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Caepreghy-u. 2.

Megszívlelésül
Az imádság a lélek levegője; kell,
hogy benne éljen a lélek. A lélek
lélekzetvétele. mely nélkül nincs lelki
élet. Azért int az Ur Jézus: "Mindenkor imádkozni kell és abba bele nem
fáradni." (Lk. 18, 1.) Azért köti lelkünkre Szent Pál is a Tesszalonikaiakhoz írt I. levelében: "Szüntelenül
imádkozzatok!" (5, 17.)
Mi az imádság lényege? Szerit
Agoston azt mondja: "A-lélek szerető
törekvése Istenhez." (Oratio est mentis ad Deum affeetuosa intentio. Serm. IX. n. 3.) Nyss. Szent Gergely
szerint: "Az imádság kőzlekedés és
beszélgetés Istennel." (Orat. I. de
orat. Dni. - Patr. G. XLIV. 1124.)
Damascusi Szent János: "Az imádság
a lélek felemelése Istenhez." (De fide
Orthod. I, III, c. 24. Patr. G. XCIV;
1090.)
Az imádságnak sokféle faja van;
mégis két csoport valamelyikébe oszt3

liatók: a szemlélődő vagy elmélkedő
és a szóbeli imádság csoportjába. A
kettőt az Istent szerető lélek sokszor
egyesíti és hosszabb ideig egyiket sem
nélkülözheti. Lelkünk imádságos felemelése a jó Istenhez megtörténhetik
a legegyszerűbb módon a nélkül,
hogy ennek az imádságos "rágondolásnak" szavakban kifejezhető formát
tudnánk adni, mert hiszen az: egyszeru, közvetlen, benső tekintet Istenre és az isteni dolgokra, mely szeretetből fakad és szeretetre törekszik.
Az Isten színe előtt járó ember
lelkének ezt a bensőséges képességát
magával viszi az élet külső tevékenységébe is, úgyhogy több-kevesebb gyakorlat után könnyen fölemelkedik
oda, ahova a szíve leginkább vonzza,
és ehhez nem is kell különösebb elő
készület, hosszabb idő, "mert ahol a
kincsed vagyon, ott leszen a szived
is" - mondja üdvözítőnk. (Mt. 6, 21.)
A lelki élet ismerői közül egyesek
a gyakran felindított jószándékhan
látják az imádság folytonosságát,
mely a közömbös cselekvéseket is
természetfölötti érdemekkel aranyozza meg, szinte szellemesíti, átlelkesíti
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és mindent mintegy imádság,gá változtat. Ezt azonban már meg kell előznie
Istenre vonatkozó gondolatunknak,
melyben szeretettel és hódolattal átadjuk neki magunkat és míndenünket.
Szarosan véve tehát imádkozdsen
azt a lelki tevékenységet értjük, amidőn a lélek k.özvetlen kapcsolatot
keresve Istennel, szine elé járul és
imádását, dicsőítését, hálaadását, bánatát, engesztelését, hérelmeit és
egyéb buzdulatát gondolatokban kiFejezi és szavakba, vagy magasabb
lokon vágyak ba, érzelmekbe önti.
De hogyan álljon helyt az állandó
imádkozásban a mai ember az űdvö
zítő Jézus szándéka szerint? A ma
életének forgatagában, százfelé húzó
foglalkozásában, igényeiben és szűk
ségleteiben megoszolva. széj jelszedve?
Márpedig az isteni intelem világos
és az idő rövidsége miatt sürgős:
"Mindenkor imádkozni kell és abba
bele nem fáradnil" Cselekvőleg: az
imádság állandó életét élni, és nemlegesern soha bele nem fáradni, el
nem hanyagolni, ki nem hagyni!
Aki fáradt, annak szüksége van
pihenésre. Tehát ha mindenkor kell
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Imádkoznunk, hol pihenjünk meg
akkor, hacsak az imádságban nem?
Azért hív Krisztus Urunic "Jöjjetek
hozzám mindnyájan, kik elfáradtatok
és meg vagytok terhelve, és én felüdítlek titeket." (Mt. 11, 28.)
A jó Isten állandóan szem előtt
tart minket, engem, mintha csak egyedül én léteznék a világon; folyton
gondol ránk, fönntart, állandóan munkálkodik bennünk; le nem veszi gondviselő, vezető, oltalmazó, áldó jobbját főleg· azokról, akik őt keresik.
Ha tehát ez így van, - "Mert
őbenne élünk, rnozgunk és vagyunk"
(Ap. cs. 17, 28.) - nem szűkséges-e
foglalkozásaink között is lelkünkben
időnkint az úrhoz térnünk? Hosszabb
időre sohase szakadjunk el tőle öntudatilag teljesen. Hallgassunk a
Szeritlélek figyelmeztető, hívó sugallataira; szőjűk át sűrűn imádságos
gondolatokkal, imafohászokkal minden tevékenységünket: munkáinkat,
szórakozásunkat, pihenésűnket! Igy
egész életünk folyton tartó imádsággá
fog válni. A sűrű pontok egymásutánja bizonyos távolból összefüggő
vonalnak látszik és a sűrű jegenyefa6

sor egyetlen élő, zöld falnak tűnik föl.
A legszeb mozaik is apró, színes
kövecskékből. a legértékesebb- Ialszönyeg vékony szálakból tevődik össze.

•
Sokan vannak, akik nagy és lekötő
elfoglaltságuk közepett vagy fáradtságuk miatt képtelenek hosszabb szóbeli
vagy elmélkedő imába merülni. Annál
inkább megfelel nekik egy-egy szfvből
jövő imafohász, amely, ha alázatos
szeretet sugallja: "áthatol a felhőkön
és meg nem nyugszik, míg oda nem jut
és nem tágít, míg a Magasságbeli rá
nem tekint". [Jéz. Sir. f. k. 35, 21.)
Az imalohászok, "röpimák" tehát
rövid, formás 'kifejezései részünkről
annak a valóságnak, hogy Isten velünk. Benne élünk, mozgunk és
vagyunk, és hogy mi ezt hisszük,
tudjuk és ennek örülünk. Kifejezései
annak, hogy mi jól érezzük magunkat
Nála, hogy mi is Vele, Nála akarunk
maradni míndíg és ehhez kérjük is
a Boldogságos SZŰ3 és minden menynyei pártfogónk segítségét. Mert mit
használna nekünk, ha az Úr velünk,
-- Dominus nobiscum de ha mi
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nem vagyunk az úrral? Egész nap alig
gondolunk Rá'
Ha a legrövidebb imádságot fohászimának nevezzük, úgy a fohászimák
használata oly ősi keletű, mint maga
a Szentírás. Az ó- és újszövetség telve
a legszebb példákkal. Fontos, életbevágó alkalmakkor, amikor nagy emberek nagy pillanatok hatása alatt állnak, a Szentlélek érintései nyomán
röppennek el ajkaikról fohászaik a
szabadító, megsegítő, könyörülő Úristenhez, éppúgy, mint kis emberek
lelkéből fölszakadt megnyilatkozások,
egyszerű,
megdöbbentöen egyenes
kéréseik.
Igy Judit, amikor népét megmentem
készül Holofernestől: "Erősíts meg
engem, úristen, ebben az órában!"
(Jud. 13, 7.)
A szentséges Szűz, miután megértette Isten akaratát a megtestesülés
titkában: "Ime, az úrnak szolgálő
leánya, legyen nekem a te igéd szerint!" (Lk. 1, 38.)
Keresztelő Szerit János, amikor az
emberek között meglátva Jézust, rámutat: "Ime, az Isten Báránya, íme,
aki elveszi a világ bűneit]" (Jn. 1, 29.)
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A vészesen háborgó galileai tarvon
a Itanítányok: "Ments meg minket,
Uram, mert elveszünk!" (Mt. 8, 25.)
Szent Péter az Úr lábainál: "Uram,
kihez menjünk? Az örök élet igéi
nálad vannak!" (Jn. 6, 69.)
Az Úr Jézus említette törődött lelkű, lesütött szemű vámos: "Isten,
irgalmazz nekem, bűnösnek l" (Lk.
18, 13.)
A ~zegény vak az előtte álló. Úr
Jézushoz: "Uram, tedd, hogy lássak!"
(Lk. 18, 41.)
Tábor hegyén Szent Péter Krisztus
Urunknak és a mennynek meglátott
isteni közelségében: "Uram, jó nekünk itt lennünk ... l" (Mk. 9, 4.)
Mária és Márla bizalmas üzenete
Jézushoz, Lázárról : "Uram, akit szesemini több. (J,n.
retsz, beteg"
11, 3.)
Isteni űdvözítőnk, aki az evangéliumok tanúsága szerint éjjeleket töltött
imádságban, egyes alkalmakkor rövid
fohászokat küld mennyei Atyjához:
"Atyám, ha lehetséges, múljék el "tőlem
e pohár; mindazonáltal ne úgy legyen,
amint én akarom, hanem arnint Tel"
(Mt. 26, 39.)
9

Krisztus Urunk szavai a keresztfán,
melyeket haldokolva mennyei Atyjához intézett, legremekebb példái az
imafohászoknak.

•
Szent Agoston egyházatya nevezi
ezeket az imafohászokat "röpimáknak": .Drationes ... raptim quodammodo jaculatae," (Ep. 130. ad
Probum n. 20. Migne, P. L. 33, 502.) AraíJ.yszájú Szent János is ajánlja a
gyakori Iohászimákat, amelyek. "oly
alkalmasak könnyedén és édesen
emelni a szívet Istenhez". (Hom.. de
s. Anna; Migne: P. G. 4, 646, 666.)
A misztikusok is nagy súlyt helyeznek a rőpimákra - írja MüHer Lajos
S. J. "Aszkétika" c. kötetében (101.
és mintegy lépcsőket látnak
o.] bennök a magasabb imamódokra.
Ugyanitt olvashatjuk a híres angol
oratoriánus és kiváló lelki író, Fred.
Will. Faber idevágó idézetét: "A röpimák a szórakozottságnak mintegy
mennyei formája. Ugyanazt teszik
Istenért, amit a szórakozottság Isten
ellen tesz. Különös erejük van a szórakozottság elűzésére és annak legelőször
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jobb ellenőrei." (F. W. F.: "Előhala
dás a lelki életben." 24. fej.)
Istennel tele az egész világ. Aki
. természetfölötti, Istennel egyesült életet tart fenn önmagában, annak misem
természetesebb, - miután Isten bennünk és körülöttünk, mindenütt hogy erre a valóságra eleven hittel
rá is gondol, éspedig nemcsak szemIéletileg, hanem cselekvőleg, tevékenyen is.
A fohászimák a lelki összeszedettséget nagyszerűen gyakoroltatják velünk; a rendszeresen gyakorolt fohászimák viszont az összeszedettség erényének kétségtelen jelenlétéről tanúskodnak.

•

A röpimák gyakorlatát az Egyház
ajánlja.
Hogyafohászimák mennyire megfelelnek a hívek lelki szükségletének,
lelki világának és az Egyház szellemének, kiviláglik abból, hogya pápák
és a római szent kongregációk, újabban pedig a Sacra Paenitentiaria
Apostolica (l. a 22. oldalt) szamos
fohászimát adtak ki és gazdag búcsúkka! látták el főképen azért, bogy a
11

híveket azok áhítatos és gyakori használatára buzdítsák.
Világos, hogy alkalomszerűleg és
saját lelki szűkségeinek megfelelően
mindenki szerkeszthet fohászimákat a
Szentírásból, a szentek moadásaíból,
a saját szívéből és lelkéből, mégis: az
Egyház által ajánlott és búcsúkkal
ellátott lohászimák a legszebbek. Igazgyöngyök és drágakövek az Egyház
kincstárából, melyei Ktisztus Urunk
helytartói oly nagylelkűen nyitnak
meg mindnyájunknak.
E célból a Sacra Paenitentiaria átdolgozta és összegezte a Szentszéktől
eddig engedélyezett összes búcsúkat
és kiadta e címmel: "Búcsúkkal ellátott imák és jócselekedetek." ("Preces
et pia Opera Indúlgentiis diiato" Typis polyglottis Vaticanis, 1938, Mario Marietti editio, Taurini 118. Roma 119.)
A búcsúimák szővege leginkább az
Egyház nyelvén jelent meg, de elég
sok közöttük olasz és francia szövegű
is. A mű idézi előszavában az Egyházi
Törvénykönyv 934. 2. §-át: liA búcsúimák bármely nyelven kiadott, egyházilag jóváhagyott fordítása ugyanazon
12

búcsúkiváltságokkal van ellátva, mint
az eredeti római kiadás."
A S. Paenitentiaria ugyanitt azt is
jelzi, ho~y azok a búcsúímák, amelyek
ezelőtt ugyan forgalomban voltak, de
a jelen egyedül hivatalos kiadásban
nincsenek fölvéve, megszűntek búcsúkkal ellátva lenni. (Igy pl. XI. Pius
által engedélyezett két ismert búcsúfohász Jézus szent sebeiről.)
Más, számos,fohászimát a S. Paenitentiaria új, megváltoztatott szöveggel
és megnövelt búcsútartalommal adott
ki.
Jelen kis könyv kiadásában az a cél
vezetett, hogy a legrövidebb búcsúés fohászimák fontosságára és állandó alkalomszerűségére fölhívj am
a figyelmet és hogy ezeknek a legrövidebb búcsúimáknak lehetőleg teljes, hű, a hivatalos utasításoknak pontosan megfelelő fordítását adjam áttekinthető csoporlosításban. A szentírási idézetek a legutóbbi (1932) magyar kiadás szövegéböl valók.
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A búcsúk elnyeréséhez szükséges tudnivalók
1. -

