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IMADKOZZUNK AZ EGYHAZZAL! 

Amikor KrIsztus a földön járt, megtanította 
apostolait imádkozni. Azóta az Egyház s zünt.elenül 
imád.ko~. Az egész világon papjai és szerzetesei 
IDaj~kban vagy -közösen mondják a zsolozsmát. 

Az Egyház imádsága minden hívő számára biz
tos útmutató a helyes imádkozásra. Ezért "ajánlja 
Szentatyánk, XII. Pius pápa "Mediator Dei" c. kör
l~lében, hogya hívek is imáclkozzák a zsolozsmát, 
anna"k egyes rés-zeit akár közösen, akár magukban. 
Mi, hívek, legkönnyebben a reggeli és esti ima közös
ségébe kapcsolód!h.attmk. 

ELeinte talán szokatlan ennek az imádságnak a 
szöv~ge; nemcsak kérünk benne, hanem elsősorban 

dícsérj ük az Istent. 

Milyen jó volna, ha a katolikus családokban leg
alább esténkint együtt mondanák az Egyház imájátl 
A családtagok közül val akri , aki szépen tud. olvasni, 
mondja a "Karvez.etö"-vel jelzett szöveget, a többiek 
felelnek. Lehetőleg az.on a hangOlll, amelyen a kar
vezető kezdte. Igyekezzünk mindíg egyforma DJBJgas-
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ságban tartani a hangot. Ahol az imádság két karra 
oszlik, a család egyik része mondja az első ,kar, má
sik l"észe a második. kar szövegét, hogy ki ne fullad
janak és végig szépen, Isten dícséretéhez méltán 
imádkozzanak. 

A s:rentmisén 'Való részvétel dícséretes módja, ha 
a pappal együtt imádkOZlZuk az Anyaszentegyház év
ezredes gyönyörű imáit és vele együtt mutatjuk be a 
legszentebb áldozatot. Ebben a kis fiiretben a szent
mise állandó imádságait találjuk. Mind@ vasárÍlap 
és hétköznapnak változó szövegét a misekönyvben 
találhat juk meg. . 

Az Egyház imáiból való az itt található étkezés 
előtti és utáni,) munka előtti és' utáni ima is. Imádkoz
zuk szeretettel. A munka utáni imával a magyar föl
dön olyan sajnálatosan elterjedt káromkodásért is 
engeszteJjiiik Istent. 
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AZ EGYHAZ 1tEGGELl IMAJA 

Miatyánk. - űdvözlégy. - Hiszekegy. 
(Csendben.) 

Karvezetö: Istenem, ügyelj segedelmemre. (Ke
resztvetés.) 

Kar: Uram, siess segítségemre. 
Együtt: Diasös,ég az Atyának és Fiúnak és Szent

lél,ek Istennek, miképen ·~ezdetben vala most és 
mindörökké. Amoo. Alleluja. 

(HetvenedvasárnaptóJ nagyböjtön át az AJ1eJuja he
lyett: Dícséret neked, Uram, örök dicsőség királya,!) 

Új nap virradt reánk. Fegyelmezett 
új emberként indulunk, amint az a vi
lágosság fiaihoz illik. 

HIMNUSZ 

I. kar: Ragyogva fénylik már a nap, - Az úr
hoz szálljon énekünk, - Hqgry minden á,rlót úz,zön 
el, - Járjon. ma mindel1iÜtt velünk. 

n. kar: Ny;eLvünket fogja fékre ma, - Ne szól
jon rút perek szava, - Szemünket védőn óvja meg, 
- A hívságot ne lássa meg. . 
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I. kar: La,kjék szívünkben tisztaság, - Távozzék 
minden dőreség. - A testnek dölyfét törje meg -
EteI s italban hősi fék. 

n. kar: Hogy majd a nap, ha távozott - S az 
óra újra éjt hozott, - Lemondástmk szent éneke -
Legyen ai úr dícsérete. - • 

Együtt: Dícsérjiik az örök Atyát, - Dícsérjük 
egyszülött Fiát - S a Szentlelket, Vigasztalót, -
Most és örök időkön át. Amen. 

Karvezető: Allelujal 
". 

(A d ven t b e n: Azon a napon! - B ö j t b e v e
z e t é s r e: Tisz/a szíveI! - B ö j / b e n: Oly igazán, 
mint élek! -A s z e n ved é s h e t é b e n: Szabadíts 
meg!) 

Ezt a napot Isten adta. Hála érlel 
Benne bízva bátorságos reménnyel 
indulunk. Jöhetnek nehézségek. de az 
Úr erejével biztos oa. gyözelmünk. 

117. ZSOLTAB 

I. kar: Aldjátok az Urat, meri nagy az ö jósága, 
- Örökkön él az ő irgalmassága. 

n. kar: Mert hát Izrael áldja: - örökkön él az 
ő irgalmassága. 

I. kar: Hirdesse Áron ága: - Örökkön él az ő 
irgalmassága. 

6 



D. kar: S az istenfélők. mind'M sokasága: -
Örökkön él az ő irgalmassága. 

Szorongatásaimban küldtem az úrhoz szózatot 
- És ő felelt s tága,sságot adott. 

Az Úr velem, nincs hennem tfélel,em, - Ember 
mit árthat érunekem? 

Az úr nekem segedelmem, - Gyülölőimen győ
zedelmes'kedem. 

Jobb az Istenre hagyakodni, - Mint emberek
ben bizakodni. 

Jobb az Istenhez menekülni, - Mint reményt a 
fejedelmekbe vetni. 

Keljenek bár pogányok ,ellenem, - Az úr nevé
ben én bizonnyal szétverem. 

Özönnel álljanak bár köröttes körülem: - Az 
úr nevében én bizonnyal szétverem. . 

Méhek módjára bár körülrajongjanak: - De 
mint a tüskegally, hamar kialszanak: Az úr nevében 
én bizonnyal szétverem. 

Hiába löktél meg, hogy essem el: - Az úr 
mell ettem s fölem~lt. . 

Az úr erőm és énekem - És üdvösség:em lőn 
nekem. 

Az ujjongá,s és győzelem dalával - A jóknak 
sátrai tele: - Győzelmes az úr jobbkeze. 

Magasságos az úrnak jobbja, - Hatalmas az úr 
jobbkeze. 

Én nem halok meg, hanem élek - S az úr tet
teiről beszélek. 
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Megostorozott az úr engem, - De a haJáinak nem 
engedett. 

Nyissátok meg a sz,ent kapukat! - És, beme;gyek 
és á.ldom az Urat. 

Ez a kapu az úmaik kapuja - Csak az igazak 
mehetnek be oda. 

Hálát a.dok neked, nrert rám ügyet! vetettél -
És üdvösségem l,ettél. 

