunk
esdve, kérve, tekints itt könyörgő
hívedre. - Jézus Szíve, kérünk,
végy be minket szerelmednek ke
gyelmébe.
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2. Előttünk a váltság keresztfája,
a mi vétkeink drága ára j - ott
oldalad sebe ki van tárva, az epedő
lelket mindíg várva. Jézus
Szive stb.

3. Te mondod, hogy hozzád sies
senek, kikért földre jöttél, az embe
rek, - hogy a vétek által ejtett
sebek, sebedből gyógyulást nyer
hessenek. - Jézus Szive stb.

Szűz Móriáról

l. Boldogasszony Anyánk, régi
nagy Pátrónánkl - Nagy inségben
lévén, igy szólít meg hazánk: 
Magyarországról, édes hazánkról, 
Ne feledkezzél el szegény magyarok
r6lJ

2. Ó, Atyaistennek kedves, szép
leánya, - Krisztus Jézus Anyja,
Szeritlélek mátkája I - Magyaror
szágról stb.

3. Nyisd fel az egeket sok kiáltá
sunkra, - Anyai palástod fordítsd
oltalmunkra. - Magyarországról stb.

4. Kegyes szemeiddel tekintsd
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meg népedet, - Segéld meg áldásra
magyar nemzetedet. - Magyaror
szágról stb.

1. 1)táriát dicsérni hivek jőjje
tek, - M.~rt ő fogja kémi Fiát érte
tek. - Udvözlégy, Mária I mondja
minden hiv, - Áldott légy, Mária I
mondja nyelv és szív.

2. Ha értünk Mária Fiát kér
leli, - Kérését. szent Fia meg
nem vetheti. - Üdvözlégy, stb.

1. Égi szűz virág, - Áldjon a
világ, - téged ó Szűz Mária I 
Mert te mihozzánk - Mint édes
anyánk - Jó vagy, jó vagy, Márial

2. Ó légy oltalom, - mert bűn
súlya nyom - Minket, ó Szűz
Mária I - Égből kiesni, - Bűnben
elveszni, - Ne hagyj, ne hagyj,
Mária I

3. Kérjed Fiadat, - Ö malasztot
ad - Érted, ó Szűz Mária I 
Hogy igy megtérjünk - S Istennek
éljünk, - Segits, segits, Mária I

1. Te vagy földi éltünk vezér
csillaga, - Édes reménységünk,
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kegyes Szűzanya. - Téged rendelt
jó anyánknak az Isten Fia, - Azért
áldunk örvendezve, ó, Szűz Mária l

2. Te hajnalcsillag vagy éltünk
hajnalán, - Hogy kövessünk annak
egész folyamán. - Téged rendelt stb.

3. Te reménycsillag vagy éltünk
tengerén, - Atragyogsz minden bú
és baj fellegén. - Téged rendelt stb.

l. Nagyasszonyunk, hazánk re
ménye, - Bús nemzeted zokogva
esd. - Nyujts irgalomjobbot felé
je, - Botlásiért ó meg ne vesd.
Mi lesz belőlünk, hogyha el
hagysz? - Bús árvaságunk sírba
hervaszt. Minden reményünk
csak Te vagy, - Szent Szűz Anyánk,
6 el ne hagyj.

2. Oltáraidat körülzokogjuk
naponta, mert 6 vétkezénk. - És
sirva szent neved sóhajt juk,
Nagyasszonyunk, tekints felénk.
Mutasd meg egyszer még e nép
nek, - Hogy pártfogásod mint
segélhet. - Minden . . .
Akarénekeket (entifonákal) I. 78-83. oldalakon.
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A szentekről

Szent István királyról
l. Ah, hol vagy, magyarok

tündöklő csillaga 7 - Ki voltál
valaha országunk istápja 7 - Hol
vagy, István király? téged magyar
kíván, - Gyászos öltözetben teelőt
ted sírván.

2. Rólad emlékezvén, csordulnak
könnyeink, - Búval harmatoznak
szomorú mezeink. - Lankadnak
szüntelen vitézlő karjaink, - Nem
szűnnek iszonyú sírástól szemeink.

3. Virágos kert vala híres Pan
nónia, - Mely kertet öntözé híven
Szűz Mária. - Katolikus hitnek bő
volt szép virága. - Be megsötéte
dett örvendetes napjaI

4. Előtted könyörgünk, bús ma
gyar fiaid, - hozzád fohászkodunk,
árva maradékid. - Tekints. István,
király, szomorú hazádra, - Fordítsd"
szemeidet régi országodra.

