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ELÖSZÚ

Fogolykivált6 BoldogasszonyI Milyen kedves és
sokatmond6 címe ez a SzűzanyáricikI Mennyire kiie
jezi az Ő kimondhatatlan anyal j6ságát, melyet min
denkor velünk szemben érez és milyen lényes bio
zonysága annak a gyermeki bizalomnak, mellyel a
hívő keresztény nép Isten látogatásának idején erő

ért, oltalomért és segítségért hozzá lordul.
Nem új címe ez a Szűzanyának, több mint hét

száz év hitének és bizalmának patináját viseli ma
gán. Visszanyúlik abba az időbe, amikor még po
gányok kezében volt Spanyolország j6része és ren
geteg keresztény került a pogányok logságába. akik
nek nemcsak élete, hanem elsősorban hite és ezzel
együtt örök élete lorgott a leglKlgyobb veszélyben.
Előbb Franciaországban Mathai Szent János (t 1213.),
majd Spanyolországba.n Nolaszkói Szent Péter (t 1256.)
lelkében ébredt lel az Úr Krisztusban való szent
testvérközösségünk érzése és a hősi lelebarátJ sze
tetet megtalálta a módját annak, hogyan segitsen a
fogságban sínylődö és a kárhozat veszélyébe jutott

3



keresztényeken. Két szerzet is alakult, melyeknek
célja a keresztény fpglyok kiváltása volt a pogányok
fogságából, é$ amelyeknek tagjai külön fogadalom
mal kötelezték magukat arra, hogy - amennyiben
más mód nincs egyik-másik keresztény fogoly kisza
badítására - ők maradnak helyettük fogságban,
csakhogy amazok kiszabadulluissanak: A felebaráti
ezeretetnek eme csodálatos és megrendítő intézmé
nyét pedig a legbiztosabb kezekbe tet (ék le a szent
alapítók: rábíz ták a Szűzanyára, hogy O legyen a
szeretet hőseinek inspirá1ója és állandó védelmező

je, a fogolykiváltók szerzetének felvirágoztatója és
egyben a keresztény foglyoknak váltsága és szaba
dulása. Az ő nevében végezték a fogolykiváltás mű

vét, és rövid idő mulva tapasztalta a keresztény vi
lág, hogy mit művelt a Szűzanya és mennyi áldást
árasztott a világra a fogolykiváltó ezerzetesek önfel

óldozása által.
Ettől kezdve fordul hozzá a kereszténység e CÍ

men, valahányszor háború szaggatja szét a családo
kat vagy erőszak töri meg a családi otthon szetit
ségét és messze idegenbe, fogságba és száműzetésbe

kerülnek a családok egyes tagjai. Ezért kérjük most
is a Szűzanyát e CÍmen: Fogolykiváltó Boldogasszony,
hogy miként a multban megmutatta anyai szetetetét,
úgy most is vezérelje haza a fogságban levőket,

nyissa meg a börtönök és internálótóborok ajtaját.
E kIs zsolozsmakönyv ezt az ősi hitet és hatór-
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talan bizalmat szeretné felébreszteni minden keresz
tény hívó szívében és egyben vigasztalást is sze
retne nyujtani mindazoknak, akik szeretteik haza
téréséért könyörögnek. Hogy pedig valóban vigasz
talást találjon benne minden bánatos és megtört
szív, azért a Szentlélektól . suqalmazott Szentírás sza

vaiból: próféták jövendöléseiból és az Oszövetség
örökszép zsoltáraiból' készült e kis könyv az Anya
szentegyház zsolozsmájához hasonló formában.

Találjon minden megtört lélek oltalmat, menedé
ket, vigasztalást és meghallgatást a Szüzanyánáll

Budakeszi, 1945 szeptember 24-én, Fogolykiváltó
Boldogasszony ünnepén.

Kovács Géza.
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HAJNALBAN

üdvözlégy Márla.

V. Uram, nyisd meg ajkamat.
F. Hadd hirdesse szájam dicséretedet.
V. Istenem, figyeli segUségemre.
F. Uram, siess megsegitésemre.
Dicsöség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek

nek. Miképen kezdetben vala, most és mindenkor
és mindörökkön-örökké. Amen.

FELSZOLITAs.

Jöjjetek, imádjuk Krisztust, a királyok Kirá
lyát t és magasztaljuk az ő Sztlz Anyját, a foglyok
kiváltójátl Ismételve.

94. ZSOLTAa

Jertek, örvendezzünk az Úrnak, ullongjunk szaba
dUó Istenünknek; járuljunk eléje magasztalás
sal, vigadjunk előtte zsoltárokkal.

Jölletek, imádjuk Krisztust, a királyok Királyát és
magasztaljuk az O Sztlz Anyját, a foglyok ki
vált61átl



Mert nagy Isten az Or, hatalmas király ö minden
istenen; mert az Or nem veti el az Ö népét,
kezében van a föld minden határa s ö letekint
a hegyek csácsár~

J::s magasztaljuk az ö Szdz Anyját, a foglyok kivál
tójátl

Övé a tenger, ö alkotta meg s az ö keze alapitotta
a szárazföldet; jertek,' imádjuk leborulva öt,
esedezzünk az Or, a mi alkotónk előtt, mert ö
az Úr, a mi Istenünk, mi pedig az Ö népe és
legelőjének juhai vagyunk.

Jöjjetek, imádjuk Krisztust, a királyok Királyát és
magasztaljuk az O Szdz Anyját, a foglyok ki
váltójátl

Ma, ha a szavát meghalljátok, meg ne keményit
sétek sziveteket, mint a Bosszantás helyén s a
Kisértés napján a pusztában, hol atyáitok meg
1dséItettek engem, próbára tettek, bár látták
mdveimet. .

J::s magasztaljuk az ö Szdz Anyját, a foglyok ki
váltóját!

