




,
FOHASZOK

BÚCSÚVAL ELLÁTOTT
RÖVID IMÁDSÁGOK

A SZENTSzEK HIVATALOS FORRÁSMUNKÁJA
,PRECES ET PIA Of'ERA INDULGENTIIS DITATA'

NYOMÁN ÖSSZEÁLLITOTTA:

HEG EDÜS LÁSZLO S. J.

BUDAPEST, 1945
K O R D A R. T. K I A D Á S A



Nihil obItat. Dr. StephaouI KOlztoláoyi censor
dioeeeeanus. Nr. 239811943. Imprimatur. SlriQonii.
die 19. Martii 1943. Dr. Joano.. Drahol vic. gen.

Nyomatoll : Korda R. T. nyomdájában. Budapest.



Megszívlelésül

Az imádság a lélek levegője;
kell, hogy benne éljen a lélek.
A lélek lélekzetvétele, mely nél
kül nincs lelki élet. Azért int az
Úr Jézus: "Mindenkor imádkozni
kell és abba bele nem fáradni."
(Lk. 18, 1.) Azért köti lelkünkre
Szent Pál is a tesszalonikaiakhoz
írt I. levelében: "Szüntelenül imád
kozzatok!" (5, 17.)

Mi az imádság lényege? Szent
Agoston azt mondja: "A lélek sze
rető törekvése Istenhez." (Oratio
est mentis ad Deum affectuosa
intentio. - Serm. IX. n. 3.) Nyss.
Szent Gergely szerint: "Az imád
ság közlekedés és beszélgetés
Istennel." (Orat. I. de orat. Dní.]
- Patr. G. XLIV. 1124.) Damascusi
Szent János: "Az imádság a lélek
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felemelése Istenhez." (De fide
Orthod. I, III, c. 24. Patr. G. XCIV;
1090.)

Az imádságnak sokféle faja van;
mégis két csoport valamelyikébe
oszthatók: a szemlélődő vagy el
mélkedő és a szóbeli imádság cso
portjába. A kettőt az Istent szerető
lélek sokszor egyesíti és hosszabb
ideig egyiket sem nélkülözheti.
Lelkünk imádságos felemelése a jó
Istenhez megtörténhetik a legegy
szerubb módon a nélkül, hogy en
nek az imádságos "rágondolásnak"
szavakban kifejezhető formát tud
nánk adni, mert hiszen az: egy
szerű, közvetlen, benső tekintet
Istenre és azfstení dolgokra, mely
szeretetből fakad és szeretetre
törekszik.

Az Isten színe előtt járó ember
lelkének ezt a bensőséges képes
ségét magával viszi az élet külső
tevékenységébe is, úgyhogy több
kevesebb gyakorlat után könnyen
fölemelkedik oda, ahova a szíve
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leginkább vonzza, és .ehhez nem is
kell különösebb előkészület, hosz
szabb idő, "mert ahol a kincsed
vagyon, ott leszen a szíved is" 
mondja Udvözítőnk. (Mt. 6, 21.)

A lelki élet ismerői közül egye
sek a gyakran felindított jószán
dékban Játják az imádság folyto
nosságát, mely a közörnbös cselek
véseket is természetfölötti érde
mekkel aranyozza meg, szinte
szellemesiti, átIelkesiti és mindent
mintegy imádsággá változtat. Ezt
azonban már meg kell előznie Is
tenre vonatkozó gondolatunknak,
melyben szeretettel és hódolattal
átadjuk neki magunkat és mínde
nünket.

Szorosan véve tehát imádkozá
son azt a lelki tevékenységet ért
jük, amidőn a lélek közvetlen
kapcsolatot keresve Istennel, színe
elé járul és imádását, dicsőítését,
hálaadását, bánatát, engesztelését,
kérelmeit és egyéb buzdulatát gon
dolatokban kifejezi és szavakba,
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vagy magasabb fokon vágyakba,
érzelmekbe önti.

De hogyan álljon helyt az
állandó imádkozásban a mai ember
az Udvözitő Jézus szándéka sze
rint? A ma életének forgatagában,
százfelé húzó foglalkozásában, igé
nyeiben és szükségleteiben meg
oszolva, széjjelszedvej

Márpedig az isteni intelem vilá
gos és az idö rövidsége miatt sür
gős: "Mindenkor imádkozni kell
és abba bele nem fáradni!" Cselek
völeg: az imádság állandó életét
élni, és nemlegesen: soha bele nem
fáradni, el nem hanyagolni, ki nem
hagyni!

Aki fáradt, annak szüksége van
pihenésre. Tehát ha mindenkor kell
imádkoznunk, hol pihenjünk meg
akkor, hacsak az imádságban nem?
Azért hiv Krisztus Urunk: "Jöjje
tek hozzám mindnyájan, kik elfá
radtatok és meg vagytok terhelve,
és én felüdítlek titeket." (Mt. 11,
28.)
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A jó Isten állandóan szem előtt
tart minket, engem, mintha csak
egyedül én léteznék a világon;
folyton gondol ránk, fönntart, ál
landóan munkálkodik bennünk; le
nem veszi gondviselő, vezető, ol
talmazó, áldó jobbját főleg azok
ról, akik őt keresik.

Ha tehát ez így van, - "Mert
őbenne élünk, mozgunk és va
gyunk" (Ap. cs. 17, 28.) - nem
szükséges-e foglalkozásaink között
is lelkünkben időnkint az Úrhoz
térnünk? Hosszabb időre sohase
szakadjunk el tőle öntudatilag tel
jesen. Hallgassunk a Szentlélek
figyelmeztető, hívó sugallataira;
szőjük át sűrűn imádságos gondo
latokkal, imafohászokkal minden
tevékenységünket: munkáinkat,
szórakozásunkat, pihenésünket !
Igy egész életünk folytontartó
imádsággá fog válni. A sűrű pon
tok egymásutánja bizonyos távol
ból összefüggő vonalnak látszik és
a sűrű jegenyefasor egyetlen élő,
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zöld falnak tűnik föl. A legszebb
mozaik is apró, színes kövecskék
ből, a legértékesebb falszőnyegvé
kony szálakból tevődik össze.

...
Sokan vannak, akik nagy és le-

kötő elfoglaltságuk közepett vagy
fáradtságuk miatt képtelenek hosz
szabb szóbeli vagy elmélkedő
imába merülni. Annál inkább meg
felel nekik egy-egy szívből jövő
imafohász, amely, ha alázatos sze
retet sugallja: "áthatol a felhőkön
és meg nem nyugszik, míg oda
nem jut és nem tágít, míg a Ma
qassáqbelí rá nem tekint", (Jéz.
Sir. f. k. 35, 21.)

Az imaiotiászok, "röpimák"
tehát rövid, formás kifejezéseí
részünkről annak a valóságnak,

.hogy Isten velünk. Benne élünk,
mozgunk és vagyunk, és hogy mí
ezt hisszük, tudjuk és ennek örü
lünk. Kifejezései annak, hogy mi
jól érezzük magunkat Nála, hogy
mi is Vele, Nála akarunk maradni
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mindig és ehhez kérjük is a BoI·
dogságos'Szűz és minden mennyei
pártfogónk segítségét. Mert mit
használna nekünk, ha az Úr ve
lünk, - Dominus nobiscum - de
ha mi nem vagyunk az Úrral?
Egész nap alig gondolunk Rál

Ha a legrövidebb imádságot
fohász imának nevezzük, úgy a
fohászimák használata oly ősi ke
letű, mint maga a Szentírás. Az ó
és újszövetség telve a legszebb
példákkal. Fontos, életbevágó al
kalmakkor, amikor nagy emberek
nagy pillanatok hatása alatt áll
nak, a Szentlélek érintései nyomán
röppennek el ajkaikról fohászaik
a szabadító, megsegítő, könyörülő
Úristenhez, éppúgy, mint kis em
berek lelkéből fölszakadt megnyi
latkozások, egyszerű, megdöbben
tően egyenes kéréseik.

Igy Judit, amikor népét meg
menteni készül Holofernestől:
"Erősítsmeg engem, Úristen, ebben
az órában!" (Jud. 13, 7.)
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A szentséges Szűz, miután meg
értette Isten akaratát a megteste
sülés titkában: "Ime, az Úrnak
szolgálóleánya, legyen nekem a te
igéd szerint!" (Lk. 1, 38.)

Keresztelő Szent János, amikor
az emberek között meglátva Jé
zust, rámutat: "Ime, az Isten Bá
ránya, íme, aki elveszi a világ
bűneit!" (Jn. 1, 29.)

A vészesen háborgó galileai
tavon a tanítványok: "Ments meg
minket, Uram, mert elveszünk l"
(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: "Is
ten, irgalmazz nekem, bűnösnek!"

(Lk. 18, 13.)
A szegény vak az előtte álló Úr

Jézushoz: "Uram, tedd, hogy lás
sak'" (Lk. 18, 41.)

Tábor hegyén Szent Péter Krisz
tus Urunknak és a mennynek meg-
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látott isteni közelségében: "Uram,
jó nekünk itt lennünk ...1" (Mk.
9, 4.)

Mária és Márta bizalmas üzenete
Jézushoz Lázárról: "Uram, akit
szeretsz, beteg" - semmi több.
(Jn. 11, 3.)

Isteni Udvözítőnk, aki az evan
géliumok tanúsága szerint éjjele
ket töltött imádságban, egyes al
kalmakkor rövid fohászokat küld
mennyei Atyjához: "Atyám, ha
lehetséges, múljék el tőlem e po
hár; mindazonáltal ne úgy legyen,
amint én akarom, hanem amint
rer (Mt. 26, 39.)

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

*
Szent Agoston egyházatya ne

vezi először ezeket az imafohászo
kat "röpimáknak" : "Orationes ...
raptim quodammodo jaculatae."
(Ep. 130. ad Probum n. 20. Migne,
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P. L. 33, 502.) - Aranyszájú Szent
János is ajánlja a gyakori fohász
imákat, amelyek "oly alkalmasak
könnyedén és édesen emelni a szi
vet Istenhez". (Hom. de s. Anna;
Migne: P. G. 4, 646, 666.)

A misztikusok is nagy súlyt he
lyeznek a röpimákra - írja Müller
Lajos S. J. "Aszkétika" c. köteté
ben (101. o.) - és mintegy lép
csőket látnak bennük a magasabb
imamódokra. Ugyanitt olvashatjuk
a híres angol oratoriánus és kiváló
lelki író, Fred. Will. Faber idevágó
idézetét: nA röpimák a szórako
zottságnak mintegy mennyei for
mája. Ugyanazt teszik Istenért,
amit a szórakozottság lsten ellen
tesz. Különös erejük van a széru
kozottság elűzésére és annak leg
jobb ellenőrei." (F. W. F.: "Elő
haladás a lelki életben." 24. fej.)

Istennel tele az egész világ. Aki
természetfölötti, Istennel egyesült
életet tart fenn önmagában, annak
misem természetesebb, - miután
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Isten bennünk és körülöttünk, min
denütt - hogy erre a valóságra
eleven hittel rá is gondol, éspedig
nemcsak szemléletileg, hanem cse
lekvőleg, tevékenyen is.

A fohászimák a lelki összesze
dettséget nagyszerüen gyakoroltat
ják velünk; a rendszeresen gyako
rolt fohászimák viszont az össze
szedettség erényének kétségtelen
jelenlétéről tanúskodnak.

•
A röpimák. gyakorlatát az Egy

ház ajánlja.
Hogyafohászimák mennyire

megfelelnek a hivek lelki szükség
letének, lelki világának és az Egy
ház szellemének, kiviláglik abból,
hogy a pápák és a római szent
kongregációk, újabban pedig a
Sacra Paenitentiaria Apostolica
(l. a 27. oldalt) számos fohászimát
adtak ki és gazdag búcsúkkal lát
ták el főképen azért, hogy a híve
ket azok áhítatos és gyakori hasz
nálatára buzdítsák.
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Világos, hogyalkalomszerűleg
és saját lelki szükségeinek meg
felelően mindenki szerkeszthet
fohászimákat a Szentírásból, a
szentek mondásaiból, a saját szí
véből és lelkéből, mégis: az Egy
ház által ajánlott és búcsúkkal el
látott iohászimák a legszebbek.
19azgyöngyök és drágakövek az
Egyház kincstárából, melyet Krisz
tus Urunk helytartói oly nagylel
kűen nyitnak meg mindnyájunk
nak.

E célból a Sacra Paenitenliaria
átdolgozta és összegezte a Szent
széktől eddig engedélyezett összes
búcsúkat és kiadta e címmel:
"Búcsúkkal ellátott imák és jó
cselekedetek." i.Preces et pia
Opera Indulgentiis ditata" - Typis
polyglottis Vaticanis, 1938, Mario
Marietti editio, Taurini 118. 
Roma 119.)