"Mindenki nagyrabecsülje a

búcsúkat, vagyis a már eltörölt

bű

nökért járó ideiglenes büntetések Isten
előtt érvényes elengedését, mely búcsúkat az egyházi tekintély az Egyház
kincstárából engedélyez az élőknek
feloldozás által, az elhúnytaknak
pedig segélyhozás útján." (Egyházi
Törvénykönyv: 911. kánon.]
2. - Az Anyaszentegyháznak Jézus Krisztustöl van hatalma az örök
és ideigtartó büntetések elengedésére
Megváltónk szavai szerint, melyeket
az Apostolfejedelemhez, Szent Péterhez intézett: "Neked adom a mennyek
országa kulcsairt. Es amit megkötendesz a földön, meg lészen kötve menynyekben is, és amit föloldandasz a
földön, fel lészen oldva a rnennyekben is." (Mt. 16, 19.) Az Egyház
Kincstára pedig azoknak a lelki javak14

nak összessége, melyek az Or Jézus
Krisztus, a Boldogságos Szűz és Mindeuszentek túláradó érdemeiből gyűl
tek össze.
3. Az Egyháztól engedélyezett
búcsúknak idővel (napokkal, évekkel)
kimért terjedelmének jelentősége az,
hogy ha pl. 500 napi búcsúval ellátott
imafohászt mondunk el, akkor annyi
érdemet szerzünk és oly elégtételt
adunk a megbántott isteni Fölségnek,
núntha 500 napon át böjtben, imádságban, szigorú vezeklésben töltöttük
volna életünket a régi egyházi fegyelem szabályai szerint. Mintegy meghosszabbítottuk életünket 500 nappal.
Csakhogy míg a kőzőnséges emberi
életben alighanem valamiben vétkeztünk és így új letörleszteni valót is
szereztünk volna, addig a búcsú eredménye: tiszta érték. A túlvilág tisztítótűzét búcsúkkal letörlesztett üdvözült lélek csakugyan elmondhatja a
Szentírás szavaival: "Bár keveset fáradtam, mégis bóséges megnyugvást
találtam magamnak" [Jéz. Sir. f.
St, 35.)
4. Búcsú csak a megszenielb

kegyelem állapotában

nyerhető;

teljes
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búcsú csak akkor, ha minden bocsánatos bűnétől megtisztult a lélek.
5. - A hívőnek legalább általános
szándéka legyen a búcsúkat elnyerni.
(925. kánon.] Ajánlatos ezt a szándékot a reggeIí ima keretében Ielíndítani.
Hogy az imákhoz kapcsolt
6. búcsúkban részesüljünk, azok szövegéhez bármit hozzátenni, közbeszúrni
vagy abból valamit elhagyni, ami
lényegiiket megoaltoztatná, Illem szabad. Bánnilyen önkényű változtatással a búcsúk teljesen megszűnnek.
(S. P. A. 1934 nov. 26; Acta Ap. Sed.
XXVI. 643.old.r
7. Nevezetes engedélye jelent
meg a S. PaenítenJtiariának 1933 nov.
17. keltezéssel az Apostoli Szentszék
hivatalos közlönyében a búcsúkkal
ellátott fohászimákat illetőleg: - Kérdés: Megnyerhetik-ea hívek a fohászimákhoz (Preces jaculatoríae vel Invocationes) kötött búcsúkat, ha azokat
nem ajakkal, hanem csupán bensőle~
imádkozzák? - Felelet: Igen. - Ezen
igenlő választ a Szentatya u. a. év
dec. l-én megerősítette. (S. P. A. 1933
• L. a 21. oda l alján.
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dec. 7. - Acta Ap. Sed. XXVI. 35. o.)
Tehát utcán, munkáink és szórakozásainkközepette, feltűnés nélkül, csupán szívűnkben, bensőleg elimádkozott
fohászainkkal nemcsak összekapcsolódhatunk Istenünkkel és a szentekkel,
hanem még búcsúkat is nyerhetünk.
Ez az engedmény azonban csak a szorosan vett riipimáhra nézve érvényes,
nem pedig a szentmise vagy a római
breviárium szővegéből vett imádságokra, melyeket valamikép ki kell
mondanunk, ha nem is hallhatóan.
8. - Hosszabb imádságokhoz, rózsafüzérhez vagy litániákhoz kapcsolt
búcsúkban akkor is részesülünk, ha
azokat felváltva, közösen imádkozzuk.
9. - Búcsúimák után gyakran találjuk a megjegyzést: .Hauonkint egyszer teljes búcsú a szokásos feltételek
melleti:" - Teljes búcsú: amikor az
úristen Krisztus Urunk érdemeire tekintve a neki nyujtott elégtételünkért
minden büntetésünket elengedi.
Szoháso« feltételek:
a) Ha a búcsúimát mindennap egyszer "áhitattal és kegyelettel" - "pie
et deuote" - elimádkozzák.
2 H_g_da.: Fohúzok
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b) Szentgyónás és szentáldozás a
teljes búcsú szándékolt elnyerésének
napján vagy az azt megelőző vagy
az utána következő héten.
c) A Szentatya szándékára való
imádkozás. '
E két utóbbi feltételnek eleget tesznek a hívek - ha nincs egy meghatározott templom :kifejezetten megjelölve - bármely templomban, nyilvános kápolnában vagy szerzetes társulatok tagjai a saját, félig nyilvános
kápolná jukban, ahol a vasárnapi és
ünnepi szentmisehallgatás kötelezettségének is eleget tesznek.
d) Egy, a szentgyőnás és szeritáldozás alkalmától elkülönzött szetitséglátogatás, melynek helyére és idejére
nézve az előző c) pontban foglaltak
állanak (idézett forrásmunka a búcsúkról, Praenotanda: 4.), hozzáadva
azt, hogya szentséglátogatás történhetik megelőző nap delétől a meghatározott nap éjféléig. (923. kánon.]
A Szentatya szándékára való imádkozás feltételét teljesítjük, ha az elő
írt búcsúimán vagy jócselekedeten
kívw.még egy Miatyánkot, egy tJdvöz-.
légyet és egy Dicsőséget imádkozunk.
18

("Dicsőség az Atyának és Fiúnak és
Szentléleknek, miképen kezdetben
volt, most és mindenkor és mindőrök
kön-őrökké. Amen,"] Bárkinek szabadságában van azonban a 934. kánon
1. §-a szerint bármilyen más imát
mondani ezek helyett, kinek-kinek a
római pápa iránt érzett kegyelete
szerint, hacsak külön elő nem írtak
egy meghatározott imát. (S. P. A. 1933
szept. 20. Acta Ap. Sed. XXV.
446. old.) Megjegyzendő, hogya'
Szentatya szándékára végzendő imáknál nem elegendő azokat csupán lélekben el,gondolnunk, hanem azoknak
valóban elmondott szóbeli imádságoknak kell lenniök, amelyekben valamiképen a nyelv és az ajkak is résztvesznek, ha nem is hallhatóan.
10. - Bizonyos napokon többször
is elnyerhető azon teljes búcsúldioz,
amelyeknek elnyerése valamely templom látogatásához van kötve, éspedig
annyiszor, ahányszor csak azon a napon teljes búcsú nyerhetö, szűkséges
és elegendő legalább hat Miatyánk.
hat tJdvözlégy és hat Dicsöség a Szeniatya szándékára mindenegyes templomlátogatás alkalmával. (Pl. Halottak

2'
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nap Jan, egyes szerzetesren.dek bizonyos ünnepein, stb. - S. P. A. 1930
júl. 5. - Acta Ap. Sed. XXII. 363.
old.] - A templomlátogatás feltételét itt sem teljesíthetjük kötelező
szentmise alkalmával.
11. Saját magunknak naponta
csak egy teljes búcsút nyerhetűnk: ha
több esnék ugyanarra a napra, azokat
a tisztítótűzben szenvedő lelkekért
ajánlhatjuk fel: más, élő személyre a
búcsúk nem alkalmazhatók, el nem
ajándékozhatók. (928. kánon.]
12. - A "teljes búcsú" úgy értendő,
hogy ha valaki azt mint teljes búcsút
elnyerni nem képes, azt részben mégis
elnyerheti lelkének természetfeletti
állapota, alkalmas volta szerínt, (926.
kánon.]
,
13. - Többféle búcsú nem nyerhető
el egy és ugyanazon feltétel teljesítésével, hacsak ez a feltétel nem szentgyónás és szentáldozás. (933. kánon.]
14. - A híveknek, kik naponta vagy
majdnem mindennap járulnak a szeniáldozáshoz és havonkint legalább kétszer gyónnak, megvan az akiváltságuk,
hogy azokat a teljes búcsúkat is elnyerhetik, amelyeknek "szokásos fel-
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tételei" közé különben mindenegyes
alkalommal a szentgyónás is tartozik.
Kivétel: a jubileumi búcsúk. (931.
kánon.)
15. - A búcsúk elnyeréséhez előírt
"kegyes cselekmények" ("pia opera")
alól a gyóntatóatyák felmenthetik a
híveket és azokat egyéb kötelezettségre átváltoztathatják, ha őket fontos
okok gátolják, pl. a templomlátogatásban. (935..kánon.)

•
• Egy nemrégen kiadoU búcsú-imakönyvben olvasható pl. az "Oltalmad alá futunk"
kezdetú könyörgés végére illesztve, mintha
az a búcsúimához tartoznék: "Mi Asszonyunk.
mi Közbenjáróuk, ... stb. Ennek a különben
szép és ismert záradéknak a búcsúimához
való hozzátoldása azonban teljesen önkényes;
niDcs az eredeti szövegben I
U
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Rövidítések
napi
é.
évi
b.
búcsú
m. = mindannyiszor
T. b. h. = teljes búcsú havonta egyszer a
szokásos feltételekkel
S. P. A. = Sacra Paenitentiaria Apostolica:
az Apostoli Szentszék bünbánati fegyelmét intéző, a hiinbánat szentségével kapcsolatos egyházjogi esetekről és jeleoleg a búcsúkról is intézkedö sz. Hivatala.
S. Congr. Indulg. (-entiarum) = régebben
a búcsúkról rendeLkező római sz. Kongregáció.
S. Congr. S. Ollicii = a római "Sz. Hivatal" Kongregációja.
Breve = pápai rövidebb okirat.
Manu Proprio = sajátkezüleg írt pápai
okirat.
Motu Proprio
a pápa saját kezdeményezésére kiadot! okirat.
pápai kihallgaAud.(-ientia) exhib.(-ita)
táson adományozott búcsú :nyilvános közzététele.
A Mcsú keltezését követő utolsó szám
a búosúima az eredeti forrásmuDkában ez
alatt a szám alatt található.
D.

=

=
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A Szentháromság egy Istenhez
1.

"Az Atyának és Fiúnak és Szerstlélek nevében. Amen,"
(Va1ah.ányszor a hívek magukat a szentkereszttel megjelölve, a legsz. Szenth.á.romságot segítségül hívják: 100 n. b. UL - Ha ezt
szenteltvízzel teszik: 300 n. b. m. - S. P. A.
1935 febr. 10. - 631.)

2.
"Tisztelet és dicsöség az örökkévalóság halhatatlan, láthatatlan királyának, az egy Istennek, mindörökkönörökké. Amen,"
(I Tim. l, 17. -

-

500 n. b. m. S. P. A. 1932 dec. 9. - 1.)

T. b. h.

3.

"Az áldás és a dicsőség és a bölcseség és a hálaadás, a tisztelet és a
hatalom és az erősség a mi Istenünké
örökikön-örökké. Amen."
[Titk, Jelen. VII. 12. - 500 n. b. m. T. b. h. - S. P. A. 1931 márc. 20. - 17.)
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4.
"Szent, szent, szent a seregek Ura.
Istene, teljes az ég és a föld a Te
dicsőségeddel l,•
(300
-

ID.

b.

ID. -

S. P. A. 1936 ,márc. 23.

2.)

5.
"Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünkl"
(500 ID. b. ID.
dec. 9. - 16.)

-

T. b. h. -

S. P. A. 1932

6.
"Téged, önmagadtól való Atyaistent.
Téged, egyszülött Fiút. Téged, vigasztaló Szentlelket, osztatlan Szeníháromságot: teljes szívvel és szájjal megvallunk, dicsérünk és áldunkl"
(500 ID. b. ID.
szept. 28. - 3.)

-

T. b. h. -

S. P. A. 1936

7.
"Ú Atya míndeahatósága, segítsd
meg törékeny voltomat, és nyomorúságom mélységéből ragadj ki engeml
Ö Fiú bölcsesége. kormányozd gondolataimat, szavaimat és minden tettemeti

24

Ú Szentlélek szeretete, légy indítóoka minden lelki müködésemnek, hogy
azok állandóan Isten tetszéséhez igazodjanakl"
(500 n. b. m. -

S. P. A. 1936 szept. 12.

40.)

8.
boldog Szentháromsági Dícséret,
dicsöség, hálaadás neked núndörökké l"
"Ú

(500 n. b. m. dec. 9. - 16. b.)

T. b. h. -

S. P. A. 1932

9.
"Mindenható örök Isten, ki megadtad szolgáídnak, hogy az igaz hit megvallásában az örök Szentháromság
dicsőségét megismerhessük és nagyhatalmú fölségében az egységet imádhassuk: kérünk, hogy ez az erős hitünk
minden bajtól őrizzen meg minket.
Krisztus Urunk által. Amen."
-

(Római Misekönyv, 5 é. b. m. - T. b. h.
S. P. A. 1936 márc. 23. - 36.)