Negyven esztendeig igen közel voltam ehhez a nem
zedékhez, s azt mondottam: Tévelyegnek ezek
sz(vükben szüntelen, és nem ismerik az én utai
mat, ágyhogy megesküdtem haragomban: Nem
mennek be nyugalmamba!

Jöjjetek, imádjuk Krisztust, a királyok Királyát és
magasztaljuk az O Szdz Anyját, a foglyok ki
váltójátl

Dicsöség az Atyának éli Fiának és Szentléleknek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor és
mindörökkön-örökké. Amen.

J::s magasztaljuk az ö Szdz Anyját, a foglyok ki
váltójátl
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Jöjjetek, imádjuk Krisztust, a királyok Királyát és
magasztaljuk az O SzQz Anyját, a foglyok ki
váltójáll

HIMNUSZ.

o dicsőséges, ó ékességes, mint a csillag, fényes,
Úrnőnk s Anyánk vagy, drága, szép, erényes!

Angyali szózat, látnoki jóslat, ős királyi magzat,
Bölcs Salamonnál zeng neked a hangzat.

Menny Királynője, baj enyhItője, égi sark erője:
tavaszi színben rózsa anyatője.

Hajnal nyllása, éltünk világa, nap dicső sugára:
új fényt fakasztál üdvünk borújára.

J::j tiszta holdja, kín gyógyItója, rab szabadltója:
Tőled segítve láncait leoldja.

J::des reményünk, áldolI segélyünk, légy szószólónk,
kérünk:
vezéreld vissza minden magyar vérünk!
Karvers. J::n vagyok a népnek menedéke, meg-

hallgatom őket, bármilyen ínségükben is kiáltsa
nak hozzám.

12. ZSOLTAa.

Meddig felejtesz el, Uram, egészen?
Arcodat meddig fordltod el tőlem?

Meddig kell gondokat hordoznom lelkemben,
fájdalmat mindennap szívemben?

Meddig kerekedik fölém ellenségem?
Nézz reám és hallgass meg, Uram, Istenem!

Ragyogtasd fel szemeimet, hogy halálos álomba
sohase merüljek,
hogy sohase mondía ellenségem: Legyőztem!



Örvendeznek szorongatóim, hogy meginogtam, én
azonban bizom a te irgalmadban;
szivem ujjong, mert megszabadUasz.

tneklek az Úrnak, ki jót tesz velem
s a fölséges Úr nevét zsoltárral dicsérem.

Dicsöség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor
és mindörökké-örökké. Amen.
Karvers. tn vagyok a népnek menedéke, meg

hallgatom öket, bármilyen inségükben is kiáltsa
nak hozzám.

Karvers. Szabadulást hirdetek a foglyoknak és
megnyltást abezártaknak.

22. ZSOLTAB.

Az Úr az én pásztorom,
semmi sem hiányzik énnekem.

Legelöhelyén megpihentet,
üduö viz mellé vezet és felüdftl lelkemet.

Helyes ösvényekre vezérel
önnön nevének kedvéért.

Járjak bár a halál árnyékában,
nem félek én semmi bajtól sem, mert te velem
vagy.

Vesszöd és pásztorbotod megvigasztal engem;
asztalt teritesz számomra azok elölt, kik szo
rongatnak engem;

olajjal kened meg fejemet
s mily pompás az én üdUö kelyhem1

Valóban irgalmasságod velem jár éltem minden
napján.

Hogy az Úr házában lakozzam hosszú napokon át.
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DIcsISség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor
és mindörökkön-örökké. Amen.
Karvers. Szabadulást hirdetek a foglyoknak és

megnyitást abezártaknak.
Karvers. Figyeljetek reám, én népem, én vl

gasztallak meg benneteket.

24. ZSOLTAB.

Hozzád emelem, Uram lelkemet,
tebenned remélek.

Ne hagyd, hogy megszégyenüljek,
s ellenségeim bel/Hem gúnyt Q.zzenek.

Hisz senki, aki tebenned bizik,
meg nem szégyenül,

de szégyen éri mindazokat,
kik gonoszságot tesznek könnyelmden.

Utaidat, Uram, mutasd meg nekem,
s ösvényeidre tanits meg engem.

Vezess és oktass engem Igazságodra,
mert te vagy az én üdvözltlS Istenem, és én
tebenned bizom szüntelen.

Emlékezzél meg, Uram, könyörületedről
és Irgalmadról, hisz azok megvannak öröktől.

Ifjúkorom bdneire és boUásaira
ne gondolj vissza;

irgalmad szerint emlékezzél meg rólam,
hiszen te jó vagy, én Uraml

Edes az Úr és Igazságos,
útbalgazltja a vétkeseket.

Vezérli a jóban az alázatosakat.
Megtanitja útjaira a szelideket.
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Az Or minden útja irgalom és igazság
azok iránt, kik szövetségét és bizonyságait
megtartják.

Tennevedért, Uram,
bocsásd meg biinömet, mert sok az!

Ki az, aki féli az Urat?
annak megmutatja, mily utat válasszon.

Annak boldogságot élvez majd a lelke,
és ivadéka örökli a földet.

Erössége az Or azoknak, akik Ot· félik,
és szövetségét megmutatja nékik.

Alland6an az Orra tekint szemem,
mert ö húzza ki lábamat a tőrből.

Tekints reám és irgalmazz nekem,
mert elhagyatott és szegény vagyok.

Szívem szorongatásai megsokasodtak,
vezess ki ínségemből engem.

Nézd megalázottságomat és szenvedésemet,
bocsásd meg minden vétkemet.

Nézd, mily sokan vannak ellenségeim,
mily ádáz gyiilölettel qyO.lölnek engeml

Oltalmazz és szabadíts meg engem,
ne hagyd, hogy megszégyenüljek, hisz benned
remélek.

Alljanak mellém az ártatlanok és az igazak,
mert beléd vetem bizalmamat.

Szabadítsd meg, Isten, Izraelt,
minden szorongatásáb61.

