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l. A NÖ MINDENNAPI HÓDO
LATA ISTEN ELÖTT

Ember előtt azáltal hódolunk, hogy
fölkeressük őt, kifejezzük előtte tisz
teletünket és meghallgatjuk kiván
ságait.

Hasonló ehhez Isten előtti hódola
tunk. Előszöris főlkeressük Istent
lélekben, azáltal, hogy reá gondo
lunk. Azután elmondjuk előtte tisz
teletünk szavait, amikor szóval imád
kozunk. Végül készséges szivvel
fogadjuk jóra serkentő sugallatait.
E hódolat után folytatj uk életünk
munkáját, de már ezen Istennel való
kapcsolódás után áhUatosabb lélek
kel. Ezt az Isten előtt való hódola
tot nevezzük írnának.

A jó ima nem a szavak elmon
dása csupán, hanem a lélek felemel
kedése Istenhez és az Ö kivánságai-
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nak tudomásulvétele. Olyanféle a
jó ima, mint az evangéliumi Niko
démus látogatása Jézusnál. Nikodé
mus fölkereste Krisztust; tisztelő

szavával hódolatát fejezte ki előtte;

aztán meghallgatta, mit kell tennie i
meg kell újulnia a bűnből a kegye
lem által.

Arra nem adott Krisztus paran
csot, hogy mikor kell imádkoznunk,
sem azt nem határozta m~g, milyen
szavakat használjunk. Ertelmünk
azonban úgy találja, hogy annyiszor
kell imádkoznunk, ahányszor gyarló
ságunknak Isten segítségére szűk

sége van: azaz mindennap. Továbbá
bármilyen szavakkal kifejezhetjük
Isten előtt hódolatunkat, de a gyarló
emberi tehetséget mások által szer
kesztett imakönyv szövegével tá mo
gathat juk.

Az imára különösen alkalmas idő:

l. reggel i 2. este; 3. a nap bárme
lyik órája, amikor erre ráérünk.

A napi imának alkalmas szövegek
az alábbiak:
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Reggeli ima
Hálát adok néked, Uram, hogy a

mai napot reám virrasztottad. Jósá
god ajándéka az, mert bűnös vagyok
és megérdemeltem volna, hogy meg
vond tőlem életem fönntartásának
kegy ét. Köszönöm, hogy e nappal
megtoldottad számomra a jóvátétel
idejét.

Tudom, Uram, hogy látsz engem
és megjegyzed minden gondolato

.mat, szándékomat és tettemet.
Erős szándékom ezért, hog~' e

napot a Te megbántásod nélkül és
parancsaid hű követésében töltsem
el. Kerülni akarom a bűnt és csele
kedni az erényt.

Különösen pedig állapotbeli köte
lességeimet becsülettel akarom ma
is teljesíteni. Egyházamnak bátor és
hitvalló leánya, hű hon leány, csalá
domnak példás tagja és hivatásom
nak szorgalmas munkása akarok
lenni.

Uram I Érzem, hogy az én akara
tom gyenge és tudom, hogya Te
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hatalmad erős. Kérve-kérlek tehát,
erősítsd az én gyengeségemet· és
segits, hogy a rosszat elkerüljem, a
jót pedig kövessem.

Szuz Mária I Közülünk emberek
közül te vagyanyaságod által leg
közelebb Jézushoz; kérve-kérlek:
támogasd imámat közbenjárásod ál
tal.

Mennyei Atyám I élethosszabbitó
irgalmadat megköszönve kezdem a
mai napot; - Jézusom I parancsaid
útján akarom ezt eltölteni j - Szent
lélek Isteni kegyelmed segítségében
bízva indulok neki. Amen.

Csatold bozzá az állapotod azeriDt alkalmaa
imát: férjedért. gyermekeidért. szüleidért, yóle
géDyedért. (L. TartalomjegyzékbeD.)

Esti ima
Hálát adok néked, Istenem, a mai

napért. Köszönöm örömeit és köszö
nöm azt is, hogy fájdalmait elvisel
hetökké tetted.

Uram, szégyenlem magam, ha rá
gondolok, mily kegyes voltál hoz
zám és én pedig mily vétkes mu-
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laszlásokkal és cselekedetekkel
szaporftottam a mai napon bűneim

sorát.
(Iti gondold el, milyen bllnl kllvetlél el délellllt.

déiulán; mini leljelUelled' kllleleoséQeidel mini az
Egyhiz híve, honleány, coaládod laaja, bitvea,
anya, munkáonll, alkalmazott.)

Istenem I Te üdvösségem idejéüI
adtad e napot, én pedig kevés jó
cselekedet mellett bűnre is hasz
náltam fel azt. Megérdemeltem
súlyos bűnömmel, hogy megbüntess
és az örök boldogságból kizárj.
Megérdemeltem, hogy a pokol örök
kárhozatára taszíts. Jézusom I Lá
zadó lettem, mert parancsaidat meg
szegtem. Gyilkosoddá lettem, mert
kereszthalálod okát: a bűnöket sza
porítottam. Elismerem vétkeimet és
feltett szándékom, hogy legközelebbi
gyónásomban iparkodni fogok el
nyerni azok bocsánatát, mint ahogy
Te kívánod. Addig is töredelmes
szivvel bánom minden bűnömet,

nemcsak azért, mert miattuk bÜD
tetésedre méltóvá lettem, hanem
azért, mert jóságodat hálátlan sze
retetlenséggel viszonoztam.
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Uram I Szégyenkezve ismerem be
bűneimet, de ugyancsak erős elhatá
rozással ígérem, hogy holnap jobban
fogok élni. Hű leánya akarok lenni
Egyházamnak, Hazámnak, köteles
ségteljesítő tagja családomnak és
hivatásomnak.

Istene.:a I Irgalmadban bízva zárom
a mai napot és végtelen jóságod
ban remélve kérlek, virraszd reám
üdvösségem idejéül a holnapotl
Amen.

ICsatolj hozzá egy Mialyáokot családod e1hÚlly!
tagjai6rt.)

Különböző imaszövegek,
melyekeI mlDdeu kalollkusuak luclD1a Ullk.

Az Úr imáia
E nivv.el jelöljük, mert az EvoDg6lium szerint

maga az Ur Jézus tanttotta rá apostolail.

Pater noster, Miatyánk, ki
qui es in coelis; vagy a mennyek
lanctificetur no- ben; szenteltessék
men tuum; adve- meg a Te neved;
niat regnum tuum; jöjjön el a Te or
fiat voluntas tua szágod ; legyen meg
sicut in coelo et I a Te akaratod, mí-
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in terra. Panem képen mennyben,
nostrum quotidia- azonképen itt a
num da nobis ho- földön is. Minden-
die j et dimitte no- napi kenyerünket
bis debita nostra. add meg nekünk
sicut et nos dimit- ma; és bocsásd
timus debítoríbus meg a mi vétkein-
nostris; et ne nos ket. miképen mi is
indueas in ten ta- megbocsátunk az
tionem, sed libera ellenünk vétkezők-

nos a malo. Amen. nek j és ne vigy
minket a kisértésbe.
de szabadíts meg
a gonosztól. Amen

Udvözlégy
AveMariaIgra

tia plena, Dominus
tecum. benedicta
tu in. mulíeríbus,
et benedictus fruc
tus ventri s tui, Je
sus. Sancta Maria.
mater Dei. ora pro
nobis peccatoribus
nunc et in hora
mortis nostrae.

Amen.

Üdvözlégy Má
rial malaszttal tel
jes, az Úr van te
veled, áldott vagy
te _az asszonyok
között és áldott a
te méhednek gyü
mölcse,Jézusl Asz
szonyunkSzűzMá

ria, Istennek szent
AnyjaI Imádkozzál
érettünk bűnösö

kért. most és halá
lunk óráján. Amen.
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Hiszekegy,
yaqy máll DéY811: az apostoll hltYal1ál1.

(Rovid olszefoglalásl hilüDknek. Hagyomány
IzeriDt az apaitalak idejéhol származik.)

Credo in unum
Deum, Patrem om
nipotentern, cre a
torem coeli et ter
rae; et in Jesum
Christum. Filium
eius unícum, Do
minum nostrum.
qui conceptus est
de Spiritu sancto.
natus ex Maria Vir.
gine, passus sub
Pontio Pllato, c ru
cifixus, mortuus
et sepultus; descen
dit ad inferos. ter
tia die resurrexit a
mortuís, ascendit
ad coelos, sedet ad
dexteram Dei Pa
tris omnípotentís,
inde venturus est
iudicare vivos et
mortuos. Credo in
Spirit~m Sanctum ;

Hiszek egy Isten
ben; mindenható
Atyában, menny
nek és földnek
teremtőjében, és a
Jézus Krisztusban,
Ö egy fiában. a m'i
Urunkban, ki fo
gantaték Szent
lélektől, születék
Szúz Máriától. kín
zaték Poncius Pllá
tus alatt. megfeszft
teték, meghala és
eltemetteték; szálla
alá poklokra. har
madnapon halot.
taiból föltámada,
felméne a meny
nyekbe. ül a rnln
denhatóAtya Isten
nek jobbja Ielöl,
onnét lészen eljö
vendő ftélni eleve
neket és holtakat.
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sanctam ec~lesiam
catholicam, Sanc
torum communio
nem, remissionem
peccatorum, camis
resurrectionem. vi·
tam aeternam.

Amen.

Hiszek Szentlélek
ben; egy katolikus
keresztény Anya
szen I e g y házat.
szenteknek egyes
ségéI. bűnöknek

bocsánatát, testnek
föltámadását és az
örök élelet. Amen.

Az Úrcmgyala
Rel!llel. délbeD. est. a horaDgs:6ra szoktuk

imádkozDi. (Tehát: Dem kötelez6.1

Az Úr angyala köszönté Szűz
Máriát • és ez méhébe fo~~dá a
Szentlélektöl szent Fiát. - Udvöz
légy Mária stb.

Ime az Úr szolgálóleánya, • legyen
nekem a Te igéd szerint. - Üdvöz
légy Mária Itb.

És az Ige testté lőn • és miköz
tünk lakozék. - Üdvözlégy Mária
stb.

V. Imádkozzál érettünk Istennek
Izent Anyja J

F. Hogy méltók lehessünk Krisz
tus fgéreteire.
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Könyijrögjünk. Kérünk téged, Úr
Isten I Öntsd lelkünkbe szent ma
lasztodat, hogy akik az angyali
üzenet által szent Fiadnak, Jézus
Krisztusnak megtestesülését meg
ismertük, az ő kínszenvedése és
keresztje által a feltámadás dicső

ségébe vitessünk. Ugyanazon a mi
Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Dicsőség

a SzeDJháromság imádására.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak
és Szentlélek Istennek; miképen
kezdetben vala, most és mindörök
kön-örökké. Amen. (100 napi búcsú.)

A szentolvasó
Az eiméikedll imádság legegyuerobb módja.

Mai alakjában Szenl Domonkos lerjesalelle el a
XIII. században.

Igy imádkozzuk:
I. A kereszire elmondjuk a Hiaz.k.,y.l;
2. Minden nagy nem előtt elmondjuk a Dic.ó·

aig.l;
3. Minden nagy azemre a Mialyánkol.
4. Minden kis nemre elmondjuk az Oduöz/igyd

és ennek .Jézus" szava után k6zbenúrjuk az
alábbi úgynevezett litka" egyikét.
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imácikozáaa alatt a titkok tartalmát gondoljuk

meg. E titkok együttesen Jézus életének legjObb
eseményeit tárják elénk.

Az örvendetes olvasó
A három elsö üdvöz1égyhez:

1. ki növelje bennünk az igaz
hitet,

2. ki erősítse reményeinket,
3. ki tökéletesítse szeretetűnket,

Az öt tizec!hez:

1. kit te, Szent Szűz, a Szent
lélektől Iogantál,

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

3. kit te, Szent Szűz, e világra
szűltél,

4. kit te, Szent Szűz, a templom
ban bemutattál,

5. kit te, Szent Szűz, a templom
ban megtaláltál.

A fáidalmas olvasó
A három elsO üdvözlégyhez :

1. ki értelmünket világosítsa,
2. ki emlékezetünket erősítse,

3. ki akaratunkat tökéletesítse,
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Az öt tizedhez :

l. 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 dicsóséqes olvasó
A birom ellő OdTözltgybez:

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

nyozza.
Az öt ti.edhez:

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

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

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

ben megkoronázott.
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Az Isten tízparancsa:
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

Úr 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 kí

vánd.
10. Se házát, se mezejét, se más

féle jószágát ne kivánd.

Az Anyaszentegyház ölparancsa

1. Az Anyaszentegyháznak szokott
ünnepnapjait megilljed.

2. Űnnepnap misét becsületesen
ballgaSl.
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3. Bizonyos napokon a paran
csolt bőjtöket megtartsad és a hús
eledeltől magadat megtartöztassad,

4. Bűneidet minden esztendőben

meggyónjad és legalább húsvét
táján az O l t á r i s z e n t s é g e t
magadhoz vegyed.

5. Tiltott napokon menyegzőt ne
tarts.
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2. A NO VASARNAPI
HÓDOLATA ISTEN ELOTT

A vasárnap meqszentelés8
A Teremtő Isten az ember életének

rendjét bámulatos bőlcseséglZel írta elő.

Munkára teremtette az embert. d.
nem ú&y. hogy szakadatlanul dolgozzék.
A megszakItás nélkül. hosszabb időn át
végzett munkát lehet birni egy darabig,
de nem sokáig és mindllZ megsinyli a
szervezet. A tapasztalat azt mutatja,
hogya legjobb a hatnapos munka
szakasz a hetedik pihenónappal. A
francia forradalom idején tlzoapos munka
szakaszt próbállak behozni. de meg
kellett változtatni, mert elsőnek az álla
tok dőltek ki. A természet rendje ezerini
hat nap munkáját a hetedik pihenónap
nak kell lelváltania.

Ha a napi munkát át-átszőjük is az
.ima Istenhez emelő cselekedetével, érez
zük. hogy mindez kevés. Még a gépet
is meg kell időnkint állítaní és meg-



vizsgálni. megolajozni, DlegtöItení. A
léleknek is szüksége van, hogy meg
álljon, erőit Jézus tanItásának és a ke
gyelem olajával növelje, kitartását erő

sftse. A józan ész ajánlja, hogy a földi
életnek szentelt hat napot a lelki élet
hetedik napjával fejezzük be.

E hetedik napot Isten szeretetéből az
..Úr napjának", magyar szokás szerint
vasárnapnak nevezzük.

A vasárnap kettős kötelesség ideje:

1. A vasárnap a munkaszünet napja.
Komoly szükség vagy felmentés nélkül
nem szabad szolgai munkát végeznünk
e napon.

2. A fokozott lelki élet napja. E napon
főkép a lélek erősltésével foglalkozunk.
Ezt azáltal tesszük, ha áldozatot muta
tunk be Istennek a szentmise meg
hallgatásávaJ. EzenkJvül hitünk mélyebb
megismerésével szenteljük meg e napot.
ami a prédikáció meghallgatásával é.
jó könyvek olvasásával történik.

A vasárnapi munkaszünet és a szent
misehalIgatás súlyos parancs. Ennek
áthágása tehát súlyos bún.
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A SZENTMISEALDOZAT
Hogy a btinnel megbántott Istent ki

engesztelje és neki elégtételt adjon. Jézus
életét áldozta 'rettünk a keresztfán.

E keresztáldozatot mellújitja Jézus
minden szentmisében. Ismét külön
választja testét vérétőli a szentmisében
ismét fölajánlja magát elégtételül az
Atyának bűneinkért.

Érthető, hogyalegkedvesebbet ki
vánja az Egyház, amikor kötelez ben
nünket, hogy vasárnapon és ünnep
napon a szentmisén ott legyünk. E
szentmisét mindannyiunkért és mind
annyiunk bűneiért mutatják be, sértés
tehát, ha arról hiányzunk.