A búcsúimák szövege leginkább
az Egyház nyelvén jelent meg, de
elég sok közöttük olasz és francia
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szövegu IS. A mű idézi előszavá
ban az Egyházi Törvénykönyv
934. 2. §-át: nA búcsúimák bár
mely nyelven kiadott, egyházilag
jóváhagyott fordítása ugyanazon
búcsúkiváltságokkal van ellátva,
mint az eredeti római kiadás."

A S. Paenítentiaria ugyanítt azt
is jelzi, hogy azok a búcsúimák.
amelyek ezelőtt ugyan forgalom
ban voltak, de a jelen egyedül
'hivatalos kiadásban nincsenek föl
véve, megszűntek búcsúkkal el
látva lenni. (Igy pl. XI. Pius által
engedélyezett két ismert búcsú
fohász Jézus szent sebeiről.)

Más, szárnos fohászimát a S.
Paenitentiaria új, megváltoztatott
szöveggel és megnövelt búcsútar
talommal adott ki.

Jelen kis könyv kiadásában az a
cél vezetett, hogya legrövidebb
búcsú- és fohászimák fontosságára
és állandó alkalomszerűségéreföl
hívjam a figyelmet és hogy ezek
nek a legrövidebb búcsúimáknak
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lehetőleg teljes, hú, a hivatalos
utasításoknak pontosan megfelelő
fordítását adjam áttekinthető cso
portosításban. A szentírási idéze
tek a legutóbbi' (1932) magyár ki
adás szövegéből valók.
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A búcsúk elnyeréséhez szük
séges tudnivalók

l. "" "Mindenki nagyrabecsülje
a búcsúkat, vagyis a már eltörölt
bűnökért járó ideiglenes bünteté
sek Isten előtt érvényes elengedé
sét, mely búcsúkat az egyházi te
kintély az. Egyház kincstárából
engedélyez az élőknek feloldozás
által, az elhúnytaknak pedig se
gélyhozás útján." (Egyházi Tör
vénykönyv: 911. kánon.)

2. - Az Anyaszentegyháznak
Jézus Krisztustól van hatalma az
örök és ideigtartó büntetések elen
gedésére Megváltónk szavai sze
rínt, melyeket az Apostolfejede
lemhez, Szent Péterhez intézett:
"Neked adom a mennyek országa
kulcsait. Es amit megkötendesz a

2 Hel/laüo: Fobáazok 17



földön, meg lészen kötve meny
nyekben is, és amit föloldandasz
a .Iöldön, fel lészen oldva a meny
nyekben is." (Mt. 16, 19.) Az Egy
ház Kincstára pedig azoknak a
lelki javaknak összessége, melyek
az Úr Jézus Krisztus, a Boldogságos
Szűz és Mindenszentek túláradó
érdemeiből gyűltek össze.

3. - Az Egyháztól engedélyezett
búcsúknak idővel (napokkal, évek
kel) kimért terjedelmének jelentő
sége az, hogy ha pl. 500 napi bú
csúval ellátott imafohászt mondunk
el, akkor annyi érdemet szerzünk
és oly elégtételt adunk a megbán
tott isteni Fölségnek, mintha 500
napon át bőjtben. imádságban, szi
gorú vezeklésben töltöttük volna
életünket a régi egyházi fegyelem
szabályai szerint. Mintegy meg
hosszabbítottukéletünket 500 nap
pal. Csakhogy míg a közönséges
emberi életben alighanem valami
ben vétkeztünk és így új letörlesz
teni valót is szereztünk volna,
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addig a búcsú eredménye: tiszta
érték. A túlvilág tisztitótüzét bú
csúkkal letörlesztett üdvözült lélek
csakugyan elmondhatja a Szent
írás szavaival: "Bár keveset fárad
tam, mégis bőséges megnyugvást
találtam magamnak," (Jéz. Sir. f.
51, 35.)

4. - Búcsú csak a megszenteló
kegyelem állapotában nyerhető;
teljes búcsú csak akkor, ha minden
bocsánatos bűnétől megtisztult a
lélek.

5. - A hívőnek legalább álta
lános szándéka legyen a búcsúkat
elnyerni. (925. kánon.) Ajánlatos
ezt a szándékot a reggeli ima ke
retében felindítani.

6. - Hogy az imákhoz kapcsolt
búcsúkban részesüljünk, azok szö
vegéhez bármit hozzátenni, közbe
szúrni vagy abból valamit elhagy
ni, ami lényegüket megváltoztatná,
nem szabad. Bánnilyen önkényú
változtatással a búcsúk teljesen
megszűnnek. (S. P. A. 1934 nov.
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26; Acta Ap. Sed. XXVI. 643. old.)·

•
1. - Nevezetes engedélye jelent

meg a S. Paenitenti,jlriának 1933
nov. 11. keltezéssel az Apostol.
Szentszék hivatalos közlönyében
a búcsúkkal ellátott fohászimákat
illetőleg: - Kérdés: Megnyerhe
tik-e a hívek a fohászimákhoz
(Preces jaculatoriae vel Invocatio
nes) kötött búcsúkat, ha azokat
nem ajakkal, hanem csupán ben
sőleg imádkozzák? - Felelet: Igen.
- Ezen igenlő választ a Szentatya
u. a. év dec. l-én megerősítette.

• Egy nemrégen kiadott búcsúima
könyvben olvasható pl. az "Oltalmad
alá futunk" kezdetű könyörgés végére
illesztve, mintha az a búcsúimához
tartoznék: "Mi Asszonyunk, mi Köz
benjárónk, ... " stb. Ennek a különben
szép és ismert záradéknak a búcsú
imához való hozzátoldása azonban
teljesen önkényes; nincs az eredeti
szövegbenI
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(S. P. A. 1933 dec. 7. - Acta Ap.
Sed. XXVI. 35. o.) Tehát utcán,
munkáink és szórakozásaink köze
pette, feltúnés nélkül, csupán szí
vünkben, bensőleg elimádkozott
fohászainkkal nemcsak összekap
csolódhatunk Istenünkkel ésa
szentekkel, hanem még búcsúkat
is nyerhetünk. Ez az engedmény
azonban csak a szorosati vett röp
imákra nézve érvényes, nem pedig
a szentmise vagy a római breviá
rium szövegéböl vett imádságokra,
melyeket valamikép ki kell mon
danunk, ha nem is hallhatóan.

8. - Hosszabb imádságokhoz,
rózsafüzérhez vagy litániákhoz
kapcsolt búcsúkban akkor is része
sülünk, ha azokat felváltva, köző

sen imádkozzuk.
9. - Búcsúimák után gyakran

találjuk a megjegyzést: "Havon
kint egyszer teljes búcsú a szoká
sos feltételek mellett;" - Teljes
búcsú: amikor az Úristen Krisztus
Urunk érdemeire tekintve a neki
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nyujtott elégtételünkért minden
büntetésünket elengedi.

Szokásos feltételek:
al Ha .a. búcsúimát mindennap

egyszer "áhítattal és kegyelettel"
- "pie et devote" elimád
kozzák.

b] Szentgyónás és szentáldozás
a teljes búcsú szándékolt elnyeré
sének napján vagy az azt megelózó
vagy az utána következó héten.

cl A Szentatya szándékára való
imádkozás.

E két utóbbi feltételnek eleget
tesznek a hívek - ha nincs egy
meghatározott templom kifejezet
ten megjelölve - bármely temp
lomban, nyilvános kápolnában
vagy szerzetes társulatok tagjai a
saját, félig nyilvános kápolnájuk
ban, ahol a vasárnapi és ünnepi
szentmisehallgatás kötelezettségé
nek is eleget tesznek.

dl Egy, a szentgyónás és szent
áldozás alkalmától elkülönözött
szentséglótogatás, melynek helyé-
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re és idejére nézve az előző c)
pontban foglaltak állanak (idézett
forrásmunka a búcsúkról, Prae
notanda: 4), hozzáadva azt, hogy
a szentséglátogatás történhetik
megelőző nap delétől a meghatá
rozott nap éjféléig. (923. kánon.)

A Szentatya szándékára való
imádkozás feltételét teljesítjük, ha
az előirt búcsúimán vagy jócsele
kedeten kívül még egy Mi
atyánkot, egy Udvözlégyet és egy
Dicsőséget imádkozunk. ("Dicsőség
az Atyának és Fiúnak és Szent
léleknek, miképen kezdetben volt,
most és mindenkor és míndörök
kön-örökké. Amen.") Bárkinek sza
badságában van azonban a 934.
kánon l. §-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, hogy a Szentatya
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szándékára végzendő imáknál nem
elegendő azokat csupán lélekben
elgondolnunk, hanem azoknak va
lóban elmondott szóbeli imádsá
gpknak kell lenniök, amelyekben
valamiképen a nyelv és az ajkak
is résztvesznek, ha nem is hall
hatóan.

10. - Bizonyos napokon több
ször is elnyerhető azon teljes bú
csúkhoz, amelyeknek elnyerése
valamely templom látogatásához
van kötve, éspedig annyiszor,
ahányszor csak azon a napon tel
jes búcsú nyerhető, szükséqes és
elegendő legalább hat Miatyánk,
hat Udvözlégy és hat Dicsőség a
Szentatya szándékára mindenegyes
templomlátogatás alkalmával. (Pl.
Halottak napján, egyes szerzetes
rendek bizonyos ünnepein stb. 
S. P. A. 1930. júl. 5. - Acta Ap.
Sed. XXII. 363. old.) - A templom
1átogatás feltételét itt sem teljesít
.hetjük kötelező szentmise alkal
mával.
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ll. - Saját magunknak naponta
csak egy teljes búcsút nyerhetünk.
ha több esnék ugyanarra a napra,
.azokat a tisztítótűzben szenvedő

lelkekért ajánlhatjuk fel; más, élő
személyre a búcsúk nem alkalmaz
hatók, el nem ajándékozhatók.
(928. kánon.)

12. - A "teljes búcsú" úgy ér
tendő, hogy ha valaki azt mint
leljes búcsút elnyerni nem képes,
.azt részben mégis elnyerheti lel
:kének természetfeletti állapota,
.alkalmas volta szerint. (926. kán.)

13. - Többféle búcsú nem nyer
hető el egy és ugyarÍázon feltétel
teljesitésével, hacsak ez a feltétel
nem szentgyónás és szentáldozás.
(933. kánon.)

14. - A hiveknek, kik naponta
vagy majdnem mindennap járulnak
a szentáldozáshoz és havonkint
legalább .kétszer gyónnak, megvan
az a kiváltságuk, hogy azokat a
teljes búcsúkat is elnyerhetik, ame
lyeknek "szokásos feltételei" közé
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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 fel
menthetik a híveket 'és azokat
egyéb kötelezettségre átváltoztat
hatják, ha őket fontos okok gátol
ják, pl. a templomlátogatásban.
(935. kánon.)
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Rövidítések

n. napi
é. évi
b. búcsú
m. = mindannyiszor
T. b. h. = teljes búcsú havonta egy

szer a szokásos feltételekkel.
S. P. A. Sacra Paenilenliaria

Apostolica: az Apostoli Szentszék
bünbánati fegyelmét intéző, a bűn

bánat szentségével kapcsolatos egy
házjogi esetekról és jelenleg a búcsúk
ról is intézkedó sz. Hivatala.

S. Congr. Indulg.(-entiarum) = ré
gebben a búcsúkról rendelkezó római
sz. Kongregáció.

S. Congr. S. Officii = a római "Sz.
Hivatal" Kongregációja.

Breve = pápai rövidebb okirat.
Manu Proprio = sajátkezüleg írt

pápai okirat.
Motu Proprio = a pápa saját kez

deményezésére kiadott okirat.
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Aud.(-ientia) exhib.(-ita) pápai
kihallgatáson adományozott búcsú
nyilvános közzététele.

A búcsú kellezését követő utolsó
szdm = a búcsúima az eredeti forrás
munkában ez alatt a szám alatt talál
ható.
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A Szentháromság egy Istenhez

1.
"Az Atyának és Fiúnak és Szerit

lélek nevében. Amen."
(Valahányszor a hívek magukat a

szentkereszttel megjelölve, a legsz.
Szentháromságot segítségül .hívják:
100 n. b. m. - Ha ezt szenteltvízzel
teszík: 300 n. b. m. - S. P. A. 1935
febr. 10. - 631.)'

2.
"Tisztelet és dicsőség az örökké

valóság halhatatlan, láthatatlan ki
rályának, az egy Istennek, mind
örökkön-örökké. Amen."

(I Tim. l, 17. - 500 n. b. m. -
T. b. h. - S. P. A. 1932. dec. 9. - 1.)

3.
"Az áldás és a dicsőség és a böl

cseség és a hálaadás, a tisztelet és
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a hatalom és az erősség a mi
Istenünké örökkön-örökké. Amen,"

(Titk. Jelen. VII. 12. - 500 n. b. m,
- T. b. h. - S. P. A. 1931. márc. 20.
- 17.)