Dicsöség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor
és mindörökkön-örökké. Amen.
Karvers. Figyeljetek reám, én népem, én vi

gasztallak meg benneteket.
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V. Hozd ki, Ó Sziizanya, börtönükből a fog
lyokat.

F. €s a tömlöcb61 a sötétben ülőket.

MI Atyánk ...

f'::s ne vigy minket a kisértésbe.
De szabad1ts meg a gonosztól.

FELOLDozAS.

A Boldogságos és mindenkoron Sziiz Máriának
és az összes szenteknek könyörgései és érdemei
által vezessen el minket az Úr az égi hazába. Amen.

V. Adj áldást, Uraml
F. Szent áldását adja ránk KIsdedével Sziíz

,anyánk. Amen.

SZENT OLVASMANy IZAIAs PBOFf'::TA
JÖVENDÖLr::sf'::BOI-

izaiá. 57, 15-19.

Igy szól a Fölséges és Magasztos, kinek la
kása az örökkévalóság és kinek Szent a neve: Ma
gasságban és szentségben lakom • a megtört és
alázatos lélekkel, hogy életet adjak a megalázott
lelkeknek és éltessem a megtört sziviieket. Mert nem
perlekedem mindörökké és nem haragszom mind
végig; mert elepedne előttem a lélek, pedig a le
helletet én alkotom. Gonosz kapzsisága miatt ger
Jedtem én haragra és vertem meg 6t; bosszúságom
ban elrejtettem el61e arcomat és 6 tévelyegve Járt
szívének útján. Láttam utait és meggyógy1tom öt,
visszavezetem és ismét vigaszt nyujtok neki és
gyászolóinak. Megteremtem az ajkak gyümölcsét:
békességet, békességet annak, aki távol van és
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annak, aki közel van, úgymond az Úr és meggyó
gyftom őt.

v. Oldozd meg az istentelenség kötelékeit, ke
gyes Szo.zanya, oldd meg az iga köteleit, bo
csásd szabadon a megtörteket, t törj össze minden
igát és a bujdosókat vidd be házadba. Egy szem
pillantásra, rövid időre elhagytalak titeket, de nagy
irgalommal egybegyüjtelek benneteket. Törj össze
minden igát és a bujdosókat vidd be házadba.

V. Adj áldást, Uram!
F. A szo.zek szent Szo.ze legyen közbenjárónk

értünk az égben. Amen.

JEBEMIAS PBOFf:TA IMADSAGA.

Gyászénekek 5, l-220

Emlékezzél meg arról, Uram, hogy mi történt
velünk! nézd és lásd gyalázatunkat. Örökrészünk
másokra szállott, házaink idegenekre. Apátlan ár
vákká lettünk, anyáink olyanok, mint az özvegyek.
Pénzért isszuk a saját vizünket, meg kéll fizetnünk
a saját fánkatl Nyakra-főre kergetnek minket; ha
elfáradunk, nyugodni nem engednek. Atyáink vét
keztek és nincsenek többé, és mi viseljük gonosz
ságaikat! Szolgák uralkodnak rajtunk, és nincs,
ki megváUson kezükbőll E:letveszéllyel hozzuk el
kenyerünket a pusztában levő kard elől. Bőrünk
izzik, mint a kemence az égető éhségtől. Az asszo
nyokat meggyalázták Sionban, s a szo.zeket Júda
városaiban. A fejedelmeket felakasztották kezük
kel, a véneket nem tisztelik. Az ifjakat gyalázatos
módon használják fel, a gyermekek megbotlanak
a fahordásban. Eltűntek a kapukból a vének, az
ifjak a hárfások karából. Eltűnt a szivünk vidám-
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sága, gyászra fordult körtáncunk. Lehullott fejünk
koronája; jaj nekÜnk, mert vétkeztünk! Azért lett
szomorú a szívünk, azért homályosodott el. De te,
Uram, mindörökké megmaradsz, királyi széked
nemzedékröl-nemzedékre. Miért feledkeznél meg r6
lunk mindörökké? Miért hagynál el minket hosszú

. Idöre? Térfts minket magadhoz, Uram, és mi meg
térü!l.k, tedd ismét olyanokká napjainkat, mint haj
danában voltak. Avagy végkép elvetettél minket,
és olyan nagyon haragszol reánk?

v. tn a békesség gondolatait gondolom és
nem a sanyargatásélt: hívjatok segftségül és én
meghallgatlak titeket: t és hazavezetlek fogságtok
b61 bármely helyröl. Halljátok meg, kérlek, ti nem
zetek, mind és lássátok fájdalmamat: szo.zelm és
ifjaim a fogságba mentek. Hívjatok segftségül és
én meghallgatlak titeket: és hazavezetlek fogság
tokb61 bármely helyröl.

V. Adl.áldást, Uram!
F. A Szllzanya könyörgésére adjon nekünk az

Úr üdvöt és békességet. Amen.

JEREMIAS PBOFf:TA JÖVEHDör.tSDÖL

Jer. 32. 37-u.

Ezeket mondja az Úr: Ime én egybegyüjtöm
öket minden országb61, ahová indulatoIilban, ha
ragomban és nagy méltatlankodásoIilban kiűztem
öket és visszahozom öket erre a helyre és gondos
kodom arr61, hogy biztonságban lakjanak. :E:s ök
népemmé lesznek, én pedig az ö lstenükké leszek.
:E:s egy szívet és egy utat adok nekik, hogy félje
nek engem minden id5ben és j6 dolguk legyen ne
kik és fiaiknak ls. :E:s örök szövetségre lépek ve-
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lük, és nem sziinöm meg velük lót tenní, Szfvükbe
öntöm félelmemet, hogy el ne távozzanak tőlem.
Örvendezni fogok rajtuk, amikor lót cselekszem ve
lük: és elültetem őket e földön tartósaIl, telles szf
vemből és teljes lelkemb/SI. Mert fgy szól az Úr:
Amint ráhoztam erre a népre mindezt a nagy balt,
úgy hozom maid reáluk mindazt a lót, amelyet fgé
rek nekik.