A kö, nút az építők me~tettek, - Köve lett 
szegeletnek. 

Az Úr mívelé ,ezeket: - Csodálatos s~ünk 
előtt, amit cselekedett. 

Ezt a napot az lsten adta, - örvendezzünk és 
vi,gadjtmk mia.tta. 

Adj, Uram, nekünk segedelme t. - Mindvé;g,ig, 
Uram, add kegyelmedet I 

Aldott legyen, ki jő az úr nevében, - Aldunk 
titeket az Úr szentélyében. 

Isten az úr, a világosság nelciink, - Szaggassa
tak virágos ágakat, - Lombozzatok fel ágakkal az 
ol társzarva:kat I 

Istenem vagy te, hálát adok nelood. - Én Iste
nem vagy, IDaI~as:z.tallak téged. 

AMjátok az Urat, mert nagy az ő jósága,
Örökkön él az ö' irgalmassága. 

I. kar: Dicsöség ~ Atyának és Fiúnak és Szent
lélek Istennek, 

II. kar: Miképen kezdetben vala, most és mind
örökké. Amen. 
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Egész szívvel, egyenes lélekkel, biz
tos, kemény léptekkel akarjuk egész 
nap azt az utat járni, amit Isten tör
vénye jelöl ki. Mert ez a boldogság 
útja. 

118. ZSOLTAB 

I. kar: Boldog, akinek útja ISlzenn'yte:1en - S az 
úr törvényét járja slZüntelen. 

II. kar: Boldog, ki bizonyságát meg'foga,dja, -
Egész lelkével az Urat kutatja. 

I. kar: Nem is cselekszik gonoszságokat, - Ha
nem az úrnak útjain halad. 

n. kar: Te tettél törvényt és te tészed, - Hogy 
megtartass·ék rendelés'ed. 

Bár lenne utam hiztOls és kemény, - Hogy igaz
sá,g'aid megőrzeném. 

N em émeik addig megszégyen,ülések, - Míg sze
mem előtt minden rend,elésed. 

Egyenes szívvel fennen áldalak - És meg1anu
lom igazságodat. 

Megőrzöm én i,géidet, ~ Ne hagyj ,el soha en
gemet. 

Ho'gyan tarthatja tisztán az ifjú útjait? - Ha 
szavadhoz szabatkozik. 

Egész szívvel kereslek téged, - Eltévesztenem 
ne hagyd rendelésed. 

Szívem ntélyére rejtem el szavad, - Hogy bűn
nel meg ne bántsalak. 
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Aldott vagy, Uram I Légy nekem - Mondásaid
ban mesterem I 

Ajkaim szerte hirdetik - Szájadnak rendeléseit. 
Bizonyságaid útján nagy az én vtigasságom, -

Miképen mindennemű gazdagságom. 
Törvényeid szívemben forgatom, - Magamban 

útjaid hánytorgatom. 
Örvendezek igéiden - És 'Szavad el nem feledem. 
Dicsöség az Atyának és Fiúna,k és Szentlélek 

Istennek, 
Miképen k,ezdetben vala, most és mindörök,ké. 

Amen. 

Isten törvényeinek útját járom ak
kor is, ha szemben találom magam a 
világgal. A földi jó sors nem minden. 
Itt cs.:Lk jövevények vagyunk. 

118. ZSOLTAB 

(ll. rész;.) 

I. kar: Légy jó, Uram, szolgádhoz, adj nekem 
életet - S én megtartom ig,éidet. 

II. kar: Két szememet nyisd meg, hadd lássák
Törvényeidnek csodálatosságát. 

I. kar: A ,földön én csak jövevény va,gyok. - Ne 
rejtsed tölem el akaratod. 

II. kar: Lelkem mélyében sóvárgás emészt, -
Minden idöben igéidre készt. 
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A gögöseket megpirongatod, - Ki utadról letér, 
az átkozott. 

Véigy el rólam ~égyent, gyalázatot, - Mert bi
zonyságaidban kutatOIk. 

Fejedelmek üljenek sz~e:~ és ellenem zajongja
nak, - Szol~ád, Uram, igéidben marad. 

Bizonyságod nekem vigasztalás, - Eligazító jó
tanács. 

Beleragad a föld porába lelkem. - Igéid sze
rint elev,eníts meg engem I 

Utaim elbeszéltem s te meghal~ttad mind a 
szóm, - Igazaidra légy én oktatóml 

Add rendelésed útját értenem - És én csodái
don elmélkedem. 

Könnye~et sír lelkem a gond miatt, - Egyene
sitsen meg a te szavad. 

Az álnok út tőlem távol legyen, - Törvényed 
add tudtomra kegyesen. 

Én vá,lasztottam az igaz utat, - Enyémmé tet
tem igazságodat. 

Bizonyságaid m.agamhoz öleltem, - Szégyent 
vallani ne engedd a lelkem. 

Törvényeid útján futok, - Mert szívemet kitá-
gítod. . 

Dicsöség .. . 
Miképen .. . 
Karvezető: Alleluja! Aldjátok Istent, mert örök

kévaló. Alleluja! Alleluja! 
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(A d ven t b e n: Azon a IUlpon a hegyek telve lesz
nek édességgel, a halmokról tej és méz folyik. Alleluja; 
- B ö j t b e v e z e t é s r e: Tiszta szívet teremts ben
nem, Istenem és a kitartó lelket újítsd meg bennem! -
B ö j t b e n: Oly igazán, mint élek, mondá az Úr, hogy 
nem akarom a bűnös 'halálát, hanem inkább, hogy meg
térjen és éljen. - A szenvedls hlltében: Sza
badíts meg engem, Uram! és engedj hozzád térnem, 
mert akkor ki merné kezét ellenem felemelni. - H ú s
v é t k o r: Alleluia! Alleluja! Alleluja'!) 

Egy kis fejezet a Szentírásból. Te
kintetünket a végtelenre irányítja. E 
mulandó világban járva egyedül Ben
ne találjuk az élet értelmét. 

][IS FEJEZET 

Karvezető: A századok "halhatatlan és láthatat
lan Királyának, egyedül Istennek legyen dícséret és 
dicsőség mindörökkön-örökké. Amen. 

Hét:kömtapokon: Szeressétek a békét és igazsá
got, mondá az úr, a Mindenható. 

Kar: Hála legyen Istennek. 

A Szentírás szavaira visszhang kél 
lelkünkben: Krisztus az Út, az Igaz-
ság, az Élet. . 

Karvezető: Krisztus, az élö Isten Fia, könyörülj 
rajtunk. 
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Kau Krisztus, az élő Isten Fia, könyörülj raj
tunk 

Karvezető: Ki az Atya jobbján ülsz. 