5. Reménységünk vagyon benned
s Máriában, - Mint magyar hazánk-
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nak hű királynéjában. - Még élted
ben minket néki ajánlottál, - És
szent koronáddal együtt föláldoztál.

A magyar szentekhez

l. Isten, hazánkért térdelünk
Elődbe. - Rút bűneinket jóságod
dal född be. - Szent magyarok
nak tiszta lelkét nézzed, - Érde
mét idézzed.

2. István királynak szíve gazdag
ságát, - Szent Imre herceg kemény
tisztaságát, - László királynak vitéz
lovagságát, - Ó, ha csak ezt lát
nádI

3. Szent Erzsébetből hős szeretet
árad, - Margit imái vezekelve száll
nak. - Minket hiába, Uram, ne
sirasson - Áldott Boldogasszony.

4. Ránk bűnösökre minden verés
ráfér, - De könyörögnek ők tépett

'"hazánkért. - Hadd legyünk mink
is tiszták, hősök, szentek: - Ha
zánkat igy mentsd meg I
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Gyászénekek

1. Ments meg engem, Uram,
az örök haláltól,-ama rettenetes na
pon minden bajtól. - Midőn az ég
és föld meg fognak indulni s eljössz
a világot lángokban ítélni,

2. Reszket minden tagom, borza
dok és félek, földi pályát végzett
szegény bűnös lélek.- Félek a nap
tól, mely vizsgáini fog s dúlni, mi
dön az ég és föld meg fognak ín
dulni.

3. Haragnak napja az, ínség 8

veszély napja, - Nagy nap, mely
a bűnöst gyötrelemnek adja. - Mi
dön te, ki mindíg éltél és fogsz élni,
eljössz a világot lángokban ítélni.

4. Ó adj, Uram, örök nyugodal
mat nekik - S örök világosság fé
nyeskedjék nekik, - Hogy trónusod
körül udvarolhassanak s téged, boI-

o dogítőt örökké áldjanak.
1. Könyöriilj, Istenem, én bünös

lelkemen, - Szánakozz immáron
szomorú szfvemen, - Haragodnak
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mennykövét, éles, hegyes tőrét, 
Vedd vissza vétkeim büntető vesz
szőjét.

2. Továbbá mosogasd bűnöktől
lelkemet. - Tisztítsd meg, gyógyitsd
meg sebektől szívemet: - Bűneimet
megvallom, nyilván tapasztalom. 
Miattok nem lehet nyugságom, víg
ságom.

3. Vétkeim lelkemet mint kígyók,
úgy marják, - Mint éles tövisek
szívemet átjárják; - Hová fussak
színedtől, fegyveres kezedtől? 
Félek és rettegek nagy ítéletedtől,

Különbözó idékre

1. Adventre

1.Harmatozzatok égi magasok1
Téged vár epedve a. halandók lel
ke. - Jöjj el, édes ŰdvözitőnkI

3. Áldás, dícséret és hála Néked:
- Mert fényes világunk s legfc?bb
boldogságunk - Te vagy, édes Ud
vözitőnkJ

6. Hiszünk Tebenned, égi szent
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követ: - Út, igazság, élet, Jlittel
vallunk téged - Istenünknek, Udvö
zítőnkJ

7. Im, az áldozat, melyet bemutat
- Szolgád Fölségednek. Jöjj el. és
szenteld m'ég, - Ó kegyelmes Üd
vözítőnkl

9. Szent az egy Isten három sze
mélyben. - Az Atyaistennel és a
~zentlélekkel - Szent vagy, édes
Üdvözítőnk J

2. Karácsonyra

1. Mennyből az angyal - lejött
hozzátok, pásztorok I - hogy Bet
lehembe - sietve menvén lássátok.

2. Istennek Fia, - aki született
jászolban, - Ö leszen néktek 
Üdvözítőtök valóban.

3. Mellette virraszt - az édes
anyja, Mária, - barmok közt fek
szik, - jászolban nyugszik szent
Fia.

4. El is menének - köszöntésére
azonnal i - Szép ajándékot - vivén
szívükben magukkal.
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5. A kis Jézuskát - egy~nlőké
pen imádják. - A nagy Uristent
- ilyen nagy jókért mind áldják.