Ne thesszük szem elől, hogy a szent
mise nem "ájtatoss.g" csupán, hanem
ennél több: áldozat. Minden más szer
tartás és ájtatosság mögötte messze el
marad és semmivel sem pótolható. Nem
választhatjuk tehát a szentmise helyett
a litániát.
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Elsó sZ8ntmise-imád.ág
- cm Imádság D'gy tulaldoll8ága uertlll. -

A szeDtmise első részére
A uentmiee el•., réue kezdett"l az nangéliulD

befejezéséig tart. Ennek tartama alatt imánk ..
e1m'1kedúünk tárgya Iolon imódóoa legyen.

Teremtő Úristen I Imádattal boru
lok le előtted. Te hoztad létre ha
talmaddal az egész világot, tehát
minden, ami abban van és minden,
amit abból magaménak mondhatok,
a Te alkotásod. Elismerem, hogy
legodaadöbb imádásom is kevés a
Te méltó tiszteletedre. Ezért nem
emberi hódolatba, hanem szent Fiad
keresztáldozatának e szentmisében
most itt végbemenő megújításába
kapcsolom bele lelkem imádását.

Uram I Hatalmad hozta létre az
egész világmindenséget. Végtelen
bölcseséged rendezte be azt a fűszál

szerkezetétöl a csillagok pályájáig
oly tökéletességgel, hogy bámulattal
hódol előtted a kimagasló lángész
is. Amde mi vagyok én, gyarló
ember, alkotásaid végeláthatatlan
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sorában? Annyi, mint csepp a ten
gerben, homokszem a sivatagban.
Bármily kicsiny vagyok is a teremtett
nagy világban, mégis a tied vagyok,

, Istenem I Tied az életem, tied az
erőm, tied az akaratom. Tied min
denem, mert Te hoztad létre a léte
zőket és Te engedted meg, hogy
birtokomba vegyem azt, amim csak
van. Ez alapon Uram I Te vagy az
én parancsolóm és én a Te szolgád
vagyok, kinek hódolattal kell le
borulnom előtted.

Istenem, ha életemnek minden
percét, eszemnek minden gondola
tát, akaratomnak minden megnyil
vánulását imádásodra szentelném,
kevés lenne a Te nagyságod illő

hódolatául. Még jobban érzem imá
dásom csekély értékét, ha meggon
dolom, hogy életem hány percét
használtam fel eddig a bűnre és
akaratomat mennyiszer fertőztem

meg parancsaid áthágásával. Csekély
és gyarló ez a tisztelet, amelyet
magamban tudok megadni néked,
Istenem.



Atyám I Egyetlen sziv van csak,
amely méltókép szeret téged: Szent
Fiadnak, Jézusnak Szíve. Egyetlen
elégtétel van csak, amely méltó,
hogy elnyerje bocsánatodat: Krisztus
nak érettünk bemutatott kereszt
áll:lozata. Szilárdan hiszem, hogy
Jézus szeatséges Szíve leszáll most
erre az oltárra, hiszem, hogy a ke
resztnek áldozata megújul e szent
misében. Ezért az én gyarló imádá-

. somat és könyörgésemet hozzácsato
lom e keresztáldozathoz, kérve, hogy
hallgass meg engem Uram,Isteneml

Miután e .orokat figyelme.en elimádkoztad, az
eYangélium végéig gondolkodjál a következ/l kérdé
.eken: t. Mil teltél eddig Isten dic.ö.égére 7 2.
Mit keUene tenned. hogyan inléznéd dolgeidat.
bogy Iolennek negyobb kedve teljék életedben.)

A szentmise második részére
lA .zenlmi.. második réue az evanCélium ....

~I/l1 az álvállozásig (Úrlelmulalásig) terjed. Ennek
tartama alatt imánk é. elmélkedé.ünk tárgya a
hl1neinkkel megbántott Iolen engeezlelbe legyen.)

Fölséges Isteni Parancsoló Uram
vagy és én hányszor voltam enge
detlen szolgálód? J Bűneim láncola-
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tát, mely egész életemen végighúzó
dik, a Te mindentudásod jobban
látja, mint én magam. Alattvalód
vagyok és hányszor fordultam elle
ned, amikor nem cselekedtem pa
rancsaid szerint. Szereteted jótéte
ményeit hányszor használtam meg
bántásodra.

Uram I Tudom, hogy tetteimért
számadás vár és igazságos ítéleted
sujt hibáimra. E gondolatra félelem
és borzadás fogja el lelkemet. Kere
sem a módot, hogy eleget tegyek
bűneimért, kiengeszteljem megérde
melt haragodat és ígyelkerüljem a
szörnyű büntetést.

Igaz, Uram, hogy az adósságot csak
annak kifizetésével lehet törölni.
Bűneim adósságát azonban én ki
fizetni sohasem tudom, hiszen egyet
len bűn is végtelenűl nagy adósság,
mert a végtelen Isten megbántása.

De azt is tudom. Atyám, hogy
szent Fiad irgalmas Szive megtalálta
a bűnöket eltörlő végtelen értékű

elégtétel módját. Jézus magára vál-
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lalta az egész világ bűneit, köztűk

az én bűneimet il. Önmagát áldozta
föl azért a kereszten. hogy végtelen
elégtételt adjon igy a végtelen Istent
megbántó bűnökért. Most ugyanezt
az áldozatot megújltja itt ebben a
szentmisében. Én pedig erre a szent
Fiadnak megújuló kereszthalálára
kérlek, bocsáss meg nekem, gyarló
bűnösnek.

Uram I imám nemcsak beszéd, mert
lelkem bűnbánattal van tele. Meg
értem bűneim nagyságát abból is,
hogy maga az Isten Fia halt kín
halált, hogy bocsánatot nyerhessünk.
Meghalt Jézus szeretete, mert nem
csak a Kálvárián szenvedte el a
szőrnyű halált, hanem íme most is
felajánlja újólag áldozatát érettünk
bűnösökért és köztük érettem is.
Ennyi jóság és szeretet láttára szi
vem viszontszeretetre gyullad és
őszintén bánom, hogy kivánságod
szerint bűneimet őszintén és törede
lemmel meg fogom gyónni.

Atyám, ha az én bűnbánatom nem
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is méltó arra, hogy megbocsáss, hi
szem, hogy szent Fiad kereszthalála
és imádó szeretetem kieszközli szá
momra bocsánatodat.

Uram, meg akarok térni a bűnből

és parancsaid útján akarok járni
ezentúl. Igérem, hogy mától kezdve
vallásos szolgálöd leszek.

IHa még marad idő az Úrlelmulalésig, gondol
kodjál a következőkőn: I. Mi lenne veled, ha mo.t
azonnal Isten llélőlZéke elé kellene állanod 7 
2. Mily jó hozzád az Islen, hogy időI ad javulá
lOdra I - 3. Gondold el, hogy a jövő hélen hogylUI
fogod szokálo. bünődel elkerülni 7)

A Bzentmise harmadik réBzére
lA IZenImise barm.dik rélza átváltozástól

áldozásig lerjed. Ez alall imánk é. elmélkedésünk
lúgya Isten kegyelmének kéré.. legyen a leUd
..entáldozál által.)

Imádandó Jézusom I Hiszem, hogy
Te ezen oltáron valósággal jelen
vagy. Hiszem, hogy aza szentostya,
amely fölött fölszentelt szelgád az
átváltoztatás igéit elmondotta, a Te
tested. Hiszem, hogy a kehely, ame
lyet megáldott, szent véredet fog
lalja magában. Hiszem, hogy szent
tested vétele a természetfölötti
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életet növeli lelkünkben, amely or
szágodnak örökösévé tesz és gyenge
ségünknek o r vos s z e r é ü l szol
gáI.

Jó Pásztor, ki juhaidat önmagad
testével és vérével táplálod, kérlek,
tápláld az én )elkemet is szent ke
gyelmeddel. Ürömmel venném tes
tedet, de Uram, most nem tehetem.
Kérve-kérlek, jöjj szívembe legalább
lelkileg és erősítsd abban kegyel
medet.

Lélekben gondold el. hogy az Úr Jézu. eljön
hozzád. Üdvözöld Öt ezeretettel.

Édee Jézusom I Szeretlek Téged
egész szívemmel, szeretlek minde
nekfölött. Te engem örökre boldoggá
akarsz tenni, ne engedd, hogy újabb
büneimmel eldobjam magamtól örök
üdvösségemet. Add kegyelmedet,
hogy a helyes cselekvés útját meg
ismerjem és adj erőt, hogy a gonosz
csábításait legyőzve, tettel követni
tudjam. Sokszor akarom a jót, de
gyarló vagyok annak véghezvitelére;
erősítsd, Jézusom, az én gyengesé
gemetl
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Kegyes Üdvözitőml Nemcsak a
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 kei!yelmét 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 öket a
tisztítóhely szenvedéseiböl országod
boldogságába.

Végül pedig újra önmagamért
esedezem hozzád, Oltáriszentségben
jelenlévőJézusom. Arra kérlek, hogYi
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 feltámadáaodban
is részesüljek, mint mOlt kitartok a
megpróbáltatásban.

Itt bi..lmu ••1.....1 lird lill Od.ll.lIc5dn...
bajaidat. k'I.ly.id.1 •• "'rd Ot. bOQy adjon mili
kllnnyebbülúl .. kílartúl.

A szentmise negyedik részére
A •••nlmi.. nlQyedik r.... t1do.i.lól a ...nl

mi.. dgéig teried, EBnek larlama aJall u /dmn.1I
tarlazó hóróról ..óljon im"'" to .lm'lk.d"ÜDk.

Fölséges Isten I Hiszem, hogy örök
jóságodnál fogva szeretsz engem.
Elhalmoztál számtalan jótéteményed
del és elhárítottál fejem felől sok
bajt j 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 Jóságodnak legnagyobb
fokát látom abban, hogy tenmagad
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kezembe adod a módot, mellyel
nagy szeretetedet viszonozhatom.
Egyszülött Fiadat adtad érettem és
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 meg azt tulajdonodul,
dicsőséged eszközéül. A magam
véges erőinek felajánlását pótolja
ki ,szent Fiad végtelen értékű ke
resztáldozatának most történő meg
újítása.

Jézusom I Hálás szivvel köszö
nöm néked, hogy az Atyánál en
gesztelő közbenjárónk voltál. Há
lából fogadom, hogy azt az utat,
amelyet parancsaiddal követésedre
kijelöItél, soha el nem hagyom i
igazságodhoz ragaszkodni fogok és
azt bátran megvallom. Végül kérve
kérlek, vezérelj egykor országodba:
az örök életbe. Amen.
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Ima szentmise után
Háromszor: Odvözlégy Mária stb.
Üdvözlégy, Királyné, irgalmasság

Anyja, életünk, édességünk. re
ménység~k, üdvözlégy! Hozzád
kiáltunk Evának számkivetett fiai.
Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva
e siralomvölgyéből. Fordítsd reánk
tehát, szószólónk, irgalmas szeme
det és e számkivetés után mutasd
meg nekünk Jézust, méhednek ál
dott gyümölcsét I

Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes
Szűz Mária I

Pap: Imádkozzál érettünk, Isten
nek szent Anyja i

Nép: Hogy méHók lehessünk
Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk. Úr Isten, oHal
munk és erősségünk, tekinh Ie ke
gyesen Hozzád kiáltó népedre és
Isten Anyjának, a dicsőséges és
szeplőtelen Szűz Máriának, Szent
Józsefnek, az ö jegyesének, Szent
Péter és Pál apostolaidnak és min-
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den szenteknek közbenjáráaára hall
gasd meg kegyesen és irgalmasaD
könyörgésÜDket, melyet a bűnösök

megtéréséért, az Anyaszentegyhú
szabadságáért és felmagasztalásáérl
Hozzád intézűnk, a mi Urunk Jézus
Krisztus által. Amen.

Szent Mihály arkangyal, yédel
mezz minket a küzdelemben i a sá
táD gonosz kísértései ellen légy ol
talmunk! Esedezve kérjük: "Paran
csoljon neki ar lsten]" Te pedig,
mennyei seregek vezére, a sátánt
és a többi gonosz szellemet, kik a
lelkek vesztére körüljárnak a világ
ban, Isten erejével taszítsd vissza
a kárhozat helyére I Amen.

Háromszor: P. Jézul szentséges
Szíve I

N. Irgalmazz nekünk I
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Más miseimádság
Lépcsöimára. Jézusom I Ugyanazt

az áldozatot újítod meg itt az oltá
ron, amelyet a kereszten bemutat
tál bűneink kiengesztelésére. Az én
büneim is közte voltak azoknak,
amelyekért életedet adtad. Bánom
minden bűnömet és kérve-kérlek,
légy ir~almas hozzám. Engedd, hogy
ezen áldozat által kegyelmedet és
szeretetedet megnyerjem.

Uram, irgalmazz nekünk I Krisztus,
kegyelmezz nekünk I Uram, irgalmazz
nekünk I

Dicsóségre. (Ha a mise lila vagy
fekete színben van, elmarad.) Dicsö
ségistennek a magasságban és béke
a földön a" jóakaratú embereknek I
Oltalmazz és áldj meg minket, hogy
tiszta és engedelmes szívvel járhas
sunk utaidon. Irgalmazz nekünk,
Jézus Krisztus, ki elveszed a világ
bűneit, a Szentlélekkel egyetemben.
Amen.

Könyörgésre. Örök mindenható
Isten, tisztítsd meg szívemet a bűn-

Czapik: Katolikus nók imaköDyva 3
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től, szenteld meg gondolataimat, sza
vaimat és cselekedeteimet, hogy az
erényes életben elöhaladjak és köte
lességeimet lelküsmeretesen teljesít
sem. Kérlek, áldj meg bennünket,
a Te híveidet és térítsd meg a bú
nösöket. Amen.

Szenileckére, Istenünk I Kegyes
jósággal oktattál bennünket a prófé
ták és apostolok írásai által és elénk
írtad törvényeidet. Mi pedig oly
sokszor elfordultunk a rossz útjára
és ellenkezésbe kerültünk akaratod
dal. Kérünk, javítsd meg lelkünk
hajlamait és adj készséges szívet,
mely örömmel engedelmeskedjék a
Te szent akaratodnak. Amen.

Evangéliumra. Atyánk I Te kűl

dötted a földre szent Fiadat, Jézust,
hogy megváltson bennünket, de taní
tásával és példájával megmutassa az
üdvösség útját is. Erősen hiszem és
vallom Jézus tanítását és e hitemet
soha nem fogom szégyenleni, hanem
megvaUom és ha kell védelmezni
fogom. Segíts, Uram, hogy igaz kato-
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likus módjára éljek mindig és mint
hú szolgád haljak meg. Amen.

Fölajánlásra. Fogadd kegyesen,
Istenem, ezen áldozatot, melyet a pap
a mi nevünkben is bemutat. Ez ál
dozattal egyesitve fölajánlom Neked
testemet, lelkemet, mindenemet. Kü
lönösen fölajánlom a reám váró
szenvedéseket, nehézségeket és kér
lek, adj erőt elviselésükre és ird
javamra az örökkévalóságban. Amen.

Prefációra. Égi seregek I A ti imá
dástokkal akarom egyesfteni az én
alázatos tiszteletemet a mi Urunk
Jézus Krisztus iránt, aki nemsokára
jelen lesz ezen az oltáron. Veletek
együtt zengem dicséretét, mondván:
Szent, szent, szent a seregek Ura,
Istene i teljes az ég él! föld dicsősé

geddel; áldott ki az Ur nevében jől

Amen.
Orlelmutatás előtt. Fogadd kegye

sen, Atyánk, ezt az áldozatot, melyet
a katolikus Anyaszentegyházért, an
nak fejéért a pápáért, főpásztorun

kért és minden hfvőért bemutatunk.
J"



Emlékezzél meg, Urunk, különösen
(itt sorold föl, akiket a szentmise
kegyelmébe ajánlasz) az enyéimről,

az én kérésemről és minden itt
jelenlévő hívő testvéremről. Legyen
ez az áldozat Urunk engesztelésedre
és add meg számunkra érette a
békességet. Amen.