(A d ven t b e It: Ki eljövendő vagy a világra. 
K a r á c s o n y k o I, M á I i a-ü n n e p e k e n: Ki Szüz-. 
től születtél. - H ú s v é t k o I: Ki halo/taidból föltá
madtál. - M e n n y b e m e n e t e I t ő l p ü n k ö s d i g: 
Ki a csillagok fölé emelkedsz.) 

Kar: Könyörülj rajtunIc 
Karvezető: Dicsöség az Atyánaik és Fiúnak és 

Szentlélek Istennek. 
Kar: Krisztus, az élő lsten Fia, könyörülj raj

tunllc 
Karvezető: Kel j f,el, Krisztus, segits meg minket. 
Kar: És, nevedért szabadíts meg minket. 

Az Úr . törvényeinek útját )arDl, 
krisztusi életet élni a magunk erteje 
kevés. Isten kegyelmét kérjük hozzá. 

Karvezető: Segítségüm:k az Úr nevében. 
Kar:. Ki az eget és földet alkotá. 
Karvezető: Méltóztassál, Uram, ezen a napon. 
Kar: Bűn nélkül megőrizni núnket. 
Karvezető: Könyörülj rajtunk, Uram. 
Kar: Könyörülj rajtunk. 
Karvezető: Irgalmad l,egyen, Uram, rajtunk. 
Kar: Amint benned reméltünk. 
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Karvezető: Uram, hallgasd me.g könyörgés0Ill0t. 
Kar: És kiáltásom jusson eléd. 
Karvezető: Könyörögjünk: Mindenható Úris too , 

aki e napnaJk kezdetéhez elveZiettél mi~et, ~ te ke
gyelmed erejével őrizz meg minket, hogy e napon 
semmi bűnbe ne essünk, hanem a te parancsaid tel
jesítésére szolgáljon minden szavunk, erre irányulja
nak rgpndolataink és cselekedeteink. A mi Urunk Jé
zus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és ural
kodik a SZientIélekkel együtt, Isten mindö,rökkön
örökké. 

Kar: Amen. 
Karvezető: Uram, hallgasd meg könyörgésemet. 
Kar: És kiáltásom jus'son eléd. 
Karvezető: Adjunk hálát az Úrnak. 
Kar: Istennek legyen hála. 

(Itt közös - elmondáskor .elolvassuk a napi szentek
ről - való megemlékezést, vagy .cr szentek életéből az 
e napi sztmt életrajzát.) 

A megdicsöült szentek közbenjárá
sát kérjük. Hiszen az ö példájuk is 
szemünk elött lebeg. 

Karvezető: Kedves az Isten előtt. 
Kar: Szenteinek halála. 
Karvezető: Szűz Mária és a &ente:k mindnyájan 

legyenek közbenjáróink az Úrnál, h~y megnyerhes-
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sük az Ő segítségét és szabadítását, aki él és ural
kodik mindörökkön-örökké. 

Kar: AmI::Il; 

Karvezető: listenem, üg'Yelj segedelmemre. 
(3--szor.) 
Kar: Uram, sies,s segítségemre. 
Karvezető: Dicsöség ... 
Kar: Miképen kezdetben ... 
Karvezető: Uram, irgalmazz neküdd 
Kar: Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgal-

mazz nekünk! 
Karvezető: Miatyánk (csendben). 
Karvezető: És ne vígy mínket a kísértésbe. 
Kar: De sza:badíts m~ a gonosztól. 

Felindítjuk a jószándékot. Minden 
gondolatunk., szav(unk és cselekede
tünk legyen ma és éltünk minden 
napján Isten dicsőségére. Fölajánljuk 
minden munkánkat, amit magunk 
végzünk, vagy mint szülök, elöljárók, 
munka.adók a ránkbízottakkal végez
tetünk. 

Karvezető: Tekints szolgáidra, Uram, és az ő 
munkájukra és irányítsd fiaikat. 

Kar: És az úr világossága legyen felettünk és 
irányítsd, kérünk, munkánkat és igazgasd minden 
tettünket. 
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Karvezető: Dics&ég ... 
Kai: Miképen ... 
Karvezető: Könyörögjünk. Méltóztassál, Urunk, 

Istenünk, ég és föld királya, a mai napon törvényeid
nek megfelelően parancsaid' megtevésére irányítani, 
megszenteJni, vezetni és kOlll1ányozni lelkünket és 
testünket, gondolatainkat, szavainkat és cselekede
teinket, hogy segítségeddel most és núndörökké sza
badok és mentettek lehessünk, világ Megváltója, aki 
élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

Kar: Amen. Adj, Uram, áldást ránk. 

Az Úr áldásával indulunk, hogy 
Szent Pál apostol figyelmeztetése sze
rint, mivel ö irányítja szívünket és 
tetteinket, a mai nap az örök cél 
felé vigyen bennünket. 

Karvezető: Napu~t és cselekedeteinket tegye 
békéssé a mindenható Isten. 

Kar: Amen. 

RÖVID OLVASMANy 

Karvezető: Az Úr irányítsa szívünket és tettein
ket Isten szeretetében és Krisztus béke1ürésében. Te 
pedig, Uram, könyörülj rajtunk I 

(A d ven t b e n: Könyörülj rajtunk, Uram, hisz té
ged vártuI!Jk; légy ,olt.almazónk reggeltől és légy mene
dékünk a szorongatás idején. Te pedig ... - N a g y-
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b Ö j t b e n: Keressétek az Umt, amíg megtalálható; 
hív játok. őt, amíg közel van. Te pedig. .. A s z e n v e
d é s h é t é b e n: Arcomat nem fordítom el azoktól, 
akik vádolnak és gyaláznak engem, mert az úristen fJ/Z 
én segítségem é8 ezért nem szégyenülök meg. Te pe
dig. " - H ú s v é t k o r: Ha feltámadtatok Krisztus
s.al, lakkor azokat keressétek, amik fent vannak, ahol 
Krisztus ül az Isten jobbján; az ..égieket keressétek, 
ne pedig a földieket. Te pedig .. . ) 

Kar: Istennek le.gyen hála! 

Isten áldásával indulunk napi Ipun
kánklla. - Isten áldásával igyekszünk 
ma és mindennap az örök haza felé. 

Karvezető: Segítségünk az Úr nevében. 
Kar: Aki az eget és földet alkotá. 
Karvezető: Kérjétek áldását. 
Kar: Aldj meg, Ist~l 
Karvezető: Aldjon m~ az Úr (keresztvetés) és 

védelmezzen. meg minden gonosztól és v,~ min
ket uj örök életre; a megholt hívek pedig Isten ir,gaJ
mábólbékességben nyugodjanak. 