1. Krisztus Jézus született, ör
vendezzünk, Neki öröméneket zen
gedezzünk, - Dávidnak véréből,
tiszta szűz méhéből - Született
Krisztus nekünk.

2. A sziízesség liljoma kivirag
zott - s megtermé a mennyei szép
virágot i - A kegyes Jézuska mine
künk meghozta, - Születvén, a
váltságot.

3. Dicsőség legyen ott fönn az
Istennek, - Békesség a földön a jó
embemek. - Zengjük angyalokkal
s a hiv pásztorokkal : - Dicsőség
az Istennek I

1. Dicsőség mennyben az Isten
neki - Dicsőség mennyben az Isten
neki - Az angyali seregek vigan
igy énekelnek: - Dicsőség, dicső
ség Istennek.

2. Békesség földön az embernek I
- Békesség földön az embernek,
- Kit az igaz szeretet a kis Jézus-
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hoz vezet, - Békesség, békesség
embemek.

3. Dicsérjük a szent angyalokkal,
- Imádjuk a hiv pásztorokkal 
Az isteni Gyermeket, ki minket igy
szeretett, - Dicsérjük, imádjuk és
áldjuk.

4. Kis JézusI ne vess meg ben
nünket, - Hallgasd meg buzgó ké
résünket, - Jászolodnál f9gadjuk,
hogy a vétket elhagyjuk, - O Jézus,
ne vess meg, hallgass meg.

1. Pásztorok, pásztorok örven
dezve - Sietnek Jézushoz Betle
hembe i - Köszöntést mondanak
a Kisdednek, - Ki váltságot hozott
az embernek. .

2. Angyalok szózata minket is hiv,
- Értse meg ezt tehát minden hű
szív j - A kisded Jézuskát mi is
áldjuk, - Mint a hív pásztorok,
magasztaljuk.

3. Üdvözlégy, kis Jézus I remény
ségünk, - Aki ma váltságot hoztál
nékünk. - Meghoztad az igaz hit
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világát, - Megnyitád szent Atyád
mennyorszégát.

4. Dicsőség, imádás az Atyának,
- Érettünk született szent Fiának,
- És a vigasztaló Szentléleknek,~
Szentháromságban az egy Istennek.

3. Üjéore

l. Ó, szép Jézusi Ez úL eszten
dőben légy híveidben. - O Mária I
Esedezzél értünk, édes reményünk I
- Hogy ez új esztendőben minden
ügyeinkben - Lehessünk Jézus
drága kedvében.

2. Ö, szép Jézus I Drága szent
nevedért kelj föl népedért. - Ö
Mária I Tekints híveidre Te szent
Fiadért, - Hogy ez új esztendőben
minden ügyeinkben - Lehessünk
Jézus drá~a kedvében.

3. Ö, szép Jézusi Tartsd meg
híveidet, mint tieidet. - Ö, Mária I
Jézusnak szent AnyjaI Országunk
tornyai - Adjad kérünk, hogy eb
ben az új esztendőben - Lehessünk
épek testben, lélekben.
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4. Nagybójtre
1. A keresztfához megyek, 

Mert máshol nem lelhetek - Nyu
godalmat lelkemnek. - S ott talál
lak, ó Szüzanya, - Fájdalom közt
bágyadozva, - Tőr veré át lelkedet.

2. Mely gyötrelem volt neked, 
Isteni szülöttedet - Látni szegény
jászolban. ...,.. S midön annyi ellen
ségek - Romlására esküvének: 
Tőr veré át lelkedet.

3. De midön ezek felett - Láttad,
mennyit szenvedett, - Szenvedett
az ártatlan j - Láttad őt a Kálvá
rián, - Két lator közt a keresztfán:
- Kínodat ki mérje meg I

4. A nap elsötétedett, - Ennyi
kint nem nézhetett! - Borzadván
rengett a föld - Sirt, kesergett,
gyászolt minden - Az egész nagy
természetben, - De gyötrelmed
nagyobb volt.

1. Keresztények, sírjatok, mélyen
szomorkodjatok I - Keseregjen min
den szív, aki Jézusához hiv.

2. Nincsen abban irgalom, hozzád
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buzgó fájdalom, - aki téged meg
nem szán, ó Jézus a keresztfán.