Vrfelmutatásra. (A szent ostya
felmutatásakor.) Imádlak téged, Jézu
som, a kenyér színe alatt mint Ura
mat és Istenemet. Jézusom, neked
élek, Jézusom, neked halok, Jézu
som, tied vagyok életben és halál
ban. Amen. (A szent vér fölmutatá
sakor.] Imádom, Jézusom, szent vére
det, melyet érettünk a keresztfán
kiontottál. Hiszek tebenned, remélek
tebenned, szerétlek téged, édes Jézu
som, és éretted szeretem felebarátai
mat is, mint önmagamat.

Vrfelmutatás után. Mindenható
Atyai tekints le most kegyesen
egyszülött Fiadra, aki ezen oltáron
áldozatul mutatja be magát. Ugy
teszi itt, mint ahogy a keresztfán



tette, mint főpapunk és egyben ál
dozati bárányunk. Ne tekintsd a
mi vétkeinket, hanem tekints Uram
Jézus szent vérére és érdemeire és
ezekért ne taszíts el bennünket,
bűnös gyermekeidet, hanem segits
kegyelmeddel, hogy akaratod szerint
éljünk. De ne csak hozzánk .légy
irgalmas, hanem a megholtak lelkei
hez is (itt sorold föl elhúnytaidat,
akikért imádkozol), akik a tisztító
helyen szenvednek. Krisztus szent
vére enyhítse kínjainkat és nyissa
meg számukra a mennyország kapuit.
Minket, szegény bűnösöket pedig ré
szesíts egykor a szentek közösségé
ben. Amen.

Miaiyánkra. JézusI Te tanítottad
egykor apostolaidat erre az imára,
melyet imádattal tárunk Atyád elé,
mondván: Miatyánk •..

Aldozás eMit. Uram Jézus, az élő
Isten Fia, Te az Atya akaratából, a
Szentlélek közreműködésével meg
váltottad a világot. Kérve kérlek,
ezen szent tested és véred által
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szabadíts meg engem minden gonosz
ságomtól és minden rossztól. Add,
hogy parancsaidat mindig betartsam
és tőled soha el ne szakadjak.
Amen.

Aldo:zásra. Jézusom, Te nemcsak
föláldoztad magadat érettünk, ha
nem még szent testeddel és véreddel
is táplálni akarod lelkünket. Bár
csak én is magamhoz vehetnélek
Téged. Legalább lelkileg óhajtok
veled egyesülni, ha már valóban
nem is vehetlek magamhoz. Aláza
tos szívvel mondom: "Uram, nem
vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
csak egy szóval mondd és meg
gyógyul az én lelkem." Jöjj szívem
be, Jézusom, a Te kegyelmeddel,
szenteld meg lelkemet, gyullaszd
lángra irántad való szeretetemet és
a Te szent szeretetedben egyesits
mindnyájunkat.

Aldozás után. Uram Jézus, szivem
mélyéböl hálát adok a kegyelemért,
hogy a szentmiseáldozat gyümölcsei
bea részesiteni méltóztattál. Engedd,
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hogy érdemeid által megnyerjem
bűneim bocsánatát s a megszenteló
kegyelmet.

Aldásra. Áldjon meg engem az
Atyaisten, aki engem teremtett, áld
jon meg a Fiúisten, aki engem meg
v;áltott, áldjon meg a Szentlélek
Uristen, aki engem megszentelt,
Amen.

Szentmise végére. A tyám, fogadd
ezen áldozatot oly kegyesen, mint a
Kálvária hegyén Jézus Krisztusnak
keresztáldozatát fogadtad. Légy ir
galmas mindazok iránt, kikért a
szentmise alatt imádkoztam. Légy
irgalmas hozzám is és tarts meg
szent kegyelmedben. Amen.
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PRÉDIKACIÓHALLGATAs
Az ember eszes természete megkö

veteli, hogy ismerje annak tartalmat,
amit hisz. E nélkül a tüzetesebb is
meret nélkül a hite üres külsőség

lesz csupán. A tettei sem maradnak
állhatatosak, mert az ilyennek nincs
meggyőződése.

Hitünket a jó könyveken kívül
a prédikációból ismerjük meg. E
prédikációnak meghallgatása nem
kötelező ugyan általában bűn terhe
alatt, - mint a vasárnapi szentmise
- de ha hosszabb ideig nem hall
gatja valaki, látszik, hogy a hit dol
gaiban hanyag.

A prédikáció hallgatásában ne ér
dekességet keressünk, hanem e két
kérdés szempontjából hallgassuk
minden szavát: 1. mit kell e szerint
hinnem? 2. mit kell e szerint meg
tennem?
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A prédikáció elétt
"Jöjj el; Szenilélek Úristent"

ének. (Lásd hátrább, a Függelék
között.)

A prédikáció után
- A hit, remény él ezeretet lelindítá••. -

Hit. Hiszek tebenned, édes Iste
nem, ki a jóknak jutalmazója és a
gonoszoknak büntetöje vagy. Hi
szem, hogy egy Isten vagy három
sizemélyben, Atya, Fiú és Szent
gélek. Hiszem lelkem halhatatlansá-
át, melynek váltságáért az Isten

Fia emberré lett, kint, halált szen
vedett és az Oltáriszentségben is
tenségével és emberségével jelen
van. Ezenkivül 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; mert
le, Istenem, mindezeket kijelentet.
led. 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 megigér
ted. aki hú és hatalmas vagy
igéreteid teljesítésében.

Szeretet. Szeretlek téged, Iste
nem, mindenekfölött, teljes szivem
ből és teljes lelkemből a te benső

valóságos végtelen jóságodérl.
srépségedért. tökéletességedérl. 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
szeretetedből minden testi és lelki
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jókat kivánok nekik. Azért, akik
ellenem vétettek, azoknak tiszta
szivből bocsánatot adok i akik ellen
pedig én vétettem, azoktól a te
szent Felséged előtt alázatosan bo
csánatot kérek és várok.

Tört!delmesség. Mivelhogy igy
szeretlek, édes Istenem, ime e
szeretetedtől felgerjesztvén, tiszta
szivemből szánom és bánom egész
életemben elkövetett vétkeimet,
hogy azokkal téged, minden szere
tetre mélttj jó Istenemet megbán
tottalak. Utálom, gyülölöm azokat,
bár azt tehetném, hogy soha el ne
követtem volna I Most azért el
tökélt akarattal felteszem, hogy a
legkisebb vétekkel sem bántalak
meg. Erősíts meg, Istenem, szent
kegyelmeddel ez indulatomban. fel
tett jószándékomban, hogy azok
ban holtig állhatatosan megmarad-'
jak. Amen.



Litánia

DÉLUTÁNI
LITÁNlA-AJTATOSSAG

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

Az Egyház ilyen közös imát tart
vas ár- és ünnepnapok délutánján; de
más alkalmakkor is (szombaton, ünne
pek elött stb.). E közös imákat litániá
nak szokták nevezni, mert förész:üket
rövid, rőpímaszerű könyörgé4ek 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 templomi nyilvll.nos ájtalosságra a kövelkazll
III lilll.nia-szöveget engedélyozte az r:gybáz :
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I. J#zus nwéről uóló litánia, ezt mondjuk

éYvégi hálaadáskor, újévkor él JézuI ünnepein:
2. Jézus Szívéről uóló litánia, a hó ellö pénle-'

kén, elsö vasárnapján él JézuI Szive ünnepén:
3. Loretói litánia, közönséges ",aBárnapakoD,

Múia-ÜDnepeken, Izombaton :
4. Szent Józs.' litániája, Szenl Józsel ünnepein;
5. Mind.nuentek litániája körmeneteken.

A délutáni ájtatosság szertartása ren
desen négy részből áll: 1. a litániából ;
2. könyörgésekből ; 3. Szűz Mária idő

szaki karverséből (antifona); 4. Oltári
szentséggel való áldásból.

l. Litánia Jézus szent nevéről

Uram, irgalmazz nekünk I
Krisztus, kegyelmezz nekünk I
Krisztus, hallgass minket I
Krisztus, hallgass meg minket I
Mennyei Atyaisten I I'
Megvált6 Fiúisten I -
Szentlélek Úristen! 1
Szentháromság egy Isten, ~Cl
Jézus, élö Istennek Fia,
Jézus, Atyjának ékessége, lae
Jézus, örök világosság fénye,
Jézus, dicsöség királya, -;
Jézus, igazság napja, .....
Jézus, Szűz Máriának Fia,.



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,
Szüzességet 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, hivek kincse,
Jézus, a jó pásztor,
Jézus, igaz világosság,
Jézus, örök bölcseség,
Jézus, végtelen jóság,
Jézus, utunk s életünk,
Jézus, angyalok öröme,
Jézus, pátriárkák királya,

M
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Jézus, apostolok mestere,
Jézus, evangélisták oktatója,
Jézus, vértanúk erőssége,

Jézus, hitvallók világossága,
Jézus, szűzek tisztasága,
Jézus, minden szentek koro-

nája,
Légy irgalmas I - Kegyelmezz

nekünk, JézusI
Légy irgalmas I - Hallgass melZ

minket, Jézus I
Minden gonosztól,
Minden bűntől,

A te haragodtól,
Az ördög incselkedéseitól,
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,
Feltámadásod által, ~
Mennybemeneteled által, B_

A legméltóságosabb OItári- ': ~
. szentség szerzése által, ~;;

Örömeid által, ]
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 Szívéról
Uram, irgalmazz nekünIiI
Krisztus, kegyelmezz nekünk I
Krisztus, hallgass minket I
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten,
MegváItó Fiúisten,
Szentlélek Uristen,
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Szentháromság egy Isten,
Jézus Szíve, az örök Atya

Fiának Szíve,
Jézus Szíve, a Szűzanya mé

hében a Szentlélektöl képzett
Szív,

Jézus Szíve, az Isten Igéjével
lényegileg egyesített Szív,

Jézus Szíve, végtelen felségű -:
Szív, :::1

Jézus Szíve, Isten szent temp- .!Il

loma, ~
Jézus Szíve, a Magasságbeli

nek szent szekrénye,
Jézus Szíve, Isten háza és a

mennyország kapuja,
Jézus Szíve, a szeretet lán

goló tűzhelye,

Jézus Szíve, az igazságosság
és szerétet tárháza,

Jézus Szíve, jósággal és sze
retettel teljes Szív,

Jézus Szíve, minden erény
mélysége,

Jézus Szíve, minden dícséret
re legméltóbb Szív,

Czapik: Katoliku. Dok imaköDYve 4
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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

ség egész teljessége lakozik,
Jézus Szive, melyben a meny- :i

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

ségéből mindannyian merítet- QI

tÜJLk, =
Jézus Szive az örök halmok :

kivánsága, II

Jézus Szíve, béketűrő és a
nagyirgalmasságú Szív, II

Jézus Szíve, dúsgazdag mind- 'l:lI

azok iránt, kik hozzád folya- ~
modnak,

Jézus Szíve, az élet és szent
ség forrása,

Jézus Szíve, vétkeinkért en
gesztelő áldozat,

Jézus Szíve, gyalázatokkalj
tetézett Szív,
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Jézus Szive, gonoszságainkért
megtört Sziv,

Jézus Szive, mindhalálig en
gedelmes Sziv,

Jézus Szíve, lándzsával
döfött Sziv,

Jézus Szive, minden vigaszta
lás kútfeje,

Jézus Szive, életünk és fel
támadásunk,

Jézus Szive, békességünk és
engesztelésünk,

Jézus Szive,
zata, ..

Jézus Szíve, benned remény- oa.
lök üdvössége. ..

Jézus Szive, benned kimúlók
reménysége,

Jézus Szíve, minden szentek
gyönyörüsége,

Isten Báránya, ki elveszed a vi
lág büneit; - Kegyelmezz nekünk,
Uraml

Isten Báránya, ki elveszed a ví-
lág bűneit: Hallgass meg minket,
Uram I

."
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Isten Báránya, ki elveszed a vi
lág bűneit i - Irgalmazz nekünk,
Uraml

V. Szelid és alázatos szivű

Jézus,
F. Alakitsd szívűnket a Te Szi

ved szerint,
Könyörögjünk! Mindenhat6 örök

Isten, tekints a Te szerelmes Fiad
Szivére és mindama dicséretre és
elégtételre, melyet a bűnösök nevé
ben irántad lerótt és nekik,
kik irgalmasságodért esdekelnek,
adj megengesztelődve 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
váltó ja, tekints reánk, kik aláza
tosan leborulunk oltárod előtt.

Tieid vagyunk, Tieid akarunk
en ni i hogy pedig annált szorosabb



összeköttetésben lehessünk Veled,
ime, ~a mindegyikünk önként a Te
szentséges Szívednek szenteli ma
gát. Téged ugyan sokan sohasem
ismertek i 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 i add, hogy
ezek az atyai házba csakhamar
visszatérjenek, hogy el ne vessze
nek a nyomorban és inségben. Légy
királya azoknak, akiket téves véle
kedesek tartanak fogva vagy akiket
egyenetlenkedés tart elszakítva s
hívd vissza őket 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-



54 Loretói lilánia

szavezetni Isten világosságába és
országába. Tekints végül irgalmas
szemmel annak a népnek fiaira,
amely sokáig választott néped volt.
Az a vér, amelyet egykor magukra
kivánlak, hulljon reájuk is mint
a megváltás és az élet keresztsége.
Adj, Urunk, a Te Egyházadnak
sértetlenül biztos szabadságot, adj
minden nemzetnek békességes ren
det; tedd, hogy a föld sarkai
ugyanezen szózattól visszhangoz
zanak : Legyen dicséret az isteni
Sz(vnek, mely által nekünk üdvös·
ségünk támadt; övé a dicsöség és
tisztelet mindörökké. Amen.

3. Loretói litánia
E Szúz Mériáról Iz616 Iilénia eLoevezéle ollDél

un, bogy Lorel6 vároaéban imédkozték ebben az
alakjéban. Réulelei azonban igen régiek: hadu·
ban már a török időkben ilmerték.

Uram, irgalmazz nekünk I
Krisztus, kegyelmezz nekünkl
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgals meg minket I
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Mennyei Atyaisten,
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,
Szeatséges Szüz Mária,
Istennek szent Anyja,
Szűzeknek szent Szűze,

Krisztusnak szent Anyja,
Isteni kegyelem Anyja,
Tisztasagos Anya,
Szeplőtelen Szüzanya,
Sérelem nélkül való Anya,
Szűz virág szent Anya,
Szeretetreméltó Anya,
Csodálatos Anya,
Jótanács Anyja,
Teremtőnk Anyja,
ŰdvözUőnk Anyja,
NagyokolSágú Szűz,

Tisztelendő Szűz,

Dicsérendő szent Szüz,
Nagyhatalmú szent Szűz,

Kegyes és irgalmas Szűz,

Hűséggel 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 gyógyítója,
Bűnösök oltalma,
Szomorúak vigasztalója,
Keresztények segítsége,
Angyalok királynője,

Pátriárkák királynője,

Próféták királynője,

Apostolok királynője,

Vértanúk királynője,

Hitvallók királynője,

Szűzek királynője,

Mindenszentek királynője,

Eredeti bün nélkül fogantatott
királynő,

Szentolvasó királynője,

ol..
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Béke királynöje,

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!
Könyörögjünk! Oltalmad alá fu

tunk, Istennek szent Anyja, könyör
gésünket meg ne vesd szükségűnk

idején, hanem oltalmazz meg
minket minden veszedelemtöl min
denkor dicsőséges és áldott Szűz.

Mi asszonyunk, mi közbenjárónk,
mi szószólónk I Engeszteld meg
nekünk Fiadat, a te Fiadnak ajánlj
minket, szent Fiadnak mutass be
minket.

V. Imádkozzál érettünk, Istennek
szent Anyja,

F. Hogy méltók lehessünk Krisz
tus ígéreteire.

Könyörög;ünk! Kérünk téged,
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Úristen, engedd nekünk, szolgáid
nak, hogy' folytonos lelki és testi
egészségnek örvendhessünk és a
mindenkoron dicsőséges és szeplő

telen Szűz Máriának esedezésére a
mostani szomorúságból kiszabadul
hassunk és örökkétartó örömet
élvezhessünk.