V. Hozd haza, Szllzanyánk, fiainkat a távolból
és leányainkat a föld határairól, valamennyit, ki
nevedet segftségül hfvja. Közel hoztam igazságo
mat, nincsen immár messze és szabadftásom nem
késik. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlé
leknek. Hozd haza, Szllzanyánk, fiainkat a távol
ból és leányainkat a föld határairól, valamennyit,
ki nevedet segftségül hf·~ja.

DICSOITtSBE.

V. Istenem, figyelj segftségemre.
F. Uram, siess megsegftésemre.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek-

nek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor és
míndörökkön-örökké, Amen.
Karvers. Összegyüjtelek titeket a népek közül

és egybegyültelek azokból· az országokból, ame
lyekbe szét vagytok szórva.

!12. ZSOLTAB.

Királlyá lett az Úr, fölségbe öltözött,
eróbe öltözött az Úr és felövezte magát.

Megerösftette a föld kerekségét,
hogy ne Ingadozzék.
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sága, gyászra fordult körtáncunk. Lehullott fejünk
koronája; jaj nekünk, mert vétkeztünk! Azért lett
szomorú a szívünk, azért homályosodott el. De te,
Uram, mindörökké megmaradsz, királyi széked
nemzedékről-nemzedékre.Miért leledkeznél meg ró
lunk mindörökké? Miért hagynál el minket hosszú

. Időre? TérHs minket magadhoz, Uram, és mi meg
térüllk, tedd ismét olyanokká napjainkat, mint haj
danában voltak. Avagy végkép elvetettél minket,
és olyan nagyon haragszol reánk?

v. tn a békesség gondolatait gondolom és
nem a sanyargatáséil: hívjatok segilségül és én
meghallgatlak titeket: t és hazavezetlek fogságtok
ból bármely helyről. Halljátok meg, kérlek, ti nem
zetek, mind és lássátok fájdalmamat: sziizeim és
ifjaim a fogságba mentek. Hívjatok segitségül és
én meghallgatlak titeket: és hazavezetlek logság
tokból bármely helyről.

V. Adj. áldást, Uram1
F. A Sziizanya könyörgésére adjon nekünk az

Úr üdvöt és békességet. Amen.

JEBEMIAS PBOFf:TA JÖVENDöLf:SDOL

Jer. 32, 37--42.

Ezeket mondja az Úr: Ime én egybegyüjtőm
őket minden országból, ahová indulatomban, ha
ragomban és nagy méltatlankodásomban kiiiztem
őket és visszahozom őket erre a helyre és gondos
kodom arról, hogy biztonságban lakjanak. ~s ők
népemmé lesznek, én pedig az ő Istenükké leszek.
~s egy szívet és egy utat adok nekik, hogy lélje
nek engem minden időben és jó dolguk legyen ne
kik és fiaiknak is. ~s örök szövetségre lépek ve-
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lük, és nem szo.nöm meg velük jót tenni. Sdvükbe
öntöm félelmemet, hogy el ne távozzanak tőlem.
Örvendezni fogok rajtuk, amikor jót cselekszem ve
lük: és elültetem őket e földön tartósan, teljes szl
vemből és teljes lelkemből. Mert Igy szól az Úr:
Amint ráhoztam erre a népre mindezt a nagy bajt,
úgy hozom majd reájuk mindazt a jót, amelyet Igé
rek nekik.

V. Hozd haza, Szo.zanyánk, fiainkat a távolból
és leányainkat a föld határairól, valamennyit, ki
nevedet segltségül hivja. Közel hoztam igazságo
mat, nincsen immár messze és szabadUásom nem
késik. Dicsőség az Atyának és Fiának és Szentlé
leknek. Hozd haza, Szo.zanyánk, fiainkat a távol
ból és leányainkat a föld határairól, valamennyit,
ki nevedet segltségül hl"~ja.

DrcsörTtSBE.
V. Istenem, figyelj segItségemre.
F. Uram, siess megsegltésemre.
Dicsőség az Atyának és Fiának és Szentlélek-

nek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor és
mindörökkön-örökké. Amen.
Karvers. összegyüjtelek titeket a népek közül

és egybegyüjtelek caokból az országokból, ame
lyekbe szét vagytok szórva.

92. ZSOLTA..

Királlyá lett az Úr, lölségbe öltözött,
erőbe öltözött az Úr és felövezte magát.

MegerősUette a föld kerekségét,
hogy ne ingadozzék.
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Trónod kezdet óta szilárd,
öröktől fogva vagy te.

Zúgnak, Uram, a folyóvizek, hangosan zúgnak a
folyóvizek,
hányják habjaikat a folyóvizek.

De a nagy vizek zúgásánál, a tenger csodálatos
hullámainál
csodálatosabb az Úr a magasságban.

Bizonyságaid igen bizonyosak,
szentség ílletí házadat, Uram, örök id6kre.

Dics6ség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor
és min~örökkön-örökké.Amen.
Karver8. Összegyüjtelek titeket a népek közül

és egybegyüjtelek azokból az országokból, ame
lyekbe szét vagytok szórva.

Karvers. Ne féljetek, mert én veletek vagyok,
hogy megmentselek titeket.

A RABOM IFJU bEKE.

DáL 3. 57--87 é8 56.

Aldjátok az Urat, az Úrnak minden milvei mindnyá
jani t dIcsérjétek és felette magasztaljátok 6t
mindörökké.

Aldjátok az Urat, az Úr angyalai, t áldjátok az Urat,
egek.

Aldjátok az Urat, vizek mind az ég felett, t
áldjátok az Urat, az Úr erői mindnyájan.

Aldjátok az Urat, nap és hold, t
áldjátok az Urat, ég csillagai.

Aldjátok az Urat, minden zápores6 és harmat, t
áldjátok az Urat, az Isten szelei mindnyájan.
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Aldjátok az Urat, Uiz és forróság, t
áldjátok az Urat, hideg és forróság.