3. Szent testednek sebeit, vérrel
folyó kékeit, - aki látja és nem
sír, élő hittel az nem bír.

4. A kősziklák repednek, nap és
hold sötétednek. - Minden állat
megindul, csak a bűnős nem búsul.

5. Szállj szívedbe, sirasd meg vét
keidet, s fontold meg, - hogy az
Isten Fia volt, aki érted így megholt.

l. Buzgó szívvel ünnepeljük 
Üdvözítőnk kínjait, - Szívtörődve
elkísérjük Golgotára lépteit. - Ó
kegyelmek főkegyelme, mely miránk,
nagy bűnösökre - Vére által árad
itt.

2. Ó nagy Isten, mind az ég, föld
megdicsőít tégedet, - S minden,
ami él azokban, áldja nagy Fölsé
gedet. - De fiadnak áldozatja leg.
főképen megmutatja - Végtelen
kegyelmedet.

3. Tőled kapott szent iratból tud
juk a törvényeket, - Miket Jézus
a világnak élőszóval hirdetett. -



En.k.k különböző időkről 177

S melyek élte alkonyával, a kereszt
fán tűrt halállal, - Lettenek vég
rendelet.

4. Ó kegyelmes Üdvözítőnk, hisz
szük tanításidat, - Melyeket meg
tartva, nékünk Isten áldást osztogat.
- Hisszük, mert a szent keresztfa
s drága véred bizonyítja, - Hogy
nem csalhat meg szavad.

5. Az áldozat az oltáron most
megújul csendben itt, - melyet
értünk a keresztfán Jézus egykor
végbevitt. - Drága vére bő har
matja mi lelkünket mosogatja, 
Amit a bűn elrútit.

7. Zengje szívünk, zengje nyel.
vünk: Szent vagy, édes Jézusunk I
--'- Mert te lettél a keresztfán a mi
lelki orvosunk. - Hajtsd szívűnk a
jóra, kérünk, benned van csak egy
reményünk, - Hogy lakodba jut
hatunk.

5. Húsvétra

Feltámadt Krisztus e napon,
Alleluja, hála legyen az Istennek. -

Czapik: Katoliku I6rfiak ilDaklln,.... 12
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Hogy mi-nden ember vigadjon. 
Értünk halált ki szenvedett, - S
megváltott minden lelkeket. - Men
nek a szent nők sírjához, - Kenetet
visznek Krisztushoz. - Fényes szép
angyalt látnak ott, - S hallanak
boldog szózatot. - Ti félénk asszony
emberek, - Galileába menjetek.
Tuc!ják meg az apostolok, - Hogy
az Ur él s feltámadott. - Megjelent
ő szent Anyjának, - Kesergö Szent
Magdolnának. - Megjelent aztán
Péternek, - Megjelent majd a hí
veknek. - Húsvéti boldog lélekkel,
- Dícsérjük Istent énekkel. - Di
csőség Szentháromságnak, - Adjunk
ma hálát Urunknak.

6. Pünkösdre (és prédikáció előtt)

. 1. Jöjj, Szentlélek Úristen, 
Araszd reánk teljesen - Mennyből
fényességedet, - Mennyből fényes
ségedet. - Jöjj el, jöjj e], jöjj el,
jöjj el, - Jöjj Szentlélek Uristen.

2. Jöjj el, árvák gyámola, - Jöjj
el, szivünk orvosa, - Oszd ki égi
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kincsedet, - Oszd ki égi kincsedet.
- Jöjj el, stb.

3. Jöjj el, lelki vigaszunk, - Testi,
lelki támaszunk, - Érezzük bősé
gedet, - Érezzük bőségedet. 
Jöjj el, stb.

4. Fáradságban nyugalmunk, 
Hévben hüvös árnyékunk, - Sirá
sunkban örömünk, - Sirásunkban
örömünk. - Jöjj el, stb.

5. Ó dicső nap, híveid - Sötét
séges szíveit, - Világítsd be, légy
velünk, - Világftad be, légy velünk.
- Jöjj el, stb. ,

I. Jöjj el, Szentlélek Uristen, 
Tekints reánk kegyelmesen, - Isteni
segítségeddel, - Véghetetlen kegyel
meddel. Áraszd hét ajándékodat,
Add a Te szent malasztodat.

2. Jöjj el, Szentlélek Úristen I 
Hű vigasztalónk mindenben, - A
lelki tanító nyelvét - Igazl!asd és
gyujtsd föl szívét: - Hogy te szent
akaratodat, - Hirdesse nagy jó
voltodat.