Kar: Amen. 
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A KÖZÖS SZENTMISE 

(Amikor a pap az oltárhoz megy és a L é p c s á
i m á b a n a 42. zsoltár szavával sóhajt az Isten felé, 
énekeljünk a miseénekbáJ, majd indítsuk fel a bána
tot és imádkozzuk el a pappal a K ö z g y ó n á s t.) 

Gyónom a mindenható Istennek, - a Boldogsá
gos, mindenkor Szűz Máriána,k, - Szent Mihály fö
angyalnak, - Keresztelő Szent Jánosnak, - Szent 
Péter és Pál apostoloknak, - minden szenteknek és 
neked, Atyám, - hogy sokat vétkeztem gondolattal, 
szóval. és cselekedettel. - En vétkem, én vétkem, én 
igen nagy vétkem. - Kérem azért a Boldogságos, 
mindenkor Szűz Máriát, - Szent Mihály főangyalt, 
- Kel"1esztelö Szent Jánost, - Szent Péter és Pál 
apostolokat, - az összes szenteket és téged, Atyám, 
- imádkozzatok érettem a mi Urunkhoz, Istenünkhö~. 

(Mosr ügyeljünk az előimádkozó szavára, aki fel
olvaSsa a szentmise B e k e z d é s é t, a szentmise nyitá
nyát, amely után hangos szóval kérjük a Mindenható 
irgalmát:) (Kyrie.) 
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I. kar: Uram, irgalmazz nekünk! 
II. kar: Uram, irgalmazz nekünk I 
I. kar: Uram, irgalmazz nekünk I 

n. kar: Krisztus, kegyelmezz nekünk J 

I. kar: Krisztus, kegyelmezz nekünk J 



II. kar: Krisztus, kegyelmezz nekiiJnkl 
I. kar: Uram, irgalmazz nekü:nk! 

II. kar: Uram, irgalmazz nekünk! 
I. kar: Uram, irgalmazz nekücld 

(A mennyei Atya megkönyörül rajtunk és a szent
misében elküldi egyszülött Fiát, ezért mondjuk az an
gy,alsereggel:) (Glória.) 

Dicsőség Istennek a magasságban - és békes
ség a földön a jóakaratú embereknek. - Dícsérünk 
téged! - Aldunk téged! - Imádunk téged! - Di
osőítünk téged! - Hálát adunk neked, a te nagy di
csőségedért, - úristen, mennyei Király, mindénhaió 
Atyaisten! - úr Jézus Krisztus, egyszülött Fiú. -
úristen, Istennek Báránya, az Atyának Fia. - Aki 
elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, - AJki 
elveszed a vÍiág bűneit, fogadd el könyörgésÜ!nket. -
Aki az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. -
Mert egyedül te vagy a szent, - egyedül te vagy az 
úr, - egyedül te vagy a In.aJgaJSSágbeli, Jézus Krisz~ 
tus. - A Szentlélekkel egyetemben, az Atyaisten di
csőségében. Am~n. 

(Az előimádkozó a pappa] .egyidóben elimádkozza 
a mise K ö n y ö r g é s é t. A pap ezután .cl S z e n t l e c
két és az Evangéliumot imádkozza - {ez.alatt 
énekeljünk/, - amit azután hangosan magyarul is fel
olvas s megmagyaráz: ez a Szentbeszéd, amely után 
az isteni tanítások összeloglalásaként mondjuk el közö
sen szent hitünk foglalatát, a H i t vall á s t, amit a p,ap 
is imádkozik. 



l. Ezután következík oa szentmise első lőrésze: ,a z 
á l d o z a t e l ő k é s z Í t é s e. Az áldozat nem más, ,mint 
Istennekac10tt hódoló ajándék. Kapcsolódjunk bele 
Krisztusnak a szentmisében megújuló áldozatába azzal, 
hogy minden szentmisében mi lis valami ajándékot (pl. 
önmegtagadást, jócselekedetet) teszünk az oltárr,a. 
Mialatt az előimádkozó lelolvassa a F e I a j á n l á s i 
é n e k e t, gondoljunk a mi ajándékunk felajánlására. 
Utána mondjuk közösen a pappal:) 

(A kenyér felajánlása:) Fogadd el, SZ0Ilt Atya, 
- mindehható örök Isten, - ezt a szeplőtelen ado
mányt, - amelyet én, méltatlan szolgád, felajánlok 
neked, - élő és igaz Isten0IIl11ek. - számtalan bű
nömért, - sértés,eimért és hanyag!$ágaimértj - föl
ajánlom minden itt körülállókért, - söt minden ,ke
resztény hivökért, - élőkért és holtakért, - hogy 
nekem és Inekik üdvösségünkre váljék az örök életre. 
Amen. 

(A lelajánlás többi imája és szertartása aJatt énekel
jünk, amíg az előimádkozó imára nem hív, v,agy mond
juk az' ének helyett közösen a többi lelajánló imát.) 
. (A kehely felajánlása:) Fölaiá.nljuk neked, 
Ur~ az üdvösség kelyhét - és kérjük k~essége
det, =-- hogy isteni Fölséged színe elébe - a mi és az 
egész. világ üdvösségéért, - édes illattal szálljon föl. 
Amen. 

(Önmagunk felajánldsa:) Alázatos szívvel és tö
rődött lélekkel fogadj el minket, Urunk, - és add, 
hogy úgy szálljon ma eléd áldozaiwnK, - hogy tes
sék neked, Oristen. 
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Jöjj el, megszentelö, nú:ndenható, örök Isten -
és áldd ~ ezt a szent nevednek előkészített áld9"' 
zatot. . 

Fogadd kegyesen, Szentháromság, - ezt a fel
ajánlott adományt, - amelyet neked elhoztunik, -:
a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésének, - föIfá
madásá.n.ak és mennybemenetelének emlékére, - a 
BoldogsáJgos és núndenkor Szűz Mária, - Keresz
telő Szent János, - Szent Péter és Pál apostol, -
e~ és minden szentnek tiszteletére: - hogy nekik 
tiszteletíilkr,e, - nekünk pedig üdvösségünkre váljék, 
- és hogy érettünk közbenjárjanak a mennyekben 
azok, alcilmek emlékét üljük a föMön. - Ugyan
azon Krisztus, - a mi Urunk által.-Amen. 

Előimádkozó: Imádkozzatok, testvérek, hogy az 
én áldozatom és a tiétek elfogadható legyen a min
denható Atyaisten előtt. 

Mind: FOigadja el az Úr kezedből ezt ·az áldo
zatot - nevének dícséretére és dicsőségére - a 
mi javunkra és az eg·ész Anyaszentegyház javára. 
Amen. 

(Mosta pap C s e n d e s i m á t mond, amelyben az 
áldozati .ajándék elfogadását kéri. Ha az összes felaján
lási imákat elmondtuk, most énekelhetünk. Azután a 
H á l a é n e k e t zengi el a pap, amelynek befejeztével 
az angyalok hódolatával mondjuk:) (Sanctus.) 