Aldjátok az Urat, harmat és dér, t
áldjátok az Urat, fagy és hideg.

Aldjátok az Urat, jég és hó, t
áldjátok az Urat, éj és nap.

Aldjátok az Urat, világosság és sötétség, t
áldjátok az Urat, villámok és fellegek.

Aldja az Urat a föld, t
dicsérje és felette magasztalja öt mindörökké.

Aldjátok az Urat, hegyek és halmok, t
áldjátok az Urat, föld terményei mindnyájan.

Aldjátok az Urat, forróságok, t
áldjátok az Urat, tengerek és folyamok.

Aldjátok az Urat, nagy halak és minden, am! a
vtzekben mozog, t áldjátok az Urat, az ég ma
darai mindnyájan.

Aldjátok az Urat, vadak és barmok, mindnyájan, t
áldjátok az Urat, emberek fiai.

Aldja Izrael az Urat, t
dicsérje és fölötte magasztalja 6t mindörökké.

Aldjátok az Urat, az Úr papjai, t
áldjátok az Urat, az Úr szolgái.

Aldj6:tok az Urat, igazak szellemei és lelkei, t
áldjátok az Urat, szentek és alázatos sziviiek.

Aldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel, t
dicsérjük és magasztaljuk 6t mindörökké.

Aldott vagy, Uram, az ég er6sségében, t
dicséretreméltó és dics6séges mindörökké.
Karver8. Ne féljetek, mert én veletek vagyok,

hogy megmentselek titeket.
Karvers. Kiszabadltlak benneteket és megkö

nyörülvén rajtatok, visszatelepftlek titeket országo
tokba.
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116. zsoltlrr.

DIcsérjétek az Urat, mind ti, nemzetek, t
dIcsérjétek öt valamennyien, népek.

Mert bőséges az ő irgalma irántunk, t
s örökre megmarad az Úr hiisége.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor
és mindörökkön-őrökké.Amen.
Karvers. Kiszabadftlak benneteket és megkö

nyörülvén rajtatok, visszatelepftlek titeket országo
tokba.

SZENTIBASI FEJEZET.
Zsid. 13, 3.

Emlékezzetek meg a foglyokról, mintha li is ve
lük együtt foglyok volnátok, és azokról, akiket nyo
morgatnak, mint akik magatok is testben vagytok.

HIMNUSZ.

Nap mosolygása, füst lobogása, szende sziizi lányka,
Szeplőtlen! érted gyúlt a Király lángra.

Szép arany nyaklánc, mennyei borház, érctorony,
fedett sánc, minden nyomorgót üdvöt adva
megszánsz.

Pálma sudárja, nektár pohárja, fiiszer illat-árja,
vidd a bolyongót égi hon útjára.

t:des reményünk, áldott segélyünk, légy szószó
Iönk, kérünk:
vezéreld vissza minden magyar vérünk.
V. Szabadulást hirdetek a foglyoknak.
F. t:s megnyitást a bezáItaknak.
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Karvers. Felragyog felettetek az Or és dicse5
sége megnyilvánul rajtatok: hazajönnek fiaitok a
távolból, úgy repülnek felétek, mint a felhők és
mint a galambok dúcaikhoz.

ZAKABIAs HALAtNEKE.
Lk. 1, 68-79.

Aldott legyen az Or, Izraelnek Istene, t
mert rátekintett és megváltást készített az e5 né
pének;

és az üdvösség szarvát támasztotta nékünk t
Dávidnak, az e5 szolgájának házában;

amint szólott vala szentjei szája által, t
e5sidőktől fogva prófétái által.

Szabadulást ellenségeinktől, t
és mindazok kezéből, kik gyiilölnek minket;

hogy irgalmasságot cselekedjék atyáinkkal, t
és megemlékezzék az ő szent szövetségéről;

az esküre5I, melyet esküdött Abrahám atyánknak, t
hogy megadja nekünk,

hogy ellenségeink kezébe51 megszabadítva, t
félelem nélkül szolgáljunk neki,

jámborságban és igazságbem e5 előtte t
minden napjainkban.

Te meg, gyermeki a Magasságbeli prófétájának
fogsz hivatni, t

mert ele5re mégy az Úr szlne előtt, elkészíteni az
e5 útjait,

hogy az üdvösség tudományát add az e5 népének, t
btinei bocsánatára,

a mi Istenünknek mélységes irgalmából, t
mellyel meglátogatott minket a magasságból
felkele5,
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hogy világosflson azoknak, kik sötétségben és a ha
lál árnyékában ülnek, t hogy lábainkat a bé
kesség útjára igazfIsa.

Dicsöség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor
és mindörökkön-örökké. Amen.
Karvers. Felragyog feleltetek az Úr és dicső

sége megnyilvánul rajtatok: hazajönnek fiaitok a
távolból, úgy repülnek felétek, mint a felhők és
mint a galambok dúcaikhoz.

Uram, hallgasd meg könyörgésemet.
);;s kiáltásom jusson elődbe.

K ö n y Ö r ö g j Ü n k.
Úristen, aki azt akartad, hogy Szentséges Anyá

dat mint a foglyok kiváltóját tiszteljük, engedd
kegyelmesen: legyen Ö hazavezérlője mindazok
nak, akikért irgalmasságodhoz esedezünk az ő
közbenjárásávaI. Aki élsz és uralkodol mindörökké.
Amen. -

Uram, hallgasd meg könyörgésemet.
);;s kiáltásom jusson elődbe.
Mondjunk áldást az Úrnak.
Hála legyen Istennek.
A megholt hívek lelkei Isten irgalmából nyu

godjanak békességben. Amen.
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ELSO ÓBABA

Odvözlégy Márla.
v. Istenem, figyelj segllségemre.
F. Uram, siess megsegllésemre.
Dicsöség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Miképen kezdetben vala, most és mindenkor és
mindörökkön-örökké. Amen.