V. Imádkozzál érettünk, Szent
Józsefi

F. Hogy méltók lehessünk Krisz
tus ígéreteire.

Könyörögjünk. 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 Bemát imódsóga Szűz

Márióhoz
Emlékezzél meg, ó legkegyesebb

Szüzanya, Mária: még sohasem
Iehetett hallani, hogy valakit te
gyámoltalanul magára hagytál, aki
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oltalmadat kérte és pártfogásért
hozzád folyamodott. Én is hasonló
bizalomtól lelkesítve hozzád sóhaj
tok, ó szűzek Szüze i hozzád jövök,
ó kegyelmes Anyám i én nyomorult
bűnös fohászkodva lábadhoz boru
lok. Meg ne vesd könyörgésemet,
ó Anyja az örök Igének, hanem
fordítsd rám figyelmedet és hall
gasd, ó hallgasd meg kegyelmesen
kérésemet. Amen.

Szűz Mária időszaki karversei
(antifonák).

1. Adventtől Gyertyasz.ntelőig

Űdvözltónk Édesanyja, - Mennyek
nek megnyilt kapuja. - Tengerjárók
szép csillaga; - Boldogságos Szl1z
Mária I

Légy segltség hü népednek. - Az el
esett bűnösöknek, - Ki szülóje Istened
nek, - Anyja lettél Teremtódnek.

Mert !lngyali köszöntésre - Rád szál
lott az Ur Szentlelke; - Ekkor lett az
örök Ige, - Szüz méhednek azüz
gyümölcse.

Azért. édes Istenanyja, - Légy
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bűnösök szószólója. - Botló lábunk
támasztója. - Üdvösségünk nyilt kapuja.

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

V. Angelus Do- V. Az Úrangyala
mini nuntiavit Ma- köszönté Szűz Má-
nae. riát.

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

fogant.
. Könyörögjünkl Kérünk Téged,

Uristen J öntsd lelkünkbe szent
malasztodat, hogy akik az angyali
üzenet állal szent Fiadnak, Jézus
Krisztusnak megtestesülését meg
ismertük, az ő kínszenvedése és
keresztje állal a föllámadás dicső

ségébe vitessünk. Ugyanazon Urunk
Jézus Krisztus által. Amen.

Karácsonytól egészen Gyeriyaszenlelöig a követ
kezö imát mondják:

V. Post partum V. Szülésed után
Virgo inviolata szeplőtelen Szűz

permansisti. maradtál.
R. Dei Genilrix F. Istennek Szü-

intercede pro no- lője I Könyörögj
bis. érettünk.
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Könyörögjünk! úristen, ki a
Boldogságos Szűz Mária ~rmékeny
szűzessége által az emben nemnek
az örök üdvösség ajándékát adtad,
engedd, kérünk, hogy érettünk való
esedezésének foganat ját érezzük, ki
által méltó kká lettünk megnyerni
az élet szerzöjét, a te Fiadat, a mi
Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.

JI. _Gyertyaszentelőtől húsvétig
Mennyországnak Királynéja. - An

gyaloknak szent Asszonya. -;:- Áldott
gyökér. Szüz Mária I - Udvözlégy
Krisztus szent Anyja.

Te általad je világra - Új világosság
virrada. - Orűlj, dicsöség virága.
Kinél szebb nem jött világra.

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

V. Dígnare me V. Tégy méltóvá
laudare te. Virgo engem, Szent Szüz I
sacrata I a te dícséretedre.

R. Da mihi vir- F. A d j e r 6 t
tutem contra ho- ellenségeid ellen.
stes tuos,



62 Szúz Mária antifonák

Könyörögjünk! Adj, irgalmas
Isten, gyarlóságunknak oltalmat,
hogy kik- az Isten Anyjának emlé
kezetét tiszteljük, az ö könyörgése
segltségével vétkeinkböl fölkeljünk.
Ugyanazon Urunk Jézus Krisztus
által. Amen.

III. Húsvéttól Szentháromság
vasárnapjáig

Mennynek Királyné AsszonyaI
Örülj szép Szüz/ Alleluja I

Mert kit méhedban hordozni
Méltó voltál. Alleluja I

Amint megmondotta nIa. - Föl
támadott. Alleluja I

Imádd Istent, hogy lemossa - Bd
neinket. Alleluja I

V. Gaude et lae- V. Örülj és ör-
tare Virgo Maria I vendeu, Szűz Má-
Alleluja I ria I Alleluja I

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

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



Szúz Mária antifonák 63

add, kérünk, hogy az Ö Anyja, Szűz
Mária által az örök élet örömeit
elnyerhessük. Ugyanazon Urunk
Jézus Krisztus által. Amen.
. lY. Szentháromsát-vasárnapjától

ádventig
Mennyországnak Királynéja. - Ir

galmasságnak szent AnyjaI - Élet.
édesség, reménység I - űdvözlégy.
szép Szűz Mária I

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

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

Azért. szőszólőnk, szemedet - For
dítsd hozzánk s kegyelmedel. - És a
te bűnös népedet. - Oltalmazzad
hfveidet.

Ó édes Szűz, irgalmadat - Mutasd
meg s kegyes voltodat; - Holtunk
ulán szent Fiadat. - Mutasd meg
boldogságodat!

V. Ora pro nO-I V. Imádkozzál
bis, Sancta Dei érettünk, Istennek
GenitrixI szent Anyjai
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R. ut dign! ef-I F. Hogy mélt6k
ficiamur promis- lehessünk Krisztus
sionibus Christi. fgéreteire.
. Könyörögjünk! Örök mindenható

Uristen, ki a dicsőséges Szűz

Máriának testét és lelkét, hogy
szent Fiadnak méltó hajléka legyen,
a Szentléleknek munkálkodása ál
tal elkészitetted : 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 nekünk I
Krisztus, kegyelmezz nekünk I
Uram, irgalmazz nekünk I
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, irgalmazz

nekünk I
Megváltó Fiúisten, irgalmazz

nekünk!
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Szentlélek Úristen, irgalmazz

nekünk!
Szentháromság egy lsten, irgal

mazz nekünk I
Szentséges Szűz Múia, könyö

rögj érettünk I
Szent J6zsef, könyörögj érettÜDk!
Dávid nemes sarja, könyörögj

érettünk I
Pátriárkák fénye, könyörögj éret

tünkl
lsten Anyjának jegyese, könyö

rögj érettünk I
A Szent Szűz tisztaságos öre,

könyörögj érettünk I
lsten Fiának nevelőatyja, könyö

rögj érettünk!
Krisztus gondvisel6 oltalma-

z6ja,
A Szentcsalád feje,
Igazságos J6zsef,
Tisztaságos J6zsef,
Nagyokosságú J6zsef,
Er6slelkü J6zsef,
Engedelmes J6zsef,
Hüséges J6zsef,
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Béketűrés példaképe,
Szegénység kedvelője,

Iparosok példaképe,
A házasélet dísze,
Szüzek őre,

Családok oszlopa,
Inségesek vigasztalója, ;-go
Betegek reménye, ,~

Haldoklók pártfogója, ~

Gonosz szellemek réme, ~

Az Anyaszentegyház védő- J
Izentje,

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

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

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

V. Háza urá ul rendelte őt.

F. És egész országának fejedel
mévé.

Könyörögjünk! Úristen, 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,
lsten, örökkön-örökké. Amen.

S. Mindenszentek litániáia
- Szllveg'l lúd. 87. old.Ion. -

AZ OLTÁRISZENTSÉGGEL VALÓ
ÁLDÁSRA

Amikor • pap az Ollárilzento'fel kitelzi :

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

be•.
Térdet s fejet hajtok, - Néked

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

Tebenned reménylek, - Sztvemböl
szeretlek, - Készebb vagyok meg
halni, - Mint ellened véteni.

AmIg • p.p az Oltáriozenlll.get tömj'nezi :

Tantum ergo Azért ezt a nagy
Sacramentum Szentséget - Le·
Veneremur cernui. borulva imádjuk;
- Et antiquum - Teste s vére a
documentum Krisztusnak -Mert

se



Genitori Genito
que - Laus et
jubilatio. - Salus
honor, virtus quo
que. - Sit et bene
dictio ; - Proce
denti ab utroque
- Compar sit lau
datio. - Amen.

V. Panem de
coelo praestitisti
eis.

R. Omne delec
tamentum in se
habentem.

Oremus. Deus,
qui nobis sub
Sacramento mlra
bili passionis tuae
memoriam reli
quisti, tribue, quae
sumus, ita nos
Corporis et San,ulDl. tu! sacra

Novo cedat ritul, Itt vagyon, j61tud
- Praestet fides juk. - Ha elménk
supplementum - kel föl nem fog
Sensuum defectui. juk. - Hitünkkel

megfoghatjuk.
Az. Atyának és

FiÚDak - Dícséret
és tisztesség, 
Szentlélekkel.egye
temben, - AIdás.
örök dicsöség,-

Háromságban 
elfY. szent Istent 

AIdjon minden
nemzetség. Amen.

V. Kenyeret ad
tál mennyekb61
nekik.

F. Mely teljes
minden gyönyörú
séggel.

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

titkait. hogy meg
vá1tásod gyümöl
csét szüntele n
érezzük. Ki élsz és
uralkodol az Atyá
val és a Szent
lélekkel egyetem
ben. Isten mind
örökkön-örökké.

Amen.



3. A NÖ 'UNNEPI HÓDOLATA
ISTEN ELÖTT

A családi életben minden évben meg
szokták ünnepelni a nagyobb esemé
nyek - születés, házasságkötés, halál
- évfordulóit. Ha e napok emlékeit
végiggoDdoljuk. elöttünk áll egész éle
tünk minden örömével. bánatával és
tanulságávaI.

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

Az ünnepnapok közül vannak egye
sek, melyeket éppúgy kell megszenteI
nünk, mint a vasárnapokat: szentmise
hallgatássai és munkaszünettel. Ezek a
kötelező ünnepek a következők: Szep-
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l!5telen Fogantatás. Karácsony napja,
Ujév, Vfzkereszt, Áldozócsütörtök, Ur
napja, Szent Péter és Pál napja, Nagy
boldogasszony, Mindenszentek ünnepe.
(Húsvét és pünkösd vasárnapra esnek,
azért nem emlftettük.) A többi, itt fel
nem sorolt ünnepeket is szép, ha meg
tartjuk, de nem követünk el bűnt, ha a
föntieken kívül szentmisét nem hallga
tunk. Ilyen ünnepek, amelyeken nem
kötelező a szentmise és a munkától
való tartózkodás. a következők:

Karácsony másodnapja, Gyertyaszentelő.
Gyümölcsoltó, Húsvét másnapja. Pün
kösd másnapja, Szent István, Kisasszony
napja.

Nemcsak az ünnepnapok megülése
kötelessége a nőnek, hanem föladata.
hogy családtagjai is ünnepeljenek. A nő

a család szíve, akár édesanya legyen.
akár leány. Ügyes és okosan fogalma
zott szava irányt tud szabni övéinek.
Csak arra kell ügyelnie. hogy a szere
tetet. a nőnek természeles erejét érvé
nyesftse az Isten és övéi lelke érdeké
ben.

Az ünnepek megszenlelését ugyanoly
módon kell végezni, mint a vasárnapo
kél. Ezenfelül kapcsoljuk hozzá az ünnep
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tárllyának megjlondolását és az ünnepre
való különlelles imát. (Az ünnep tárgyá
nak ismertetését alább apró betúvel
közöljük, utána pedig az emlitett imát.)

Advent
A learáclo,!y elólli néeJ' hetet ádveninek nevez

zilk. Advent Urjövetet jelent. Annak az idónek
emlékére ü1jiik, emelyen keresztű] az emberi~

JézuI eljöntelét várta. (Adventben ma már Dinca
bőjt.)

Könyörgés. Serkentsd, Uram, szí
vünket Egyszülötted útjának elké
szftésére, hogy az Ö eljövetele által
méIt6kká legyünk megtisztult lélek
kel szolgálni neked. Ugyanazon a
mi Urunk Jézus Krisztus által.
Amen.

A Szeplőtelen fogantatás iiDnepe
Dec. 8. - Parancsolt ünnep.

Tárgya: Sziiz Mária JézUI érdemei mikU Illen
keeyelméböl, élete elló pillaDatától ment volt az
áloredő biiDtől. Az iinnep újabb él etIn kimon
dála il úiebb (1854), de maQa aDnok tartalma ÓI
rigi él éozlzeni következménye hittételeteknek.

Szllz Mária tilztelete miedenkcr uokoU ájta
tOlláQa volt a nöknek. Elsöeorbaa azért Ulzteljiik,
me,t JézuI..k aDYja volt. Azután azért il, mert a
nö két leQdJlzelebb tulajdonláQát: a liozia udzel
I~t él az InYlláQol egyeddi ó eeyeolteUe maliá
ban az e.berek közül.
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Könyörgé•• "Úristen, ki a Boldog
ságos Szűz szeplőtelen Jogantatása
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 örüljünk a tiszta és eré
nyes életnek, A mi Urunk Jézus
Krisztus által. Amen.

Lásd még a Lorelói lilll.niál 54. oldal.

KarácsoDY ünnepe
Dec. 25. - Parancsolt ünnep.

Űuégi hagyományozerini dec. 25-én ozüleletl
Jézus. r: napon minden pap három ezentmisél
mondhst. A hIvek réozére cs.k agy lIölelezö.
Karácsonykor leny6lát ozoklak dlozlleni, ami régi,
pngányoktól áhell ozoll": ozenleljük meg azáltal.
hogy a la alá jászolt ngy hetlehemel állItunk. 
Karácsony elanapia, dec. 24. Izigoní böjl, mely·
nek lajáloága, hogy löélkezé.. ezokbaink ozerinl
••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, midőn ezt
ünnepeljük, ó isteni Kisded és
hálatelt szivvel mondom: legyen
dicsőség 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 előtt

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 szí
vemben és a jóakaratú emberek
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békéje tegye könnyüvé számomra
az élet nehézségeit. Amen.

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

Szenl Ialván .lla vérlanú ünnepe. A jeruzlll.lemi
aoegybáz diékonul. volt, akit Kriozlusban való
biléért a 35. év dec. 26-án • zsidók megköveztek.
Bélran lanúlégot tel! JézuI mellel! és utolső pil
lanalában il ellenoégeiért imédkoEol!.

Könyörgés. Add, Uram,kegye
sen, hogy akit tisztelünk, azt köves
sük is; 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.

Év 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; elmúlt minden
örömével, melyekben állandó bol
dogságot képzeltem.



Időnek és örökkévalóságnak Ura,
számot kell adnom, mire fordítot
tam ez esztendőt, melynek végét
ezer meg ezer embertársam nem
érte eJ. 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 I Ime, örömest
kivánok megbékülni, kész vagyok
veled új szövetségre lépni s a jövő

esztendőben jámbor életet élni.

Azon számtalan jótéteményedért,
melyekben a lenyugvó esztendőben

részesítettél, szivemet, lelkemet s
mindenemet felajánlom neked, mint
jótevő Atyámnak, Uramnak, Iste
nemnek, hálaadó áldozatul s le
borulva dicsőítlek, magasztallak és



rJjIrI 17

imádlak téged most és mindörök
kön-örökké. Amen.

Újév
- Jan. 1. - Parancsolt ünnep.

Jb... kllrülmel'lleléMnek él néndú6Dak liIl
nep •• A polgúi ... ke,dele.

Jé'.... IZent nevének liIÚli'ja. Láad 45. oldal.

Könyörzés. Uram I 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
jesftésére használom fel és töre
kedni fogok, hogy nemcsak magam
szolgáljalak, hanem mások is di
csőftsék szent nevedeL 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
lemállapotában a szentségekkel
megerősftve várhassalak Téged.
Amen.



Jézus nevenapja
Januú 2-5 napjaira e.6 valámapon llnnepeljilk

Jézu. nuenapjil. Amely bben e napra nem eaik
vaairnap, abban az évben jan. 2·in tartjuk. Nam
kötalez6 llnnep.