Szent, s.zent, szent a seregek Ura, Istene. - Tele 
van az ég / és. föld a te dicsőségeddel. - Hozsanna 
a magasságban. - Aldott, ki az Úr n'eV'ében jő. -
HoZ1S8 nna a magasságban. 
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(II. A K á n o n-ban a pap az E g Y h á z é r t, a pá
páért, cll megyéspüspökökért, majd az é l ó k é r t 
i ln á d k o z i k (itt mi is gondoljunk azokra, akikért 
imádkozni akarunk), végül a s z e n t e kegyességének 
győzelmes seregét hívja segítségül az áldozat bemuta
tásához. Eza/aU énekeljünk. 

Következik maga az A l d o z a t. A pap isteni hatal
mával átváltoztatja a kenyeret és bort Krisztus szent 
testévé és vérévé, és imádásra mutatja fel. Krisztus itt 
van közöttünk .a.z oltáron. Most áldozt,a fel magát ér
tünk, mint egykor a keresztfán. Imádattal tekintsünk a 
felmutatott sz.ent színekre. 

AtváJtozt·atás után a pap m e g e m l é k e z i k az Úr 
haJáláról, föltámadásáról, mennybemeneteléról, azután 
[ölvonullatja az ószövetségi előképeket, majd pedig a 
szentek egyességének szenvedó egyházára gondol a 
h n lot t a k r ó l való megemlékezésében. Végül III a
g u n k é r t, a bűnös -szolgákért, a küzdő Egyházért 
imádkozik cll pap. Ezalatt hódoljunk szentségi énekkel 
az oltáron közöttünk lévő Krisztusnak. 

Ill. Következik az á l d o z a t i l a k o m a, a szent
áldozás. Krisztus jön hozzánk. Azt, amit a felaj-ánJás
ban ajándékul adtunk, most megszentelve, Krisztus tes
tében, százszorosan vissz.akapjuk. Mi ajándékul az áldo
zatot adjuk Istennek; lsten ajándéka a kegyelem, a ke
gyeIem forrása pedig Krisztus szent teste és vére. Igy 
függ össze 'a szentmiseáldozatban a felajánlás és az ál
dozás. A s z e n t á l d o z á s i e l ő k é s z ü l e t e t a leg
szebb imával, az Úr imájával vezeti be az Egyház.) 

Előimádkozó: Könyörögjünk I Üdvös parancso-
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latok késztetés ére és isteni tanítással kioktatva mer
j ük imádkozni: 

Mind: Miatyánk ... 
(Azután .így !kérjük a hozzánk jövő Krisztust:) 

Isten Báránya, aki elveszed a világ b.űneit, il'gal-
mazz nekünk. 

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, irgal
ma.zz IlJekünk. 

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, adj 
békét nekünk. 

(Az áldozati lakomára készülve mondjuk még el 
e szép áldozási imákat:) 

Uram, Jézus Krisztus, - aki azt mondottad 
apostolaidnak: - békét adok nektek; - az én béké
met adom nektek - ne tekintsd az én vétkeimet, -
haIlJem Anyaszentei!yházad hitét - és azt jóakaratod 
szerint tartsd meg békében és e~ysé2'ben; - aki élsz 
és uralkodol mint Isten, mindörökké~ Amen. 

Uram, Jézus Krisztus, - az élő Isten Fáa, -- aki 
az Atya akaratából - a Szentlélek közreműködésé
vel, - halálod által a világnak életet adtál, - sza
badíts meg engem ezen szentséges tested és véred 
által - minden gonoszságomtól és minden rossztól; 
- add, hogy parancsaidhoz mindíg ragaszkodjam -
és ne engedd, hogy valaha elszakadjam tőled. -
Aki ugyanazon Atyaistennel és a Szentlélekkel
élsz és uralkodol, Isten, örőkkön-örökké. Amen. 

Testednek vétele, Uram, Jézus Krisztus, - ame
lyet én méltatlan, magamhoz venni bátorkodom, 
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ne váljék ítéletenu-e és kárhozatomra., - hanem ke
gy,ességed szerint .,-- szolgáljon leBrem és testem ol
talmára és ~ógyulására. - Aki ~lsz és uralkodol -
az Atyai,slennel és a Szentl~eikkel egyetemben, -
Isten mindörökké. Amen. 

A mennyei keny.eret veszem magamhoz - és az 
Úr nevét hívom segítségül. 

(Aldozás előtt mondjuk:) 

Uram., nem vagyok méltó, hogy hajlékoanJba JOll, 
- hanem csak egy szóval mondd - és meggyógyul 
az én lelloom. (Háromszor.) 

(Aldozás alatt -énekeljünk az Oltáriszentségről. Ha 
lehet, necsak lelkileg, hanem szentségil.eg is fogadjuk 
magunkhoz Krisztust.) 

(Az áldozás végén mondjuk:) - Amit szánkkal 
magunkhoz vettünk, Urunk, - fogadjuk azt tiszta 
szivbe és a földi adomány váljék számunkra az 
örölcl<évalósáig eszközlőj évé. 

T,ested, Urunk, amit magamhoz vettem - és vé
red, amit ittam, - ha.ssa át bensőmet: - és add, 
hogy ne maradkon bennem a" bűn.nek semmi foltja -
miután a tiszta és szent misztériumok m.egújítottak: 
- aki élsz és uralkodol mindörökké. Amen. 

(Vagy föl olvassa az előimádkozó az A l d o z á s i 
é n e k e t és .a H á l a a d á s t az áldozásért. Vagy amíg 
cr pap az E l b o c s á t á s t, A l d á s t és U t o l s ó e van· 
g é l j u m o t imádkozza, addig énekeljünk és adjunk 
Így hálát a szentmise kegyelméért.) 
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ÉTKEZÉS ELOTTI IMA 

Aldj meg minket, Úristen, s ezen adományaidat, 
amelyeket a Te b:ökezüségedböl akarunk magunkhoz 
venni, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. 

ÉTKEZÉS UTAN I IMA 
Hálát adunk neked, mindenható Úristen, minden 

jótéteményeidért, aki élsz és uralkodol mindörökké. 
Amen. Fizess meg, Uram, minden jótevönknek a te 
szent nevedért az örök boldogsággal. Amen. 