HIMNUSZ.

Szép búza magja, ékszer smaragdja, irgalom ha
rangJa, Jusson elődbe e zsolozsma hangja.

J::des reményünk, áldolt segélyünk, légy szószólónk,
kérünk: vezéreld vissza minden magyar vérünkl
Karvers. Fiaimi gondoljatok a messze földön

az Oua és Jeruzsálemre gondoljon szivetek és bi
zalommal kiáltsatok az Orhoz.

66. ZSOLTAB.

Irgalmazzon nekünk az Isten és áldjon meg minket,
ragyogtassa orcáját feleltünk és irgalmazzon
nékünk.

Hogy ismerjük a földön utadat,
minden nemzet lássa szabadllásodal.

21



Aldjanak, Isten, téged a népek,
áldjanak téged a népek valamennyien.

Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek,
mert igazsággal itéled a népeket és kormá
nyozod a földön a nemzeteket.

Aldjanak téged, Isten a népek,
áldjanak téged a népek valamennyien.

A föld megadja gyümölcsét,
megáldott minket az Isten, a mi Istenünk.

Aldjon is meg minket az Isten,
a föld minden határa töle féljen.

Dicsöség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor
és míndörökkön-örökké. Amen.
Karvers. Fiaim! gondoljatok a messze földön

az Úrra és Jeruzsálemre gondoljon szívetek és bi
zalommal kiáltsatok az Úrhoz.

SZENTIBASI FEJEZET.

Ezekiel 36, 24 68 33.

Kiviszlek titeket a nemzetek közül és össze
gyüjtelek minden országból é~ elvezetlek saját or
szágotokba és lakottá teszem a városokat és helyre
állítom a romhalmazokat.

V. Örömben és vigasságban hazahoz az Úr
benneteket.

F. :Ss látni fogjátok nemsokára szabadulásto
kat, melyet reátok hoz az lsten.

Uram, hallgasd meg könyörgésemet.
:Ss kiáltásom jusson elődbe.

K ö n y ö r ö g j ü n k.
Úristen, aki azt akartad, hogy Szentséges Anyá

dat mint a foglyok kiváltóját tiszteljük, engedd ke-
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gyeimesen: legyen O haza vezérlője mindazoknak,
akikért irgalmasságodhoz esedezünk az ő közben
járásávaI. Aki élsz és uralkodol mindörökké. Amen.

Uram, hallgasd meg könyörgésemet.
I::s kiáltásom jusson elődbe.
Mondjunk áldást az Úrnak.
Hála legyen Istennek.
A meghalt hfvek lelkei Isten irgalmából nyu

godjanak békességben. Amen.

HABMADIK OBABA.

Udvözlégy Mária.
V. Istenem, figyelj segftségemre.
F. Uram, siess megsegflésemre.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor
és mindörökkön-örökké. Amen.

HIMNUSZ.

Harc lobogója,vfgság folyója, Szíiz virág bimbója:
I::gi gyönyörnek vagy te kincstartója.

I::des reményünk, áldott segélyünk, légy szószólónk,
kérünk:
vezéreld vissza minden magyar vérünk!
Karven. Megjönnek a széjjelszórtak, mert össze-

gyüjtöd őket napkelettől napnyugatig, ó áldott
Szíizanya!

69. ZSOLTAB.

Isten, fordftsd figyelmedet segftségemre,
Uram, siess megsegftésemre.

Jöjjenek zavarba és szégyenüljenek meg,
kik életemre törnek.
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Hátráljanak meg és valljanak szégyent,
kik bajt kivánnak nékem.

Hátráljanak meg csakhamar pirulva,
kik hahotázva hahotáznak rajtam.

Ujjongjanak és örvendjenek benned mindazok,
kik téged keresnek.

Magasztaltassék az Úr, - mondják mindenkoron,
kik örvendenek szabadltásodon.

J::n szil.kölködő és szegény vagyok,
Istenem, segits rajtaml

SegItőm és szabadltóm te vagy,
ne késlekedjél, Uraml

Dicsöség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor
és mindörökkön-örökké. Amen.
Karvers. Megjönnek a széllelszórtak, mert össze

gyüjtöd őket napkelettől napnyugatig, ó áldott
Szil.zanyal

SZEHTlBASI FEJEZET.

Szolonllul 3, 19-20.

Összegyüjtöm a szétszórtakat és dicsértekké és
hiresekké teszem őket gyalázatuknak egész földjén,
abban az időben, amikor visszahozlak titeket és
abban az időben, amikor összegyüjtelek titeket;
mert hlressekké és dicsértekké teszlek titeket a föld
minden népe előtt, amikor majd jóra fordltom sor
sotokat szemetek láttára.

V. Meggyógyítom sebeiket és szeretetembe fo
gadom őket.

F. Nálam irgalmai találnak és meghallgatom
őket.

Uram, hallgasd meg könyörgésemet..
J::s kiáltásom jusson elődbe.
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K Ö n y Ö r Ö g j Ü nk.

Odsten, ki azt akartad, hogy Szentséges Anyá
dat mint a foglyok kiváltóját tiszteljük, engedd
kegyelmesen: legyen O hazavezérlője mindazok
nak, akikért irgalmasságodhoz esedezünk az ö
közbenjárásával. Aki élsz és uralkodol mindörökké.
Amen.

Uram, hallgasd meg könyörgésemet.
I::s kiáltásom jusson elődbe.
Mondjunk áldást az Ornak.
Hála legyen Istennek.
A meghalt hivek lelkei lsten irgalmából nyu

godjanak békességben. Amen.

HATODIK OBABA.

Udvözlégy Mária.

V. Istenem, figyelj segftségemre.
F. Uram, siess megsegftésemre.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor
és mindörökkön-örökké. Amen.

HIMNUSZ.

Föld liliomja, rózsagally lombja, szállj az égi honbaI
Melynek fényárját Szived földre vonja.