10.
kegyelmed által lelkemben
lakozó Szentháromság, imádlak téged l"
"Ú

(300 n. b. m. 12. a.]

S. P. A. 1928 okt. 28. -
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It.
kegyelmed által lelkemben
lakozó Szentháromság, tedd meg, hogy
téged mindinkább szeresselek!"
"Ö

(300 n. b. m. 12. b.)

S. P. A. 1928 okt. 28. -

12.
,kegyelmed által lelkemben
lakozó Szerrtháromság, mindinkább
szentel] meg engemet!"
"Ö

(300 n. b. m. 12. c.]

S. P. A. 1928 okt. 28. -

13.
"Uram, maradj velem, légy igaz
örömöm'"
(300 n. b. m. 12. d.)

S. P. A. 1928 okt. 28. -

14.
"Taníts meg arra, Uram, hogy akaratodat megtegyem, mert te vagy az
én Istenem!"
.
-

(142. zsoltár 10. - 500 n. b. m. S. P. A. 1933 okt. 4. - 11.)

T. b. h.

15.
"Teljesítsük, áldjuk és örökké magasztaljuk mindenben Isten igazságos,
26

fölséges és szeretetre legméltóbb akaratátl"
(500 n. b. m. - T. b. h. - Teljes búcsú
a ha.Lá.l óráján azoknak, akik ezt életükben
gyakran imádkozták, ha meggyÓD.va, a szentáldozással megerősítve vagy lega.lább töredele.mmel Jézus legszentebb nevét kimondják,
vagy ha erre képtelenek, legalább szívükben
segítségül hívják és a halált mint a bűn
zsoldját, Isten kezéből türelemmel fogadják.
- S. P. A. 1932 dec. 9. - 4.)

16.
"Mindenható Üristen.ki megengedted, hogy a bajból is jó származzék,
hallgasd meg alázatos 'könyörgésünket,
hogy a te legszentebb akaratoddal
állandóan egyesülve, hűek maradjunk
mindhalálig '"
(500 n. b.

-

Dl. -

S. P. A. 1936 márc. 29.

38.)

17.
"Én Istenem és rnindeneml"
(300 n. b. m. -

S. P. A. 1935 jún. 15.

5.)

18.
"Én Istenem, egyetlen javam' Te
egészen enyém vagy, add, hogy én is
egészen tied legyek l"
(300 n. b. m, márc. 17. -

T. b. h. -

Breve, 1902

7.)
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19.
"Istenem, szeretlekl"
(300

Do

b. m. - Breve, 1919 dec. 30. - 29.)

20.
"Én Istenem, add, hogya lelkek az

igazságban, és a szívek a szeretetben
egyesül jenek '"
(300 n. b. m. - X. Pius, Manu Propr.
1908. máj. 30. - 10.)

21.

"Amint kívánkozik a szarvas a forrás vizéhez, úgy kívánkozik lelkem
tehozzád, Istenem!"
(41. zsoltár 2. - 500 Do b. m. S. P. A. 1932 ápr. 23. - 126.)

-

T. b. h.

22.
"Istenem, add, hogy Mged szeresselek, és szeretetem egyetlen jutalma
az legyen, hogy mindíg jobban szeres-

selekl"
(300 n. b.
6.)

-

UL

-

S. P. A. 1936 márc. 23.

23.

"Áldott legyen az úr neve!"
(500 Do b. m., valahányszor istenkáromlást
hallva, áhitattal imádkozzuk. - S. P. A. 1932
dec. 9. - 8.)
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24.
"Dícsérjétek az Urat mind, ti nemzetek! Dícsérjétek őt valamennyien.
népek' Mert bőséges az ő irgalma
irántunk s örökre megmarad az úr
hűsége!"

(116. zsoltár. - 500 n. b. m. - 3 é. b. DL,
ha nyilvánosan ímádkozzák. - T. b. h. S. P. A. 1936 dec. 22. - 25.)

25.

"Hálát adunk neked, mindenható
Isten, valamennyi jótéteményedért, ki
élsz és uralkodol míndőrökké. Amen."
(300 n. b. m. 636.)

S. P. A. 1934 dec. 14. -

26.
"Én Istenem, hálát adok neked azért,
amit adsz, és azért, amit elveszelt
legyen meg a te akaratod!"
(300 n. b.

DL -

S. P. A. 1934 máj. 22. -

9.)

27.

"Istenem, te mindenható vagy, tégy
szentté engem!"
(Liguori Szent Alfonz. - 500 n. b.
S. P. A. 1934 febr. 12. - 15.)

DL

-
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28.
"Istenem, hiszek benned, mert
örökké igazmondó vagy.
Istenem, remélek benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy.
Istenem, mindenfölött. szerétlek téged, mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy.
Én Istenem' Egész szívemből bánom
minden bűnömet, mert azokkal megbántottalak téged, végtelenűl szerétetreméltó jó és szent Istenemet!"
(Magyar r. k. Nagyobb Katekizmus. - Hit,
remény, szeretet Isten iránt és töredelmes bánat felindítása bármilyen egyházilag jóváhagyott alakban. Az aktusok indokolá.sa: elő
írt kellék. - 3. é. b. m., mindenegyes aktusért
külÖD-kUIön. - T. b. h. - T. b. a halál
óráján azoknak, akik életükben többször felinditották, ha meggYÓDva, a szentáldczással
megerösítve vagy legalább töredelemmel
Jézus legszentebb nevét kimondják, vagy ha
erre képtelenek, lega'lább szívükben segítségiii
hívják és a halált mint a bún zsoLdját, Isten
kezéből türelemmel fogadják. S. P. A.
1932 febr. 17. - 26.)

29.
"Hiszek benned, remélek benned,
szeretlek téged, imádlak téged, boldog
Szenthárornság, egy Isten; könyörülj
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rajtam most és halálom óráján és üdvözíts engem!"
(300 n. b. m. - S. P. A. 1921 jún. 2. -

30.)

30.
"Én Istenem! Hiszek benned, remélek benned, szeretlek téged rnindenek
fölött, egész lelkemből, teljes szívemből, minden erőmből i szerétlek téged,
mert végtelenűl jó és szeretetreméltó
vagYi és mert szeretlek: teljes szívemből fájlalom, hogy megbántottalak.
Könyörülj rajtam, bünösönl Amen."
-

(300 n. b. m, 27.)

S. P. A. 1936 márc. 23.

31.

"Uram, öregbítsd bennünk a hitet!"
(Lukács 17. 5. -

500

D.

- S. P. A. 1935 ápr. 15. -

b. m. -

T. b. h.

28.)

'32.
"Mindenható örök Isten, adj nekünk
gyarapodást a hitben, reményben és
szeretetben: és hogy megérdemeljük,
amit ígérsz, add, hogy szeressük, amit
parancsolsz. Krisztus Urunk által.
Amen."
-

(Római Misekönyv. 5 é. b. m. S. P. A. 1934 nov. 22. - 31.)

T. b. h.
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33.
"Uram, ne bűneink szerint bánj velünk és ne gonoszságaink szerint fizess
meg nekünk!"
(102. zsoltár 10. - 500 n. b. m. S. P. A. 1935 febr. 10. - 23.)

-

T. b. h.

34.
"Uram, ne emlékezzél meg régi gonoszságainkról és bocsásd meg nevedért bűneinket!"
(78. zsoltár S--9. - 500 n. b. rn, S. P. A. 1936 okt. 4. - 24.)

-

35.
"Isten, légy irgalmas nekem,
nek'"
(Lukács 18, 13. - 500 n. b.
1936 márc. 23. - 14.)

36.
"Uram, ments meg

m, -

T. b. h.

bűnös

S. P. A.

ellenségeimtől!"

(58. zsoltár 2. - 500 n. b. m. 1934 nov. 22. - 22.)

S. P. A.

37.
"Óvj mint szemed fényét, Uram;
nyujts szárnyad árnyékában menedéket nekem!"
-
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(16. zsoltár 8. - 500 n. b. m,
S. P. A. 1931 nov. 22. - 18.)

-

T. b. h.

38.
"Mindenható úristen, aki a mai nap
kezdetérhez el juttattál minket, a te hatalmaddal sértetlenül őrizz meg bennünket, hogy e napon semmi bűnre ne
hajoljunk, hanem mindíg a te igazságod megtevésére irányuljanak szavaink, igazodjanak gondolataink és
munkáink. Krisztus Urunk által.
Amen."
(Római Breviar. - Ha reggeL imádkozzák.
5 é. b. m. - T. b. h. - S. P. A. 1935 okt.
15. - 47.)

39.
"Kérünk, Uram, cselekedeteinket sugallatoddal előzd meg és segitségeddel kísérd, hogy minden imádságunk
és munkánk tőled vegye kezdetét és
általad végzödjék. Krisztus Urunk
által. Amen."
(300 D. b. m. - 633.)

S. P. A. 1934 dec. 14..

40.
"Isten,' fordítsd figyelmedet segitségemre, Uram, siess megsegitésemre'"
(69. zsoltár 2. - 500 Do b. DL
- S. P. A. 1933 ápr. 28. - 20.)

3

H'lIedÜJ: Fohánok

-

T. b. h.
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41.
"Uram, méltóztassál minket e napon
(vagy: ez éjjelen) bűn nélkül megőriznil"

(Szent Ambrus "Te Deum" himnuszából.
- Ha reggel vagy este imádkozzuk: 500 IL
b. Dl. - T. b. h. - S. P. A. 1934 jún. 15.
-

21.)

42.
"Uram, vedd egész szabadságomat,
fogadd emlékezetemet, értelmemet és
teljes akaratomat. Minden, amim van
s amivel bírok, a te ajándékod: mindazt én viszont feláldorom neked és
egészen akaratod rendelkezésére bocsátom. Csak szeréteted add nekem
kegyelmeddel, és eléggé ,gazdag vagyok, nem is kívánok semmi mást.
II

[Loy, SZEIIlt Ignác. - 3 é. b. Dl.
- S. P. A. 1932 dec. 4. - 39.)

-

T. b. h.

43.
"Látogasd meg kérünk, Uram, ezt a
hajlékot, és messze űzd tőle az
ellenség mínden cselvetését: szent angyalaid lakjanak benne, kik minket
békében őrizzenek és legyen a te áldá34

sod mindíg mirajtunk. Krisztus Urunk
által. Amen."
(Római Breviar. - Ha este imád·kozzák:
500 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A. 1936 júl.
16. - 48.)

44.

"Uram, taníts jora, okosságra, tudományra, mert hiszek parancsaid-

ban,"

(118. zsoltár 66. - 300 n. b. m. - S. Congr.
Indulg. 1908. szept. 12. - 698.)

45.

"Uram, legyen ártatlan az én szívem, hogy meg ne szégyenűljek!"
(300 n. b. m. -

S. P. A. 1934 okt. 10

«,

662.)

46.

"Uram, kezedbe ajánlom lelkemetl"
-

3"

(30. zsoltár 6. - 500 n. b. m. S. P. A. 1932 jan. 20. - 19.)

T. b. h.

35

Az Úr Jézus Krisztushoz
47.

"Jézus!"
(300 n. b. m, - T. b. h. - Teljes búcsú
a halál óráján azoknak, akik életükben gyakran és áhitattal segítségül hívták Jézus szent
nevét, ha meggyónnak, a szentáldozásban
részesülnek, vagy legalább töredelemmel
ugyanezen szent nevet ajakkal, vagy ha erre
képtelenek, legalább szivükben áhitattal segítségül hivják és a halált az Úr kezéből
mint a bún zsoldját, türelemmel fogadják. S. P. A. 1933 dec. 9. - 88.)

48.

"Dícsértessék Jézus Krísztus. Mind·
örökké.. Amen:'
(300 n. b. Dl. mindkettönek, a köszönönek
és az eJfogaJdónak. - T. b. h. - X. Píus,
Manu Propr, 1908 május 30. - S. P. A.
1936 aug. 5. - 647.)

49.
"Örök Atyai Jézus Krisztus drága
véréért dicsőítsd meg az ő legszan-
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tebb nevét ímádésraméltő Szíve kívánságai szerintl"
(300 IL b. m., ha azon szándékkal imádkozzuk, hogya Jézus szent nevét érlkáromlásokért engesztelést nyujtsunk. - T. b. h.
- S. P. A. 1936 júl. 30. - 49.)

50.
"Dicsöség az Atyának és Fiúnak és
Szentléleknek, miképen kezdetben volt
és most és míndenkor és míndőrökkőn
örökké. Amen.
Legyen végtelenül áldva Jézus legszentebb nevel"
(Ha ötször elimádkozzuk: 300
X. Pius 1906 nov. 26. - 95.)

IL

b. m. -

st.
"Isten, ki egyszülött Fiadat az emberi nem Megváltójává rendelted, és
megparancsoltad, hogy Jézusnak nevezzék j engedd kegyelmesen, hogy
akinek szent nevét tiszteljük a földön,
annak látásán is örvendezzünk a
mennyben, Ugyanazon Krisztus Urunk
által. Amen,"
-

(Római Misekönyv. - 5 é. b. m. S. P. A. 1934 nov. 22. - 98.)

T. b. h.
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52.
"Jézusom., ki maga a szerétet vagy,
gyullaszd fel szívemben azt az isteni
tüzet, amely a szeuteket felemészti és
hozzád hasonlókká alakítja!"
-

(300 n. b. m. 59.)

S. P. A. 1935 máj. 8.

53.
"Úr Jézus Krisztus! Te egyedül
Szent, egyedül Úr, egyedül Fölség!"
(500 n. b. DL okt. 19. - 71.)