MUNKA ELÖTTI IMA 
Karvezető: Aki az Urat féli, - Im így megál

datik. 
I. kar: Boldog ember, ~ téli az Urat, - Aki az 

Úrnak ösvényén halad. 
II. kar: Kezed munkáját élvezni fogod, - Bol

dog leszel és jó leszen sorod. 
Karvezető: Aki az Urat féli, - Im így megál

~atik. 
Mind: KönyörögjÜnk! Kérünk téged, Úristen, -'

nyujtsd segítő jobbodat - az égből nekünk, - hogy 
téged méltó szívvel keressünk és mindazt - amit 
méltóképenkérűnk, megnyerhessük. - Add, hogy 
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szent hitünkben állhatatosak - és hozzád mindenkor 
hűségesek maradjunk, - szeretetben megerősöd
jünk - és töled semmi kísértésben el ne szakadjunk. 
- Amen. 

MUNKA UTANI IMA 

I. kar: Aldott legyen az Isten. 

II. kar: Aldott legy.en szent neve. 

I. kar: Aldott legyen Jézus Krisztus valóságos 
Isten és valóságos ember. 

II. kar: Aldott legyen Jézus neve. 

I. kar: Aldott legyen s~entséges Szíve. 

II. kar: Aldott legyen Jézus a legméltóságosabb 
ol táriszentségben. 

I. kar: Aldott legyen Isten fölséges Anyja, 
Mária. 

II. kar: Aldott legyen szent és szeplőtelen fo
gMlitatása. 

I. kar: Aldott legyen a Szűz és Anya neve: 
Mária. ' 

II. kar: Aldott legyen Szent József, - Mária 
legtisztább jegyese. 

Mind: Aldott legyen Isten az ő angyalaiban és 
szentjeiben. Amen. 



AZ EGYHAZ EST11MAJA 

Elmúlt a nap. S egyszer éltünk nap
ja is leáldozik. Isten áldása tegye 
tökéletessé mindkettő befejezését. 

Kar: Uram, adj áldást ránk 

Karvezető: Nyugodalmas jó éjtszakát és töké
letes befejezést engedjen nekünk a min<1enható úr. 

Kar: Amen. 

A ránkboruló éjtszaka a bűn sö
tétségének is jelképe. Szent Péter fi
gyelmeztető szavára ügyeljünk! 

RÖVID OLVASMANY 

Karvezető: Testvéreim! Józanok legyetek és vi
gyázzatok, mert ellenségtek, az ördög, mint az ordító 
oroszlán körüljár és keresi, hogy kit nyeljen el; áll
jatok neki ellen erős hittel. Te pedig, Uram, könyö
rüljrajtunk. 

Kar: Istennek legyen hála. 

Karvezető: Segítsé~nk az úr nevében. (Kereszt
vetés.) 

Kar: Akli az eget és földet alkotá. 

Karvezető: Miatyánk... (csendben.) 

27 



Mindenekelőtt számot adunk az el
múlt n.apról. Lelkiismeretünkét meg
vizsgálva Isten trónusánál a dicsőült 
szentek színe előtt, igaz bánattal meg
vallj uk bűneinket, ~yöngeségünket, 
hogy' közbenjáró imádsága\.k által 
nyerj ünk bocsána tot, 

Kar: GyótliOm a mindenható Istennek, - a Bol
dogságos, tmindenkor Szűz Máriánakl - Szent Mihály 
főangyalnak, - Keresztelő Szent Jánosnak, - Szent 
PMer és Pál apostoloknak - és minden szenteknek, 
- hogy sokat vétkeztem gondolattal, . szóval és cse
lekedettel. (l ti lelkiismeretvizsgálatot tartunk az 
egész napunkról és lelkeltve magunkban a tökéletes 
bánatot, mondjuk:) Én vétkem, én vétkem, én igen 
nagy vétkem. - Kérem az!ért a Bol,dog~ágos, minden
kor Szűz Máriát, - Szent Mihály főangyalt, - Ke
resztelő Szent Jánost, - Szent Péter és Pál apos
tolokat - és az összes szenteket, - hogy imádkoz
zanak értünk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz. 

Karvezetö: Irgalmazzon nekünk a mindenható 
Isten és bűneinket megbocsátva vezessen be minket 
az örök élewe. 

Kar: Amen. 

Karvezetö: Vétkeink elengedését, feloldozását és 
bocsánatát adja Ille'g nekünk. a mindenható és irgal
mas lsten. (Keresztvetés.) 

Kar: Amen. 
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Karvezetö: Téríts meg minket, szabadító Iste
nünk. 

Kar: És fordítsd el rólunk haragodat. 

Leszá.moltun:k az elmúlt nappal. S 
most elöretekintünk. Az Egyház szo
kásos fohász·ával kezdjük a zsolozs
mázást. 

Karvezető: Istenem, Üigyelj seg,edelmemre. 
Kar: Uram, sÍess segítségemre. 
Karvezető: Dicsőség ... 
Kar: Miképen ... Alleluja. (Vagy: Dícséret ... 

mint a reggeli imában.) 

Karvezető: Könyörülj! (Itúsvétkor: Alleluja.) 

Első zsoltár: a bizalom szava. Biz
vást térek nyugodni, az Úr kiemel a 
szükségből és tágasságot teremt ne
kem, éjtszaka is gondot visel rám. 

4. ZSOLTAa 

I. kar: Hallgas,s meg, hogyha hívlak, üdvömnek 
Isten~, - Tágasságot teremts nekem a bajban. 

II. kar: Halld meg imámat, könyörülj meg raj
tam, - Ti férfiak, meddig tart. szégyenem? 

I. kar: Miért szerettek hívs.ágos dolgokat, -
Miért hánytorgattok hazugságokat? 
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II. kar: Tudjátök meg, jeles csodát mível - Az 
úr a jámboron. 

Az Úr meghallgat, amikor hívom, - Ám hara
gudjatok, csak ne vétkezzetek. 

Kamrátokban .szálljatok ma.g;atokba - És csen
desedjetek. 

Aldozzatok igaz áldozatot - S az úrban bízza
tok. 

Mondják sokan: Valami jót - Ki mutat immár 
nékünk? 

Arcodnak fényességét emeld, Uram, fölébünk l -
Te adsz örömet szív,embe nekem. 

Nrugyobbat, mint övék, mikor - Boruk, búzájuk 
bőséggel terem. 

Bízvást térek nyugodni - És elalszom azonnal 
békességben, 

Mert te, Uram, gondot visel-sz rám - Az egye
dülisé~ben. 

Dicsöség .. . 
Miképen .. . 

Második zsoltár: Isten bátorító 
szava. Nem kell félnünk, baj nem ér
het. Isten vigyáz ránk. Örzöangyalt 
is állított mellénk. 

90. ZSOLTAB 

I. kar: Aki az úrnak lakozik lakába.n - S a 
Fölsé~esnek árnyékában: 

II. kar: Bízvást beszél az úrhoz: Te vagy a me-
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nedékem, - Istenem, Benned bízom, Kősziklám vagy 
Te nékem. 