4.
"Szent, szent, szent a seregek

Ura, Istene, teljes az ég és a föld
a Te dicsőségeddel!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1936
márc. 23. '-- 2.)

5.
"Szent Isten, Szent Erős, Szent

Halhatatlan, irgalmazz nekünk!"
(500 n. b. m. - T. b. h. -- S. P. A.

1932 dec. 9. - 16.)

6.
"T~ged, önmagadtól való Atya

istent, Téged, egyszülött Fiút, Té
ged, vigasztaló Szentlelket, osztat
lan Szentháromságot: teljes szivvel
és szájjal megvallunk, dicsérünk
és áldunk!"

(500 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1936 szept. 28. - 3.)
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7.
"O Atya mindenhatósága, segítsd

meg törékeny voltomat, és nyomo
rúságom mélységéből ragadj ki
engem!

O Fiú bölcsesége, kormányozd
gondolataimat, szavaimat és min
den tettemet!

O Szentlélek szeretete, légy
indítóoka minden lelki működé

sémnek, hogy azok állandóan Isten
tetszéséhez iqazodjanakl"

(500 n. h. m. - S. P: A. 1936 szept.
12. - 40.)

8.
"O boldog Szentháromsági Dí

cséret, -dicsőség, hálaadás neked
mindörökké!' ,

(500 n. b. m, - T. b. h. - S. P. A.
1932 dec. 9. - 16. b.]

9.
"Mindenható örök Isten, ki meg

adtad szolqáídnak, hogy az igaz hit
megvallásában az örök Szenthá
romság dicsőségétmegismerhessük
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és nagyhatalmú fölségében az egy
séget 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.)

to.
,,0 kegyelmed által lelkemben

lakozó Szentháromság, imádlak té
ged'"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1928 okt.
28. - 12. a.)

tt.

,,0 kegyelmed által lelkemben
lakozó Szentháromság, tedd meg,
hogy téged mindinkább szeres
selekl"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1928 okt.
28. - 12. b.]

iz.
,,0 kegyelmed által lelkemben
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lakozó Szentháromság, mindinkább
szentelj meg enqernetl"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1928 okt.
28. - 12. c.)

13.
"Uram, maradj velem, légy igaz

örömöm!"
(300 n. b. m. - S. P. A. 1928 okt.

28. - 12. d.)

14.
"Tanits meg arra, Uram, hogy

akaratodat megtegyem, mert te
vagy az én Istenem!"

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

15.
"Teljesítsük, áldjuk és örökké

magasztaljuk mindenben Isten
igazságos, fölséges és szeretetre
legméltóbb akaratátl"

(500 n. b. m. - T. b. h. - Teljes
búcsú a halál óráján azoknak, akik
ezt életükben gyakran imádkozták,
ha meggyónva, a szentáldozással meg
erősítve vagy legalább töredelemmel
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.Iézus legszentebb nevét kimondják,
vagy ha erre képtelenek, legalább
szívükben segítségül hívják és a ha
lált mínt a bún zsoldját, Isten kezéből
türelemmel fogadják. - S. P. A. 1932
-dec, 9. - 4.)

16.
"Míndenható Úristen, ki meg

engedted, hogy a bajból is jó szár
mazzék, hallgasd meg alázatos
könyörgésünket, hogy a te leg
szentebb akaratoddal állandóan
egyesülve, hűek maradjunk mind
haláligl"

(500 n. b. m. - S. P. A. 1936 márc.
29. - 38.)

17.
"f:n Istenem és mindenem!"
(300 n. b. m. - S. P. A. 1935 jún.

15.'- 5.)

18.
"f:n Istenem, egyetlen javami Te

egészen enyém vagy, add, hogy én
is egészen tied leqyekl"

(300 n. b. m. - T. b. h. - Breve,
1902 márc. 17. - 7.)
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19.
"Istenem, szeretlek l"
(300 n. b. m. - Breve, 1919 dec.

30. - 29.)

20.

"J:n Istenem, add, hogy a lelkek
az igazságban, és a szívek a szere
tetben eqyesüljenek!"

(300 n. b. m. - X. Pius, Manu Propr,
1908 máj. 30. - 10.)

21.

"Amint kívánkozik a szarvas a
forrás vizéhez, úgy kívánkozik lel
kem tehozzád, Istenem!"

(41. zsoltár 2. - 500 n. b. m. 
T. b. h. - S. P. A. 1932 ápr. 23. 
126.)

22.

"Istenem, add, hogy téged sze
resselek, és szeretetem egyetlen
jutalma az legyen, hogy mindíg
jobban szeresselek!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1936 márc,
23. - 6.)
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23.
"Aldott legyen az úr nevel"
(500 n. b. m., valahányszor isten

káromlást hallva, áhitattal imádkoz
zuk. - S. P. A. 1932 dec. 9. - 8.)

24.
"Dícsérjétek az Urat mind, ti

nemzetek I Dícsérjétek őt vala
mennyien, népek I Mert bőséges az
ő irgalma irántunk s örökre meg
marad az úr hűséqel"

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

25.
"Hálát adunk neked, mindenható

Isten, valamennyi jótéteménye
dért, ki élsz és uralkodol mind
örökké. Amen."

(300 n. b. m. - S. P. A. 1934 dec. 14.
- 636.)

26.
,,~n Istenem, hálát adok neked
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azért, amit adsz, és azért, amit el
veszel, legyen meg a te akaratod!"

(300 n. b. m, - S. P. A. 1934 máj. 22.
- 9.)

27.
"Istenem, te mindenható vagy,

tégy szentté enqeml"
(Liguori Szent Alfonz. - 500 n. b.

m. - S. P. A. 1934 febr. 12. 
15.)

28.
"Istenem, hiszek benned, mert

örökké igazmondó vagy.
Istenem, remélek benned, mert

végtelenül hű és irgalmas vagy.
Istenem, mindenfölött szeretlek

téged, mert végtelenül jó és sze
retetreméltó vagy.

Én Istenem! Egész szívemből
bánom minden bűnömet, mert azok
kal megbántottalak téged, végte
lenül szeretetreméltó, jó és szent
IstenemeU"

(Magyar r. k. Nagyobb Katekizmus.
Hit, remény, szeretet Isten iránt
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és töredelmes :bánat felindítása bár
milyen egyházilag jóváhagyott alak
ban. Az aktusok indokolása: előírt

kellék. - 3 é. b. m., mindenegyes
aktusért külön-külön. - T. b. h. 
T. b. a halál óráján azoknak, akik
életükben többször felindították, ha
meggyónva, a szentáldozással meg
erósítve vagy legalább töredelemmel
Jézus legszentebb nevét kimondják,
vagy ha erre képtelenek, legalább
szívükben segítségül hívják és a ha
lált mint a bún zsoldját, Isten kezéból
türelemmel fogadják. - S. P. A. 1932
febr. 17. - 26.)

29.

"Hiszek benned, remélek benned,
szeretlek téged, imádlak téged,
boldog Szentháromság, egy Isten;
könyörülj rajtam most és halálom
óráján és üdvözíts enqem!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1921. jún.
2. -' 30.)

30.
"En Istenem I Hiszek benned, re

mélek benned, szeretlek téged
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mindenek fölött, egész lelkemból,
teljes szívemból, minden erőmből,

szeretlek téged, mert végtelenül ló
és szeretetreméltó vagy; és mert
szeretlek: teljes szívemból fájla
lom, hogy megbántottalak. Könyö
rülj rajtam, bűnösönI Amen."

(300 n. b. m. - S. P. A. 1936 márc.
23. - 27.)

17, 5. - 500 n. b. m.
S. P. A. 1935 ápr.

"Uram,
hitetl"

(Lukács
T. b. h.
15. - 28.).

31.
öregbítsd bennünk a

32.
"Mindenható örök Isten, adj ne

künk gyarapodást a _hitben, re
ményben és szerétetben. és hogy
meg·érdemeljük, amit ígérsz, add,
hogy szeressük, amit parancsolsz.
Krisztus Urunk által. Amen,"

(Római Misekönyv. 5 é. b. m. 
T. b. h. - S. P. A. 1934 nov. 22.
- 31.)
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33.
"Uram, ne bűneink szerint bánj

velünk, és ne gonoszságaink sze
rint fizess meg nekünk!"

(102. zsoltár 10. - 500 n. b. m.
T. b. h. S. P. A. 1935 febr.

10. - 23.)

34.
"Uram, ne emlékezzél meg reqi

gonoszságainkról és bocsásd meg
nevedért bűneinket!"

(78. zsoltár 8-9. - 500 n. b. m.
T. b. h. - S. P. A. 1936 okt. 4.

- 24.)

35.
"Isten, légy irgalmas nekem,

bűnösnek!"

(Lukács 18, 13. - 500 n. b. m. -
S. P. A. 1936 márc. 23. - 14.)

36.
"Uram, ments meg ellenségeim

tőll"
(58. zsoltár 2. - 500 n. b. m. 

S. P. A. 1934 nov. 22. - 22.)
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37.
"Ovj mint szemed fényét, Uram;

nyujts szárnyad árnyékában me
nedéket nekem!"

(16. zsoltár B. - 500 n. b. m. 
T. b. h. - S. P. A. 1931 nov. 22.
- IB.)

38.
"Mindenható úristen, aki a mai

nap kezdetéhez eljuttattál minket,
a te hatalmaddal sértetlenül őrizz
meg bennünket, hogy e napon sem
mi bűnre ne hajoljunk, hanem
mindig a te igazságod megtevésére
irányuljanak szavaink, igazodjanak
gondolataink és munkáink. Krisz
tus Urunk által. Amen."

(Római Breviar. - Ha reggel imád
kozzák, 5 é. b. m. - T. b. h. 
S. P. A. 1935 okt. 15. - 47.)

39.
"Kérünk, Uram, cselekedeteinket

sugallatoddal előzd meg és segít
ségeddel kísérd, hogy minden
imádságunk és munkánk tőled ve-
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gye kezdetét és általad végződjék.
Krisztus Urunk által. Amen."

(300 n. b. m. - S. P. A. 1934 dec.
14. - 633.)

40.
"Isten, fordítsd figyelmedet se

gítségemre, Uram, siess megsegi
tésemrel"

(69. zsoltár 2. - 500 n. b. m.
T. b. h. - S. P. A. 1933 ápr. 28.
20.)

41.
"Uram, méltóztassál minket e

napon (vagy: ez éjjelen) bűn nél
kül megöriznil"

(Szent Ambrus "Te Deum" himnu
szábó!. - Ha reggel vagy este imád
kozzuk: 500 n. b. m. - T. b. h. 
S. P. A. 1934 jún. 15. - 21.)

42.
"Uram, vedd egész szabadságo

mat, fogadd emlékezetemet, értel
memet és teljes akaratomat. Min
den, amim van s amivel bírok, a te
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ajándékod; mindazt 'én viszont fel
áldozom neked és egészen akara
tod rendelkezésére bocsátom. Csak
szereteted add nekem kegyelmed
del, és eléggé gazdag vagyok, nem
is kivánok semmi mást." ,

(Loy. Szent Ignác. - 3 é. b. m. -
T. b. h. - S. P. A. 1932 dec. 4. - 39.)

43.
"Látogasd meg .kérünk, Uram,

ezt a hajlékot, és méssze űzd tőle
az ellenség minden cselvetését.
szent angyalaid lakjanak benne,
kik minket békében őrizzenek és
legyen a te áldásod mindíg míraj
tunk. 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 jóra, okosságra,

tudományra, mert hiszek paran
csaidbani"

(118. zsoltár 66. - 300 n. b. m.
S. Congr. Indulg. 1908 szept. 12. 
698.)
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45.
"Uram, legyen ártatlan az én szí

vern, hogy meg ne széqyenüljek!"
(300 n. b. rn. - S. P. A. 1934 okt.

10. - 662.)

46.
"Uram, kezedbe ajánlom lelke

metl"
(30. zsoltár 6. - 500 n. b. m.

T. b. h. - S. P. A. 1932 jan. 20.
19.)



Az Úr Jézus Krisztushoz

47.
"Jézus!"
(300 n. b. m. - T. b. h. - Teljes

búcsú a halál óráján azoknak, akik
.életükben gyakran és áhitattal segít
ségül hívták Jézus szent nevét, ha
meggyónnak, a szentáldozásban része
sülnek, vagy legalább töredelemmel
ugyanezen szent nevet ajakkal, vagy
ha erre képtelenek, legalább szívük
ben áhítattal segítségül hívják és a
halált az Úr kezéböl mint a bün zsold
ját, türelemmel fogadják. - S. P. A.
1933 dec. 9. - 88.)

48.
.Dícsértessék Jézus Krisztus.