Jézus szent nevéről szóló litánia.
Lúd 45. oldal.

Vízkereszt
- Jan. 6. - Parancsolt ünnep.

Tárva: Három e.em~ny. 1. Az Ural a bárom
napkeleti bMea imidja, indi a Háromkirilyok nap
jinu i. nevezik: 2. J~zu. a Jordin·/olyóban m*
kerauteikedik; 3. a kinei menyegzőn el.6 aodi;il
taw. Előz6 napon vizel IZenieinek, ÍDDan vu az
Gnn!l! m-.var 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 i
kérlek: vezéreld az én lelkemet is
tanításod igazságaival a helyes
úton és add kegyelmedet, hogy élö
hittel tudjak leborulni egész ház
népemmel együtt elötted és téged
bátran megvaUjalak mindenkor.
Amen.



79

Gyertyaszentelő

- Febr. 2. - Nem kötelező ünnep. 
Tár,ya: Jézu.ol Anyja a templomban bemutatja

6. Símeon t.nú.ágot tesz megváltói hivotisú61.
Ugyanekkor tartjuk a gyertyuzentelút i.. A

r6mai pogányok e n.pon Pluto t10zleletére fáklyáo
menetet t.rtottak; a kereldények i. átvették a
körmenete l, de 6k a világ Világouágát: Jézu.ol dio
co6lteUék állala.

Könyörgés. Úristen, kinek a
Szent Szűz Jézust bemutatta, add,
hogy egykor előtted me~jelenve,

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.



Szent J6zsef ÜDJlepe
Márc. 19. - Magyarországon

nem parancsolt ünnep.
Tdriya: SzeDt Jó....la.k. Jéz... o....lö.tyj6nak

lIIIII&e. A becoület_éf. mUD!raazeretet, aI...t_
"e. 6Dz.t1e...ée péld...6ptI. Ez .rbyei...1 miDt4j•
• keruztéoy c.......p6na .. b lértin....

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

Szent Jó....1 UlAnüj. 64. I.p.

Gyümölcsolt6 BoldoqasBzony
- Márc. 25. - Nem parancsolt

ünnep.
Td'ltya: Gibriel l6aDCJaI tudtul .dj. Szb Mi

rl6nak JézUI m.gl.otelülh6l.
R".o i1y.....or ".zdték mOll • tavalzl eyllmölce

oltbt.

Alkalmas ima: Az Orangyala
(I. 11. oldal).
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Nagyb6jt
Kezdődik bamvazó.zerdA...I él tart nagynombat

d6litl. JAzUl klDlzenvedAlAnek .mlAkAvel -fogla1lo:oz
zunk ez időb.n, am.ly 10glalkozA. a bÚDbADat A.
megtiulul61 I!JiimOla.it VaD blvalva m.gl.r.nml
le1küDlo:b.n. E napokban e ker.az/úti áj/a/Dalállo'
1'6pzzük.

Keresztúti ájtatosság
A jel'UZllAlami k zlAny.k biztolan végilliArlAk

a bely.ket, m.ly t Jézu. klDlz.nvodésAv.1 m.,.
azent.lt. Mi l.l.kbm jArjuk ezeket végig, amikor a
io:araaztút 14 Allom6lAról megemlékezünk. Nem
azlikoége. ez alkalommal bOllZú nóbeH ímAka! vA
..miíDk, banem iDkAbb az egye. Allombo" tOrtA
nati eoeményéről iOndoJkoznml<, gyakorlali a.lIuJ.
mazAsl lhe magunkra. Minden Allom6lnAl mend
inni< el ezen elmAlk.dAsen Idvlil egv-.gy MiatvAD
kot. Az Egybáz clak azl köli ki, bogv az egye.
Allom6l0"a! valóban végilliArjuk vagv legalAbbi.
kOzOHü" belyet vAllodauunIo:, pl. letérdelünk él
főllo:elünk.

J. állomás: l. Gondold el a tör
ténelmi eseményt: Jézust halálra
Itélik. Ártatlan. Pilátus igazságta
lan biró. - 2. Vonj ebböl magadra
üdvös alkalmazást: ha most engem
megltélne az igaz Isten? Ártatlan
nak találna-e? Hát amikor én
Itélem meg magam, igazságos va
Ilyok-e?

II. állomás. 1. Jézus a keresztet

Czapik: Kaloliku. nok lmakOnyve 6
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vállára veszi. Önként teszi. - 2.
Én hányszor türelmetlenkedem, ha
Isten valami szenvedést küld reám1

III. állomás. 1. Jézus előszór

esik el a kereszt alatt. - 2. Az én
bűneim is súlyosbitolták azt a ke
resztet. Főleg melyek1

IV. állomás. 1. Jézus szent Any
jával találkozik. Egy szerető sziv
a sok kínzö között. - 2. Mária
fájdalmának az én bűneim is okai
voltak. És most sem vagyok sokszor
részvevő szivvel a szenvedö Jézus
iránt.

V. állomás. 1. Jézus alig birja a
keresztet. A poroszlók Cirenei
Simont kényszerItik, hogy segitse
vinni. - 2. Simonhoz hasonló az az
ember, aki önmagától nem akar a
vallás ügyének segíteni, hanem úgy
kell kérni, nögatní. Vajjon én milyen
vallásos vagyok 1 Magamtól is segit
légére vagyok Egyházamnak1

VI. állomás. 1. Veronika kendő

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

VII. állQmás. 1. Jézus másodszor
is elesett a kereszt alatt. A po
roszlók ütik-verik. - 2. Hányszor
estem én is vissza ugyanazon bű

neimbe, melyek megjavitását pedig
oly erősen igértem. Ez az állhatat
lanság szégyen.

VIII. állomás. 1. A jeruzsálemi
asszonyok sirnak Jézuson. Jézus
szól nekik: Sirjatok magatok és
fiaitok feletti - 2. Jeruzsálem
asszonyai részvevően gondoltak
Jézusra. És én? Szívemböl sajnálom
Jézust, de vallásos életemmel fogom
ezután enyhíteni szenvedéseit.

IX. állomás. 1. Jézus harmadszor
esik el a kereszt sulya alatt. Föl
ráncigálják és tovább kényszerttik.
- 2. Csúnya dolog tovább ki
nozni a kimerültet. Újabb és újabb
bűnökkel megbántani az Üdvözítőt
hasonlóképen nem szép.

6·



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

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 kinló
dás után Jézus meghalt. Beteljese
dett. - 2. Jézus az életét odaadta
a mi üdvösségünkért. Mi pedig
sokszor mily csekélységért nem en
gedünk az O parancsának I

XIII. állomás. 1. Jézus holttestét
leveszik a keresztről. Tisztelő hívei
segítenek. - 2. Mily különb lett
volna, ha a keresztrefeszítés előtt

Jézus pártjára állottak volna. Ipar
kodni fogok, hogy ne annyira bű-
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neimet kelljen jóvátennem, mint
inkább húen kitartsak Jézus mellett,
búnt nem követvén el.

XIV. állomás. 1. Jézust egy új
sírba eltemetik. - 2. Hasonlókép
pihen Jézus az Oltáriszentségben.
Meglátogatom ezután gyakrabban.
Tisztelettel térdelek majd le előtte

a templomban.

Nagypéntek
Tárfyo: JézUl halll.1a. Az e.úz uertartú erTe

'l'onatlr:ozik. E napon ninc.eD Izeatmile. a szertartú
kereiében c.up'" a pap áldozik. Vé.ezzük el e
napon a kore.ztulat é. lálo.assuk meg a .zenlllrt,
ahol imádjuk a kitelt Olláriuenllégel.

Húsvét
Tárfyo: Jézu. fellámadán. Hitünk legela6 ú

legföbb ünnepe. mert Jézu. föllámadúával peelé
telte meg megvált6lunkat ú e..el bizonTltolta be
legjobban i.len'éQét. Húovét ezért az öntudato. hit
ünnepe.

Könyörgés. Feltámadt JézusI Le
borulok előtted. Legyőzted a halált
és ezzel bebizonyítottad, hogy Isten
Fia vagy. Bebizonyftottad, Uram,
hogy hatalmad van üdvözltésünkre
és minden szavad igazság, paran-
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csaid pedig az Isten útjai. Hiszek
ezért benned és imádlak, Jézusom I

Uram I Feltámadásod nemcsak
hitemet éleszti, hanem reményemet
is erősíti. Remélem, Jézusom, hogy
szent kegyelmed a boldog feltáma
dás útjára segit engem is. Igérem,
Krisztusom, hogy magam is ipar
kodni fogok, hogy lelkem a bűn

ben meg ne haljon, hanem a kegye
lem állapotában várja az ítéletet és
általa az örök élet birtoklását.
Amen.

Búzaszenteló és kereszt:járó-napok
- Ápr. 25. és áldozócsütörtök elötti

három nap.
A bdza.ozenlel6 kormenetben útea ildásil k'rjiik

a vet....... Öar'ii azokál, mir a poCáD,. R6mib....
UO meQtartolták.

A kereezljir6 napokoa biIDbhali körmenetet
tartunk a koze'i máeik templomához vag,. kere.zt·
i'hez. k'rve I.tea .eglto'~l .züko'Qeinkbea.

Mindkét körmeaelDek a azealml.e utáD 16r'u.
a Mindmaz.nl.k lilániá;a, amel.,et az útoa 'aekel·
aek.
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Mindenszentek litáD1óia
Uram, irgalmazz nekünkl
Krisztus, kegyelmezz nekünk I
Krisztus, hallgass minket I
Krisztus, hallgass meg minket I
Mennybeli Atya-Isten, la-
Megváltó Fiú-Isten, a:=
Szentlélek Uristen, iii;;
Szentháromság egy Isten, ~ ~
Szentséges Szűz Mária, 10 -

lstennek szent Anyja, .~:i
Szűzeknek szent Szűze, :lS :~
Szent Mihály föangyal, ~=i
Szent Gábor föangyal, ~ ot
Szent Ráfael föangyal,
Mindnyájan szent angyalok és

föangyalok, - Könyörögjetek éret
tünkl

Mindnyájan dicsőült szentek lel
kei, - Könyörögjetek érettünk I

Kereszteló Szent János, - Kö
nyörögj érettünk I

Szent József, - Könyörögj éret
tünkl
Mindnyájan szent pátriárkák él pró

féták, - Könyörögjetek érettÜDkl
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Szent Péter apostol,
Szent Pál apostol,
Szent András apostol,
SzentJakab apostol,
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

evangélisták, Könyörögjetek
érettünk I

Mindnyájan Krisztus szent tanít
ványai, - Könyörögjetek érettünk I

Mindnyájan aprószentek, - Kö
nyörögjetek érettünk I

Szent István vértanú, ~ Könyö
rö~j érettünk I

Szent Lőrinc vértanú, - Könyö
röQj érettünk!
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Szent Vince vértanú, - Könyö
rögj érettünk I

Szent Adalbert vértanú, - Kö
nyörögj érettünk I

Szent Fábián és Sebestyén
vértanúk,

Szent János és. Szent Pál
vértanúk,
. Szent Kozma és Demjén
vértanúk,

Szent Gyárfás és Protáz
vérlanúk,

Mindnyájan szent vér(anúk,
Szent Szilveszter pápa,
Szent ~mbrus püspök,
Szent Agoston püspök,
Szent Jeromos hitvalló,
Szent Márton püspök,
Szent Miklós püspök,
Szent István király,
Szent Imre herceg,
Szent László király,
Mindnyájan szent püspökök és

hitvallók, - Könyörögjetek éret
tünkl

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

ták, - Könyörögjetek érettünk I
Mindnyájan szent szerzetesek és

remeték, - Könyörögjetek éret
tünk]

Szent Mária Magdolna,
Szent E~sébet,

Szent Agota,
Szent Luca,
Szent Agnes,
Szent Cecilia,
Szent Katalin,
Szent Anasztázia,
Mindnyájan szent szűzek és öz-

vegyek, - Könyörö6!jetek érettünk I
Istennek minden szentjei,

Könyörögjetek érettünk I
Légy irgalmas I - Uram, kegyel

mezz nekünk I
Légy irgalmasi - Uram, hallgass

meg minketl
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Minden gonosztól,
Minden bűntől,

A te haragodtól,
A hirtelen és készületlen ha-

láltól,
Az ördög cseleitől,

H . cll
aragtól, gyülölségtől s mm-..lIl

den gonosz akarattól, 1:1

A tisztátalan lélektől,

Mennykőtől és égi háborútól, 8"
A földrengés ostorától, al

Döghaláltól, éhségtöl 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, 1"-;

A vigasztaló Szentlélek el- ~1
.:ll!jövetele által, " a

Az itélet napján, :E::5
Mi bűnös lelkek,
Hogy nekünk irgalmazni mél

tóztassál,
Hogy nekünk megbocsátani -;

méltóztassál, ~
Hogy minket igaz búnbánatra "S

vezérelni méltóztassál, 'llG

Hogy a te Anyaszentegyháza- El
dat kormányozni és megerősíteni II)

mélt6ztassál,· i
Ho~y a római pápát s minden :;;

egyházi rendet tökéletes életben ...cl

megtartani méltóztassál, -ö
Hogy az Anyaszentegyház el- ~

lenségeit megalázni méllóztassál, ..lll

Hogy a keresztény királyok- :e
nak s fejedelmeknek békességet ~
8 egyetértést adni méltóztassál,

Hogy az egész kereszténység
nek békességet s egyetértést
adni mé1l6ztassál,
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Hogy az összes tévelygőket az
Egyház egységébe visszahívni
és a hitetleneket az evangélium
világosságához elvezetni méltöz
tassál,

Hogy bennünket szent szolgá- Qó
latodban megerősíteni és meg--=
tartani méltóztassál, "a

Hogy elménket mennyei kiván- ..
ságokra felinditani méltóztassál, a

Hogy minden velünk jót tevő- ro

nek örökkévaló javaidat adni ro

méltóztassál, :i
ol

Hogy magunk - felebarátaink .<:I

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

Hogy a földnek bő gyümöl-..!It
csét megadni és megtartani mél- :§
tóztassál, • ~'

Hogy a megholt híveknek örök
nyugodalmat engedni méltóztas
sál,

Hogy minket meghallgatni mél
tóztassál,
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Istennek fia,
Kérünk téged, hallgass meg minket!

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

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

Isten báránya, ki elveszed a világ
bűneit, - Irgalmazz nekünkl

Krisztus, hallgass minket I
Krisztus, hallgass meg minket I

Uram, irgalmazz nekünk I
Krisztus, kegyelmezz nekünk I

Uram, irgalmazz nekünk I

Aldoz6csütörtSk
TárIlYO: Jé,1U mennybemenelele. - Parancaolt

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.
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Pünkösd
Tár,ya: A Szentlélek el~vetele. az ele'" ke.

reaztények me~téréle. az ~yh6z me~a1aku1úa.
Elell napja paranelolt ilnnep.

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

Szentháromság ÜDDepe
- Pünkö.d utáni vasárnap 

Tá'1lya: A S.enthároIllll~ efYiIttel ilnnepléoe.

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

Úrnap
Tár,ya : Az Oltériozellllég ilnnepléle. Az.

Oltárilzeollég alapltáoél oem tudjuk nqycsfit6rtö
klln kaUllkép megfilni. ezért 1264-ben IV. Orb4n
pépa Szaothéromlé~ ilnnepét k6vel6 coiltllrtllk3t
jellllte kl erra. Parancsolt ilonep.

Könyörgés az Oltáriszentségröl.
(L. 68. oldal.]
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Szent Péter és Pál ÜDDepe
- Jún. 29. - Parancsolt ünnep. 

Tárgya: Szent Péter él P.il .pOItolok vértanú
halál•. E n.pon Szent Pétert kerelztr. 1.Iz/t.tték ée
Szent P.ilt lelejezlék. Egyben • pápuág linDepe il.