T. b. h. -

S. P. A. 1936

54.
"Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, a
világ világossága, imádlak, neked élek,
neked halok I Amen."
(X. Pius. - 300
szept. 20. - 60.)

lll.

b. m. -

S. P. A. 1933

55.
"Jézusom, neked élek, Jézusom, neked halok, Jézusom, élve-halva tied
vagyok I Amen."
(100 n. b. m. - T. b. h. Offic. 1914 dec. 3. - 61.)

S. COI1gr. S.

56.
Jézus, te örök élet az Atya ölében, és élete a te képmásodra teremtett
"Ú
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lelkeknek, szeretetedre kérlek, nyilatkoztasd ki nekünk Szívedet és add,
hogy megismerjük!"
(X. Pius. - 300 n. b. m. Offic. 1915 júl. 8. - 62.)

S. Ccmgr. S.

57.

"Jézusom, irgaloml"
(Porto Mauritioi Szent Lénárt. - 300 n.
T. b. h. - S. P. A. 1932 dec. 17.
- 55.)

b. m, -

58.

"Édes Jézus, ne légy bírám, hanem
üdvözítőm I"
[Hieronymo-i Szent Emilián. - 300 n. b.
T. b. h. - S. P. A. 193~ okt. 22. -56.)

ID. -

59.

"Jézus, Dávid Fia, könyörülj raj-

tam'"
-

(Lukács 18, 38. - 500 n. b. m. - T. b. h.
S. P. A. 1934 málrc. 15. - 58.)

"Ú

60.
Jézus, mi üdvözítőnk I Add

ránk áldásodat, ments meg az örök
haláltól, állj Szentegyházad mellett,
adj békét a nemzeteknek, szabadítsd
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meg a
ketl"
(500
86.)

-

tisztítótűzben szenvedő
IL.

lelke-

S. P. A. 1933 febr. 15.

b. m. -

61.
"Áldott legyen Jézus Krisztus és
az ő tisztaságos Anyjai"
(300
65.)

-

D.

b.

DL

-

S. P. A. 1921

1IIoOV.

8.

62.
"Jézus, szeretetből irántad, veled
és éretted l"
(300
66.)

IL.

b. m. -

S. P. A. 1936 júl. 3. -

63.
Jézusi Teljes szívvel hozzád
ragaszkodom l"
"Ú

(300 D. b.

DL -

Breve 1923 jún. 10. - 68.)

64.
"Ó Jézus, légy számomra Jézus és

ments meg engeml"
(300 IL. b. m. nov. 22. - 69.)

T. b. h. -

65.
"Krisztus Jézus, én
Megváltóml"
-
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S. P. A. 1934

megsegítőm

(Szemt Agoston. - 300 D. b. DL
S. P. A. 1935 febr. 9. - 70.)

-

és

T. b. h.

66.
"Jézus, Istenem. mindenek fölött
szeretlek I"
(IX. Pius. - 300 n. b.
1932 júl. 28. - 57.)

DL

-

S. P. A.

67.
"Ö Jézus, add, hogy tied legyek.

egészen a tied, mindíg a tied l"
(300 uo b.
-

ID.

S. P. A. 1936 dec. 9.

-

72.)

68.
"Ö Jézus, a gyennekek barátja. áldd

meg a ,gyennekeket az egész világonl"
(XV. Benedek. 1932 jún. 27. -

300 n. b. m. -

S. P. A.

63.)
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Jézushoz a legméltóságosabb
Szentségben,
69.
"Imádlak téged, minden pillanatban.
ó égből szállott élő Kenyér, nagy
Szentség J"
(300 Do b.m. - T. b. h. 1934 jún, 4. - 111.)

S. P. A.

70.
"Dícsértessék és imádtassék mindörökké a legméltóságosabb Oltáriszentség!"
(300 Do b. ID. - T. b. h. S. Offic. 1913 ápr. 10. - 109.)

S.

~r.

71.

"Dícséret és hála legyenmínden
pillanatban a legszentebb és isteni
Szeatségnek '"
(300 D. b. ID. - T. b. h. S. Offic. 1915 ápr. 15. - 110.)
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S. Congr.

72.
érettem és az egész
emberi nemért akereszUán felajánlott
üdvösséges áldozat l"
"űdvözlégy,

(Úrfelmutatáskor: 50011. b. m. 1933 febr. 25. -

S. P. A.

106.)

73.
keresztrefeszített Urunk
Jézus Krisztus sebeiböl folyó drága
Vér, mely lemosod az egész világ búneiU"
"űdvözlégy,

(Úrfelmutatáskor: 500 11. b. m. 1933 febr. 25. -

S. P. A.

106.)

74.
"Emlékezzél meg, Uram, teremíményedröl, amelyet drága Véreden megváltottáU"
(Úrfelmutatáskor: 500 11. b. m. 1933 febr. 25. -

S. P. A.

106.)

75.
"Krisztus Lelke, szentelj meg engeml
Krisztus Teste, üdvözíts en'geml
Krisztus Vére, ittasíts meg engem l
Krisztus oldalábólfolyó víz, mQSS.
meg engem I
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Krisztus kínszenvedése, erősíts meg
engem I
Ó jóságos Jézus, hallgass meg engeml
A te sebeidbe rejts el en·geml
N e engedd, hogy elszakad jak tőled'
Gonosz ellenségtől oltalmazz engeml
Halálom óráján hív] el engem
És juttass magadhoz engem,
Hogy szeriteiddel dícsérjelek téged,
Mindörökkön-örökké. Amen."
J

(300 n. b.

-

T. b. h. -

-

105.)

DL -

Szentáldozás után: 7 é. b.

S. Congr. Indulg. 1854 jan. 9.

76.
"Te vagy Krisztus, az

élő

Isten

Fia'"

(Máté 16, 16. - 500 n. b.m., valahányszor
a kitett vagy tabern.ákulumban őrzött Oltáriszentség előtt áhitattal imádkozzák. - T. b. b.
- S. P. A. 1934 jan. 12. - 64.)

77.
"Jézus, éÍI. Istenem, imádlak téged,
ki jelen vagy szereteted Szentségébenl"
(300 IL. b. m., ba a fenti imafohászt vagy
hozzá hasonlót a tabernákulumban őrzött
OJ,táriszeotség eMtt térdet hajtva imádkozzuk.
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- 500 n. b. DL, ha í.J:Ilá,dásra kihelyezett
Oltáriszentség elött, kettös térdhajtás aLkalmával imádkozzuk. - S. P. A. 1933 febr. 25.
-

119.)

78.
"Én Uram és én Istenem!"
(Ján. 20, 28. - 7 é. b. DL, ha úrfelmutatás
alatt vagy imádásra kitett OltáriszeDJtség
előtt hittel, kegyelettel és szeretettel imádkozzák. - T. b. hetenkint. - S. P. A. 1937
jan. 26. - 107.)

79.
"Ú Jézus, a legméltóságosabb Oltá-

riszentségben, könyörülj rajtunkl"
(300

n.

b. m. -

Breve 1911 máj. 20. -

108.)

80.
"Uram, nem vagyok méltö, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval
mondd és meggyógyul az én lelkem!"
(Háromszor imádkozva: 500 n. b.
T. b. h. - S. P. A. 1936 nov. 22. -

Dl. -

129.)

81.

"Jöjj Uram, és

IlI0

késsél!"

(500 Do b. m. - T. b. h. 1934 máj. 12. - 127.)

S. P. A.
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82.
"Aldott,ki az Úr nevében jő, hozsanna a magasságban!"
-

(Úrfelmutatás után: 500 n. b. m. S. P. A. 1934 nov. 22. - 113.)

T. b. b.

83.
"Kérünk Téged tehát, jöjj szolgáid
segítségére, kiket drága Véreden megváitottáll"
(300 n. b. m. -

S. P. A. 1933 márc. 23.

184.)

84.
üdvösséges Aldozat, mely
mennynek ajtaját nyitod, ádáz háborúk sujtanak: adj erőt és hozz segélyt!
A háromszemélyű egy úrnak legyen
örök dicsöség, ki végnélküli életet
ad j on hazánkbas» n ekűnk !"
"Ö

(5 é. b. m. - T. b. h. jún. 4. 112.)

S. P. A. 1934

85.
"Mindenható örök Isten, alá egyszülött Fiadat a világ Megváltójává
tetted és az ő Vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvözülésün.k díját ünnepélyesen úgy tisz-
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telnünk és anna,k ereje által a jelen
élet bajaitól védve lennünk a földön,
hogy örökkétartó gyümölcsének ötvendjünk a mennyben. UgY8IDazon
Krisztus Urunk által. Amen,"
-

(Római Misekönyv. - 5 é. b. m. S. P. A. 1935 júl. 15. - 191.)

T. b. h.

86.
"Úr Jézus Krisztus, aki az Atya
öléből a mennyekböl a földre szállottál és drága Véredet a bűnök bocsánatára kiontottad, alázatosan kérünk téged, hogy az ítélet napján
méltők legyünk a te jobbodon hallani:
"Jöjjetek Atyám áldottai!" Ki élsz
és uralkodol örökkön-örökké. Amen,"
-

(Római Misekönyv. - 5 é. b. m. S. P. A. 1934 nov. 22. - 190.)

T. b. h.

87.
"Örök Atya, fölajánlom neked Jézus Krisztus legdrágább Vérét engesztelésül bűneimért, segítségül a tisztítótűzben levö lelkekért és az Anyaszentegyház szükségeiért."
(500 n. b. m. - T. b. h. márc. 10. - 188.)

S. P. A. 1933
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88.
Lelki szentáldozás bánnilyen alakban gyakorolva, (Actus communionis
spiritualis quavis adhibita forma"):
(3 é. b. m. - T. b. h. febr. 25. - 135.)

S. P. A. 1933

89.
Ha rövid szentséglátogatás alkalmával az eucharisztikus úr Jézust a
szentségi oltár előtt imádjuk:
(300 n. b. m. 120.)
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S. P. A. 1923 jún. 15. -

Jézus eucharisztikus Szívéhez
90.
"Aldott legyen J ézus szeatséges
Szíve az Oltáriszentségben!"
(300 n. b. m,
jún. 12. - 237.)

-

S. ConlIr. Indulg. 1905

91.
"Dícsértessék Jézus szentséges Szíve a legméltóságosabb Oltáriszentségben'"
(300 n. b. m. -

S. P. A. 1935 máj. 12. -

241.)

92.
"Jézus legszentebb Szíve az Oltáriszentségben, imádlak téged l"
(300

Do

b. m. -

S. P. A. 1922 aug. 23. -

244.)

93.
"Aid juk és magasztaljuk Jézus
szeatséges Szívét és drága Véré! a
legméltóságosabb Ol~áriszentsés!be:nl"
(300 n. b. m. aug. 26. - 240.)
4

HegedlIo: Foh"zok

X.

PIUS,

Aud. ell:h. 1908
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94.

"Szeretet, tisztelet és dicsőség
Jézus eucharisztikus Szívénekl"
(300 n. b.

DL -

S. P. A. 1924 máj. 10. 245.)

95.

"Dícséret, imádás, szeretet és hálás
viszonzás legyen szünet nélkül Jézus
eucharisztikus Szívének a világ minden szentségházában az idők végéig I
úgy legyen'"
(300
2-1.6.)

IL

b. m. -

S. P. A. 1928 okt. 23. -

96.

"Jézus eucharisztikus Szíve, növeld
bennünk a hitet, reményt és a szeretetetI"
(XV. Benedek. Propr. 1917 ápr. 17. -

300 D. b.
242.)

DL -

Manu

97.

"Jézus eucharisztikus Szíve, az
isteni szerétet tűzhelye, adj békét a
világnak!"
(XI. Pius. - 300 n. b. m. 1922 máj. 17. - 243.)

Manu Propr.

98.
"Jézus eucharisztikus Szíve, mely
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szeretettöl lángolsz irántunk, gyullaszd szívünket szeretetre írántad!"
(300 n. b. m, -

S. P. A. 1933 márc. 25.

235.)

99.
"A szeplötelen Szűz Máriával egyesülve imádjuk, kérlel jük meg és vígasztaljuk Jézus szeatséges és szeretetre legméltóbb Szívét az Oltáriszentségben, és adjunk hálát neki!"
(300 n. b.
szept. 23. -

4·

ul. -

T. b. h. -

S. P. A. 1934

236.)
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Krisztus Királyhoz és Jézus
szentséges Szívéhez
100.
"Jézus, minden szív Királya és kő
zéppontja, a te országod eljövetele
által ajándékozz meg minket a békével/"
(300 n. b. m. -

S. P. A. 1923 jún. 23. -

251.)

101.
"Ú Jézus, az élő Isten Fia, könyö-

rülj rajtunk I
Ú Jézus, Szűz Mária Fia, könyörül j
rajtunk I
Ú Jézus, minden szív Királya és
középpontja, tedd meg, hogy béke
legyen a te országodban!"
(300 n. b. m. -

S. P. A. 1923 márc. 14.)

102.
"Jézus szeatséges Szíve, jöjjön el a
te országod!"
(300 D. b. m. - X.
1906 júl. 6. - 197.)
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Pius Aud. exhib.

103.
Jézus Krisztus, elismerlek téged
a világ Királyának. Minden:,ami lett,
éretted lett teremtve. Érvényesítsd
fölöttem minden jogodat!
Megújítom keresztségi fogadalmamat. Ellene mondok az ördögnek,
minden pompájának és minden cselekedetének és megígérem, hogy jó
keresztény életet élek. Különösen arra
kötelezem magamat, hogy tehetségem- .
hez képest diadalra segítem az Isten
és az Anyaszentegyház jogait.
Jézus isteni Szíve, fölajánlom neked
gyarló cselekedeteimet azzal a szándékkal, hogy minden szív hódolattal
ismerje el szeatséges királyságodat és
így az egész világon megalakuljon a
te békességed országa. Amen,"
"Ó

(T. b. naponkint egyszer, a szokott feltételek teljesítésével. - S. P. A. 1923 febr.
21. -

254.)