Mindörökké. Amen,"
(300 n. b. m. mindkettönek, a köszö

nönek és az elfogadónak. ~ T. b. h.
- X. Pius, Manu Propr. 1908 május
30. - S. P. A. 1936 aug. 5. - 647.)
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49.
"Orök Atyai Jézus Krisztus

drága véréért dicsőítsd meg az Ő

legszentebb nevét imádásraméltó
Szíve kívánságai szeríntl"

(300 n. b. m., ha azon .szándékkal
imádkozzuk, hogy a Jézus szent nevét
ért káromlásokért engesztelést nyujt
sunk. - T. b. h. - S. P. A. 1936 júl.
30. - 49.)

50.
"Dicsőség az Atyának és Fiúnak

és Szentléleknek, miképen kezdet
ben volt és most és mindenkoron
és mindörökkön-örökké. Amen.

Legyen véqtelenül áldva Jézus
legszentebb neve!"

(Ha ötször elimádkozzuk: .300 n. b.
m. - X. Pius 1906 nov. 26. - 95.)

51.
"Isten, ki egyszülött Fiadat az

emberi nem megváltójává rendel
ted, és megparancsoltad, hogy Jé
zusnak nevezzék: engedd kegyel
mesen, hogy akinek szent nevét
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tiszteljük a földön, annak látásán
is örvendezzünk a mennyben.
Ugyanazon Krisztus Urunk által.:
Amen,"

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

52.

"Jézusom, ki maga a szeretet
vagy, gyullaszd fel szívemben azt
az isteni tüzet, amely a szenteket
felemészti és hozzád hasonlókká
alakítja!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1935 máj.
8. - 59.)

53.
"Úr Jézus Krisztusi Te egyedül

Szent, egyedül Úr, egyedül Föl
séql"

(500 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1934 okt. 19. - 71.)

54.
"Jézus Krisztus, az élő Isten Fia,
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a .világ világossága, imádlak, ne
ked élek, neked halok I Amen."

(X. Pius. - 300 n. b. m. - S. P. A.
1933 szept. 20. - '60.)

55.
"Jézusom, neked élek, Jézusom,

neked halok, Jézusom, élve-halva
tied vagyok I Amen."

(100 n. b. m. - T. b. h. - S. Congr.
S. Offic. 1914 dec. 3. - 61.)

56.
"Ó Jézus, te örök élet az Atya

ölében, és élete a te képmásodra
teremtett lelkeknek, szerétetedre
kérlek, nyilatkoztasd ki nekünk
Szívedet és add, hogy megismer
jük'"

(X. Pius. - 300 n. b. m. - S. Congr.
S. Offic. 1915 júl. 8. - 62.)

57.
"Jézusom, irgalom 1"
(Porto Mauritioi Szent Lénárt. 

300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1932 dec. 17. - 55.)
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58.
"Edes Jézus, ne légy bírám, ha

nem Udvözítőml"

(Hieronymo-i Szent Emilián. - 300
n. b. m. - T. b. h. - S. P. A. 1935
okt. 22. - 56.)

59.
"Jézus, Dávid. Fia, könyörülj

rajtam!"
(Lukács 18, 38. - 500 n. b. m. 

T. b. h. - S. P. A. 1934 márc. 15. 
58.)

60.
,,0 Jézus, mi Udvözítőnk! Add

ránk áldásodat, ments meg az örök
haláltól, állj Szentegyházad mel
lett, adj békét a nemzeteknek, sza
badítsd meg a tisztítótűzben szen
vedö lelkeket!"

(500 n. b. m, - S; P. A.. 1933 febr.
15. - 86.)

61.

"Áldott legyen Jézus Krisztus és
az ő tisztaságos Anyja!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1921 nov.
8. - 65.)
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62.
"Jézus szeretetböl irántad, veled

és érettedl"
(300 n. b. m. - S. P. A. 1936 júl.

3. - 66.)
63.

"O Jézusi Teljes szívvel hozzád
ragaszkodoml' ,

(300 n. b. m. - Breve 1923 jún. 10.
- 68.)

64.
"O Jézus, légy számomra Jézus

és ments meg enqeml"
(300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.

1934 nov. 22. - 69.)

65.
.Krísztus Jézus, én megsegítöm

és Megváltóml"
(Szent Agoston. - 300 n. b. m.

T. b. h. - S. P. A. 1935 febr. 9. 
70.)

66.
"Jézus, Istenem, mindenekfölött

szeretlek!"
(IX. Pius. - 300 n. b. m. - S. P. A.

1932 júl. 28. - 57.)
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67.
..O Jézus, add, hogy tíed legyek;

egészen a tied, mindíg a tíed!"
(300 n. b. m. - S. P. A. 1936 dec. 9.

- 72.) .

68.
"O Jézus, a gyermekek barátja,

áldd meg a gyermekeket az egész
világonl"

(XV. Benedek. - 300 n. b. m, 
S. P. A. 1932 jún. 27. - 63.)
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Jézushoz a legméltóságosabb
Szentségben

69.
"Imádlak téged, minden pilla

natban, ó égből szállott élő Ke
nyér, nagy Szentséq!"

(300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1934 jún. 4. - 111.)

70.
"Dicsértessék és imádtassék

mindörökké a legméltóságosabb
Oltáriszentség!"

(300 n. b. m. - T. b. h. - S. Congr.
S. Offic. 1913 ápr. 10. - 109.)

71.
"Dicséret és hála legyen minden

pillanatban a legszentebb és isteni
Szentséqnek!"

(300 n. b. m. - T. b. h. - S. Congr.
S. Offic. 1915 ápr. 13. - 110.)
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12.
"Udvözlégy, érettem és az egész

emberi nemért a keresztfán fel
ajánlott üdvösséges áldozati"

(Úrfelmutatáskor: 500 n. b. m. -
S. P. A. 1933 febr. 25. - 106.)

73.
"Udvözlégy, keresztrefeszített

Urunk, Jézus Krisztus sebeiból
folyó drága Vér, mely lemosod az
egész világ bűneit!"

(Úrfelmutatáskor: 500 n. b. m. -
S. P. A. 1933 febr. 25. - 106.)

74.
"Emlékezzél meg, Uram, teremt

ményedról, amelyet drága Véreden
meqváltottál!"

(Úrfelmutatáskor: 500 n. b. m. -
S. P. A. 1933 febr. 25. - 106.)

75.
.Krtsztus Lelke, szentelj meg

engemI
Krisztus Teste, üdvözíts engeml
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Krisztus Vére, ittasits meg en
geml

Krisztus oldalából folyó víz,
moss meg engeml

Krisztus kínszenvedése, erősíts
meg engeml

O jóságos Jézus, hallgass meg
engeml

A te sebeidbe rejts el engeml
Ne engedd, hogy elszakadjak

tőledI
Gonosz ellenségtől, oltalmazz

engeml
Halálom óráján hívj el engem
És juttass magadhoz engem,
Hogy szenteiddel dícsérjelek

téged,
Mindörökkön-örökké. Amen."
(300 n. b. m. - Szentáldozás után:

7 é. b. - T. b. h. - S. Congr. Indulg:
1854 jan. 9. - 105.)

76.
"Te vagy Krisztus, az élő Isten

Fia'"
(Máté 16, 16. - 500 n. b. m., vala

hányszor a kitett vagy tabernákulum-
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ban örzöttOltáriszentség -előtt áhitat
tal imádkozzák. - T. b. h. - S. P. A.
1934 jan. 12. - 64.)

77.

..Jézus, én Istenem, imádlak té
ged, ki jelen vagy szereteted
Szentséqébenl"

(300 n. b. m., ha a fenti imafohászt
vagy hozzá hasonlót a tabernákulum
ban örzött Oltáriszentség előtt térdet
hajtva imádkozzuk. ~ 500 n. b. m.,
ha imádásra kihelyezett Oltáriszentség
előtt, kettős térdhajtás alkalmával
imádkozzuk. - S. P. A. 1933 febr. 25.
- 119.)

78.
..Én Uram és én Istenemr"
(Ján. 20, 28. - 7 é. b. m., ha úrfel

mutatás alatt vagy imádásra kitett
Oltáriszentség előtt hittel, kegyelettel
és szeretettel imádkozzák. - T. b.
hetenkint. - S. P. A. 1937 jan. 26.
- 107.)

79.
..Ú Jézus a legméltóságosabb
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Oltáriszentségben, könyörülj raj
tunk!"

(300 n. b. m. - Breve 1911 máj. 20.
- 108.)

80.
"Uram, nem vagyok méltó, hogy

hajlékomba jöjj, hanem csak egy
szóval mondd és meggyógyul az
én lelkem!"

(Háromszor imádkozva: 500 n. b. m.
- T. b. h. - S. P. A. 1936 nov. 22.
- 129.)

81.
"Jöjj Uram, és ne késsél!"
(500 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.

1934 máj. 12. - 127.)

82.
"Aldott, ki az Úr nevében jó,

hozsanna a maqassáqbanl"
(Úrfelmutatás után: 500 n. b. m. 

T. b. h. - S. P. A. 1934 nov. 22. 
113.)

83.
"Kérünk Téged tehát, jöjj szol-
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gáid segitségére, kiket drága Vé
reden megváltottálI"

(300 n. b. m, - S. P. A. 1933 márc.
23. - 184.)

84.
,,0 üdvösséges Aldozat, mely

mennynek ajtaját nyitod, ádáz
háborúk sujtanak: adj erőt és hozz
segélyt I

A háromszemélyű egy úrnak
legyen örök dicsőség, ki végnél
küli életet adjon hazánkban ne
künk!"

(5 é. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1934 jún. 4. - 112.)

85.

"Mindenható örök Isten, aki egy
szülött Fiadat a világ Megváltó
jává tetted és az ő Vére által meg
engesztelődni akartál, engedd ké
rünk üdvözülésünk díját ünnepé
lyesen úgy tisztelnünk és annak
ereje által a jelen élet bajaitól
védve lennünk a földön, hogy
örökkétartó gyümölcsének örvend-
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jünk a mennyben. Ugyanazon
Krisztus Urunk által. Amen."

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

86.
"úr Jézus Krisztus, aki az Atya

öléből a mennyekből a földre szál
lottál és drága Véredet a bűnök
bocsánatára kiontottad, alázatosan
kérünk téged, hogy az ítélet nap
ján méltók legyünk a te jobbodon
hallani: "Jöjjetek Atyám áldottai!"
Ki élsz és uralkodol örökkön
örökké. Amen,"

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

87.
"Orök Atya, fölajánlom neked

Jézus Krisztus legdrágább Vérét
engesztelésül bűneimért, segítségül
a tisztítótűzben levő lelkekért és
az Anyaszentegyház szükségei
ért,"

(500 n. b. m. - T. b. h. - S. p; A.
1933 márc. 10. - 188.)
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88.
Lelki szentáldozás bármilyen

alakban gyakorolva, (Actus com
-munionis spiritualis quavis adhi
bita forma"):

(3 é. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1933 febr. 25. - 135.)

89.
Ha rövid szentséglátogatás alkal

mával az eucharisztikus Úr Jézust
oa szentségi oltár előtt imádjuk:

(300 n. b. m. - S. P. A. 1923 jún.
15. - 120.)
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Jézus eucharisztikus Szívéhez

90.
"Áldott/legyen Jézus szentséges

Szíve az Oltáríszentséqben!"
(300 n. b. m. - S. Congr. Indulg.

1905 jún. 12. - 237.)

91.
.Dícsértessék Jézus szentséges

Szíve a legméltóságosabb Oltári
szentséqbenl"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1935 máj.
12. - 241.)

92.
"Jézus legszentebb Szíve az

Oltáriszentségben, imádlak téged!"
(300 n. b. m. - S. P. A. 1922 aug.

23. - 244.)

93.
"Aldjuk és magasztaljuk Jézus

szentséges Szívét és drága Vérét
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a legméltóságosabb Oltáriszentség
ben!"

(300 n. b. m. - X. Pius, Aud. exh,
1908 aug. 26. - 240.)

94.
"Szeretet, tisztelet és dicsőség

Jézus eucharisztikus Szívének!"
(300 n. b. m, - S. P. A. 1924 máj;

10. - 245.)

95.
"Dicséret, imádás, szeretet és

hálás viszonzás legyen szünet nél
kül Jézus eucharisztikus Szívének
a világ minden szentségházában az
idők végéig! Úgy Ieqyenl"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1928 okt.
23. - 246.)

96.
"Jézus eucharisztikus Szíve, nö

veld bennünk a hitet, reményt és
a szeretetet!"

(XV. Benedek. - 300 n. b. m. 
Manu Propr. 1917 ápr. 17. - 242.)

97.
"Jézus eucharisztikus Szíve, az

61



isteni szeretet túzhelye, a.dj békét
a víláqnakl"

(XI. Pius. - 300 n. b. m. - Manu
Propr. 1922 máj. 17. - 243.)