I. kar: Megment az úr a madarász tőrétől, .,...
A romlás pestisétől. 

n. kar: Szárnyainak veszen árnyékába téged, -
Ölelő szárnyai alatt lészen te menedéked, - Pajzs és 
pán.cél az Úrnak hűsége, 

Ne félj a rémtől, mely éjtszaka jár, - Ne bánt
son a nyíl, mely naponta száll. 

Sem a sötétben ,kúszó döghalál, - Sem a sor
vadás, mely fényes délben pusztít. 

Ezrek hulljanak bár halod felől: - És tízezrek 
jobbfelől, - Baj nem érhet téged. 

Ám bizony, hogy meglátja tenszemed, - Hogy 
meglakolnak a bűnösök. 

Mivelhogy az Úr a te reménységed, - A Ma
gasságos lőn a te menedéked. 

Szerencsétlenség téged nem érhet, - Sem ve
szedelem sátradIhoz nem férhet. 

Angyalainak parancsolt felőled, - Hogy oltal
mazzák flÚnden utadat. 

T enyerÜ:kön fognak hordozni téged, - Köbe ne 
üssed lábadat. 

Áspiskígyón jársz s bazi1iszkuszon majd, -
Oroszlánkölyköket tiporsz szét és sárkányokat. 

Megszabadítom, mivelhogy bizalma - Bennem 
vagyon. 

Mivelhogy nevem ismeri, - Én fölmagasztalom. 
Ha kiált hozzám, meghallgatom szavát, - Mel-
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l,ette leszek a szorongatásban, - Megó'VOm és dicső
séges~é tészem. 

Hosszú évekkel hőséggel me,gJáldom, - És meg
mutatom neki üdvösségem. 

Dicsöség .. . 
Miképen .. . 

Harmadik zsoItár~ a zarándokok bú
csúj.a. Isten templomaiból áradt fe
lénk a kegyelem napközben. S míg 
ránk éjtszaka borul, a' világon meg
számlálhatatlan oltáron mulatják be 
a szentmiseáldozatot. Érdemeiben mi 
is részesülünk. 

133. ZSOLTAB 

I. kar: Most ím mindnyájan az Urat áldjátok, -
Ti minden szolgái az úrnak. 

II. kar: Akik az éjen át - Az úr házában álltok 
I. kar: A szentély felé kezd tárjato1k - És az 

Urat áldjátok! . 
II. kar: A mi Urunk Sionból áldjon meg tégedet, 

Aki teremtett földet és eget. 
Dicsőség .. . 
Miképen .. . 
Karvezető: Könyörülj rajtam, Uram, és hall

gasd meg könyörgésemet! 
(Húsvétkor: Alleluja! Alleluja! Alleluja!) 
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Az éjtsza,kai kísértések ellen kér
jük Isten oltalmát. TestiiIllket védje 
meg. 

HIMNUSZ 

I. kar: Immár a nap l,eáldozotl, - Teremtőnk, 
kérünk Tégrede1, - Légy kegyes és maradj velünk, 
- -Őrizzed, óvjad népedet! 

n. kar: A gonosz álm~ fussanak - És DÚnaen 
éji képzelet, - Az ellent kösse meg kez,ed, - Tes~ 
tünket, hogy ne rontsa meg. 

Együtt, Add nekünk, édes jó Atyánk, - EgyszÜ!
lött Krisztus, add nekünk - Szentlélek lsten, viga
szunk, - Ke~yelmes, őrző Istenünk Amen. 

Egy gondolat a Szentírásból: ol. pró
féta figyelmeztető szava: Isten ne
vét hívjuk segítségül. 

KIS FEJEZET 

Karvezető: Te pedig bennünk vagy, Uram és 
szent nevedet hívjuk, ne hagyj el miruket, Urunk, 
Istenünk. 

Kar: Istennek legyen hála. 
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Szívünk visszhangja a rövid fele
letben: lelkünket a haldokló Üdvözítő 
szavaival ajánljuk mennyei Atyánk
nak. 

Karvezető: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet! 
Kar: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet! 
Karvezető: Megrváltottál núnket, Uram, igaz Iste-

nünk! 
Kar: Ajánlom lelkemet! 
Karvezető: Dicsöség az Atyának és Fiúna:k és 

S:rentlélek Istennek. 
Kar: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet! 
Karvezető: Őrizz meg minket, Uram, szemed fé-

nyeként! . 
Kar: Szárnyaid árnyékában oltalmazz meg nún

ket! 
Karvezető: Ments meg minket! 

A Krisztus vérén megváltott keresz
tények Simeon lelkületével készek a 
Mgy útra. Hisz Krisztus világosságá
ban jártak itt a földön, és Krisztus 
teljes világossága várja öket odaát. 

SIMEON tNEKE 

I. kar: Most bocsásd el szolgádat, Uram, -
Igéreted szerint békességben. 

II. kar: Mert látta szemem - Az űdvözítődet. 
I. kar: Akit rendeltél - Minden nép színe elé. 
II. kar: Világosságul a pogányok meg(Világosí-

tására - és dicsőségül népednek, Izraelnek. 
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I. kar: Dicsőség .. . 
U. kar: Miképen .. . 
Karvezető: Ments meg minket, Uram, mi'kor éb

ren vagyunk, őrizz meg minket, amikor alszunk, hogy 
Krisztussal virrasszunk és békessé~ben nyugod junk. 

(Húsvétkor: Alleluj,a/) 

Még egy könyörgés, hogy azután 
Isten áldásával megbékélt lélekkel 
térjünk nyugovóra. 

Karvezető: Uram, hallgasd me~ könyörgésemet. 
Kar: És kiáltásom jusson eléd. 
Karvezető: Könyörögjünk. Kérünk, Uram, láto

gasd meg ezt a hajlékot és az ellenség minden csel
szövését űzd el messze tőle, hogy szent angyalaid 
lakjanak benne, akik minJket békében megöriznek és 
áldásod l,egyen rajtunik mindíg. A, mi Urunk, Krisz
tus által. 

Kar: Amen. 
Karvezetö: Uram, hallgasd me,g könyörgésemet. 
Kar: És kiáltásom jusson eléd! 
Karvezető: Mondjunk hálát az Úrnak 
Kar: Istennek legyen hála. 
Karvezető: Aldjon és Őrizzen meg minket a min

denható' és irgalmas Úr (keresztvetés), az Atya, a 
Fiú és a Sz,entlélek. 

(Ezután következik az időszaknak megfelelő Mária
antifóna.) 
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Végül: 

Kar: Amen. 
Karvezető: Az Isten segítsége legjyen mindíg 

velünk. 
Kar: Amen .. 
Miatyánk ... üdvözlégy ... HisZ0keg'Y ... (Egész 

csendben.) 