104.
"Jézusom édes Szíve, add, hogy
téged míndíg jobban szeresselek!"
(300 Do b. m. - T. b. h. Indulg. 1876 nov. 26. - 193.)

S. Congr.
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105.
J ézus szentséges Szíve képe előtt
1 Miatyánk, 1 űdvözlégy és 1 Dicső
ség a kövelJkező fohásszal:
"Jézusom édes Szíve, add, hogy
téged mindíg jobban szeresselekl"
(500 n. b. m. - T. b. h. márc. 10. - 216.)

S. P. A. 1933

106.
Jézus szentséges Szíve képe előtt:
"Szeretetreméltó Jézusom I Hogy
hálás legyek irántad és jóvá tegyem
minden hűtlenségemett neked adom
szívemet, teljesen neked szentelem
magamat és a te segítségeddel elhatározom, hogy többé nem vétkezem."
(300 n. b. ID.
1936 márc. 15. -

-

T. b. h. -

S. P. A.

228.)

107.
"Szeressék mindenütt Jézus szentséges Szívétl"
-

(300 n. b.
192.)

ID. -

S. P. A. 1933 márc. 10.

108.

"Jézus irántunk való szerétettől
lángoló Szíve, gyullaszd szívünket
szeretetre irántad l"
(500 n. b. ID. - T. b. h. márc. 10. - 194.)
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S. P. A. 1933

109.
"Jézus szeatséges Szíve, hiszem,
hogy szeretsz engem l"
(300 n. b. Dl. - X. Pius, Manu Propr.
1908 jú\. 18. - 199.)

110.
"Dicsöség, szeretet,
szentséges Szívénekl"
(300 n. b. m. 200.)

hála

Jézus

S. P. A. 1927 nov. 15. -

111.
"Jézus édes Szíve, légy az én sze-

relmeml"
-

(300 n. b. m. 206.)

S. P. A. 1920 jan. 13.

112.
"Jézus szeatséges Szíve, ismerjenek
meg, szerossenek és utánozzanak
Téged'"
(300 n. b. egyszer IIWlponta.. 1918 márc. 15. - 204.)

S. P. A.

113.
"Jézus Szíve, add, hogy szeressélek
és másokkal is megszerettesselekl"
(300 n. b. m. - XV. Benedek, Manu Propr.
exhib. 1927 jan. 18. - 209.)
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114.
"Mindent éretted, Jézus szeatséges
Szíve l"
(300 no b. ID. nov. 26. - 203.)

S. Congr. S. Offic. 1908

115.
"Jézus Szíve, bízom benned!"
(300

Do

b. m. -

iÚIL 27. - 195.)

S. Cangr. Indu4!. 1906

116.
"Ú szerető Szív, beléd helyezem

minden bizalmamat. Gyöngeségem
miatt ugyan mindentől félhetek. de ,
te jóságodtól remélek is mindent!"
(Alacoque Szent Margit. - 300 Do b. ID.
T. b. h. - S. P. A. 1935 márc. 10. 201.)

-

117.
"Szelíd és alázatos szívű Jézus,
alakítsd szívünket a te Szíved szerinti"
(500 n. b. ID. - T. b. h. márc. 10. - 196.)

S. P. A. 1933

118.
"Jézus édes Szíve, könyörülj rajtunk és tévelygő testvéreinken!"
(300
202.)
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lll.

b.

ID. -

S. P. A. 1934 máj. 7. -

119.
"Jézus isteni Szíve, térítsd meg a
bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat,
szabadítsd meg a hívek lelkeit a tisztítótűzből l"
'
(300

Dl.

b. m, -

1906 nov. 5. -

X. Pius, Manu Propr,

198.)

120.
"Jézus Szíve, szerétlek téged' Térítsd meg a szegény káromkodőkat!"
(300 n. b. Jn. - T. b. ho 1925 nov. 20. - 210.)

S. P. A..

121.
"Jézus szeatséges Szíve, könyörült
rajtunk!"
(500 n. b. m. nov. 22. - 211.)

T. b. h. -

S. P. A. 1934

122.
"Jézus szeatséges Szíve, oltalmazd
családjainkatl"
(300 n. b. Jn. márc. 2. - 205.)

T. b. h. -

S. P. A. 1932

123.
"Jézus szeatséges Szíve, neked
adom magamat Szűz Mária ál tali"
(300 n. b. ID. ápr. 23. - 207.)

T. b. h. -

S. P. A. 1936
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124.
"Jézus szeatséges Szíve, lát angyal
erősített meg haláltusádban, erősíts
meg minket hal dokiásunkkor l"
-

(300 Do b.
208.)

ID. -

S. P. A. 1936 szept. 9.

125.
"Engedd, kérünk, mindenható Isten.
hogy mi, akik szeretett Fiad Szívében
dicsekedve, irántunk való szeretetének
kiváló jótéteményeit felidézzük, azoknak míad hatásában, mind gyümölcsében gyönyörködjünk. Ugyanazon
Krisztus Urunk által. Amen."
(Római Misekönyv. - 5 é. b. m. - T. b. h.
234.)

- S. P. A. 1936 okt. 20. -

126.
"Isten, ki Fiadnak bűneinktől megsebzett Szívében a szeretet végtelen
kincseit bókezűen megnyitni kegyes
vagy, engedd kérünk, hogy kegyeletünk áhítatos odaadásával a méltó
elégtétel kötelességét is teljesítsük
iránta. Ugyanazon Krísztus Urunk
által. Amen."
-
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(Római Misekönyv. - 5 é. b. m. S. P. A. 1936 áp'o 18. - 233.)

T. b. h.

Az Úr Jézus szenvedéséről
127.
"Imádunk és áldunk téged, legszentebb Urunk Jézus Krisztus, itt és minden ezentegyházadban az egész világon, mert szent kereszted által megváltottad a világot l"
(Assisi Szent Ferenc végrendeletéböl. 7 é. b. m., valahányszor templombajövet térdelve imádkozzuk; ugyanúgy kimenet előtt.
- T. b. h. - S. P. A. 1932 márc. 18. - 74.)

128.
"Imádunk téged, Krisztus, és áldunk
téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!"
(3 é. b. m. -

S. P. A. 1934 febr. 2. -

161.)

129.
Ha áhítatos részvéttel a mi Urunk
Jézus Krisztus kínszenvedése és halála iránt egy Hiszekegy-et imádkozunk, az előbbi imafohászt (125.)
hozzákapcsolva :
(10 é. b. m. febr. 20. -

T. b. h. -

S. P. A. 1934

161.)
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130.
"Ó szent Kereszt, légy

üdvözölve,
egyetlen remény!"
("O Crux, ave, spes unica!"]
(500 n. b. ID. - T. b. h. márc. 20. - 157.)

S. P. A. 1934

131.
trA Kereszt nekern biztos üdvösség.
A Kereszt az, amelyet szüntelen
imádók.
Az úr Keresztje velem,
A Kereszt nekem: menedék."
(Aquinói Szent Tamás. - 300 n. b. m. T. b. h. - S. P. A. 1933 márc. 10. - 156.)

132.
"A Kereszt jele által szabadíts meg
minket ellenségeinktől, Istenünk!"
(3 é. b. ID. aug. 1. - 158.)

T. b. h. -

S. P. A. 1934

133.
"Uram, hálát adok neked azért,
hogy vétkeimért meghaltál a keresztenl"
(Keresztes Szent Pál. - 300 n. b. m. T. b. h. - S. P. A. 1933 márc. 10. - 162.)
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134.
"Ó jóságos Jézus, a te sebeidbe

rejts el en,geml"
(300 n. b. m. 169.)

S. P. A. 1936 dec. 21. -

135.
A mi Urunk Jézus Krisztus öt szent
sebéről áhítattal megemlékezve 5 Miatyánk, 5 űdvözlégy, 5 Dicsőség a
következő fohásszal:
"Szűz Anyám, kérlek esengve,
Hathatósan vésd szívembe
Szent Fiadnak sebeit!"
(3 é. b. m. 168.)

T. b. h. -

S. P. A. 1934

júl. 9. -

136.
"Tedd meg, Urunk Jézus, hogy
akik a te Sebeidet áhítattal tiszteljük,
ezeket szívünkbe vésve, erkölcsös életünkkel megőrizzük." - ötször: Dicsöség az Atyának. . . stb.
(3 é. b. m. -

S. P. A. 1936 dec. 12. -

173.)

137.
"Isten, ki Fiadat a Kereszt szenvedésének alávetni akartad, hogy mínket az ellenség hatalma alól kivon j,
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engedd nekünk, szolgáidnak, hogy a
boldog feltámadás 'kegyelmében részesül jünk. Ugyanazon Krisztus Urunk
által. Amen:'
[Rőmai

-

Misekönyv. - 5 é. b. In. - T. b. h.
S. P. A. 1934 nov. 22. - 181.)

138.
"Légy velünk, Urunk Istenünk, és
miután megadtad, hogya Te szent
Kereszted tiszteletében örvendhessünk, ugyanannak állandó oltalma
alatt védj meg minket. Krisztus Urunk
által. Amen:'
(5 é. b. m, szept. 14. -

T. b. h. -

S. P. A. 1934

180.)

139.
"Isten, ki egyszülött Fiad szenvedése és öt 'Sebén át kifolyó Vére által
a bűnben megromlott emberi természetet meggyógyítottad, kérünk, add
meg nekünk, hogy akik az általa vállalt szent Sebeket áhítattal tiszteljük
a földön, ugyanazon szent Vér gyümölcseiben részesülni méltók legyünk
a mennyben. U g'yanazon Krisztus
Urunk által. Amen."
-
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[Római Misekönyv. - 5 é. b. m. - T. b. h.
S. P. A. 1936 dec. 12. - 172.)

140.
"Isten, Id egyszülött Fiad drága
Vérével az éltető szent Kereszt zászlaját megazentelni akartad, engedd,
kérünk, hogy akik ugyanazon szent
Kereszt tiszteletében örvendeznek. a
te oltalmadnak is mindenütt örvendhessenek. Ugyanazon Krisztus Urunk
által. Amen."
(Római Misekönyv. - 5 é. b. m. b. h. - S. P. A. 1935 febr. 7. - 182.)

T.

141.
Feszület előtt:
"Ime, ó jóságos és legédesebb Jézus,
színed előtt térdre borulok és lelkem
egész hevével kérlek és könyörgök,
hogy vésd szívembe a hit, remény és
szeretet eleven érzelmeit, búneim fölött igazi bánatot és azok jóvátételére
a legelszántabb akaratot; míg nagy
lelki megilletődéssel és fájdalommal
öt Sebedet fontolóra veszem és fölöttük elmélkedem, szem előtt tartva azt,
amit már Dávid próféta adott ajkadra,
jóságos Jézus: Atfúrták kezemet és
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lábamat, megszámlálták 1I1Ín.Jden csontomat." (21. zsolt. 17, 18.)
(10 é. h. m. - T. b., ha szentáldozás után
imádkozzák, hozzáadva a pápa szándékára a
szokásos feltételként előírt 1 Miatyánkot, 1
Üdvözlégyet, 1 Dicsőséget. - S. P. A. 1934
febr. 2. - 171.)

6.4

A Szentlélekhez
142.
"Szentlélek, Igazság Lelke, JaJJ
szívünkbe, add a népeknek a te fényed világosságát, hogy a hit egységében tessenek neked l"
-

(300 D. b.
259.)

Dl. -

S. P. A. 1932 dec. 22.

143.
"Ó Szentlélek, lelkem édes vendége,
maradj velem és tedd, hogy míndíg
Veled maradjak!"
(300 :o. b.
260.)

Dl. -

S. P. A. 1921 ápr. 26. -

144.
"Engedd,kérünJk, mindenható Isten,
a Szentlelket buzgó könyörgésekkel
megérdemelnűnk, hogy az ő kegyelmével minden kísértéstől megszabaduljunk és bűneink bocsánatára érdemesek legyünk. Krisztus Urunk által.
Amen,"
(5 é. b. m: nov. 22. 5

T. b. h. -

S. P. A. 1934

46.)

He~.dü.: Fohászok
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145.
"Jöj j, Szentlélek, töltsd be híveid
szívét és gyujtsd föl bennük szereteted
tüzét!
Küld el Lelkedet és minden föléled i
ts megújítod a föld színét.
Könyörögjünk:
Isten, ki a hívek szívét a Szentlélek
felvilágosítása által tanítottad, add
meg nekünk, hogy ugyanazon Lélekben a helyest megismerjük és az ő
vigasztalásának mindenkor örvendezzünk. Krísztus Urunk által. Amen."
(5 é. b. m. - T. b. h. dec. 22. - 265.)

S. P. A. 1932

146.
"A Szentlélek tüzével égesd, Uram,
vesénket és szívünket, hogy neked ártatlan testtel szolgáljunk és tiszta szívvel tetszhessünk. Krisztus Urunk által.
Amen,"
(3 é. b. m, jan. 6. - 664.)

T. b. h. -

S. P. A. 1935

147.
"Ú teremtő Szentlélek, légy segítségére kegyelmesen a katolikus Anyaszentegyháznak és azt ellenségeinek
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támadásai ellen fönséges hatalmaddal
és támogasd; általad fölken1
szolgáidnak szellemét szereteteddel és
kegyelmeddel újítsd meg, hogy tebenned megdicsőítsék az Atyát él;
egyszülött Fiát, Jézus Krisztust, a mi
Urunkat. Amen:'
erősítsd

(500
266.)