98.
"Jézus eucharisztikus Szíve,

mely szeretettőllángolsz irántunk,
gyullaszd szívünket szeretetre irán
tadI"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1933 márc.
25. - 235.)

99.
"A szeplőtelen Szűz Máriával

egyesülve imádjuk, kérleljük meg
és vigasztaljuk Jézus szentséges
és szeretetre legméltóbb Szívét az
Olfáriszentségben, és adjunk hálát
nekil" .

(300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1934 szept. 23. - 236.)
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Krisztus Királyhoz és Jézus
szentséges Szívéhez

100.
"Jézus, minden szív Királya és

középpontja, a te országod eljöve
tele által ajándékozz meg minket
a békéveU"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1923 jún.
23. - 251.)

101.

"O Jézus, az élő Isten Fia, kö
nyörülj rajtunk!"

O Jézus, Szúz Mária Fia, könyö
rülj rajtunkl

O Jézus, minden szív Királya és
középpontja, tedd meg, hogy béke
legyen a te orszáqodban!"

-{300 n. b. m. - S. P. A. 1923
márc. 14.)
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102.

"Jézus szentséges Szíve, jöjjön
el a te orszáqodl"

(300 n. b. m. - X. Pius Aud. exhib.
1906 júl. 6. - 197.)

103.

,,0 Jézus Krisztus, elismerlek
téged a világ Királyának. Minden,
ami lett, éretted lett teremtve.
Érvényesítsd fölöttem minden jo
godat!

Megújítom keresztségi fogadal
mamat. Ellene mondok az ördög
nek, minden pompájának és minden
cselekedetének és megígérem,
hogy jó keresztény életet élek.
Különösen arra kötelezem maga
mat, hogy tehetségemhez képest
diadalra segítem az Isten és az
Anyaszentegyház jogait.

Jézus ísteni Szíve, fölajánlom
neked gyarló cselekedeteimet azzal
a szándékkal, hogy minden szív
hódolattal ismerje el szentséges
királyságodat és így az egész vilá-
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gon megalakuljon a te békességed
országa. Amen."

(T. b. naponkint egyszer, a szokott
feltételek teljesítésével. - S. P. A.
1923 febr. 21. - 254.)

104.
"Jézusom édes Szíve, add, hogy

téged mindíg jobban szeresselek!"
(300 n. b. m. - T. b. h. - S. Congr.

Indulg. 1876 nov. 26. - 193.)

105.
Jézus szentséges Szíve képe

előtt 1 Miatyánk, 1 Udvözlégy és
1 Dicsőség a következő fohásszal:

"Jézusom édes Szíve, add, hogy
téged míndíg jobban szeresselekl"

(500 n. b. m, - T. b. h. - S. P. A.
1933 márc, 10. - 216.) -

106.
Jézus szentséges Szíve képe

előtt:

"Szeretetreméltó Jézusom! Hogy
hálás legyek írántad és jóvá te
gyem minden hűtlenségemet: ne-
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ked adom szívemet, teljesen neked
szentelem magamat és a te segítsé
geddel elhatározom, hogy többé
nem vétkezem."

(300 n. b. m, - T. b. h. - S. P. A.
1936 márc. 15. - 228.)

107.

"Szeressék mindenütt Jézus
szentséges Szívét!"

(300 n. b. m. - S. P. A. '1933 márc.
10. - 192.)

108.

"Jézus irántunk való szeretettől
lángoló Szíve, gyullaszd szívünket
szeretetre Irántad!"

(500 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1933 márc. 10. - 194.)

109.

"Jézus szentséges Szíve, hiszem,
hogy szeretsz enqeml"

(300 n. b. m. - X. Pius, Manu Propr.
1908 júl. 18. - 199.)
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110.

"Dicsöség, szeretet, hála Jézus
szentséges Szívének l"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1927 nov.
15. - 200.)

111.

"Jézus édes Szíve, légy az én
szerelmem!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1920 jan.
13. - 206.)

112.

"Jézus szentséges Szíve, ísmer
jenek meg, szeressenek és utánoz
zanak Téged'"

(300 n. b. egyszer naponta. - S.
P. A. 1918 márc. 15. - 204.)

113.

"Jézus Szíve, add, hogy szeres
selek és másokkal is megszerettes
sélek!"

(300 n. b. m. - XV. Benedek, Manu
Propr. exhib. 1927 jan. 18. - 209.)
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114.
"Mindent éretted, Jézus szentsé

ges Szível"
(300 n. b. m. - S. Congr. S. Offic.

1908 nov. 26. - 203.)

115.
"Jézus Szíve, bízom benned!"
(300 n. b. m.· - S. Congr. Indulg.

1906 jún. 27. - 195.)

116.
,,0 szerető Szív, beléd helyezem

minden bizalmamat. Gyöngeségem
miatt ugyan mindentől félhetek,
de a te jóságodtól remélek is
míndent!"

(Alacoque Szent Margit. - 300 n.
b. m. - T..b. h. - S. P. A. 1935
márc. 10. - 201.)

117.
"Szelíd és alázatos szívű Jézus,

alakítsd szívünket a te Szíved
szerint!"

(500 n. b. m, - T. b. h. - S. P. A.
1933 márc. 10. - 196.)
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118.

"Jézus édes Szíve, könyörülj raj
tunk és tévelygö testvéreinken!"

300 n. b. m. - S. P. A. 1934 máj.
7. - 202.)

119.

"Jézus isteni Szíve, térítsd meg
a bűnösöket, mentsd meg a hal
doklókat, szabadítsd meg a hívek
lelkeit a tísztítótűzből!"

(300 n. b. m. - X. Pius, Menu Propr.
1906 nov. 5. - 198.)

120.
"Jézus Szíve, szeretlek tégedI

Térítsd meg a szegény káromko
dókat!"

(300 n. b. m. - T. b. h. - S.
P. A. 1925 nov. 20. - 210.)

121.
"Jézus szentséges Szíve, könyö

rülj rajtunk!"
(500 n. b. m. -- T. b. h. - S. P. A.

1934 nov. 22. - 211.)
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122.
"Jézus szentséges Szíve, oltal

mazd családjainkat!"
(300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.

1932 márc. 2. - 205.)

123.
"Jézus szentséges Szíve, neked

adom magamat Szűz Mária által!"
(300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A,

1936 ápr. 23. - 207.)

124.
"Jézus szentséges Szíve; kit

angyal erősített meg haláltusád
ban, erősíts meg minket haldoklá"
sunkkor!" .

(300 n. b. m. - S. P. A. 1936 szept.
9. - 208:)

125.
"Engedd, kérünk, mindenható

Isten, hogy mi, akik szeretett Fiad
Szivében dicsekedve, irántunk
való szeretetének kiváló jótéte
ményeit felidézzük, azoknak mind
hatásában, mind gyümölcsében
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gyönyörködjünk. Ugyanazon Krisz
tus Urunk által. Amen."

(Római Misekönyv. - 5 é. b. m. 
T. b. h. - S. P. A. 1936 okt. 20. 
234.)

126.

"Isten, ki Fiadnak bűneinktől
megsebzett Szivében a szeretet
végtelen kincseit bőkezűerr meg
nyitni kegyes vagy, engedd ké
rünk, hogy kegyeletünk áhítatos
odaadásával a méltó elégtétel
kötelességét is teljesítsük iránta.
Ugyanazon Krisztus Urunk által.
Amen."

(Római Misekönyv. - 5 é. b. m. 
T. b. h. - S. P. A. 1936 ápr. 18. 
233.)
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Az Úr Jézus szenvedéséről

127.
"Imádunk és áldunk téged, leg

szentebb Urunk Jézus Krisztus, itt
és minden szentegyházadban az
egész világon, mert szent kereszted
által megváltottad a világotl"

(Assisi Szent Ferenc végrendeleté
ból. - 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 víláqotl"

(3 é. b. m. - S. P. A. 1934 febr.
2. - 161.)

129.
Ha áhítatos részvéttel a mi
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Urunk Jézus Krisztus kínszenve
déseés halála iránt egy Hiszek
egy-et imádkozunk, az elóbbi ima
fohászt (125.) hozzákapcsolva:

(10 é. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1934 febr. 20. -'- 161.)

130.

..O szent Kereszt, légy üdvözöl
ve, egyetlen reményl"

(O Crux, ave, spes unica l")
(500 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.

1934 márc. 20. - 157.)

131.

..A Kereszt nekem biztos üdvösség.
A Kereszt az, amelyet szüntelen

imádok.
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.

liA Kereszt jele által szabadíts
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meg minket ellenségeinktől, Iste-
nünkl" .

(3 é. b. m . .,- T. b. h. - S. P. A.
1934 aug. 1. - 158.)

133.
"Uram, hálát. adok neked azért.

hogy vétkeimért meghaltál a ke
resztenl"

(Keresztes Szent Pál. - 300 n. b. m.
T. b. h. - S. P. A. 1933 márc. 10.
- 162.)

134.
,,0 jóságos Jézus, a te sebeidbe

rejts el engeml"
(300 n. b. m. - S. P. A. 1936 dec.

21. - 169.)

135.
A mi Urunk Jézus Krisztus öt

szent sebéről áhitattal megemlé
kezve 5 Miatyánk, 5 Udvözlégy.
5 Dicsöség a következő fohásszal:

"Szú.z Anyám, kérlek esengve,
Hathatósan vésd szívembe
Szent Fiadnak sebeitl"
(3 é. b. m. - T. b. h. - S. P. A.

1934 júl. 9. - 168.)
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136.

"Tedd meg, Urunk Jézus, hogy
akik a te Sebeidet áhitattal tisz
teljük, ezeket szívünkbe vésve,
erkölcsös életünkkel megőrizzük."
- Otször: Dicsőség az Atyának ...
stb.

(3 é. b. m. - S. P. A. 1936 dec. 12.
- 173.)

131.
"Isten, kí Fíadat a Kereszt szen

vedésének alávetni akartad, hogy
mínket az ellenség hatalma alól
kívonj, engedd nekünk, szolgáid
nak, hogy a boldog feltámadás
kegyelmében részesüljünk. Ugyan
azon Krísztus Urunk által. Amen:"

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

138.
"Légy velünk, Urunk Istenünk,

és miután megadtad, hogy a Te
szent Kereszted tiszteletében ör
vendhessünk, ugyanannak állandó
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oltalma alatt védj meg minket.
Krisztus Urunk által. Amen."

(5 é. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1934 szept. 14. - lBO.)

139.

"Isten, ki egyszülött Fiad szen
vedése és öt Sebén át kifolyó
Vére által a bűnben megromlott
emberi természetet meggyógyítot
tad, kérünk, add meg nekünk,
hogy akik az általa vállalt szent
Sebeket áhítattal tiszteljük a föl
dön, ugyanazon szent Vér gyü
mölcseiben részesülni méltók le
gyünk a mennyben. Ugyanazon
Krisztus Urunk által. Amen."

(Római Misekönyv. - 5 é. b. m.
T. b. h. S. P. A. 1936 dec. 12.

- 172.)

140.

"Isten, ki egyszülött Fiad drága
Vérével az éltető szent Kereszt
zászlaját meqszentelní akartad,
engedd, kérünk, hogy akik ugyan
azon szent Kereszt tiszteletében
örvendeznek, a te oltalmadnak is

16



mindenütt örvendhessenek. Ugyan
azon Krisztus Urunk által. Amen."

(Római Misekönyv. - 5 é. b. m. 
T. b. h. - S. P. A. 1935 febr. 7.
- 182.)

141.

Feszület előtt:

"Ime, ó jóságos és legédesebb
Jézus, színed előtt térdre borulok
és lelkern egész hevével kérlek
és könyörgök, hogy vésd szívembe
a hit, remény. és szeretet eleven
érzelmeit, bűneim fölött igazi bá
natot és azok jóvátételére a leg
elszántabb akaratot; mig nagy lelki
megilletődéssel és fájdalommal öt
Sebedet fontolóra veszem és fölöt
tük elmélkedem, szem előtt tartva
azt, amit már Dávid próféta adott
ajkadra, jóságos Jézus: Átfúrták
kezemet és lábamat, megszámlál
ták minden csontomat." (21. zsolt.
17, 18.) .

(10 é. b. m. - T. b., ha szentáldozás
után imádkozzák, hozzáadva a pápa
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szándékára a szokásos feltételként
előírt 1 Miatyánkot, 1 Udvözlégyet,
1 Dicsóséget. - S. P. A. 1934 febr. 2.
- 171.)
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A Szentlélekhez

142.
"Szentlélek, Igazság Lelke, jöjj

szívünkbe, add a népeknek a te
fényed világosságát, hogy a hit
egységében tessenek neked!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1932 dec.
22. - 259.)