I::des reményünk, áldott segélyünk, légy szószólónk,
kérünk:
vezéreld vissza minden magyar vérünkl
Karveri. Hirdessetek önkéntes áldozatokat és én

megújftom mindazt, ami romba dőlt.
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84. ZSOLTAB.

Megkegyelmeztél, Uram, országodnak,
véget vetellél Jákob fogságának.

Megbocsátollad néped vétkét,
megszüntelled haragos indulatodat.

AllUs minket helyre, szabadUó Istenünk,
és fordUsd el haragodat mil6lünk.

Avagy mindörökre haragszol-e ránk,
és nemzedékr61-nemzedékre terjeszted ki hara
"godat?

Isten, kelts új életre minket,
hogy örvendezzék néped benned;

mutasd meg nekünk irgalmasságodat;
s add meg nekünk szabaditásodat.

Hadd halljam meg, mil szól hozzám az Úristen,
hisz 6 békét hirdet nemzetének, szentjeinek s
mindazoknak, kik szfvükbe térnek.

Bizony közel van a szabadulás azokhoz, akik 6t
félik,
hogy dics6ség lakozzék országukban.

Az irgalom és a hiiség találkozik,
az igazság s a béke csókot vált.

Hiiség sarjad a földb61
s igazság tekint le az égből.

Valóban, az Úr megadja kegyelmét
és földünk megtermi gyümölcsét.

Igazság jár el611e
B követi az úton lépteit.

Dics6ség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor
és mindörökkön-örökké. Amen.
KarverB. Hirdessetek önkéntes áldozatokat és éu

megújitom mindazt, amt romba d6lt.
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SZENTmASI FEJEZET.
Joel 2, 13-14.

Térjetek meg az Úrhoz, a li Istenetekhez, mert
jóságos ő és irgalmas, türelmes és nagyirgalmú
és szánakozik bajotok felett; ki tudja, hátha Ismét
megbocsát és áldást hagy hátra maga után?

V. Visszahozom őket, mert megkönyörülök rajtuk.
F. .Es olyanná lesznek, amilyenek voltak.
Uram, hallgasd meg könyörgésemet.
ts kiáltásom Jusson elődbe.

IC ö n y Ö r ö g j ü n k.

Úristen, aki azt akartad, hogy Szentséges Anyá
dat, mint a foglyok kiváltóját tiszteljük, engedd
kegyelmesen: legyen O hazavezérlője mindazok
nak, akikért irgalmasságodhoz esedezünk az ö
közbenjárásával. Aki élsz és uralkodol mindörökké.
Amen.

Uram, hallgasd meg könyörgésemet.
ts kiáltásom jusson elődbe.
MOJ;ldjunk áldást az Úrnak.
Hála legyen Istennek.
A meghalt hivek lelkei Isten irgalmából nyu

godJanak békességben. Amen.

KILENCEDIK OHABA.

üdvözlégy Mária.
V. Istenem, figyelj segftségemre.
F. Uram, siess megsegftésemre.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor
és mindörökkön-örökké. Amen.
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HIMNUSZ.

Menny ékessége, nép dicsOsége, vidd szivünket égbe,
hogy a számüzött lelje nyugtát végre.

tdes reményünk; áldott segélyünk, légy szószólónk,
kérünk,
vezéreld vissza minden magyar vérünkl
Karvers. Ha el is szórtam őket a nemzetek közé,

reám gondolnak ők a távolban is, életben marad
nak és visszatérnek.

87, ZSOLTAB.

Uram, szabadításom Istene,
éjjel-nappal kiáltok előtted.

Hadd jusson imádságom szined elé,
hajtsd füledet könyörgésemre.

Mert fájdalommal van tele a lelkem
és életem az alvilághoz közeledik.

A sírba szállók közé számítanak engem,
olyanná lettem., mint akinek segítsége nincsen.

Védtelen lettem, miként a halottak,
mint a megöltek, akik a sírban alszanak,

kikről többé meg nem emlékezel,
és akiket kezed eltaszított.

Letettek engem a verem aljára,
a sötétségbe s a halál árnyékába.

Reám nehezedett a te haragod,
reám zúdítottad minden hullámodat.

Eltávolitottad tOlem ismerőseimet
s ők megútáltak engem;

fogságba kerültem, nincsen menekvésem,
elbágyad az ínséqtöl szemem.

Uram, egész nap tehozzád kiáltok,
feléd terjesztem kezemet.
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Vajjon holtakon miivelsz-e csodákat? avagy lel
támasztják-e az
orvosok a holtakat. hogy téged dicsérjenek

Vajjon hirdeIik-e a sírban kegyességedet,
az enyészet helyén hiiségedet?

Vajjon ismerik-e csodáidat a sötétség helyén,
s igazságodat a feledés földjén?

Uram, én hozzád kiáltok,
kora reggel eléd száll imádságom.

Miért veted meg, Uram, imádságom?
miért fordítod el tölem arcodat?

lIjúkorom óta szegény vagyok és fájdalommal tele,
mióta felnőttem, szégyent és gyalázatot hordo
zok.

Atcsapott rajtam haragod
és megrendHettek engem borzalmaid.

Körülvesznek engem egész nap,
miként a vizek mindenünnen körülvesznek.

J::s te eltávoHtottad tőlem barátomat és társamat,
nyomorúságomtól ismerőseimet.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor
és mindörökkön-örökké. Amen.
Karvers. Ha el is szórtam öket a nemzetek közé,

reám gondolnak ők a távolban is, életben marad
nak és visszatérnek.

SZEHTIBAsl FEJEZET.
2 E.dr. l, 9.

Ha vétkeziek, szétszórlak lileket a népek közé;
de ha meglértek hozzám, megtartjátok és teljesiti
tek parancsaimat, egybegyüjtlek titeket, ha mind
járt az ég szélére kerültetek is el, visszahozlak
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Uteket arra a helyre, melyet nevem számára lakó
helyül választottam.