5*

:II.

b. m. -

S. P. A. 1935 akt. 14. -

67

A Szentcsaládhoz
148.
"Jézus, Mária, Józsefi"
(Ha e három szent nevet áhítattal segitségül hívják: 7 é. b. m. T. b. h. S. P. A. 1932 márc. 18. - 256.)

149.
"Jézus, Mária és jóságos Szent József, áldjatok meg minket most és
halálküzdelmünkben l"
-

(300 n. b. m. 255.)

S. P. A. 1933. márc. 25.

150.
"Jézus, József és Mária I Nektek
adom szívemet és lelkemetl"
(7 é. b. m. - T. b. h. 589.)

S. P. A. 1936

okt. 12. -

151.
"Jézus, József és Mária I Alljatok
mellettem a halálküzdelembenl"
(7 é. b. m. - T. b. h. 589.)

okt. 12. -
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S. P. A. 1936

152.
"Jézus, József és Mária' Veletek
leheljem ki békében az én lelkemet!"
(7 é. b. m. okt. 12. - 589.)

T. b. h. -

S. P. A. 1936

153.
"Úr Jézus Krisztus, ki a családi
életet szóval ki nem fejezhető erényeiddel megszentelted, amikor Szűz Máriának és Szent Józsefnek alárendelt je
lettél, tedd meg, hogy mindkettejük
segítségével Szent Családod példája
legyen a mi tanítónk és egykor mi is
az ő örök közösségükbe juthassunk: Ki
élsz és uralkodol mindörökkön-örökké
Amen."
-

(Római Misekönyv. - 5 é. b. In. - T. b. h.
S. P. A. 1936 szept. 3. - 258.)
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A

Boldogságos

Szűz

Máriához

154.
"Mária'"
(300 n, b. m. - T. b. h. - Teljes búcsú
a halál óráján azoknak, akik életükben gyakran és ábítattal segítségül hívták Szűz Mária
szent nevét, ha meggyónnak, a szeotáldozásban részesüLnek, vagy legalább töredelemmel
Jézus szent nevét is ajakkal, vagy ha erre
képtelenek. legalább szívükben áhítattal segítsegül hívják és a halált az úr ,kezéből
mint a bün zsoldját türelemmel fogadják. S. P. A. 1932 nov. 12. - 268.)

155.
"Méltass engem arra, szeatséges
Szűz, hogy dícsérjelek téged;
Adj erőt nekem ellenségeid ellen!"
(300 n. b. m. - T. b. h. márc. 28. - 269.)

S. P. A. 1933

156.
"Szüz a szülés elött, könyörögj érettünk!
űdvözlégy Mária.
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Szűz

a

szűlésben,

könyörögj éret-

tűnk]

űdvözlégy
Szűz

a

Mária.
után, könyörögj éret-

szűlés

tünkl
űdvözlégy Mária."
(300 on. b. m. - T. b. h. okt. 12. - 271.)

S. P. A. 1934

157.
"Mária, reménységünk, könyörülj
rajtunk I"
(300 n. b. m. - X. Pius, Manu Propr.
exhib, 1906 jan. 8. - 275.)

158.
"Magyarország Nagyasszonya, könyörögj érettünk!"
(Bármely egyházilag jóváhagyott címen
- "sub titulo ab Auctoritate eccLesi.a.stica
probato ..... - szólítva a Boldogságos Szű
zet és hozzátéve: ,,könyörögj érettünk 1" 300 n. b. m, - A Magyarok Nagyasszonyának hazánkbankiilön egyházi ünnepe van,
szentmisével, zsolozsmával: okt. 8. - S. P. A.
1927 nov. 15. - 272.)

159.
"Lourdes-i Boldogasszonyunk.
n'y"örögj érettünk!"
(300 n. b. m. 272.)

kő

S. P. A. 1927 nov. 15. -
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160.
"Anyám, szabadíts meg engem a halálos bűntől!"
Háromszor: űdvözlégy Mária stb.
(300
-

Do

b. m. -

S. P. A. 1935 jan. 7.

273.)

161.
"Mária, Isten Anyja és az irgalmasság Any ja, könyörögj érettünk és
mindazokért, akik az Úr csókjával
húnytak ell"
(300

Do

b. m. -

S. P. A. 1934 jún. 4. -

270.)

162.
"Sziiz Mária, szabadíts meg minket
a pokol bűntetéseítöl l"
(300 n. b. m. -

S. P. A. 1933 márc. 28.

277.)

163.
"Ú Mária, áldd meg e házat, melyben szent nevedet szüntelen dicsőítik'
Éljen mindíg Mária, a Szeplőtelen,
a míndíg Szűz, az áldott az asszonyok
között, a mi Urunk Jézus Krisztus
Anyja, a mennyország Királynője!"
(300 Do b. m. - X. Pius, Aud. abib.
1905 márc. 21. - 274.)
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164.
"Anyja a szeretetnek, a fájdalomnak és az irgalmasságnak, ;kön:yörögj
érettünk!"
(300

III:.

máj. 30. -

b. m. 276.)

S. Congr. Indulg. 1908

165.
"Irgalmasságnak Anyja, könyörögj
érettünk!"
(300
-

Do

b. m. -

S. P. A. 1927 máj. 31.

280.)

166.
"Én Anyám, én reménységem!"
(300 Do b. m. XV. Benedek, Manu
Propr. exhib. 1917 jan. 27. - 278.)

167.
"Istennek Szűz Anyja, Mária, kérleld meg Jézust érettem!"
(300 Do b. m. - T. b. h. márc. 28. - 281.)

S. P. A. 1933

168.
Mária, add, hogy Istenben,
Istennel és Istenért éljek!"
"Ú Szűz

-

(300 Do b. m. 282.)

S. P. A. 1921 ápr. 26.
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169.

"Mária, a kegyelem Anyja, az ÍI'galmásság Anyja, az ellenségtől védelmezz és halálunk óráján végy föl
minket!"
(300 n. b. m. - T. b. h. 1933 szept. 25. - 283.)

S. P. A.

170.

"Gondolj reánk Istennek Szűz
Anyja, midön az úr színe előtt állsz,
szől j jó szót érdekünkben, hogy neheztelését elfordítsa rólunk!"
(300 n. b. m. - T. b. h. 1934 nov. 12. - 284.)

S. P. A.

171.

"Kegyes Kisdedével áldjon meg
minket Szűz Mária'"
-

(300 D. b. m. 285.)

S. P. A. 1935 febe. 4.

172.
"Szűz Mária, te édesanyám vagy,
védj meg engem, nehogy valamikor
megbántsam legjobban szeretett Fiadat, és add, hogy mindíg és mindenben
neki tessem l"
-

(300 D. b. m. 286.)
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S. P. A. 1935 okt. 26.

173.
"Aldott vagy te, Szűz Mária, a fölséges Ürístentöl, a föld rninden aszszonya előtt!"
(300 lll. b. m. T. b. h. 1936 máj. 20. - 287.)

S. P. A.

174.
"Legméltóbb Királynője a világnak,
mindenkoron Szűz Mária, légy közbenjárónk, békénk és üdvünk érdekében,
ki mindnyájunk űdvözítőjét világra
hoztad!"
(300 n. b. ro. - T. b. h. 1936 okt. 10. - 288.)

S. P. A.

175.
Mária, Jézus Anyja, tégy
minket szentekkél"
"Szűz

-

(Cottolengo Szent József. - 300 n. b.
S. P. A. 1935 márc. 25. - 279.)

Jn.

176.
. "Fogantatásodban, Szűz Mária,
szeplőtelen voltál j kérd érettünk az
Atyát, kinek Fiát, J ézust, a Szentlélektől Ioganva, szülted l"
-

(300 n. b. m. 321.)

S. P. A. 1933 ápr. 24.
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177.
"Áldott legyen a boldogságos Szúz
Máriának, Isten Anyjának szent és
szeplőtelen fogantatásal"
(300 n, b. m. - T. b. h. 1934 nov. 8. - 324.)

S. P. A.

178.
"Ú bűn nélkül fogantatott Szűz
Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád
menekszünk r:
(300 n, b. DL ápr. 15. - 325.)

T. b. h. -

S. P. A. 1932

179.
Mária, stb. - Szeplőte
len fogantatásod által, Ó Mária, tisztítsd meg testemet és szenteld meg
"űdvözlégy

lelkemet!"
(Liguori Szent Alfonz. - 300 lL b. m. S. P. A. 1935 márc. 27. - 326.)

180.
"Szentséges Szűz Mária; tedd tisztává szívemet és testemet!"
(300
-

n,

b. m. -

S. P. A. 1935 dec. 15.

663.)

181.
"Szűzanya, kit sem az áteredő, sem
a személyes bűnnek mocska soha be
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nem szennyezett, neked ajánlom és
reád bízom szívem tísztaságát!"
(300 rn. b.
-

Dl. -

S. P. A. 1932 máj. 9.

322.)

182.
"Szentséges Szűz Mária legtisztább
Szíve, esdd ki számomra Jézustól a
szív tisztaságát és alázatosságát I"
(300

Do

jan. 13. -

b.

In. -

T. b. h. -

S. P. A. 1922

353.)

183.
Mária, ki bűn nélkül jöttél
e világra, nyerd meg nekem Istentől,
hogy vétek nélkül táv ozzam belőle!"
"Szűz

(300
-

Do

b. m. -

S. P. A. 1936 okt. 16.

323.)

184.
"Isten, ki a szentséges Szűz szeplőtelen fogantatása által Fiadnak méltő
hajlékot készítettél, kérünk, hogy
amint Fiadnak halálát előre látva őt
minden bűntől megőrizted, úgy engedd
meg, hogy az ő közbenjárására mi is
tisztán juthassunk el hozzád. Ugyanazon Krisztus Urunk által. Amen."
(Római Misekönyv. - 3 é. b. m. S. P. A. 1936 máj. 4. - 340.)

T.

b. h. -
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185.
Mária édes Szíve, légy menedékem!"
"Szűz

(IX. Pius. - 300 n. b.m. - T. b. h.
S. Congr. Indulg. 1852 szept. 30. - 352.)

186.
"Legszentebb Rózsafüzér
néja,könyörög j érettünk!"
(300 n. b. m. 359.)

Király-

S. P. A. 1933 nov 24. -

187.
"Szűzanyám, kérlek esengve,
Hathatósan vésd szívembe
Szent Fiadnak sebeit!"
(500 n. b. m. - T. b. h. 1934 aug. 1. - 341.)

S. P. A.

188.
"Legfájdalmasabb Szűz, könyörögj
érettünk l"
(300 Do b. m.. - 5 é. b. m.., ha a fájdalmas Sziiz tiszteletére 7 üdvözlégyet imádkozunk és egyszer a fönti fohászt. - S. P. A.
1934 nov. 22. - 343.)

"Fájdalmas
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189.
Mária, a keresz-

Szűz

tény hívők Anyja, ,könyörögj érettünkl"
(300 n. b.
-

S. P. A. 1935 szept. 23.

nJ. -

342.)

190.
"Minden,kor segítő Szüzanya, könyörögj érettünkl"
(Mater de Perpetuo Succursu, ora
pro nobisI)
(300 n. b. m. 391.)

S. P. A. 1933 okt. 4. -

191.
"Szabadító Szűz Mária, könyörögj
érettünk és a tisztítótűzben szenvedő
lelkekért l"
(300
-

D.

b.

nJ.

S. P. A. 1936 ápr. 23.

-

390.)

192.

"Kármel dísze,
rögj érettünkl"
(300 n. b.

m, -

Királynője,

'könyö-

S. P. A. 1921 nov. 8. -

370.)

193.
"Béke szeplőtelen
nyörögj érettünk l"
(300 n. b. m. -

Királynője,

Breve 1924 febr. 9. -

kö395.)
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194.

"Apostolok
érettünkl"
-

Királynője,

(300 n. b. m. 402.)

könyörögj

S. P. A. 1930 nov. 20.

195.
"Arvák édesanyja, könyörögj érettünk!"
(300 n. b.
397.)

DL -

Breve 1924 febr. 23. -

196.
"Ó úrnőm, ó Anyám! Egészen neked

ajánlom fel magamat; és hogy bebizonyítsam, mennyire híved vagyok, neked szentelem szememet, fülemet,
számat, teljes önmagamat. Minthogy
tehát tied vagyok, ó jóságos Anyám,
őrizz engem, védj meg mint tulajdon
birtokodat!"
(500 n. b. DL 21. - 310.)

T. h. b. - S. P. A. 1936

DOV.

197.
"Asszonyunk, Szűz Mária I Karold
fel a nyomorultakat, segítsd a csüggedőket, gyámolítsd a szánandókat,
imádkozzál a népért, járj közben a
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papságért, légy pártfogója az ájtatos
nOO nemnek, mindnyá jan érezzék segítségedet, akik csak ünneplik szent
emlékedet!"
(3 é. b. m. - T. b. h. máj. 29. - 320.)

S. P. A. 1936

198.
"Emlékezzél meg, ó legkegyesebb
Szűz Mária: sohasem lehetett hallani,
hogy bárkit magára ha,gytál, aki oltalmad alá futott, segélyedért esdekelt,
közbenjárásodért folyamodott. Ily bizalomtól bátorítva sietek én is hozzád,
szűzeknek szent Szűze, hozzád jövök,
színed elé járulok sóhajtva, én bűnös.
Anyja az örök Igének, ne vesd meg
szavaimat, hanem figyelmezz rájuk
kegyesen és hallgass meg engem'
Amen."
(3 é. b.
szept. 8. -

DL

-

T. b. h. -

S. P. A. 1935

309.)