143.
,,0 Szentlélek, lelkem édes ven

dége, maradj velem és tedd, hogy
mindíg Veled maradjak!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1921 ápr.
26. - 260.)

144.
"Engedd, kérünk, mindenható

Isten, a Szentlelket buzgó könyör
gésekkel megérdemelnünk, hogy
az ó kegyelmével minden kísér-
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téstől megszabaduljunk és búneink
bocsánatára érdemesek legyünk.
Krisztus Urunk által. Amen."

(5 é. b. m, - T. b. h. - S. P. A.
1934 nov. 22. - 46.)

145.
"Jöjj, Szentlélek, töltsd be híveid

szivét és gyujtsd föl bennük sze
reteted tüzétl

KÜldJ el Lelkedet és minden föl-
éled;

Es megújítod a föld színét.
Könyörögjünk:
Isten, ki a hívek szívét a Szent

lélek felvilágosítása által tanítot
tad, add meg nekünk, hogy ugyan
azon Lélekben a helyest megismer
jük és az ó vigasztalásának min
denkor örvendezzünk. Krisztus
Urunk által. Amen."

(5 é. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1932 dec. 22. - 265.)

146.
"A Szentlélek tüzével égesd,

Uram, vesénket és szívünket, hogy
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neked ártatlan testtel szolgáljunk
és tiszta szívvel tetszhessünk.
Krísztus Urunk által Amen."

(3 é. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1935 jan. 6. - 664.)

147..

"Ú teremtő Szentlélek, légy se
gítségére kegyelmesen a katolikus
Anyaszentegyháznak és azt ellen
ségeinek támadásai ellen fönséges
hatalmaddal erősítsd és támogasd;
általad fölkent szolgáidnak szelle
mét szereteteddel és kegyelmeddel
újítsd meg, hogy tebenned meg
dicsőítsék az Atyát és egyszülött
Fiát, Jézus Krisztust, a mi Urun
kat. Amen."

(500 n. b. m. - S. P. A. 1935 okt.
14. - 266.)
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A Szenlcsaládhoz

148.

"Jézus, Mária, Józsefi"
(Ha e három szent nevet áhítattal

segítségül hívják: 7 é. b. m. - T. b. h.
- S. P. A. 1932 márc. 18. - 256.)

149.

"Jézus, Mária és josaqos Szent
József, áldjatok meg minket most
és halálküzdelmünkbenl"

(300 n. b. m.. - S. P. A. 1933 márc.
25. - 255.)

150.

"Jézus, József és Márial Nektek
adom szívemet és lelkemet!"

(7 é. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1936 okt. 12. - 589.)
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151. .
"Jézus, József és Márial Alljatok

mellettem a halálküzdelembenl"
(7 é. b. m. - T. b. h. - S. P. A.

1936 okt. 12. - 589.)

152.
"Jézus, József és Márial Veletek

leheljem ki békében az én lelke
metl"

(7 é. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1936 okt. 12. - 589.)

153.
"Úr Jézus Krisztus, ki a családi

életet szóval ki nem fejezhetó eré
nyeiddel megszentelted, amikor
Szűz Máriának és Szent Józsefnek
alárendeltje lettél, tedd meg, hogy
mindkettójük segitségével Szent
Családod példája legyen a mi taní
tónk és egykor mi is az ó örök
közösségükbe juthassunk: Ki élsz
és uralkodol míndörökkön-örökké.
Amen,",

(Római Misekönyv. - 5 é. b. m. -
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
életiillben gyakran és áhítattal segít
ségül hívták Szűz Mária szent nevét,
ha meggyónnak, a szentáldozásban
részesülnek, vagy legalább töredeIem
mel Jézus szent nevét is ajakkal, vagy
ha erre képtelenek, legalább szívük
ben áhítattal segítségül hívják és a
haláHaz Úr kezéből mint a bún zsold
ját türelemmel fogadják. - S. P. A.
1932 nov. 12. - 268.)

155.
"Méltass engem arra, szentséges

Szűz, hogy dícsérjelek téged;
Adj erőt nekem ellenségeid

elleni"
(300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.

1933 márc. 28. - 269.)
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156.
"Szűz a szülés előtt, könyörögj

érettünk!
Udvözlégy Mária.
Szűz a szülésben, könyörögj

.érettünkl
Udvözlégy Mária.
Szűz a szülés után, könyörögj

érettünk!
Udvözléqy Mária,"
(300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.

1934 okt. 12. - 271.)

157.
Mária, reménységünk, könyörülj

rajtunk!"
(300 n. b. m. - X. Pius, Manu

Propr. exhib. 1906 jaÍl. 8. - 275.)

158.
"Magyarország- Nagyasszonya,

könyörögj érettünk!"
(Bármely egyházilag jóváhagyott

címen - "sub titulo ab Auctoritate
ecc1esiastica probato ..." - szólítva
a Boldogságos Szúzet és hozzátéve:
"könyörögj érettünk!" - 300 n. b. m.
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- A Magyarok Nagyasszonyának
hazánkban külön egyházi ünnepe van,
szentmisével, zsolozsmával: okt. 8. 
S. P. A. 1927 nov. 1-5. - 272.)

159.

f "Lourdes-i Boldogasszonyunk,
Könyörögj érettünk!:'·

(300 n. b. m, - S. P. A. 1927 nov.
15. - 272.)

160.

"Anyám, szabadíts meg engem a
halálos bűntől!"

Háromszor: Udvözlégy Mária stb.
(300 n. b. m. - S. P. A. 1935 jan.

7. - 273.)

161.

"Mária, Isten Anyja és az irgal
masság Anyja, könyörögj érettünk
és mindazokért, akik az Úr csók
jával húnytak ell"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1934 jún.
4. - 270.)
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162.

"Szűz Mária, szabadíts meg min
ket a pokol büntetéseitől!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1933 márc.
28. - 277.)

163.

,,0 Mária, áldd meg e házat.
mélyben szent nevedet szüntelen
dicsőítik!

Éljen mindíg Mária, a Szeplőte
len, a mindíg Szűz, az áldott az
asszonyok között, a mi Urunk Jé
zus Krisztus Anyja, a mennyország
Királynője!"

(300 n. b. m. - X. Pius, Aud. exhib.
1905 márc, 21. - 274.)

164.

"Anyja a szeretetnek, a fájda
lomnak és az irgalmasságnak. kö
nyörögj érettünkJ"

(300 n. b. m. - S. Congr. Indulg.
1908 máj. 30. - 276.)
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165.

"Irgalmasságnak Anyja, könyö
rögj érettünk!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1927 máj.
31. - 280.)

166.

,;tn Anyám, én reménységem!"
(300 n. b. m, - XV. Benedek, Manu

Propr. exhib. 1917 jan. 27. - 278.)

167.

"Istennek Szűz Anyja, Mária,
kérleld meg Jézust érettem!"

(300 n. b. m, - T. b. h. - S. P. A.
1933 márc. 28. - 281.)

168.
,,0 Szűz Mária, add, hogy Isten

ben, Istennel és Istenért éljek!".
(300 n. b. m, - S. P. A. 1921 ápr.

26. - 282.)

169.
"Mária, a kegyelem Anyja, az

irgalmasság Anyja, az ellenségtől
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védelmezz és halálunk óráján végy
föl minket!"

(300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1933 szept. 25. - 283.)

170.
"Gondolj reánk Istennek Szűz

Anyja, midőn az Úr színe előtt
állsz, szólj jó szót érdekünkben,
hogy neheztelését elfordítsa ró
lunk'"

(300 n. b. m, - T. b. h. - S. P. A.
1934 nov. 12. - 284.)

171.
"Kegyes Kisdedével áldjon meg

minket Szűz Mértal"
(300 n. b. m. - S. P. A. 1935 febr.

4. - 285.)

172.
"Szűz Mária, te édesanyám vagy,

védj meg engem, nehogy vala
mikor megbántsam legjobban sze
retett Fiadat, és add, hogy mindíg
és mindenben neki tessem!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1935 okt.
26. - 286.)
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173.

"Áldott vagy te, Szűz Mária, a
fölséges úristentől, a föld minden
asszonya előtti"

(300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1936 máj. 20. - 287.)

174.

"Legméltóbb Királynője a világ
nak, mindenkoron Szűz Mária, légy
közbenjárónk, békénk és üdvünk
érdekében, ki mindnyájunk Udvö
zitőjét világra hoztad!"

(300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1936 okt. 10. - 288.)

175.

"Szűz Mária, Jézus Anyja, tégy
minket szentekkél"

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

176.
"Fogantatásodban, Szűz Mária,

szeplőtelen voltál; kérd érettünk
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az Atyát, kinek Fiát, Jézust, a
Szeritlélektől foganva, szülted!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1933 ápr.
24. - 321.)

177.
"Aldott legyen a Boldogságos

Szűz Máriának, Isten Anyjának
szent és szeplőtelen Ioqantatásal"

(300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1934 nov. 8. - 324.)

178.
,,0 bűn nélkül fogantatott Szűz

Mária, könyörögj érettünk, kik.
hozzád menekszünk!"

(300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1932 ápr. 15. - 3251

179.

,íUdvözlégy Mária, stb. - Szep
lőtelen foqantatásod által, ó Mária,
tisztítsd meg testemet és szenteld
meg lelkemet!"

(Liguori Szent Alfonz. - 300 n. b. m.
S. P. A. 1935 márc. 27. - 326.)
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180,

"Szentséges Szűz Mária, tedd
tisztává szívemet és testemet!"

(300 n. p. m, - S. P. A. 1935 dec.
15. - 663.)

181.

"Szűzanya, kit sem az áteredő,
sem a személyes bűnnek mo cska
soha be nem szennyezett, neked
ajánlom és reád bizom szivem tisz
tasáqát!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1932 máj.
9. - 322.)

182.

;,Szentséges Szűz Mária legtisz
tább Szíve, esdd ki számomra Jé
zustól a szív tisztaságát és aláza
tosságát!"

(300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1922 jan. 13. - 353.)

183.

"Szűz Mária, ki bűn nélkül jöt
tél e világra, nyerd meg nekem
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Istentől, hogy vétek nélkül távoz
zam belőle!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1936 okt.
16. - 323.)

184. -

"Isten, ki a szentséges Szüz
szeplőtelen fogantatása által Fiad
nak méltó hajlékot készítettél, ké
rünk, hogy amint Fiadnak halálát
előre látva őt minden bűntől meg
őrizted, úgy engedd meg, hogy az
ő közbenjárására mi is tisztán jut
hassunk el hozzád. Ugyanazon
Krísztus Urunk által. Amen."

(Római Misekönyv. - 3 é. b. m.
- T. b. h. - S. P. A. 1936. máj 4.
- 340.)

185.

"Szüz Mária édes Szive, légy
menedékem! "

(IX. Pius. - 300 n. b. m, - T. b. h.
- S. Congr. Indulg. 1852 szept. 30. 
352.)
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186.
"Legszentebb Rózsafüzér Király

néja, könyörögj érettünk!"
(300 n. b. m. - S. P. A. 1933 nov.

24. - 359.)

187.
"Szűzanyám, kérlek esengve,
Hathatósan vésd szívembe
Szent Fiadnak sebeit!"
(500 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.

1934 aug. 1. - 341.)

188.
"Legfájdalmasabb Szűz, könyö

rögj 'érettünk!"
(300 n. b. m. - 5 é. b. m., ha a

fájdalmas Szúz tiszteletére 7 Udvöz
légyet imádkozunk és egyszer a fönti
fohászt. - S. P. A. 1934 nov. 22. 
343.)

189.
"Fájdalmas Szűz Mária, a keresz

tény hívők Anyja, könyörögj éret
tünk!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1935 szept.
23. - 342.)

94



190.
"Mindenkor segítő Szűzanya,

könyörögj érettünk!"
(Mater de Perpetuo _Succursu,

ora pro nobisI)
(300 n. b. m, - S. P. A. 1933 okt.

4. - 391.)

191.

"Szabadító Szűz Mária, könyö
rögj érettünk és a tisztítótűzben
szenvedő lelkekért!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1936 ápr.
23. - 390.)

192.

"Kármel dísze, Királynője, kö
nyörögj érettünk!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1921 nov.
B. -.370.)

193.

"Béke szeplőtelen Királynője,
könyörögj érettünk!"

(300 n. b. m. - Breve 1924 febr. 9.
- 395.)
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194.
"Apostolok Királynője, könyö

rögjérettünkl"
(300 n. b. m, - S. P. A. 1930 nov.

20. - 402.)

195.
"Árvák édesanyja, könyörögj

érettünk!"
(300 n. b. m. - Breve 1924 febr. 23.

- 397.)

196.
,,0 Úrn öm, ó Anyáml 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
bírtokodatl"

(500 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1936 nov. 21. - 310.)