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

Jézusom I Kinek tanitását Szent
Pál oly világosan hirdette és bát
ran védte, add az én eszemnek is
a megértés kegyelmét és adj bátor
ságot, hogy tanaidért síkraszálljak
és ellenségeiddel szemben meg
védelmezzem azokat. Amen.

Jézus Szíve ünnepe
- Úrnap nyolcadát követö péntek.

- Nem parancsolt ünnep. -
Tárgya: JézuI isteni Sd.ének imádási. JézWl

égész emberi tOlle imádásunk tárgya, de 1611g
Sdve az. mert ez jelkép.zi • nagy sz.r.let.t, am.l,
JézUI minden le!lének lorrál•.

Könyörgés: Jézus Szive-litánia.
(L. 48. oldal.)
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Nagyboldogasszony
- Aug. 15. - Parancsolt unnep.-

Tdrgya: Szllz MII.ria I... tét. melybal Jézus leste
..telelt. mikénl a jmbor banomé.Dy hiszi, loten
um enlledl. ,t az enyészelDek. hanem löUII.maoz
lotla és a& örök dicaöségbe ville. - E nap n.m
úti 8nDep ís; e napon ajé.DIolta lel SzeDt lotvé.D
birodalmll.t a Szílzanyé.Dak és e napon halt is me,.

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

től megtisztult lelkével egyesüljön
és az örök boldogságba jusson.
Amen.

Szent István király ÜDDepe
- Aug. 20. - Csak polgárilag pa

rancsolt ünnep.
Tárgya: Elsö szent királyunk emléke. E napen

bnnlolták löl slrját Székeolehérvároll 100000ban.

Könyörgés a magyar ha:láért.
(L. 131. oldal.)

Xisasszonynapja
- Szeptember 8. - Nem parancsolt

iinnep.
Tárgya: Szúz MII.ria lZú]etésnspja.
Könyörgés. Mindenható kegyelmes

Coaplk: Kalolikus n6k imak6n.,... 7
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Urunk I Ajándékozz meg minket,
alázatos szolgáidat égi kegyelmed
del. E kegyelem adja, hogy akik
nek a Boldogságos Szűz szü1ése az
üdvösség kezdete lett, születésének
ünnepe a békesség növekedését is
eszközölje. A mi Urunk Jézus Krisz
tus által Amen.

MindeJlszentek ÜDnepe
- Nov. 1. - Parancsolt ünnep.
Tdrgya: Valamennyi lZeDIDakegyillle. ÜDDepléae.

Könyörgés: Mindenszentek litá-
niája. (1. 87. oldal.)

Halottak napja
- Nov. 2. - Nem parancsolt ünnep.
Tárgya: Az öSlZe. meghalt hfv61u61 való meg

4mlékezés.

Könyörgés. Minden hívek te
remtő és megváltó Istene I Bocsásd
meg a te szolgáíd lelkeinek minden
vétkeit, hogya mindenkor oly hön
óhajtott bocsánatot ájtatos esedezé
sek által elnyerhessék. Ki élsz
és uralkodol mindörökkön-örökké.
Amen.





4. ISTEN mtK:ttLÉSE A BOHOs
NÖVEL

Tudom, hogy földi célom Isten pa
rancsainak teljesIlése. Mint a gyermek
nek követnie kell atyja akaratát, úgy
kell nekem is betartlnom Isten törvé
nyeit. Ámde azt is tudom, hogy a
törvényeket sokszor megszegtem. Szé
gyellem ezt és úgy érzem, mintha meg
tagadtam volna Istent. Eszembe jut
Szent Péter apostol, aki megtagad~

Krisztust, de aztán megbánta. megsiratta
búnét és bocsánatot nyert. Keservesen
bánom én ls búneimet és szfvemböl
kívánom, hogy megnyerjem azok bocsá
natát.

De hol bocsátja meg eltévelyedésemet
Isten és milyen leltételekkel ?

A Szentfrásban Jézus szavai között
egyetlenegy van csak, amely a bún
bocsánatról rendelkezik. Apostolainak
mondotta e szavakat: "Akiknek meg·
bocsátjátok b11neiket, meg lesznek bo-
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csátva. akiknek megtartjátok. meg lesz
nek tartva." Tudom. hogy Jézu. Isten.
tehát egyedül Ö írhatta e16. hogy milyen
körülmények közölt bocsátja meg a
bűnöket. Kétségtelen, hogy a búnbocsá
tás hatalma az apostoloknak adatott
meg. Ar. apostolok hatalmának azonban
ut6dai vannak, mert esztelenség lenne,
hogy Jézus a mindenkor szükséges
kegyelmet csak az apostolok életére
adta volna meg. Ezek az apostolutódok
a püspökök és a papok. akik e bűn

bocsát6 hatalmat a gyónás szentségében
gyakorolják.

Kétségtelen. hogy Jézus igazságos
eljárást kiván azoktól, akikre a bún
bocsátás hatalmát bizta. Ámde igazsá
.ros-e a bún megbocsátása vagy meg
tartása, ha a Krisztus nevében eljár6
azt sem tudja, milyen búnről van sz6?
Világos, hogy ehhez ismerni kell a bűnös

lelki állapotát. Ezt pedig csak úgy is
merheti meg. ha a bdnös töredelme.
vallomással föltárja.

Ime: Jézus rendeléséb61 vilá,osan
következik. hogy biinbocsánatot a szent
,y6násban nyerhetünk és ennek hozzá
tartoz6ja a töredelmes bdnbevalláa.
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E16készillet a szentgy6násra
Atyám, irgalomnak Istene I Vét

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

Szentlélek Isten I Segits kegyel
meddel, hogy bűneimet jól meg
ismerjem, töredelmesen meggYón
jam, öszintén megbánj am és gyenge
erömmel jóvátéve, megjavuljak.

Lelkiismeretvizsgálat
Gondold meg az al6bbi le1klliikllr ueriDt, mit

ritettél é. a .ú1yooabb vétkeket hiDy.zor kllvetted
el.

Utolsó gyónásom mikor volt? Ki
maradt-e tudatosan vagy· véletlenül
valami bún?

Az 1. parancs ellen: Napi imámat
elmulasztottam. Hitellenes könyvet. uj
úgot olvastam. Ilyen belzédet folytat
tam. MálVallásúak istentiszteletén rélzt
vettem. Szentlégtörést követtem el.

2. paranc. ellen: Káromkodtam. Szlt.
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kozódtam. Hamisan, könnyelműen es
küdtem. Fogadalmamat megszegtem.

3. parancs ellen: Vasár- és ünnep
nap hibámból elmulasztottam a szent
misét. Mást szentmisétől visszatartot
tam. Ily napon szüks6gtelenül szolgai
munkát végeztem. Mással végeztet
tem.

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

5. parancs ellen: Másnak testI egész
légében kárt tettem. A magam testi
egészségében kárt tettem. Mást bűnre

ingereltem. Haragot tartottam. A gyer
mekáldást elhajtattam.

6. és 9. parancs ellen: Szemérmetlent
,ondoltam, beszéltem, olvastam, tettem
magammal, mással (megmondani: há
zai vagy-e?). Vétkeztem a házassági
kötelesség ellen: hűtlenséggel. gyer.
mekáldás me,akadályozásával.

7. és 10. parancs ellen: Loptam (mily
értékűt). Kárt okoztam (mily értékűt~
A lopott jósdgot nem adtam vfssza
és a kárt nem tettem jóvá. (Miért1)
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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 Időben zajos mu
latságon vettem részt.

Allapotbeli . kötelességek ellen: Mint
hitves, családanya, alkalmazott elmu
lasztottam kötelességemet

Bánat és erósfogadás
Ha balálo. búo! ~y6n.z me~••kkor az alábbi

Imá! elIélZ.n mondd el. Ha ninea b.láloo bÚD&d.
akkor cuk a k6...Ik.z6 oldalon kezd az imát •
azakaamál: "J6aá~0. OdvözIl6m".

Atyám I Megszé~yenülve 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
toss' tették előtted.

Igazs'gos Biró I Ha most ftélő
Izéked elé kerülnék, eltaszftanál.
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Elveszfteném a mennyországot,
ahova vágyódom j megérdemelném a
poklot, ahol örökre gyötrődnöm

kellene.
Jóságos ŰdvözitőmJ Érettem is

meghaltál a kereszten és lemo
sod bűneim undokságát szent vé
reddel, jóváteszed az Isten meg
bántását kínos haláloddal. Mindezt
azért cselekszed velem, mert nem
veted meg, hanem szereted bűnös

lelkemet.

-Megbocsátó Krisztusom I Én is
szerétlek téged és e szeretetem arra
indit, hogy igazán megbánjam min
den bűnömet, meUyel megbántotta
lak. Fogadom, hogy a bűn útját el
hagyom és mindenben parancsaid
szerint akarok élni. Igérem, hogy
nemcsak én magam fogom kerülni a
bűnt, hanem arra törekszem a jö
vőben, hogy mások se bántsanak
meg téged, Uram. Hite szerint élő

katolikus nő akarok lenni, nem
csak magánéletemben, hanem csa
ládom körében és munkámban is.
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Eltökélt szándékom, hogy szaki
tok mindennel és mindenkivel, aki
a bűnre visz és cselekedeteim
zsin6rmértéke csak az lesz, amit
Istenem, Te kivánsz tőlem.

Ezulán v'lIezd el ~yóD"'od.t 6UÍDt'D. ,. biza
lommal mODdd:

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

Sorold 101 bűneidet '" c..lold hozzá:

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

A szentgyónás után
Megbocsátottad bűneimet, Jézu

somi A lelkem tiszta és nem keD
már rettegnem örök büntetésedtöl.
Hálát adok néked, Uram, és meg
indult szivvel köszönöm szerető

irgalmadat.
Itt T~zd el • Illl.dolt peDileaciát.

Nyugodt szivvel él eltökélt szán-



dékkal térek vissza napi foglalko
zásomhoz. Arra kérlek, Uram, tá
mogaes kegyelmeddel, hogy lelke
met a bűntől tisztán megőrizzem és
jószándékaimat egy hitvalló kato
likus nő tiszta életében valóra
váltsam.

Gyónás után Jézus szent Szívéhez
Mennyei Atyám I Töredelmes

szivvel 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 kínszeave
dése, a Boldogságos SZÚZDek és
minden szentjeidnek érdemei által
iidvösségemre elfogadd és arra for
dftsd. Ami hiányzott a gyónásra
val6 előkészwetem teljességéből,



bánatom és erősfogadásom tökéle
tességéböl, bűnvallomásom pontos
ságából, mindazt felajánlom egy
szülött Fiad szentséges Szivének,
hogy e szentséges Szivnek 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
I!vermekeddé fogadni méltóztattál.
Tarts meg engem mindvégig állha
tatosan a te szent szereteted ke
gyelmében. Amen.

A tökéletes bánat felindítása
A bűnbocsánat elnyerésének ren

des útja a gyónás. Ha azonban nincs
alkalom a gyónásra és fökép, ha ha
lálveszélyben vagyunk, indItsuk föl
a tökéletes bánatot. Ha más van
ugyanilyen halálveszélyben és nem
lehet ~yóntatót kapni, ne hagyjuk
magára, hanem olvassuk el és mon-



dassuk el vele a tökéletes bánat
szavait úgy, hogy azokat mell is
értse.

Istenem I bűnösnek vallom maga
mat szent Fölséged elölt. Te jó vol
tál hozzám és én engedetlenségem
mel hálátlanul ellened fordultam. És
még bűnöm után sem tiportál el,
habár ezerszer is megtehetted volna i
ellenkezően irgalmas szeretettel vár
tad, hogy megtérjek és megbocsát
hass nekem. Atyám! szereteted
viszontszeretetre indít és bánom na
gyon, hogy megbántottalak. Foga
dom, hogy mindent megteszek. amit
bűneim bocsánatára kívánsz; mí
helyst tehetem, meggyónok és többé
nem akarlak megbántani. Irgalmazz
nekem I

A szent kenet szentsége
Krisztus irgalmasan gondoskodott,

hogy a bünös bocsánatot nyerhes
sen. A beteg és az örökkévalóság
kapujában álló gyarló emberről

azonban fokozott mértékben gon-



doskodott. Ezek számára a gyónás
él áldozás kegyelmének me~adásán

fölül a szent kenetet rendelte,
amelyröl a Szetitírás igy ir: "Beteg
valaki köztetek 7 Hivassa el az Egy
ház papjait és ezek imédkozzanek
fölötte, megkenvén őt olajjal az Ur
nevében i és a hitből fakadó imád
s.ág megszabadítja a beteget és az
Ur megkönnyebbiti őt s ha bünök
ben van, megbocsáttatnak neki."
(Jak. 5, 14.;

Ha tehát súlyos betegek vagyunk,
avagy ilyen akad családunkban,
idején gondoskodjunk a lelkéről.

Ostoba gondolat, hogy aki felveszi
a szent kenetet, az már a halál fia.
Addig intézzük el lelkünk ügyét,
amíg nem közelgett el a vég, mert
az utóbbi esetben kétes, hogy jól
elvégezzük, vagy egyáltalán elvé
gezhessük.

A betegnek azonban gondolko
dása is sokszor beteg és nem veszi
észre a veszélyt; épp ezért a hozzá
tartozók felelőssége lsten elött nagy,



ha mulasztúuk folytán szentségek
nélkül halnak meg.

A szentkenetet a nap bármely
órájában ki lehet szolgáitatni. Elő

készületül a betegszobában készit
sünk helyet az asztalon. Terítsünk
oda tiszta ruhát (pl. jó egy szalvéta),
helyezzünk rá egy pohár vizet, egy
kanalat, egy tányéron kevés sót,
egy darab puha kenyérbelet és ha
van, vattát. A többit bízzuk a papra,
aki tudja, hogya beteg körül sok
gond terheli az embereket.

~" . ""'00. .





5. ISTEN EGYESULtSE A NO
LELXtVEL

A szentáldozás

Hiszem, hogy Jézus az Oltári
szentségben jelen van. Ö Isten, tehát
minden szava igaz és számára semmi
sem lehetetlen. Márpedig Ö mon
dotta, hogy az Oltáriszentség az Ö
teste.

Hitemet támogatja Jézus története.
Amikor néhány zsemlényi kenyér
rel ötezer embert táplált, meimu
tatta, hogy olyan kenyeret tud adni,
amely látszatra földi kenyér, de a
lényege más. Jézus beigazolta, hogy
olyan alakban is meg tud jelenni,
amilyenben földi ember nem képes;
beigazolta, amikor sokak láttára ott
járt a viz szinén és amikor bezárt
ajtókon is áthatott tanttványaihoz.

Czapik: Kalollln.. a6k im...6ay.... 8
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Aki ezekre képes, az Isten, és meg
tudja hát adni a hatalmat papjai
nak, hogy a kenyér kűlsö színe
alatt Testét nyujlsák a hiveknek
eledelül.

Jézus parancsban adta, hogy az Ö
szent testét, tehát az Oltáriszentsé
get magunkhoz vegyük. Érzem jól,
hogy gyarlóságom és bűnös voltom
miatt nem va~yok méltó ilyen láto
gatásra. Ámde azt is nagyon jól
tudom, hogy Jézus irgalmas szfvű

és azért jött a világra, hogy mi bű

nösök el ne vesszünk, hanem örök
életünk legyen. Jézus nagy jósá
gában bízva kérem: Jöjj, Uram, a
szentáldozásban hozzám, egyesülj
lelkemmel és adj annak kegyelmed
del erőt a javulásra és a jóban való
kitartásra.

Szentáldozás e16tt
- Aqllinói SzeDt Tamu im4ia. 