199.
"Oltalmad alá futunk, Istennek szent·
Szűlöje, könyörgésünket meg ne vesd
szűkségűnk idején, hanem oltalmazz
meg minket mindenkor, minden veszedelemtől, dicsőséges és áldott Szüz!"
6

Hegediii : Fohbzok
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(5 é. b. m. - T. b. h. - T. b. haláluk
alkalmával azoknak, a,kik életükben gyakran
szokták ezt a könyörgést elmondani, ha meggyánnak, a szentáldozásban részesülnek vagy
legaMbb töredelemmel Jézus legszentebb
Devét ajakkal, vagy ha nem képesek, legalább
szívükben áhítattal segítségüL hívják és a
halált mint a Mn zsoldját. Isten kezéből
türelmesen fogadják. - S. P. A. 1935 dec.
12. -

302.)

200.
"Üdvözlégy Királynő, il1galmasság
anyja, életünk, édességünk. reménységünk, üdvözlégy I Hozzád kiáltunk
. Évának számkivetett fiai, hozzád fohászkodunk sóhajtozva és sírva a
könnyek e völgyében. Azért tehát,
szőszölőnk, fordítsd reánk irgalmas
szemedet, és Jézust, a te méhednek
áldott gyümölcsét nekünk ez élet után
mutasd meg, ó il'lgalmas, Ó kegyes, ó
édes Szűz Mária l"
(500 n. b. m. - T. b. h. - T. b. a halál
óráján, mint föntebb: 196. - S. P. A. 1934
júl. 2. -

301.)

201.

A boldogságos Szűz képe előtt áhítattal imádkozott 3 Üdvözlégy a kő-
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vetkező

fohásszal: "Istennek Szent
Anyja, könyörögj érettem!"

(300 n. b. m. - T. b. h. 1936 máj. 24. - 297.)

S. P. A.

202.
Ha a hívek naponta reggel, délben
és este harangszóra, vagy amint legközelebb lehetséges, az "úr Angyala"
imádságot, vagy húsvéti időszakban a
"Mennynek Királyné Asszonya, Örülj
szép Szűz, Alleluja!" karverset imádkozzák,
mindannyiszor 10 é. b. - T. b. h. S. P. A. 1933 febr. 20. - 300.

203.
".Szűz Mária, a legszentebb Oltáriszentségről nevezett Nagyaszonyunk,
a keresztény nép dicsősége, az egész

Egyház öröme, a világ üdvössége,könyörögj érettünk és gyujtsd lángra
minden hívő szívében az áhítatot a
legszendebb Eucharisztia iránt, hogy
azt méltóképen vehessük magunkhoz
naponkint."
(500 D. b. m, - X. Pius, 1906, S. P. A.
1933 dec. 12. - 383.)
6·
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204.

A hívek valahányszor reggel, délben
és este 3 Dicsőséget imádkoznak áhítattal, hogya legszentebb Háromségnak hálát adjanak a Boldogságos Szűz
Máriának juttatott kegyelmekért és
kivál tságokért:
(500 n. b. m. - T. b. h. 1936 márc, 23. - 34.)

S. P. A.

205.

"Add, kérünk, mindenható örök
Isten, hogy a legtisztaságosabb Szűz
Mária tökéletes szűzessége által a
lélek és a test tisztaságára eljussunk.
Amen,"
(500 n. b. m. -

S. P. A. 1936 márc. 27.

665.)

206.

"Mindenható és irgalmas Isten, ki
a Boldogságos és mindenkoron Szűz
Máriában a bűnösök meaedékét és
segítségét adtad nekünk, engedd, hogy
az ő pártfogása által minden vétektől
feloldozva, irgalmadnak boldogító hatásában részesüljünk. Krisztus Urunk
által. Amen."
(Római Misekönyv. - 3. é. b. m. b. h. - S. P. A. 1934 júl. 20. - 403.)
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T.

A szent angyalokhoz
207.

"Angyalok, Arkangyalok, Trónusok
és Uraságok, Fejedelemségek és Ha-

talmasságok, mennyei

Erők,

Kerubok

és Szeráíok, áldjátok az Urat mind-

örökké!"

(300 n. b. In. nov. 20. - 404.)

T. b. h. -

S. P. A. 1934

208.

"Valamennyien, Angyalok, Ti hatalomban erősek, kik az Ö akaratát cselekszitek, áldjátok az Urali"
"Mennyei Erők valamennyien, kik
az Ű akaratát teszitek, áldjátok az
Urali"
(102. zsoltár 20-21. - 300 D. b.
S. P. A. 1935 júl. 8. -

T. b. h. -

In. -

405.)

209.

"Szent Mihály föangyal, védelmezz
minket a kűzdelemben, hogy el ne
vesszünk a rettenetes Itéleten!"
(300 D. b. m. - T. b. ·h. 1933 máj. 6. - 406.)

S. P. A.
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210.

"Szent Mihály, Krisztus királyságának első védelmezője, könyörögj érettünk/"
(300 n. b. m. -

Breve 1927 jan. 11. -

407.)

211.

"A mi Urunk Jézus Krisztust erő
Angyal, jöj j, erősíts meg minket
is, jöjj, ne késlekedjél!"
sítő

(300 n. b. m. - X. Pius, Manu Propr.
1910 dec. 15. - 417.)

212.

"Istennek Angyala, aki örzöm vagy,
világosíts föl, őrizz, kormányozz és
irányíts e napon (ez éjjel) engem,
akit rád bízott az isteni kegyesség,"
(300 n. b. m. T. b. h. - T. b. a
szent Örangyalok ünnepéD., ha az évben
gyakran és áhítattal elmondották. - T. b.
a halál óráján azoknak, aJkik azt gyakran
elmondották életükben, ha meggyónnak, a
szentáldozásban részesülnek, vagy legalább
töredelmes báoattal Jézus legszentebb nevét
kimondva, vagy ha erre sem képesek, legalább szívükben segítségül híva, a halá.lt mint
a búnért járó fizetést az Úr kezéböl türelemmel fogadják. - S. P. A. 1935 okt. 27. 415.)
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213.

"Méltóztassál, Úristen, Szent Ráfael
Főangyalt segítségünkre küldeni; és
akiről hisszük, hogy míndíg Fölséged
színe előtt szolgálatodra áll, az a mi
gyarló imáinkat áldásod végett eléd
terjessze. Krisztus Urunk által. Amen."
(Római Misekönyv. - 3 é. b. ,mo b. h. - S. P. A. 1934 nov. 22. - 414.)

T.
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A szentekhez
214.
Szent József, Urunk, Jézus
Krisztus nevelőatyja és Szűz Mária
igaz jegyese, könyörögj érettünk!"
"Ó

(300 n. b. eg~zer napjában. - XIII. Leó.
Manu Prepr, 1891 máj. 15. - 422.)

215.
"Szent József, add, hogy életünk
ártatlan és oltalmad alatt biztosítva
legyen'"
(300 Do b. Dl. - T. b. h. 1933 máj. 13. - 421.)

S. P. A.

216.
"Szűzek örzője és atyja, Szent József, akinek hűséges őrizetére bízta
Isten magát az ártatlanságot, Jézus
Krísztust és a szűzek Szűz ét, Máriát:
e két legkedvesebb zálogra, Jézusra
és Máriára kérlek és könyörgök, add,
hogy minden tisztátalanságtól menten,
szennyezetlen elmével, tiszta szívvel
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és szűzi testtel, mindíg tökéletes tisztaságban szelgáljak Jézusnak és Máriának. Amen."
(3 é. b. ID. - T. b. h. máj 18. - 435.)

S. P. A. 1936

217.
"Ó Szent József, szűz atyja Jézus-

nak, tisztaságos jegyese Szűz Máriának, kérd Jézust, az Isten Fiát érettünk mindennap, hogy az ő kegyelmének fegyverével megerősítve, becsülettel küzdjünk az életen át, hogy
haláltmkkor ugyanő megkoronázzon
minketl"
-

(500 n. b. m. 439.

S. P. A. 1931 máj. 23.

218.
"Emlékezzél meg rólunk Szent József, és légy hathatós könyörgésed
által nevelt Fiadnál közbenjárónk;
nyerd meg számunkra a Boldogságos
Szűznek, a te Jegyesednek kegyét is,
ki Anyja annak, aki az Atyával és
Szentlélekkel él és uralkodik örökkönörökké. Amen."
(Szienai Szent Bernardin. - 3 é. b. m, T. b. h. - S. P. A. 1936 jűn, 13. - 437.)
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219.
Szent József képe előtt áhítattal
imádkozott 1 Miatyánk, 1 Űdvözlégy,
1 Dicsőség a következő fohásszal:
"Szent József, könyörögj érettem!"
(300 n. b. m. 1936 okt. 12. -

T. b. h. -

S. P. A.

431.)

220.
"Szentséges Szülőanyád Jegyesének pártfogására támaszkodva kérjük,
Urunk, kegyességedet, hogy szívünk
minden földit megvessen és féged, igaz
Istent, tökéletes szeretettel szeressen.
Ki élsz és uralkodol örökkön-örökké.
Amen."
(Római Misekönyv. - 3 é. b. m. b. h. - S. P. A. 1936 nov. 12. - 441.)

T.

221.
,;Oltalmazd, Urunk, Péter és Pál
apostolaid pártfogásában bízó népedet és állandó védelmeddel őrizd meg.
Krisztus Urunk által. Amen."
(300 n. b. ID. - T. b. h. 1934 nov. 22. - 442.)

"Ú
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S. P. A.

222.
Szent Joakim, Szent Anna hít-

vese, a kedves Szent Szűz Édesatyja,
légy segítségére szolgáidnak!"
(300 n. b. egyszer napjábaJIL Manu Propr. eshib. 1906 jún. 16. -

X. Pius
452.)

223.
"Alázatos Néri Szent Fülöp, kérd a
szeplőtelen Szűzet, Isten szülőjét érettem!"
(100 n. b. m. - T. b. h. 1921 ápr. 7. - 506.)

S. P. A.

224.
"Stent Miklós, Krisztus dicsőséges
hitvallöia, légy kegyes és könyörületes
irántunk!"
-

(100 n. b. m, 510.)

S. P. A. 1924' jaJl1. 28.

225.
"Szent Jeanne d' Arc, Krisztus Király.ságának apostola, ,könyörögj érettünk!"
(300 n. b. m. -

Breve 1927 jaJIL 11. -

530.)

226.
"Ó dicsőséges Szent Rita, aki a mi

Urunk Jézus Krisztuskínteljes szenvedésében oly csodálatosan részesültél, közbenjárásod által nyerd meg
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nekem, hogy ez élet büntetését megadással viseljem, és pártfogolj minden
szűkségemben'"
(300

Do

b. m. -

1936 márc. 2. -

T. b. h. -

S. P. A.

525.)

227.
Saját Védöszentünkhöz:
"Mennyei Pártfogóm, kinek nevével
dicsekszem, járj közben érettem Istennél állandóan: erősíts a hitben; szilárdítsaz erényben; oltalmazz az életharcban, hogya gonosz ellenségen
győzedelmeskedve az örök dicsőséget
elnyerni méltó legyek. Amen."
(300

Do

b. m. -

1927 jún. 10. -

T. b. h. -

S. P. A.

535.)

228.
A Gyermek Jézusról nevezett Szent
Teréz képe előtt áhítattal imádkozott
3 Dicsöség ezzel a fohásszal:
"Gyermek Jézusról nevezett Szerrt
Teréz, könyörögj érettem!"
(300

Do

b. m, -

1935 szept. 30. -

T. b. h. -

S. P. A.

532.)

229.
"Isten, ki a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz lelkét szereteted
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szellemével felgyullasztottad, add,
hogy mi is szeressűnk és sokat tehessünk azért, hogy mások is szaressenek
Téged! úgy legyen!"
-

(300 D. b. egyszer napjában. - T. b. h.
S. P. A. 1936 okt. 25. - 534.)

230.
Berchmans Szent János képe előtt
áhítattal imádkozott 1 Miatyánk, 1
űdvözlégy, 1 Dicsőség e fohásszal:
"Szent János, könyörögj érettem!"
(300 n. b.m. - T. b. h. szept. 25. - 486.)

S. P. A. 1936

231.
Alacoque Szent Margit képe előtt
áhítattal imádkozott 3 Dicsőség e fohásszal:
,.szent Margit, könyörögj érettem!"
(300 n. b. m. - T. b. h. 1936 nov. 26. - 528.)

S. P. A.

232.
A Fájdalmas Szűzről nevezett Szent
Gábor képe előtt áhítattal imádkozott
1 Miatyánk, 1 űdvözlégy, 1 Dicsőség
e fohásszal:
,.szent Gábor, könyörögj érettem!"
(300 n. b. m. - T. b. h. -- S. P. A. 1936
szept. 25. - 504)
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A megholt hívekért
233.
"Adj nekik, Uram, örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében.
Amen."
(Csak a meghalt hívekre alkalmazható.
300 n. b. m. - S. P. A. 1927 máj. 17. 536.)

234.
"Kegyes úr Jézus, adj nekik örök
nyugodalmat!"
(Csak a meghalt hívekre aLkalmazható
300 n. b. In. S. Congr. S. Offic. 1909
márc. 18. - 537.)

235.
"Istenem! Áraszd áldásodat és irgalmasságodat mindenkire és a tisztítótűzben szenvedö azon lelkekre,
akikért szeretetből, hálából vagy barátságból imádkozni tartozom és imádkozni akarok. úgy legyen!"
(300 n. b. m. -
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Breve 1922.dec. 3. -

13.)