A gyermek Jé.7JUst oly sokszor el
altató, mellett e oly gyakran virrasztó, 
a kereszt tövében is Isten gyermeke 
mellett hűséggel kibrtó Szűzanyához 
száll énekünk és imánk a zsolozsmát 
befejező, időszakonkint változó Má
ria-,antifónával. 

ADVENT ELSÖ VASARNAPJATOL 
GYERTY ASZENTELÖIG 

I. kar: üdvözítőnk Édes.aÍlyja, - Mennyeknek 
megnyílt kapuja, - Tengerjárók szép csillaga, 
Boldogságos. Szűz Mária! 

n. kar: Légy segítség hü népednek, - Az el
esett bűnösöknek. - Ki szülője Istenednek, - Anyja 
lettél Teremtődnek. 

I. kar: Mert angyali köszöntéSrIe, - Rád szállott 
az úr Szentlelke. - Eklkor lett az örök Ige - Szüz 
méhednek szüz gtyüanölose. 

II. kar: Azért édes Istenanyja, - Légy bünösök 
szószólója, - Botló lábunk támasztója, - üdvössé
günJk nyílt kapuja. 
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Együtt: Adjunk hálát az Isten.nek. - Atra, Fiú, 
SzenHéleknoek, - Három '8Ziemély felségének, - Egy 
mivoltú Istenségnek. 

ADVENTBEN 

Karvezető: Az Úr angyala köszönté Máriát. 
Kar: És Szent1éiektől méhébe fogadá. 
Karvezető: Könyörögjünk Kérünk, Uram, öntsd 

lelkünkJbe szent malasztodat, hogy akik az angyali 
üzenet által szent Fiadna:k, KrisztUiS.nak megtestlesü
lését m<e!gismertük, az ő kínszenvedése és keresztje 
által a feltámadás dicsőségébe viteSlSlÜnk, Krisztus 
ál taJ. Amen. 

KARA CSON Y ELSO VECSERNttJtTÖL 

Karvezet6: Szü1ésed után sértetlen szűz ma
radtál. 

Kar: Isten Szülője, könyörQg:j érettünk. 
Karvezető: Könyörögjünk! Úristen, ki a Boldog

ságos Szűz Mária term&eny szűzessége által az em
beri nemnek az örök boldogság jutalmát adtad: add 
meg, kérünk, hogy érezruk az Ö esedezés ét értünk, 
ki által életünk szerzőjét vettük, Fiadat, Urunk Jézus 
Krisztust. Amen. 

GYEBTYASZENTELOTOL HOsvtTtG 

t. kar: Mennyországnak Királynéja, - Ang-ya
loknak szent asszonya, - Aldott .gyökér, Szűz Má
ria, - üdvözlégy, Krisztus szent Anyja. 
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U. kar: Te általad e világra - Új világosság 
virrada. - örülj, dicsösé.g virága, - Kinél szebb 
nem jött világra. 

Együtt: Aldott légy, drágalátos Szüz, - Isten 
veled, szép viráigj Sziiz, - Mennyben szent Fiad mel
lett ülsz, - S tudjuk, rajtunk is könyörülsz. 

Karvezető: Tégy méltóvá, szent Szűz! dícsére-
tedre. . 

Kar: Adj erőt ellenségeid ellen. 
Karvezelő: Könyörögjünk! Adj, irgalmas Isten, 

gyarlóságunknak oltalmat, hogy rukik az Isten Anyja 
emlékezetét tiszteljük, esedezése segítségével vét
keinkböl felkcljünk. Ugyanazon Jézus Krisztus által. 
Amen. 

NAGYSZOMBATTOL PtJN'KOSD UTAHI SZOMBATIG 

L kar: Mennynek Királyné Asswnya, - örülj, 
szép Sziiz, Alleluja! - Mert kit méhedben hordozni 
- Méltó voltál, Alleluja! 

U. kar: Anúnt megmondotta vala, - Föltáma
dott, Alleluja! - Imádd Istent, hogy lemossa -
Bűneinket, Alleluja! 

Karvezető: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, Alle
luja! 

Kar: Mert valóban föltámadott az Úr, AUeluja! 
Karvezető: Könyörögjünk! Úr bten, ki szent 

Fia dnaJk , Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a 
világot megörvendeztetni méltóztattál, add, kérünk, 
hogy az ő Anyja, Szűz Mária által az örök élet 
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örömeit elnyerhessük U~yanazon Urunik Jézus, Krisz
tus által. Amen. 

SZENTHABOMSAG VASABNAPJATOL ADVENTIG 

I. kar: Mennyországnak Királynéja, - Irl!almas
sá!g;nak szent Anyja, - Élet, édesség, reménység, -
űdvözlégy, szép Szűz Mária. 

II. kar: Évának árva fiai, - Súmki'V'etett ma
radéki, - Siralminak örökösi, - Sok nyavalyáknak 
hajléki. 

I. kar: E siralomnak völgyében, - Kik nyavaly
~unk nagy ínsé~ben, - Hozzád sóhajtunk mennyégbe, 
- Hol vagy örök dicsősé~ben. 

II. kar: Azért, Szószólónk, szemedet, - Fordítsd 
hozzánk kegyelmedet - És a te bűnös népedet -
Oltalmazzad híveidet. 

Együtt: O, édes Szűz; irgalmadat, - Mutasd meg 
kegyes voltodat. - Holtunk után szent Fiadat, -
Mutasd meg boldogságodat! 

Karvezető: Imádkozzál érettünk, Isten szent Szü-
lője. , 

Kar: Hogy méltók lehessünk Krisztus í.géreteire. 
Karvezető: Könyörögjünk! Örök, mindenható 

Isten, ki a dicsőséges Szűzanya, Mária testét és lel
két, hogy Fiadnak méltó hajléka lehessen, a Szent
lélek munkálkodása által előkészítetted, add, hogy 
kinek emlékezetén örvendünk, annak közbenjárására 
a fenyegető bajoktól és az örök haláltól ;megmenekül
jünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. 
Amen. 
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t. A r~g-eli ima himnuda. 

~' .r J' .l'~, Y ce ! / J' I , , ji p 
Ragyogva fénylik már a nap, Az Urbozszáll-

~ , C: J' l I \5 f )' l' l' 1" f 1 
L - i· . ? 7 r • 

jon énekün~1 Hogy minden ártót üz~ön el, 

~, ti }'.r ~, G P Sj l II 
Járjon ma m1nden~tt velünk. 

~Z esti ima himnusza. 

Immár a nap leáldozott, Teremt&nk) 

4 I' J f )' j )' J r S (1 )' t ,I j JI 
kérünk, Tégedet,Légy kegyes és ~aradj vel~nk 

~J':}J' 1') ri ,r' 
Őrizzed, 6vjad néFedet! 

I 
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