Örök, mindenható Isten I Ime,
közeledem egYlzü1ött Fiadnak, a
mi Urunk Jézus Krisztusnak 01-
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táriszentségéhez j 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 meggyógyitani, útálatos
ságomat megmosni, vakságomat meg
világositani, szegénységemet föl.
gazdagítani, meztelenségemet be
fedni, hogy az angyalok kenyerét,
a királyok Királyát, az uralkodók
Urát oly tisztelettel és alázattal.
annyi töredelemmel, áhitattal és
tisztasággal, oly hittel, javulási föl
tétellel és szándékkal vegyem ma
gamhoz, amint lelkem üdvének
hasznos. Engedd, Uram, hogy ne
csak színre vegyem magamhoz
Jézus testének és vérének szentsé
gét, hanem úgy, hogy e szentség
erejét és hatását is vegyem. Ó jó
ságos Isten, add, hogy egyszülött
Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisz
tusnak testét, melyet Szűz: MáriA
t61 öltött föl, úgy vegyem magam
hoz, hogy azáltal titkos testébe
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iktassam és tagjai közé fölvétes
sem. Ó szerelmes Atyám I Engedd,
hogya kenyér színe alatt rejlő

szent Fiadat, kit most e mulandő

ságban akarok magamhoz venni,
egykor színről-színre szemlélhes
sem az örökkévalóságban. Amen.

A .zeDlildozu Ile'ltl m6g0gyozeriDdltouok bÚlaIoI.
K6zveU.Dúl _ UlDtAldozu .16t1 mODdjuk:

Uram I Nem vagyok méltó, hogy
hajlékomba jöjj, hanem csak egy
szóval mondjad és meggyógyul IJ.Z
'n lelkem. [Háromszor.] Az Ur
Jézus szent Teste őrizze meg lel
kemet az örök életre. Amen.

VotYük ihJlatta1 az Úr l••lél. Ut"'_ D6b"',
perciC Dl im6dkonUDk k6Dyvb61, bao.m llIyuari
aavakW úd,,6z6ljük _ hozúok 1...azk.d6 k..,..
M·avillól.

Szent Ignác fohászai az áldozás
után

Krisztu« lelke, szentelj meg en
gem. - Krisztus teste, üdvözfts
engem, - Krisztus v're, ihless
engem. - Krisztus oldalából kifolyt
viz, tiszUts meg engem. - Krisztus
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szenvedése, erősíts meg engem. 
Ö édes Jé1;US, 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 dícsér
jelek téged. Mindörökkön
örökké. Amen.

BúcsWma a kereszt előtt

A kereszt képe eMIt mondjuk el a kilvetkez6
imát és esetoljunk hozzá I Mi.tyé..Dkot, Üdvözlégyet
él I Dicsöséget • páp. fzé..Ddékár.. Általa telje.
búcaút Dyerhetünk.

Ime, jóságos és legédesebb Jézu
som I Színed 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 szí
vembe vésni, midőn lelkem nagy
részvétével és fájdalmával ma
gamban öt szent sebedet szemlélem
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és azokat lelkem elé állítom; azt
tartván szemem előtt,amit Dávid
próféta mondott rólad, ó jóságos
Jézusom: "Atlyuggatták kezemet
és lábamat, megszámlál\ák minden
csontomat. II Amen.

A végsó állhatatosság
kegyelméért

Istenem, Te látod szivem minden
kívánságát; Te látod, Uram, minden
vágyam csak az, hogy élni tudjunk
a Te Izeretetedben. Te vagy, aki
szent vágyakat leheltél lelkünkbe,
Te vagy, aki megtartod azokat j és
egyedül a Te müved, én Istenem,
hogy elveszíthetetlenül élnek lel
kemben; hiszen a mi szívünk állha
tatlan, attól mi semmit sem vár
hatunk J Erősítsd meg lépéseimet a
Te ösvényeden, hogy ne 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 dicsöség
Neked, ha ugyanazon hatalommal
erőt és kitartást adsz az én szegény
lelkemnek is. Tedd, ó tedd azt
erőssé, mikor kísért, 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 rendíthetetlen legyen,
amilyen a tied.

Add, Uram és Istenem, hogya Te
igaz Anyaszentegyházadban haljak
meg, amelyen kívül nincs üdvösség,
add, hogy a kereszt ölelésében hal
jak meg: az a mi üdvösségünknek
eszköze i és a megfeszített Jézus
karjaiban haljak meg: ő a mi meg
váltásunk, ő a mi üdvösségünk I
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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.)
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6. A NO A TEREMTÉs SZIVE

Az egész világ Isten alkotása és igy
minden az Ö köteles szolgája. Isten
teremtményei között ott az ember. tehát
kivétel nélkül minden nő is.

A nőt azonban nemcsak szolgálójá
nak teremtette Isten. hanem fontos sze
repet engedett számára. A férfiban.az
észt, az értelmet tette uralkodóvá az Ur.
a nöben pedig az érzelmet. a szívet. A
nő jobban lelkesedik azért: ami jó és
erősebben tudja szeretni, ami nemes.
Ez a tulajdonsága igen nagy befolyást
biztosít a nőnek az életben. Alig akad
ugyanis valaki, akire hatássa! ne legyen
a szeretet szava és a jóért, nemesért
való lelkesedés olyan. mint a túz: gyujt.

Három területen folyik le az emberek
élete: a családban. az Egyházban és az
államban. Mindhárom életterület az Isten
alkotása és mindháromban fontos szerepe
lehet a nőnek.

A nőnek e hármas szerepét szentelje
meg az ima és Irányítsa az Isten
törvénye.
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A n6 a család szive
Az ember teste sokmilli6 sejtből álI

és az egyes sejtek egészségétől függ az
egész test j6léte. Az emberi társadalom
is a sejtekhez hasonló részekből áll,
amely részeket családnak nevezünk. A
családok helyes vagy helytelen életétől

függ az egész társadalom boldogsága
vagy boldogtalensága.

A családnak természetes vezetője a
férfi. Kőzpont]a, sőt ha akarja irányi
tója azonban a nő. mert a nőnek eszén
kivül több érzelmet adott az Isten és az
érzelem pedig vonz6dik a j6 felé és ha
nemes érzelem. tartózkodik és másokat
is vissza akar tartani a rossztól. Ez a
szerepe a nőnek a családban I Legyen
pártol6ja az erkölcsi jónak. szavával.
szerető befolyásával tartsa vissza övéit
a rossztól.

A nőnek befolyásos tevékenységét
szentelje meg és gondolataival tartsa
helyes irányban az ima.

Hajadon imája
Úristen, ki teremtő terved szerint

a házasságot az emberi nem életé
nek alapjává tetted, világosits meg,
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vajjon a házaséletre szántál-e, avegy
azt kívánod, bogy szűzi tisztaságban
éljem le életemet. Ha az utóbbit
szántad, adj erőt, ha pedig a házas
ságot, segíts az ehhez szükséges
erények megszerzésére és Te vezesd
hozzám, kit társamul kijelöltéI. Add,
Uram, hogy Szíved szerinti férfi
legyen, aki téged félve és szeretve
képes hivatásának megfelelni és
velem együtt az Isten törvényei
útján járni. Amen.

Ima a vőlegényért

Úristen I Ki a kegyelem ereje
által irányítod az emberek lelkét,
add, kérlek, e szent a;é.ndékod ere
jét völegényemnek. Világosítsd fel
értelmét a hit igazságai számára
és gyullaszd fel szívében szerete
ted tüzét, hogy engem is érted sze
ressen és így a Te szeretetedben
találkozzunk. Akaratát erősítsd,

hogy parancsaidnak útját el ne
hagyja soha és megszerezze azokat
az erényeket, melyek a katolikua



családapának díszei. Add, Uram,
hogy egymásban megtaláljuk földi
boldogságunkat és együtt munkálni
tudjuk majd örök üdvünket is.
Amen.

A feles69 imája férjéért
Úrisfenl 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, hOJ!y szent
Felséged előtt kedves lehessen.
Erősítsd akaratát, hogy parancsaid
szerint élve, az erények virágaival
ékeskedjék. Kü1önösen pedig arra
kérlek, Uram, hogy kapcsold irán
tam táplált szaretetét a Te szere
tetedbe, hogy igy benned talál
kozva, hüséges és egymás gyengéit
elviseló hitvestársak legyÜDk. En
pedig igérem neked, Istenem, hogy
mindenben a Te akaratodat kö
vetve, Szived szerinti felesége leszek



és arra fogok törekedni, hogy földi
életünk a mennyország felé vezetö
út legyen. Amen.

Az anya 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; csupán annyit adj
meg, hogy minden szükségessel el
látva testüket, lelküket a Te Szived
szerinti hűséges lelkekké, jó kato
likusakká és magyarokká neveljem.

Különösen arra kérlek, Uram,
hogy kegyelmeddel alakítsd szívíí
ket. ViIágosftsd meg, értelmüket az
üdvösség igéinek megértésére és
erősítsd akaratukat parancsaid út.
jának hüséges köv~tésére.

Igérem neked, Iétenem, hogy sza·
vam a Te felségedet fogja hirdetni
elöttük, tetteim pedig jó például
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szolgálnak nekik a Te akaratod
követésére. Atyám, add ehhez hat
hatós kegyelmedet, és segits, hogy
olyan anyjuk legyek, amilyennek a
Te teremtő hatalmad kivánta. Amen.

Az anya imáia felnőtt
gyermekeiért

Uram I Akiket nekem adtál gyer
mekeimül, jóságod engedelmével
elérték a testi és lelki önállóság
éveit. .Értük könyörgök azért hoz
zád, Uram, mert az évek száma nem
szakftotta el anyai szeretetem és kö
telességem szálait.

Mindannr.iunk közös Atyja,
fönntartó Uristen I Te légy, kérlek,
mostmár földi életük irányitója
és lelkük támasza. Te pótold azo
kat a mulasztásokat, amelyeket az
én gyarlóságom nevelésükben el
követett. Világosftsd fel értelmüket,
hogy hitüket meggyőződéssel vall
ják és gerjeszd fel akaratukat,
hogya szerint élve hü követői le
gyenek Egyházadnak és hasznos
polgárai a Hazának..
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Igérem neked, Istenem, hogy
ezután is oda fogok törekedni, hogy
anyai szeretetem szava és életem
példája hozzád vonja öket, mind
annyiunk közös céljához. Amen.

lma a szül6kért
Uram I Azokért könyörgök hoz

zád, akik által az életet adtad ne
kem: szü1eimért. 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.

lma az elh11nyt családtagokért
Istenem I Élet és halál Ura, emlé

kezzél meg szeretteimnek lelkéről
(itt sorold el óket), kiket kifür
készhetetlen akaratod e földről el
hivott. Fordítsd javukra e könyör
-gésemet és végtelen irgalmaddal
engedd, hogy a tiszlitóhelyen szen
vedő lelkük mÍhamarabb az örök
boldogságba iuseon, Amen.



AMiIiTf1EGL~'TTAAVAAO'fff:
5iRVAF'AKAD'r ·FÖLÖ'ITE.

LV1"\.Q

Cuplk: Kaloliku. aclk imakönyv. 9



7. A NO A MAGYAR HAZA
LEANYA

Isten úgy alkotta az emberi ter
mészetet, hogy necsak családokból
álljon, hanem a lok család egy
országgá, a bennlakók közös hazá.
jává egyesüljön. Jézus külön ki
mutatta, hogy ezt a földi hazát
szeretnünk kell. Szenvedése elött
Jeruzsálemhez közelflvén, végigné
zett a városon, hazája fövárosán és
az evangéliumok tanúsága szerint
könnyek csordultak ki szeméböl,
mert isteni tudásával előre látta,
hogy elpusztul az.

A katolikus nőknek szívében ott
kell égnie a hazaszeretet tüzének
- ez vallási kötelességük is I
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Ima a magyar hazáért
Mindenható örök Isten I Hozzád

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

Nehéz idők, súlyos megpróbálta
tások nehezednek hazánkra és nem
zetünkre. Urunk I A küzdés mélysé
géböl kiáltunk Hozzád, hallgasd
meg esedezésünket. Könyörülj raj
tunk a Te nagy irgalmasságod szerint.

Ha a' sok súlyos csapás a Te
büntetésed, amelyeket bűneinkkel

vontunk magunkra, bocsáss meg
nekünk bűnbánóknakI Ha széthűzá

sunk oka nemzeti szerencsétlensé
günknek, vezérelj minket egyetértés
re. Ha hűségünket akartad próbára
tenni, tekintsd gyengeségünket és
rővidítsd meg látogatásod idejét I

Add a hatalmat azok kezébe,
akik azt a haza javára használják I
Adj a nemzetnek önzetlen, hűséges

és minden áldozatra kész fiakatI

9'
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Hazánknak pedig adj jobb jövendőt!

Nagyasszonyunk és AnyánkJ Kelj
védelmünkre, vedd oltalmadba örök
ségedet, pártfogolj minket .szent
Fiadnál, hogy az Ö kegyelméből
Szent István országa újra életre
támadjon. Amen.

Ima
a Magyarok NagyasszODyához

Boldogságos Szenlszüz, kit Szent
István királyunk kezdeményezéséből

Nagyasszonyunknak nevezünk, imád
kozz hazánkért és nemzetünkért.
Anyai szavaddal kérjed Szentfiadat,
hogy isteni segitségével tartsa meg
a magyar hazát és adjon jobb sorsot
a magyar nemzetnek. Adja meg
országunknak a békét, népünknek
az egyetértést, valamennyiünknek a
boldogaéget mind itt, mind az örök
életben. Amen.

Ima a világi hatóságokért
Úristen I Ki hazát rendeltél szá

munkra és a hazában hatalommal
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ruháztad fel az elöljár6kat, ezekért
könyörgök, kiket fölém rendeltéL
Adj, Uram, törvényhoz6inknak böl
cseséget, hogy megismerjék a he
lyes utat i adj a biráknak igazságra
törekvést i adj minden hatóságnak
becsületes és hűséges lelket, ho~y

részrehajlatlanul egyedül a közj6t
munkálja. Végül pedig adj, Iste
nem, valamennyinek belátást, hogy
a lelkek üdvét rendelkezéseikkel és
példájukkal elömozditsák. Amen.



NEKED ADOf1-A·J1EI1YORszA.h
KUlC~T. MÁTé :.,,, .,,! .



8. A NÖ AZ EGYHAz TAGJA

A megvált6 Jézus kereszthalálivaJ
megnyitotta számunkra a mennyországot;
tanitásában pedig előírta, mit kell ten
nünk, hogy odajuthassunk. Krisztus j61
tudta azonban, hogy mennyire gyarl6k
vagyunk, azért nem hagyott magunkra
bennünket. Egy intézmbybe tömöritett.
h1veit és azt az intézményt ellátta mind
azon hatalommal és eszközökkel, ame
lyek hiveinek vezetésére é. segitségére
szükségesek. Ez az intézmény: a kato
likus Anyaszentegyház.

Be tudjuk bizonyítani, hogya katolikus
Egyház Krisztus tanítását teljesen és
sértetlenül megőrizte. Ennek az az oka.
mert az Egyháznak Krisztus a feje ma
is és Ö szélott Péterhez: ..Te Péter
vagy és e kősziklára épitem Egyháza.
mat és a pokol kapui nem vesznek erőt

rajta. És neked adom a mennyek orszá
gának kulcsait. És amit megkötsz a
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földön, meg leszen kötve a mennyekben
is; és amit feloldasz a földön, fel leszen
oldozva a mennyekben is. .. Esztelenséll
lenne azt gondolni, hogy Jézus Egybáza
vezetéséről csak Péter életének nébány
esztendejére gondoskodott ekkora bata
lom átadásávali Jézus Egyházát az em
bereknek állflotta, tehát addig kell
állania, amig emberek lesznek és e ha
talomnak is addig kell Szent Péter
utódai: a pápák kezében lennie, amig
emberek élnek.

Ennek az Egyháznak része az egy
Mzmegye, melynek területén élünk a
püspök kormányzása alatt. Az egyház
megyének továbbá része a plébánia.
melynek hivei vagyunk lelkipásztorunk
vezetésével.

Nem elég, hogy a nó lelkében az
Egyház hivének érezze magát, hanem
életével és tetteivel is meg kell mutat
nia, hogy 45 katolikus nő. Álljon az
Egyháza és papja mellett lélekben es
cselekedetekkel. Szálljon síkra a vallá
.ért és Egyházért,. ha bántanák, és az
Egyház ellenségeinek táborába semeny
nyiért se álljon.