236.
"A mélységből kiáltok Uram hozzád ..... (128-ik zsoltár), vagy e helyett: 1 Miatyánk, 1 Üdvözlégye fohásszal: "Adj nekik Uram, öröknyugodalmat stb."
(3 é. b.
máj. 29. -

T. b. h. -

In. -

S. P. A. 1933

539.)

Egyháziakért

237.
"Isten, ki elrendelted, hogy apostoli
papjaid között szolgáid püspöki vagy
papi méltóságban működjenek, add
kérünk, hogy azoknak örök társaságához is tartozzanak. Krisztus Urunk
által. Amen."
-

(Római misekönyv. - 3 é. b. m. S. P. A. 1936 okt. 25. - 553.)

T. b. h.

Szülőkért

238.
"I,sten, ki megparancsoltad, hogy
atyánkat és anyánkat tiszteljük, könyörülj meg kegyesen atyám és anyám
(vagy: atyám - anyám) lelkén, bűnei
ket (bűneit) bocsásd meg és add, hogy
9S

az örök dicsőség örömében öket (őt)
viszontlássam. Krisztus Unmk által.
Amen."
(Római Misekönyv. - 3 é. b. m. - T.
b. h. - S. P. A. 1935 szept. 12. - 552.)

Meghalt férfiért, névszerint
239.

"Hajolj kérésünkre. Urunk, kinek
irgalmáért esdve könyörgünk, hogy
szelgádnak . . . -k lelkét, akit e világból elszólitottál, a fény és a béke
honába helyezzed és szenteidnek sorsában részesítsd. Krisztus Urunk által.
Amen,"
(Római Misekönyv. - 500 n. b. m. T. b. h. - S. P. A. 1936 jún. 24. - 554.)

Meghalt nóért, névszerint
240.

"Kérünk téged, Urunk, hogy a te
kegyességed szerint könyörülj szolgálód . , . -k lelkén, kit, míután a halandóság fertőzetéből kivetkőzött, tégy
az örök üdvösség részesévé. Krisztus
Urunk által. Amen."
(Római Misekönyv. - 500 n. b. m. T. b. h. - S. P. A. 1936 jún. 24. - 554.)
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Boldog halálért

241.
"Hirtelen és készületlen haláltól
ments meg Uram, minket!"
(:lOO n. b. m. -

S. P. A. 1935 nov. 12. -

590.)

242.
"Add nekünk, Urunk Jézus, Szent
Családod dicső példáját állandóan kő
vetnünk, hogy halálunk óráján segítségünkre sietve Édesanyád, a szentséges Szűz és Szent József, érdemeseknek talál j ana rninket, hogy az örök
hajlékokba befogadj: ki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Amen."
(Római Misekönyv. - 3 é. b. m. b. h. - S. P. A. 1934 nov, 22. - 597.)

T.

243.
"Add, kérünk Uram, hogy halálunk
óráján a szentségekkel megerősítve,
téged minden vétkünkért megengesztelve, méltók legyünk rá, hogy minket,
örvendezőket, a
te irgalmasságod
ölébe befogadj. Krisztus Urunk által.
Amen."
(Római Misekönyv. - 3 é. b. m. b. h. - S. P. A. 1936 nov. 11. - 604.)
7

H.~.dü. : FoMazok

T.
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244.
"Mindenható és irgalmas Isten, aki
az emberi nem számára mínd az üdvösség eszközeit, mind pedig az örök
élet jutalmait megállapítottad. tekints
kegyesen reánk, szolgáidra: erősítsd
meg a lelikeket, melyeket teremtettél,
hogy elköltözésiík idején a szent angyalokkeze által, a bűn szennyfolt ja
nélkül, neked, Teremtőjüknek bemutattatni méltók legyiín!k. Krisztus
Urunk által. Amen:'
(Római Misekönyv. - 3 é. b. m. b. h. - S. P. A. 1935 szepl. 9. - 602.)

T.

245.
"Én Uram, én Istenem! A te kezedből már most teljes önmegadással
és kés~éggel elfogadok bárminő halált minden aggódásával, szenvedésével és fájdalmával együtt, arnint Neked tetszeni fog:'
(7 é. b. m. - T. b. a halál óráján, ha
életünkben legalább egyszer felindítoUuk a
fenti imában kifejezett megadást Isten akaratábam. Az ima -szövege nincs pontosan elő
írva. Jelen imaszöveg az Esztergomi Föegyhm.
Hatóság 1905/4643. sz. a. jóváhagyva. Feltételek: méltö szentgyóná~, szentáldozás,
a pápa szándékára imádkozott l Miatyánk,
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1 Üdvözlégy és 1 Dicsöség. márc, 18. - 591.)

S. P. A. 1932

A haldok16kélt
246.
"Ó legkegyesebb Jézus, lelkek szerelmese, szeatséges Szíved halálkűz
delmére és szeplőtelen Szüzanyád
fájdalmaira esdve kérlek, mosd meg
Véredben a halálkűzdelmüket most
vívó bűnösőket az egész világon, akik
még ma meghalnak. Amen.
Jézusnak halállal küszködő Szíve,
könyörülj a haldoklökon!"
(300 n. b. m. - T. b. h., ha egész hónapon
át naponta három megkülönböztetett időbeD
- pl. reggel, délben és este - imádkozzuk.
- S. P. A. 1933 máj. 15. - 625.)

247.

A hívek, valahányszor az egész világon haldoklókat kegyes imájuk által
Istennek ajánlják,
-

(300 n. b. m. 623.)

S. P. A. 1932 ápr. 10.
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Az Egyházért

248.
"Fogadd kérünk, Urunk, niegengesztelődve - Anyaszentegyházad könyörgéseit, hogy minden viszályt és
tévelyt lerombolva, biztos szabadsággal szolgáljon neked. Krlsztus Urunk
által. Amen."
(Római Misekönyv. - 3 é. b. m. b. h. - S. P. A. 1934 márc. 9. - 668.)

T.

249.
"Kérünk Uram, védd meg a 001dogságos, mindenkoron Szűz Mária
közbenjárása által minden viszontagságtól színed előtt egész szívvel
leboruló ezen családodat és az ellenség cselvetéseitől kegyesen óvd meg.
Krisztus Urunk által. Amen."
-

(Római Misekönyv. - 3 é. b. m. S. P. A. 1934 nov. 27. - 658.)

T. b. b.

250.
"Hogy az "Anyaszentegyház ellenségeit megalázni méltóztassál, kérünk
Téged, hallgass meg mínketl"
-

(300 n. b. m. 667.)

100

S. P. A. 1936 szept. 1.

251.
"Gyermek Jézusról nevezett Szent
Teréz, a Missziók Pártfogója,könyörögj érettünk!"
(100

D.

b. m, -

Breve 1928 júl. 9. -

531.)

Békéért

252.
"Adj Urunk kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmasságod művével
megsegítve. a bűntől mindíg mentek,
mínd pedig minden háborúságtól biztonságosak legyünk. Krisztus Urunk
által. Amen."
(Római MisekÖDYV, - 3 é. b. m. - S. P. A. 1932 márc. 3. - 652.)

T. b. h.

253.

"Isten, a béke szerzője és kedvelője,
akit megismerni élet, akinek szolgálni
annyi, mint uralkodni, védelmezz minket, kik hozzád könyörgünk, minden
támadás ellen, hogy akik a te oltalmadban bízunk, semmiféle ellenséges
fegyvertől ne féljünk. Krisztus Urunk
által. Amen."
-

(Római Misekönyv. - 3 é. b. m, S. P. A. 1934 nov. 28. - 654.)

T. b. h.

101

A Pápáért

254.
"úr Jézus, fedd be isteni Szíved
oltalmával Szentatyánkat, apápát:
légy világossága, erőssége és vigasztal~.

-

I

(300 n. b. m. 605.)

S. ·P. A. 1933 jún. 19.

255.
"Imádkozzunk szeatséges Atyánkért,

... -ért,

Az úr őrizze, éltesse és tegye boldoggá öt a földön és ne adja őt ellenségei kezébe." - 1 Miatyánk, l Odvözlégy.
(3 é. b.

okt. 12. -

DL -

T. b. h. -

S. P. A. 1931

607.)

256.
"Isten, minden hívő pásztora és kormányzója, tekints kegyesen szolgádra
. . . -ra, akit Egyházad főpásztorává
rendeltél; add neki, kérünk, hogy
szóval és példával azoknak, akiknek
élén áll, hasznukra legyen, hogya rábízott nyájjal együtt az örök életre
eljusson. Krisztus Urunk által. Amen,"
(Római Misekönyv. - 3 é. b. m. b. h. - S. P. A. 1934 nov. 22. - 609.)
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T.

A papságért

257.
"Jézus, a világ üdvözítője, szenteld meg a te papjaidat és papjelöltjeidet!"
-

(300 n. b. m. 611.)

S. P. A. 1937 ápr. 12.

258.
"Isten, ki fölséged dicsőségére és
az emberi nem üdvösségére Egyszülöttedet legfőbb és örök Főpappá
rendelted, add, hogy akiket Ö szolgáinak és titkai sáfárainak választott, a
kapott hivatás betöltésében hűségesek
nek találja. Ugyanazon Krisztus Urunk
által. Amen."
-

(Római Misekönyv. - 3 é. b. m. S. P. A. 1936 dec. 15. - 615.)

T. b. h.

259.
"Uram, küldj munkásokat a te aratásodba!"
(500 n. b. m. nov. 22. - 560.)

T. b. h. -

S. P. A. 1934

260.
"Uram, küldj szent papokat és
buzgó szerzeteseket Egyházadnak !"
(300 n. b. m, 559.)

S. P. A. 1923 júl. 27. -
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261.
A papi és szarzetesi hivatások elő
mozdításáért bármilyen, az egyházi
hatóságtól jóváhagyott, áhítattal végzett ima:
7 é. b. m. - T. b. h. márc. 18. - 562.

S. P. A. 1932

262.
"Ú Mária, a papság Királynője, kö-

nyörögj érettünk; esdj ki számunkra
sok és szent papot!"
(300 n. b. m, 558.)

S. P. A. 1923 jan. 16.

Egyháziak önmagukért

263.
"Ú jóságos Jézus, tedd, hogy Szíved

szerint való pap legyek!' ("O bone
Jesu, fac, ut sim sacerdos secundum
Cor tuum!"]
(300 n. b. m. 681.)

Breve 1924 febr. 11. -

264.
Papnövendékek:
"Ú jóságos Jézus, tedd, hogy Szíved szerint való pappá- alakuljak!"
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("O bone Jesu, fac, ut evadam sacerdos secundum Cor tuum!"]
(300 n. b. m. -

Breve 1924 febr. 11. -

671.)

265.
"Jézus eucharisztikus Szíve, a papi
szívnek mintaképe, könyörülj rajtunk l" - ("Cor Jesu Eucharisticum,
cordis sacerdotaIis exemplar, miserere
nobis!"]
(300 n. b. m. - X. Pius, Manu Propr,
exh. 1907 szept. 11. - 238.)

266.
"Jézus Szíve, a szeretet áldozata,
tégy engem Neked élő, szent, Istennek
tetsző

áldozattá!"

(300 n. b.
-

.ID.

-

S. P. A. 1937 máj. 13.

673.)

Nemkatolikusok megtéréséért

267.
"Hogy minden tévelygőt az Anyaszentegyház egységébe visszahívni és
az összes hitetlent az evangélium
világosságára vezérelni méltóztassál,
kérünk, Uram, hallgass meg minkeU"
(300 n. b. m. -

S. P. A. 1927 nov. 15-

575.)
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268.
"úr Jézus, a világ legkegyesebb
Megváltója, szeatséges Szívedrekönyöl'Ögve kérünk, hogy minden tévelygő juhod hozzád, lelkük Pásztorához és Püspökéhez megtérjen. ki élsz :
és uralkodol örökkön-örökké. Amen."
(500 n. b. m. -

S. P. A. 1933 jún. 5. -

578.)

269.
"Világ Megváltója, üdvözítsd Oroszországot!"
(300 n. b. m. -

S. P. A. 1924 nov. 24. -

584.)
J6tevőinkért

270.
"Méltóztassál megfizetni, Uram,·
minden jó1evön:knek a te nevedért a'oz
örökéleUell"
(300

D.

b. m. -

S. P. A. 1933 jún. 17. -

620.)

Gyermekek imája
271.
"tdes Jézus, ki mint gyermek, Názáretben Szűz Máriának és Szent
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Józsefnek engedelmeskedve, a szülök
iránt való kegyeletnek és engedelmességnek, valamint mindenki iránt a
kiváló tiszteletadás ragyogó példáját
ha!gytad ránk, áhítattal kérlek, tedd,
hogy míndíg és mindenkiben Téged
meglátni töreked jem, hogy években
gyarapodva kegyelemben és szerétetedben is növekedjem,ki élsz és uralkodol örökkön-örökké. Amen,"
(300 n. b. m. 704.)

Breve, 1924 jÚll1. 25. -

Búcsúima azok számára, akik
templomok berendezésén, egyházi ruhák készitésén és [avításán dolgoznak
272.
"Jézus, utunk és életünk, könyörülj
rajtunk!"
1300

-

D.

b. m., tDunka közben imádkozva.
660.)

S. P. A. 1933 jún. 2. -

Légitámadás alkalmával
"Jézusom, irgalmazz!"
(A

második

világháború

időtartamára

XII. Pius pápa azoknak, akik életet veszé-
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lyeztetö légitámadások alkalmával legalább
töredelmes szívvel, Isten iránt igaz szeretetből bűneiket megbánva, a fenti fohászt mondják, teljes búcsút engedélyezett.]
(Aud. exhib. - S. P. A. 1942 dec. 23.)
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