197.
"Asszonyunk, Szűz Mária! Ka

rold fel a nyomorultakat, segítsd
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a csüggedőket, gyámolítsd a szá
nandókat, imádkozzál a népért,
járj közben a papságért, légy párt
fogója az ájtatos női nemnek,
mindnyájan érezzék segítségedet,
akik csak ünneplik szent emléke
deU"

(3 é. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1936 máj. 29. - 320.)

198.

"Emlékezzél meg, ó legkegye
sebb Szűz Mária: sohasem lehetett
hallani, hogy bárkit magára hagy
tál, aki oltalmad alá futott, segé
lyedért esdekelt, közbenjárásodért
folyamodott. Ily bizalomtól báto
rítva sietek én is hozzád, szűzek
nek szent Szűze, hozzád jövök,
színed elé járulok sóhajtva, én bű
nös. Anyja az Orök Igének, ne
vesd meg szavaimat, hanem figyel
mezz rájuk kegyesen és hallgass
meg engem I Amen."

(3 é. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
19J5 szept. 8. - 309.)
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199.
"Oltalmad alá futunk, Istennek

szent Szülője, könyörgésünket meg
ne vesd szükségünk idején, hanem
oltalmazz meg minket mindenkor,
minden veszedelemtől, dicsőséges
és áldott Szűz!"

(5 é. b. m, - T. b. h. - T. b. halá
luk alkalmával azoknak, akik életük
ben gyakran szekták ezt a könyörgést
elmondani, ha meggyónnak, a szent
áldozásban részesülnek vagy legalább
töredelemmel Jézus legszentebb nevét
ajakkal, vagy ha nem képesek, leg
alább szívükben áhítattal segítségül
hívják és a halált mint a bún zsoldját,
Isten kezéből türelmesen fogadják. 
S. P. A. 1935 dec. 12. - 302.)

200.
"Udvözlégy, Királynő, irgalmas

ság anyja, életünk,édességünk,
reménységünk, üdvözlégy! Hozzád
kiáltunk Évának számkivetett fiai,
hozzád fohászkodunk sóhajtozva
és sírva a könnyek e völgyében.
Azért tehát, szószólónk, fordítsd
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reánk irgalmas szemedet, és Jézust,
a te méhednek áldott gyümölcsét
nekünk ez élet után mutasd meg,
ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz
Mária!"

(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

áhitattal imádkozott 3 Udvözlégy
a következő fohásszal: "Istennek
szent Anyja, könyörögj érettem!"

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

202.
Haa hivek naponta reqgel, dél

ben és este harangszóra, vagy
amint legközelebb lehetséges, az
"Úr Angyala" imádságot, vagy
húsvéti időszakban a "Mennynek
Királyné Asszonya, Orülj szép
Szűz, Alleluja!" karverset imád
kozzák,

mindannyiszor 10 é. b. - T. b. h.
S. P. A. 1933 febr. 20. - 300.
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203.
"Szűz Mária, a legszentebb

Oltáriszentségről nevezett Nagy
asszonyunk, a keresztény nép di
csősége, az egész Egyház öröme,
a világ üdvössége, könyörögj éret
tünk és gyujtsd lángra minden
hivó szívében az áhitatot a leg
szentebb Eucharisztia iránt, hogy
azt méltóképen vehessük magunk
hoz, naponkint."

(500, n. b. m. - X. Pius, 1906, S.
P. A. 1933 dec. 12. - 383.)

204.
A hívek valahányszor reggel,

délben és este 3 Dicsőséget imád
koznak áhitattal, hogy a legszen
tebb Háromságnak hálát adjanak
a Boldogságos Szűz Máriának jut
tatott kegyelmekért és kiváltsá
gokért:

(500 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1936 márc. 23. - 34.)

205.
"Add, kérünk, mindenható örök
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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 menedé
két és segítségét adtad nekünk,
engedd, hogy az ó pártfogása által
minden vétektól feloldozva, irgal
madnak boldogító hatásában része
süljünk. Krísztus Urunk által.
Amen,"

(Római Misekönyv. - 3 é. b. m. 
T. b. h. - S. P. A. 1934 júl. 20. 
403.)
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A szent angyalokhoz

207.

"Angyalok, Arkangyalok, Tró
nusok és Uraságok, Fejedelemsé
gek és Hatalmasságok, mennyei
Erók, Kerubok és Szeráfok, áldjá
tok az Urat míndörökkél"

(300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1934 nov. 20. - 404.)

208.
"Valamennyien, Angyalok, Ti

hatalomban erősek, kik az Ö aka
ratát cselekszitek, áldjátok az
Urati "

"Mennyei Erők valamennyien,
kik az Ö akaratát teszitek, áldjá
tok az Urat!"

(102. zsoltár 20-21. - 300 n. b. m.
- T. b. h. - S. P. A. 1935 júl. 8.
- 405.)
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209.

"Szent Mihály főangyal, védel
mezz minket a küzdelemben, hogy
el ne vesszünk a rettenetes ítéle
ten!"

(300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1933 máj. 6. - 406.)

210.
"Szent Mihály, Krisztus király

ságának első védelmezője, könyö
rögj érettünk)"

(300 n. b. m. - Breve 1927 jan. 11.
- 407.)

2'11.

"A mi Urunk Jézus Krisztust
erősítő Angyal, jöjj, erősíts meg
minket is, jöjj, ne késlekedjél!

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

212.
"Istennek Angyala, aki őrzőm

vagy, világosíts' föl, őrizz, kormá
nyozz és "irányíts e napon (ez éjjel)
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engem, akit rád bizott az isteni
keqyesség."

(300 n. b. m. - T. b. h. - T. b.
a szent Orangyalok ünnepén, ha az
évben gyakran és áhítattal elmondot
ták. - T. b. a halál óráján azoknak,
akik azt gyakran elmondották életük
ben, ha meggyónnak, a szentáldozás
ban részesülnek, vagy legalább töre
delmes bánattal Jézus legszentebb
nevét kimondva, vagy ha erre sem
képesek, legalább szívükben segítsé
gül híva, a halált mint a búnért járó
fizetést az Úr kezéból türelemmel
fogadják. - S. P. A. 1935 okt. 27. 
415.)

213.
"MéHóztassál, Úristen, Szent

Ráíael Fóangyalt segítségünkre
küldeníj és akiról hisszük, hogy
mindig Fölséged színe előtt szol
gálatodra áll, az a mi gyarló
imáinkat áldásod végett eléd ter
jessze. Krisztus Urunk által.
Amen."

(Római Misekönyv. - 3 é. b. m. 
T. b. h. - S. P. A.- 1934 nov. 22. 
414.)
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A szentekhez

.214.
,,0 Szent József, Urunk. Jézus

Krisztus nevelőatyja és Szűz Má
ria igaz jegyese. könyörögj éret
tünk!"

(300 n. b. egyszer napjában.
XIII. Leo. Manu Propr. 1891 máj. 15.
- 422.)

215.
"Szent József. add. hogy életünk

ártatlan és oltalmad alatt bizto
sítva leqyen!"

(300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1933 máj. 13. - 421.)

216.
"Szüzek őrzője és atyja. Szent

József, akinek hűséges őrizetére
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bízta Isten magát az ártatlanságot,
Jézus Krisztust és a szűzek Szűzét,
Máriát: e két legkedvesebb zálog
ra, Jézusra és Máriára kérlek és
könyörgök, add, hogy minden tisz
tátalanságtól menten, szennyezet
len elmével, tiszta szívvel és szűzi
testtel, mindíg tökéletes tisztaság
ban szolgáljak Jézusnak és Máriá
nak. Amen."

(3 é. b. m. - T. b. h. - S.' P. A.
1936 máj. 18. - 435.)

211.
,,0 Szent József, szűz atyja

Jézusnak, tisztaságos jegyese Szűz
Máriának, kérd Jézust, az Isten
Fiát érettünk mindennap, hogy az
ő kegyelmének fegyverével meg
erősítve, becsülettel kűzdjünk az
életen át, hogy halálunkkor ugyanő
megkoronázzon mínkeU"

(500 n. b. m. - S. P. A. 1931 máj.
23. - 439.)

218.
"Emlékezzél meg rólunk, Szent
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József, és légy hathatós könyörgé
sed' által nevelt Fiadnál közben
járónk; nyerd meg számunkra a
Boldogságos Szűznek, a te Jegye
sednek kegyét is, ki Anyja annak,
aki az Atyával és Szentlélekkel él
és uralkodik örökkön-örökké.
Amen."

(Sziénai Szent Bernardin. - 3 é. b.
m. - T.. b. h. - S. P. A. 1936 jún.
13. - 437.)

219.
Szent József "képe előtt áhitattal

imádkozott 1 Miatyánk, 1 Udvöz
légy, 1 Dicsőség a következő fo
hásszal: "Szent József, könyörögj
érettem!" .

(300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1936 okt. 12. - 431.)

220.
"Szentséges Szülőanyád Jegye

sének pártfogására támaszkodva
kérjük, Urunk,. kegyességedet,
hogy szívünk minden földit meg.
vessen és téged, igaz Istent, töké-.
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letes szeretettel szeressen.. Ki élsz
és uralkodol örökkön-örökké.
Amen."
_ (Római Misekönyv. - 3 é. b. m.
- T. b. h. - S. P. A. 1936 nov. 12. 
441.)

221.
"Oltalmazd, Urunk, Péter és Pál

apostolaid pártfogásában bízó né
pedet és állandó védelmeddel őrizd
meg. Krisztus Urunk által. Amen."

(300 n. b. m. - T. b. h. -S. P. A.
1934 nov. 22. - 442.)

222.
,,0 Szent Joakim, Szent Anria

hitvese, a kedves Szent Szűz Édes
atyja, légy segítségére szolgáid
nak!"

(300 n b. egyszer napjában. 
X. Pius Manu Propr. exhib. 1906 jún.
16. - 452.)

223.
"Alázatos Néri Szent Fülöp, kérd
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a szeplőtelen Szűzet, Isten szűlőjét

érettem!"
(100 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.

1921 ápr. 7. - 506.)

224.
"Szent Miklós, Krisztus dicsősé

ges hitvallója, légy kegyes és kö
nyörületes Irántunk!"

(laO n.. b. m. - S. P. A. 1924 jan.
28. - 510.)

225.

"Szent Jeanne d'Arc, Krisztus
királyságának apostola, könyörögj
érettünk!"

(300 n. b. m. - Breve 1927 jan.
11. - 530.)

226.

,,0 dicsőséges Szent Rita, aki a
mi Urunk Jézus Krisztus kínteljes
szenvedésében oly csodálatosan
részesültél, közbenjárásod által
nyerd meg nekem, hogy ez élet
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nevezett
áhitattal
ezzel a

büntetését megadással viseljem, és
pártfogolj minden szükségemben!"

(300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1936 márc. 2. - 525.)

227.
Saját Védőszentünkhöz:

"Mennyei Pártfogóm, kinek ne
vével dicsekszem, járj közben
érettem Istennél állandóan: erősíts
a hitben; szilárdíts az erényben;
oltalmazz az életharcban, hogy a
gonosz ellenségen győzedelmes
kedve az örök dicsőséget elnyerni
méltó legyek. Amen."

(300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1927 jún. 10. - 535.)

228.
A Gyermek Jézusról

Szent Teréz képe előtt
imádkozott 3 Dicsöség
fohásszal:

"Gyermek Jézusról nevezett
Szent Teréz, könyörögj érettem!"

(300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1935 szept. 30. - 532.)
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229.

"Isten, ki a Gyermek Jézusról
nevezett Szent Teréz lelkét szere
teted szellemével felgyullasztot
tad, add, hogy mi is szaressünk
és sokat tehessünk azért, hogy
mások is szeressenek Tégedi Úgy
legyen!"

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

230.
Berchmans Szent : János képe

előtt áhitattal imádkozott l Mi
atyánk, l Udvözlégy, l Dicsőség
e fohásszal:

"Szent János, könyörögj éret
tem!"

(300 n. b. m. ~ T. b. h. - S. P. A.
1936 szept. 25. - 486.)

231.
Alacoque Szent Margit képe

előtt áhitattal imádkozott 3 Dicső
ség e fohásszal:
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"Szent Margit, könyörögj éret
tem!"

(300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1936 nov. 26. - 528.)

232.

A Fájdalmas Szűzről nevezett
Szent Gábor képe előtt áhitattal
imádkozott 1 Miatyánk, 1 Udvöz
légy, 1 Dicsőség e fohásszal:

"Szent Gábor, könyörögj éret
tem!"

(300 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1936 szept. 25. - 504.)
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A meghalt hivekért

233.

"Adj nekik, Uram, örök nyugo
dalmat, es az örök világosság
fényeskedjék nekik. Nyugodjanak
békében. Amen,"

(Csak a meghalt hívekre alkalmaz
ható. 300 n. b. m. - S. P. A. 1927
máj. 17. - 536.)