A nó még teljesfli katolikus köte
lenégét azzal, hogy a szentségekhez
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j'rul és a szertartáeokon sokszor részt
vesz. Elválaszthatatlan része a vallúos
ságnak az Egyház támogatúa isi

Ima a pápáért
Imádkozzunk legföbb pászto-

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

Ima a püspökért
Isten, minden hívő pásztora és

vezetöje, tekints kegyesen N. szol
gádra, akit Egyházadban püspök
nek rendeltél i kérünk, add neki,
hogy szóval és példával azok elött
járjon, kiknek fölötte áll, hogy el
jusson az örök életre a rábízott
nyájjal együtt. Amen.

Ima a papokért

Édes Űdvözítöml Hiszem, hogy
lelkünls vezetésére, a szentáldozat
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, hanema Te hatalmad le
téteményeseit és szavukat tisztelet
tel követni fogom. Amen.

Ima az Egyhózért
é. abban mindm k.,..z/iny .gy.aüU.éirl.

Antifona. Hogy mindnyájan egy
gyé legyenek, amint te, Atyám én
bennem és én tebenned, úgy ők is
mibennünk eggyé legyenek és igy
elhig6!yje a világ, hogy Te küldöttél
engem. (Jézus szavai: Szent János
ev. 17, 21.)

V. Mondom aeked, Te vagy Péter
R. És e kőszirten fogom lelépi

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
l. Áldozattal járul hozzád, 6

nagy Isten, hiv 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 dicséretet, ó Atyánk, szent
nevednek.

3. Úr Jézus, Te hoztad égből az
üdvösség igéit, - A te drága aján
dékod az egekbe vivő hit. - Ez



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.
- Ámbár itten nincs vérontás, de
megvan az istenáldás, - Bőven

árad ránk a váltság, vérének szent
harmata.

5. Az angyalok seregével zengjük:
Szent az Uristen I - 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 lsten.

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

2. Bölcs Salamon kötemplomot
épftett az Istennek, - Hogy ott



legyen lakóhelye a szövetség-szek
rénynek. - Elkerfté kárpitokkal,
aranyozott szép láncokkal; - Keru
bimok ékesiték kiterjesztett szár
nyakkal.

3. Hát én szegény, földnek férge,
mit épitsek nevednek1 - Lakó
helyet hol szerezzek az isteni Fölség
nek 1 - Aki por és hamu vagyok,
bűneimtől roskadozok, - Lábam
hogy a földet nyomja, méltó arra
sem vagyok.

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

l. Szeretettel jönnek hozzád,
Atyánk, hívő gyermekid, - Meg
hálálni kegyelmednek nagy jótéte
ményeit. - Az oItár szent zsámo
lyá.l1oz buzgó szívünk imádást hoz,
- Aldozatul hozza neked legtisztább
érzelmeit.

2. Szálljon égbe örömhangja a
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dicsérő éneknek, - Zengje velünk
az ég és föld: Dicsőség az Istennek I
- Legyen áldás az Atyának, ö egy
szülött szent Fiának, - Legyen
áldás és dicséret együtt a Szent
léleknek/

3. Üdvözítőnk tanitása szerétet
szent törvénye, - Melyet hirdet
szent egyháza lelkünk örök üdvére.
- Uram, segits megmaradnunk híven
abban, amit vallunk, - Hogy hi
tünknek vilá~ánál lelkünk célját
elérje.

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

5. Az angyalok énekével egyesül
jön énekünk, - Zengvén a szív
örömével: szent vagy I édes Istenünk I
- Szereteted bizonysága az ég és
föld alkotmánya. - Szent vagy J ég,



föld ezt kiáltsa, szent vagy, édes
Istenünk I

.Az Oltáriszentségről

l. Ez nagy Szentség valóban, 
Ezt imádjuk legjobban, - Melyet
Jézus nekűnk hagyott - Testamen
tomban.

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

3. Állj melleUünk, nagy Isten, 
Titkos kenyér színében, - Ugy
irgalmas és meghallgass - Minden
inségben.

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

l. Üdvözlégy,Oltáriszentségl
Csodálatos szent Istenség! - Téged
szlvböl mind imádunk, - Oltárod
nak trónján áldunk. - Űdvözlégy
szent Szakramentom I - Százezer
szer meg ezerszer, én Jézusom I

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

3. Öntsd szivembe olajodat,
Égesd benne világodat; - Nagy
Szentségi ó térj be hozzám, - Mert
szivem csak Téged kiván. - Üdvöz
égy szent Szakramentom stb.

l. Most lett a keDyér Krisztus
testévé, - Most vált a szinbor
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 szövetség
gel; - 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 teti! - VaUd meg hát bünös,
mért nem szereted.

l. Győzelemről énekeljen Nap
kelet és Napnyugat, - Millió sziv
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összecsengjen, Imagasztalja az Uratl
- Krisztus újra földre szállott, ván
dorlásunk társa lett: - Mert szeret
te a világot, kenyérszfnbe rejtezett.
-;- Krisztus, kenyér s bor színében
Ur s király a föld felett: - Forrassz
eggyé békességben mínden 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 színében stb.

3. Zúgjon hát a hálaének, szálljon
völ6!yön-tengeren: - A szeretet
Istenének dicsőség és üdv legyen I
- Az egész föld legyen oltár, virág
rajta a szívünk, - Minden dalunk
zengő zsoltár, tömjénillat a hitünk l
- Krisztus, kenyér s bor színében
stb.

4. István király árva népe, te is
laajtsd meg homlokod, - Borulj



térdre, szórd elébe minden gondod,
bánatod I - A kereszt volt ezer
éven reménységed oszlopa: - Most
is Krisztus jele légyen jobb jövöd
nek zálogai - Krisztua, kenyér, stb.

1. Szent Tagy, Uram, szent
vagy, - Mindenfőlölt szent va~, 
Jézus kenyér szfnében, - Az. Oltári
szentségben.

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

3. Tebenned remélek, - Szivem
ből szeretlek. - Készebb vagyok
meghalni, - Mint Téged megbáJl
taní.

Jézus szent Szívéről

1. Ó örök szeretet nagy mély
Bége, megváltó Jézusunk kegyes
Szive I Hozzád folyamodunk
esdve, kérve, tekints itt könyörgö
hivedre. - Jézus Szive, kérünk,
végy be minket szerelmednek ke
Ilyelmébe.

lll"



2. Elöttünk a váltság keresztfája,
a mi vétkeink drága ára i - ott
oldalad sebe ki van tárva, az epedő

lelket mindíg várva. Jézus
Szive stb.

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

szűz M6:ri6:ról

l. Boldogasszony Anyánk, régi
nagy Pátrónánk I - Nagy inségben
lévén, igy szólft meg hazánk: 
Magyarországról, édes hazánkról, 
Ne feledkezzél el szegény magyarok
rólI

2. Ó, Atyaistennek kedves, szép
leánya, - Krisztus Jézus Anyja,
Szentlélek 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.

l. Máriát dícsémi hivek jöjje
tek, - M~rt ő fogja kérni Fiát érte
tek. - Üdvözl~gy, Mária I mondja
minden hiv, - Aldott légy, Mária I
mondja nyelv és szív.

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

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

2. Ö légy oltalom, - mert bűn
súly a 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 földí éllÜDk vezér
csillaga, - Édes reménységÜDk,
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kegyes Seűzanya. - Téged rendelt
jó anyánknak az Isten Fia, - Azért
áldunk örvendezve, ó, Szűz Mária I

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

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

1. NagyasszoDYunk, hazánk re
ménye, - Bús nemzeted zokogva
esd. - Nyujts irgalomjobbat felé
je, - Botlásiért ó meg ne vesd.
Mi lesz belölünk, hogyha el
hagysz? - Bús árvaságunk sírba
hervaszt. Minden reményünk
csak Te vagy, - Szent Szüz Anyánk,
ó el ne hagyj.

2. Oltáraidat körűlzokogjuk

naponta, mert ó vétkezénk. - És
sirva szent neved sóhajtjuk, 
Nagyasszonyunk, tekints felénk. 
Mutasd meg egyszer még e nép
nek. - Hogy pártfogásod mint
segélhet. - MindeD . . .
A ..........kel (&DU/odbl) l. 59-63. olda1UoD.
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A szentekről

Szent István királyról

l. Ah, hol vagy, magyarok
tündöklö csillaga? - Ki voltál
valaha országunk istápja? - Hol
vagy, István király? téged magyar
kiván, - Gyászos öltözetben teelöt
ted sírván.

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

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

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

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

A magyar szeniekhez

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

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

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

4. Ránk bűnösökre minden verés
ráfér, - De könyörögnek ök tépett
hazánkért. - Hadd legyünk mink
is tiszták, hősök, szentek: - Ha
zánkat igy mentsd meg I
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Gyászénekek

l. 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 vizsgálni fog s dúlni, mi
dön az ég és föld meg fognak in
dulni.

3. Haragnak napja az, inség s
veszély napja, - Nagy nap, mely
a bűnöst gyötrelemnek adja. - Mi
dön te, ki mindíg éltél és fogsz élni,
eljössz a világot láncokban ítélni.

4. Ú adj, Uram, örök nyugodal
mat nekik - S örök világosság fé
nyeskedjék nekik, - Hogy trónusod
körül udvarolhassanak s téged, bol
dogitót örökké áldjanak.

l. Könyörülj, Istenem, én bünös
lelkemen, - Szánakozz immáron
szomorú szivemen, - Haragodnak
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mennykövét, éles, hegyes tőrét,

Vedd' vissza vétkeim büntető vesz
sző]ét.

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 j - Hová fussak
színedtől, fegyveres kezedtől? 
Félek és rettegek nagy itéletedtől.

Különböző időkre

1. Adventre

l. Harmatozzatok égi magasok1
Téged vár epedve a .halandók lel
ke. - Jöjj el, édes Űdvöz!tönkI

3. Áldás, dicséret és hála Néked:
- Mert fényes világunk s legfőbb

boldogságunk - Te vagy, édes Üd
vözitőnkl

6. Hiszünk Tebenned, égi Izent
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követ: - Út, igazság, élet, hittel
vallunk téged -IstenÜDknek, Üdvö
zftőnkl

7. lm, az áldozat, melyet bemutat
- Szolgád Fölségednek: Jöjj el.és
szenteld meg, - Ó kegyelmes Üd
vözítőnkl

9. Szent az egy Isten három sze
mélyben. - Az Atyaistennel és a
Szentlélekkel - Szent vagy, édes
ÜdvözítőnkI

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

4. EI is menének - köszöntésére
azonnali - Szép ajándékot - vivén
azfvükben magukkal.
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5. A kis Jézuskát - egy~Dlöké

pen imádják. - A nagy Uristent
- ilyen nagy jókérl mind áldják.

l. Krisztus Jézus született, ör
vendezzünk, Neki öröméneket zen
gedezzünk, - Dávidnak véréböl,
tiszta szűz méhéböl - Született
Krisztus nekünk.

2. A szüzesség liljoma kivirág
zott - s megterm é a mennyei szép
virágot i - A kegyes Jézuska mine
künk meghozta, - Születvén, a
váltságot.

3. Dicsöség legyen ott fönn az
Istennek, - Békesség a földön a jó
embernek. - Zengjük angyalokkal
s a hív pásztorokkal: - Dicsöség
az Istennek I

1. Dicsöség mennyben az Isten
nek I - Dicsöség mennyben az Isten
nek I - Az angyali seregek vigan
igy énekelnek: - Dicsöség, dicső

ség Istennek.
2. Békesség földön az embemek I

- Békesség földön az embemek,
- Kit az igaz szeretet a kis Jézu8-
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hoz vezet, - Békesség, békesség
embernek.

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 mell buzgó ké
résünket, - Jászolodnál ,fogadjuk,
hogy a vétket elhagyjuk, - Ó Jézus,
ne vess meg, hallgass meg.

l. Púztorok, púztorok örven
dezve - Sietnek Jézushoz Betle
hembe i - Köszöntést mondanak
a Kisdednek, - Ki váltságot hozott
az embemek.

2. Angyalok szózata minket is hiv,
- ~rtse meg ezt tehát minden hú
sziv j - A kisded Jézuskát mi is
áldjuk, - Mint a hiv 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
mennyországát.

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

3. Üiéore

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

2. Ó, szép Jézus I Drága szent
nevedért kelj föl népedért. - Ó
Mária I Tekints híveidre Te szent
Fiadért, - Hogy ez új esztendőben

minden ügyeinkben - Lehessünk
Jézus drá~a kedvében.

3. Ó, szép Jézusi Tartsd me~
híveidet, mint tieidet. - Ó, Mária I
Jézusnak szent AnyjaI Országunk
tornyaI - Adjad kérünk, hogy eb
ben az új esztendőben - Lehessünk
épek testben, lélekben. .



&~1N. Itülö..böz6 Id61rre 159

4. Nagybójlre
l. A keresztfához megyek, 

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

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

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

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

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

·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 bűnös nem búsul.

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

l. Buzgó szívvel ÜDJlepeljük 
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. -
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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 bizonyitja, - 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 bún elrútít.

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

5. Húsvétra

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

Czapik: Katoliku. DGk imakllDyva II
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Hogy minden 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. 
Tudják meg az apostolok, - Hogy
az Úr él s feltámadott. - Megjelent
ő szent Any jállak, - Kesergő Szent
Magdolnának. - Megjelent aztán
Péternek, - Megjelent majd a hi
veknek. - Húsvéti boldog lélekkel,
- Dicsérjük Istent énekkel. - Di
csöség Szentháromságnak, - Adjunk
ma hálát Urunknak.

6. Pünkösdre (és prédikáció előtt)

1. Jöjj, Szentlélek Úristen, 
Áraszd reánk teljesen - Mennyből
fényességedet, - Mennyből fényes
ségedet. - Jöjj el, jöjj eJ, jöjj el,
jöjj el, - Jöjj Szeritlélek Uristen.

2. Jöjj el, árvák gyámola, - Jöjj
el, szívünk 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 böségedet. 
Jöji el, stb.

4. Fáradságban nyugalmunk, 
Hévben hűvös árnyékunk, - Sírá
sunkban örömünk, - Sírásunkban
örömünk. - Jöjj el, stb.

5. Ó dicső nap, híveid - Söt't
séges szíveit, - Világltsd be, légy
velünk, - Világítsd be, légy velünk.
- Jöjj el, stb. ,

1. Jöjj el, Szentlélek Uristen, 
Tekints reánk kegyelmesen, - Isteni
segltségeqdel, - Véghetetlen kegyel
meddel. Araszd hét ajándékodat,
Add a Te szent malasztodat.

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

11°
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Xülönbözó alkalmakra

1. Hálaadésra

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
- Szabaothuak Istene szenti - Ég
s föld dicsőségeddel, teljesek íöl
ségeddel.

l. Téged,. Isten, dícsérüok,
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 dicsér, egek Ura,
Apostolok boldog kara.

8. Dicséretes nagy próféták
Súlyos ajka hirdet és áld.

9. Jeles mártirseregek
Magasztalnak Tégedet.

1O. Vall tégedet világszerte
Szentegvbázad ezerszerte.

11. Ó Atyánk, Téged
S mérhetetlen nagy fölséged,

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

13. És áldjuk Veled
Vigasztaló Szentlelkedet.

14. Krisztus, Isten Egyszülött je,
Király vagy te mindörökre.

15. Mentésünkre közénk szálltál,
Szüzi mehet nem útáltál.

16. Halál mérgét megtiportad,
Mennyországod megnyitottad.

17. Isten jobbján ülsz most széket,
Atyádéval egy fölséged,
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18. Onnan leszel eljövendő,

Mindeneket itélendő.

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

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

Az örökös dicsőségbe.

21. Szabadítsd meg, Uram, néped,
Aldd meg a te ör~kséged,

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,

Hiveidhez 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.") Sík Sándor lordiuu«,

Pap: Benedicamus Patrem et Fili
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
ó 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 szíve, - Ezrek
ajkán, ezer nyelven hő ima zeng
édesdeden: - 4artsd 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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