1~'
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Különböző alkalmakra

1. Hálaadásra

l. Téged, Isten, magasságban,
itt dicsérünk buzgóságban, - Téged
vallunk Urunknak, egy igaz alko
tónknak, - Örök Atyaisten te vagy,
véghetetlen hatalmad nagy, földi
népek dicsérnek és Uruknak ismer
nek.

2. Az egek és kerubok, minden
karok és szeráfok, téged, Isten,
áldanak, együtt igy kiáltanak: 
Szent az Isten, bizony szent, szent I
- Szabaothnak Istene szent I - Ég
s föld dícsöségeddel, teljesek Iöl
ségeddel.

l. Téged, _Isten, dicsérünk,
Téged Urnak ismérünk.

2. Téged, örök Atyaisten,
Mind egész föld áld és tisztel.

3. Téged minden szép angyalok,
Kerubok és szeráfkarok,

4. Egek és minden hatalmak
Szüntelenül magasztalnak.
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5. Szent vagy, szent vagy,
Erősséges szent Isten vagy I

6. Nagyságoddal telve ég, föld,
Dicsőséged mindent bétölt.

7. Téged dícsér, egek Ura,
Apostolok boldog kara.

8. Dícséretes nagy próféták
Súlyos ajka hirdet és áld.

9. Jeles mártirseregek
Magasztalnak Tégedet.

10. Vall tégedet világszerte
Szentegyhézad ezerszerte.

11. Ó Atyánk, Téged
S mérhetetlen nagy fölséged,

12. S azt,ki hozzánk tőled jött le,
Atya igaz Egyszülöttje,

13. És áldjuk Veled
Vigasztaló Szentlelkedet.

14. Krisztus, Isten Egyszülöttje,
Király vagy te mindörökre,

15. Mentésünkre közénk szálltál.
Szűz] méhet nem űtáltál.

16. Halál mérgét megtíportad,
Mennyországod megnyitottad.

17. Isten jobbján ülsz most széket,
Atyádéval egy fölséged,
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18. Onnan leszel eljövendő,
~1indeneket itélendő.

(Most letérdelünk.)
19. Téged azért, Uram, kérünk,

Mi megváltönk, maradj vélünk.
20. Szenteidhez végy fel égbe,

Az örökös dicsőségbe.
21. Szabadítsd meg, Uram, néped,

Aldd meg a te örökséged,
22. Te kormányozd, te vigasztald,

Mindörökké felmagasztald.
(Ismét felállunk.)

23. Mindennap dicsérünk téged,
Szent nevedet áldja néped.

24. Bűntől e nap őrizz minket,
És bocsásd meg vétkeinket.

25. Irgalmazz, Uram, irgalmazz,
Híveidhez légy irgalmas.

26. Kegyes szemed legyen rajtunk i
Tebenned van bizodalmunk.

27. Te vagy, Uram, én reményem,
Ne hagyj soha szégyent érnem I

(.T. Deum laudamu •. ") Sik Sándor ford/ló.a.

Pap: Benedicamus Patrem et Fíli
um cum Sancto Spiritu.
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Hivek: Laudemus et superexalte
mus eum in saecula.

Pap: Domine, exaudi orationem
meam.

Hivek: Et clamor meus ad te
veniat.

2. Püspök fogadásakor

l. Isten hozta hű nyájához a fő
pásztort és Atyát,.- Kinek lelkünk
kormányzását az Ur Jézus adta át,
- Hogy általa szent. kegyelme
árasztassék a hívekre, - Ugy, amint
ő Egyházában mindörökre rendelte.

2. Jézus, Te vagy a szegletkő,
mely fölött az oszlopok - Apostoli
Egyházadban a fölszentelt főpapok.
- Adj erőt főpásztorunknak: atyja
legyen mindnyájunknak, - És jó
harcot harcolhasson javára Egyhá
zunknak.
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3. Pápai himnusz

1. Hol Szent Péter sírba téve és
Rómának dobog szive, - Ezrek
ajk4n, ezer nyelven hó ima zeng
édesdeden: - Tartsd meg, Isten,
Szentatyánkat, Krisztusnak helytar
tóját.

2. Aranyfödél, márványfalak s a
Vatikán visszhangzanak, - S a hét
halom tág körében megharsanva
körülröppen: - Tartsd meg stb.
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