234.

"Kegyes Úr Jézus, adj nekik
örök nyuqodalmatl"

(Csak a meghalt hívekre alkalmaz
ható, 300 n. b. m. - S. Congr. S.
Offic. 1909 márc. 18. - 537.)

235.

"Istenem! Áraszd áldásodat és
irgalmasságodat mindenkire és a
tisztítótűzben szenvedő azon lel-
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kékre, akikért szeretetből, hálából
vagy barátságból imádkozni tarto
zom és imádkozni akarok. Úgy
leqyen!"

(300 n. b. m. - Breve 1922 dec. 3.
- 13.)

236.
"A mélységből kiáltok, Uram,

hozzád ..." (128-ik zsoltár), vagy
e helyett: 1 Miatyánk, 1 Udvöz
légy e fohásszal: "Adj nekik
Uram, örök nyugodalmat stb."

(3 é. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1933 máj. 29. - 539.)

Egyháziakért
237.

"Isten, ki elrendelted, hogy apos
toli papjaid között szolgáid püs
pöki vagy papi méltóságban mű
ködjenek, add kérünk, hogy azok
nak örök társaságához is tartozza
nak. Krisztus Urunk által. Amen."

(Római Misekönyv. - 3 é. b. m. 
T. b. h. - S. P. A. 1936 okt. 25. 
553.)
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Szülökért

238.
"Isten, ki megparancsoltad, hogy

atyánkat és anyánkat tiszteljük,
könyörülj meg kegyesen atyám
és anyám (vagy: atyám - anyám)
lelkén, bűneiket (bűneit) bocsásd
meg és add, hogy az örök dicsöség
örömében őket (ót) viszontláthas
sam. Krisztus Urunk 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, ki

nek irgalmáért esdve könyörgünk,
hogy szolgádnak ... -k lelkét, akit
e világból elszólítottál, a' fény és
a béke honába helyezzed és szen
teidnek sorsában részesítsd. Krisz
tus Urunk által. Amen."

(Római Misekönyv. - 500 n. b. m.
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- T. b. h. - S. P. A. 1936 jún. 24.
- 554.)

Meghalt nőért, névszerint

240.

"Kérünk téged, Urunk, hogya
te kegyességed szerint könyörülj
szolgálód ...-k lelkén, akit miután
a halandóság fertőzetéből kivet
kőzött, tégy az örök üdvösség ré
szesévé. Krisztus Urunk - által.
Amen."

(Római Misekönyv. - 500 n. b. m.
- T. b. h. - S. P. A. 1936 jún. 24.
- 554.)

Boldog halálért

241.

"Hirtelen és készületlen haláltól
ments meg Uram, minket!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1935 nov.
12. - 590.)
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242.

"Add nekünk, Urunk Jézus,
Szent Családod dicső példáját
állandóan követnünk, hogy halá
lunk óráján segítségünkre sietve
Édesanyád, a szentséges Szűz és
Szent József, érdemeseknek találj
arra minket, hogy az örök hajlé
kokba befogadj: ki élsz és ural
kodol mindörökkön-örökké.

Amen."
(Római Misekönyv. - 3 é. b. m.

- T. b. h. - S. P. A. 1934 nov. 22.
- 597.)

243.

"Add, kérünk Uram, hogy halá
lunk óráján a szentségekkel meg
erősítve, téged minden vétkünkért
megengesztelve, méltók legyünk
rá, hogy minket, örvendezóket, a
te irgalmasságod. ölébe befogadj.
Krisztus Urunk által. Amen."

(Római Misekönyv. - 3 é. b. m, 
T. b. h. - S. P. A. 1936 nov. 11. 
604.)
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244.
"Mindenható és irgalmas Isten,

aki az emberi nem számára mind
az üdvösség eszközeít.. mind pedig
az örök élet jutalmait megállapí
tottad, tekints kegyesen reánk,
szolgáidra; erősítsd meg a lelke
ket, melyeket teremtettél, hogy
elkőltözésük idején a szent angya
lok keze által, a bűn szennyfoltja
nélkül, neked, Teremlőjüknek be
mutattatni méltók legyünk. Krisz
tus Urunk által. Amen.".

(Római Misekönyv. - 3 é. b. m, 
T. b. h. - S. P. A. 1935 szept. 9. 
602.)

245.
"Én Uram, én Istenem! A te ke

zedből már most teljes önmeg
adással és készséggel elfogadok
bárminő halált minden aggódásá
val, szenvedésével és fájdalmával
együtt, amint Neked tetszeni fog."

(7 é. b. m. - T. b. a halál óráján,
ha életünkben legalább egyszer fel
indítottuk a fenti imában. kifejezett
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megadást Isten akaratában. Az ima
szövege nincs pontosan előírva. Jelen
ima szöveg az Esztergomi Főegyhm.
Hatóság 1905/4643. sz. a. jóváhagyva.

Feltételek: méltó szentgyónás,
szentáldozás, a pápa szándékára imád
kozott 1 Miatyánk, 1 Udvözlégy és
1 Dicsőség. - S. P. A. 1932 márc. 18.
- 591.)

A haldoklókért
246.

,,0 legkegyesebb Jézus, lelkek
szerelmese, szentséges Szíved ha
lálküzdelmére és szeplőtelen Szűz
anyád fájdalmaira esdve kérlek,
mosd meg Véredben a halálküzdel
müket most vívó bűnösöket az
egész világon, akik még ma meg
halnak. Amen.

Jézusnak halállal küszködö
Szíve, könyörülj a haldoklókon!"

(300 n. b. m, - T. b. h., ha egész
hónapon át naponta három megkülön
böztetett időben -pl. reggel, délben
és este - imádkozzuk. - S. P. A.'
1933 máj. 15. - 625.)
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247.
A hívek valahányszor az egész

világon haldoklókat kegyes imájuk
által Istennek ajánlják,

(300 n. b. m. - S. P. A. 1932 ápr. 10.
- 623.)

Az Egyházért

248.
"Fogadd kérünk, Urunk, megen

gesztelődve Anyaszentegyházad
könyörgéseit, hogy minden vi
szálytés tévelyt lerombolva, biztos
szabadsággal szolgáljon neked.
Krisztus Urunk által. Amen."

(Római Misekönyv. - 3 é. b. m. 
T. b. h. - S. P. A. 1934 márc. 9. 
668.)

249.
"Kérünk, Uram, védd meg a

Boldogságos, mindenkoron Szűz
Mária közbenjárása által minden
viszontagságtól színed előtt egész
szívvelleboruló ezen családodat és
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az ellenség cselvetéseitőlkegyesen
óvd meg. Krisztus Urunk által.
Amen."

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

250.
"Hogy az Anyaszentegyház

ellenségeit megalázni méltóztassál,
kérünk Téged, hallgass meg mín
ket!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1936 szept.
1. - 667.)

251.
"Gyermek Jézusról nevezett

Szent Teréz, a Missziók Pártfogója,
könyörögj érettünk!"

(100 n. b. m. - Breve 1928 júl. 9.
- 531.)

Békéért

252.
"Adj Urunk kegyesen békét

napjainkban, hogy írqalmasséqod
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művével megsegítve, a bűntől
mindíg mentek, mind pedig mín
den háborúságtól biztonságosak
legyünk. Krisztus Urunk által.
Amen."

(Római Misekönyv. - 3 é. b. m.
- T. b. h. S. P. A. 1932 márc. 3.
- 652.) ,

253.
"Isten, a béke szerzője és ked

velője, akit megismerní élet, aki
nek szolgálni annyi, mint uralkod
ni, védelmezz minket, kik hozzád
könyörgünk, minden támadás
ellen, hogy akik a te oltalmadban
bízunk, semmiféle ellenséges fegy
vertől ne féljünk. Krisztus Urunk
által. Amen,"

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

A Pápáért
254.

"Úr Jézus, fedd be isteni Szíved
oltalmával. Szentatyánkat, apápát:

122



légy világossága, erőssége és ví
gasztalása.:

(300 n. b. m. - S. P. A. 1933 jún.
19.. - 605.)

255.

"Imádkozzunk szentséges Atyán
kért, ...-ért.

Az Úr őrizze, éltesse és tegye
boldoggá őt a földön és ne adja
őt ellenségei kezébe," .

1 Miatyánk, 1 Udvözlégy.
(3 é. b. m. - T. b. h. - S. P. A.

1931 okt. 12. - 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, hasz
nukra legyen, hogya rábízott
nyájjal együtt az örök életre el-
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jusson. Krisztus Urunk által.
Amen."

(Római Misekönyv. - 3 é. b. m. 
T. b. h. - S. P. A. 1934 nov. 22. 
609.)

A papságért

257.
"Jézus, a világ Udvözítő]e, szen

teld meg a te papjaidat és pap
jelöltjeidet!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1937 ápr.
12. ~ 611.)

258.
"Isten, ki fölséged dicsőségére

és az emberi nem üdvösségére
Egyszülöttedet legfőbb és örök
Főpappá rendelted, add, hogy aki
ket Ö szolgáinak és titkai sáfárai
nak választott, a kapott hivatás
betöltésében hüségeseknek találja.
Ugyanazon Krisztus Urunk által.
Amen."

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

124



259.

"Uram, küldj munkásokat a te
aratásodba!"

(500 n. b. m. - T. b. h. - S. P. A.
1934 nov. 22. - 560.)

260.

"Uram, küldj szent papokat és
buzgó szerzeteseket Egyházad
nak!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1923 júl.
27. - 559.)

261.
A papi és szerzetesi hivatások

előmozdításáértbármilyen, az egy
házi hatóságtól jóváhagyott, áhi
tattal végzett ima:

(7 é. b. m. - T. !J. h. - S. P. A.
1932 márc. 18. - 562.)

262.
"Ú Mária, a papság Királynője.

könyörögj érettünk; esdj ki szá
munkra sok és szent papot!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1923 jan.
16. - 558.)
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Egyháziak önmagukért

263.

,,0 jóságos Jézus, tedd, hogy
Szíved szerint való pap legyek"
("O bone Jesu, fac, ut sim sacer
dos secundum Cor tuum!"]

(300 n. b. m. - Breve 1924 febr. 11.
- 681.)

Papnövendékek:

264.

,,0 jóságos Jézus, tedd, hogy
Szíved szerint való pappá alakul
jak!" ("O bone Jesu, fac, ut eva
dam sacerdos secundum Cor
tuum!")

(300 n. b. m. - Breve 1924 febr. 11.
- 671.)

265.
"Jézus eucharisztikus Szíve, a

papi szívnek mintaképe, könyörülj
rajtunk!" - ("Cor Jesu Eucharis-
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tícum, cordis sacerdotalis exem
plar, miserere nobis!")

(300 n. b. m. - X. Pius, Manu
Propr. exh. 1907 szept. 11. - 238.)

266.
"Jézus Szíve, a szeretet :áldo

zata, tégy engem Neked élő, szent,
Istennek tetsző áldozatta!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1937 máj.
13. - 673.)

Nemkatolikusok megtéréséért

261.
"Hogy minden tévelygőt az

Anyaszentegyház egységébe visz
szahívni és az összes hitetlent az
evangélium világosságára vezé
relni méltóztassál, kérünk, Uram,
hallgass meg minket!"

(300 n. b. m. - S. P. A. 1927 nov.
15. - 575.)

268.
"úr Jézus, a világ legkegyesebb

Megváltója, szentséges Szívedre
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könyörögve kérünk, hogy minden
tévelygö juhod hozzád, lelkük
Pásztorához és Püspökéhez meg
térjen: ki élsz és uralkodol örök
kön-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.)

Jótevőinkért

210.
"Méltóztassál megfizetni, Uram,

minden jótevönknek a te nevedért
érz örök életteli"

(300 n. b. m, - S. P. A. 1933 jún.
17. - 620.)

Gyermekek imája
211.

"J::des Jézus, ki mint gyermek,
Názáretben Szűz Máriának és
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Szent Józsefnek engedelmeskedve,
a szülők iránt való kegyeletnek
és engedelmességnek, valamint
mindenki iránt a kiváló tisztelet
adás ragyogó példáját hagytad
ránk, áhitattal kérlek, tedd, hogy
mindíg és mindenkiben Téged
meglátni törekedj em, hogy. évek
ben gyarapodva kegyelemben és

_szeretetedben is növekedjem. ki
élsz és uralkodol örökkön-örökké.
Amen,"

(300 n. b. m. - Breve, 1924 jún. 25.
- 704.)

Búcsúlma azok számárá, akik
templomok berendezésén. egy
házi ruhák készítésén és javítá-

sán dolgoznak

272.

"Jézus, utunk és életünk, kö
nyörülj rajtunk!"

(300 n. b. m., munka közben imád
kozva. - S. P. A. 1933 júri. 2. 
660.) .
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