V. Az elveszetlek után nézek és az elszéled-
teket megkeresem.

F. ts a megtörteket meggyógyítom.
Uram, hallgasd meg könyörgésemet.
ts kiáltásom jusson elödbe.

K ö n y ö r ö g j ü n k.
Úristen, -aki azt akartad, hogy Szentséges Anyá

dat mint a foglyok kiváltóját tiszteljük, engedd
kegyelmesen: legyen Ö hazavezérlöje mindazok
nak, akikért irgalmasságodhoz esedezünk az ő
közbenjárásával. Aki élsz és uralkodol mindörökké.
Amen.

Uram, hallgasd meg könyörgésemet.
ts kiáltásom jusson elődbe.
Mondjunk áldást az Úrnak.
Hála legyen Istennek.
A meghalt hivek lelkei lsten Irgalmából nyu

godjanak békességben. Amen.
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ALKONYATRA

Udvözlégy Mária.

v. Istenem. figyelj segítségemIe.
F. Uram, siess megsegítésemre.

Dicsöség az Atyának és Fiúnak és SzenUéleknek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor
és mindörökkön-örökké. Amen.
Karverl. Az alázatosak és szelidek könyörgése

kedves előtted, Uram, mindenkoron.

109. ZSOLTAB.

Szólt az Úr az én Uramnak:
Ulj le jobbom felöl.

Mig én ellenségeidet
lábad zsámolyává teszem.

Kinyujtja hatalmas jogarodat a Sionból az Úr:
uralkodjál ellenségeid között.

Tied lesz az uralom hatalmadnak napján a szentek
fényességében,
a méhböl a hajnalcsillag elött nemzettelek én
téged.

Megesküdött az Úr és nem bánja meg:
pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje
szerint.
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Jobbod fel61 az Or kfrályokat tipor össze
haragjának napján.

Uéletet tart a nemzetek között, teljessé teszi a romlást,
fejeket zúz össze szerteszét a földön.

Iszik az útmenti patakból,
azért emeli magasra felét.

Dics6ség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor
és mindörökkön-örökké. Amen.
Karvers. Az alázatosak és szelfdek könyörgése

kedves elötted, Uram, mindenkoron.
Karvers. A Szl1zanya által váltságot küldött az

Or az 6 népének.

no. ZSOLTAB.

Hálát adok neked, Uram, teljes szfvemböl
az igazak tanácsában és gyülekezetében.

Nagyok az Or cselekedetei,
kfvánatosak mindazoknak, akik bennük tetszé
süket lelik.

Dicsö és fönséges minden cselekedete
és igazsága megmarad örökkön-örökre.

Emléket állflott csodáinak, irgalmas és kegyes az Or:
eledelt adott azoknak, akik öt félik.

Szövetségér61 mindenkoron megemlékezik, meg
mutatta népének hatalmas tetteit, nekik meg
adta a nemzetek örökségét.

Hivek és igazak kezének ml1vei,
megblzhatók az 6 rendelkezései.

Örökkön-örökké szilárdan állnak,
hl1ségen és igazságon alapszanak.

Megváltást küldött népének,
örökre elrendelle szövetségét.
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Szent és félelmetes az ő neve,
az Or félelme a bölcseség kezdete.

Igen okos mindenki, aki úgy cselekszik,
dicsérete megmarad mindvégig.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor
és mindörökkön-örökké. Amen.

Karvers. A Szo.zanya által váltságot küldött az
Or az ö népének.

Karvers. A megalázkodó Imádsága áthatol a
lelhőkön és meg nem nyugszik, mig oda nem jut,
és nem tágit, mig a Magasságbeli reá nem tekint.

125. ZSOLTAB.

Midőn az Or vlsszatérltl Sionnak foglyait,
olyanok leszünk, mint akiket megvigasztaltak.

Szájunk akkor eltelik vigsággal,
nyelvünk pedig ujjongással.

Azt mondják majd akkor a nemzetek közölt:
nagy dolgokat müvelt az Or velük.

Nagy dolgokat művelt az Or velünk,
azért örvendezünk.

Uram, téritsd vissza foglyainkat,
mínt a Délvidéken a patakokat.

Akik könnyek között vetnek,
aratáskor örvendeznek.

Akik sirva Indultak,
mentek elvetni magvaikat.

Megjönnek majd,
ujjongva jönnek meg és hozzák kévéiket.
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Dics6ség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor
és mindörökkön-örökké. Amen.
Karvers. A megalázkodó imádsága áthatol a

felh6kön és meg nem nyugszik, mig oda nem jut,
és nem tágit, mig a Magasságbeli reá nem tekint.

SZEHTlBASI FEJEZET.
T6blÓ8 3, 4-5.

Nem engedelmeskedtünk parancsaidnak, azért
jutottunk fosztogatásra, fogságba, halálba és let
tünk beszéd és gyalázat tárgyává az összes nem
zetek között, akik között szétszórtál minket; valóban
súlyosak a te Itéleteid, Uram, mert nem éltünk tör
vényeid szerint és nem jártunk htlségesen el6tted.

HIMNUSZ.

Tengernek csillaga,
dics6 IstenanyaI
Udvözlégy áldott Sz(lz,
mennyország ajtaja.

Te, kinek az angyal
üzenetet hozott,
adj békét, tedd jóvá,
mit tva okozott.

Oldd meg a rab láncát,
a vakoknak fényt hozz;
bajainktól ments meg,
segits minden jóhoz.

Mutasd, hogy anyánk vagy,
támogasd kérésünk,
Annál, ki véredb61
megtestesült értünk.
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Szenl Sziizl Ki példát adsz
. szelidBégre -nekünk,
add, hogy bfint61 tiszták
és szelidek legyünk.

Adj tiszla életet,
biztosflsd utunkat,
hogy boldogan lássuk
mennyben Jézusunkat.

Legyen az Atyának
s Fiúnak dicséret,
örökké áldassék
vélük a SzentlélekI - Amen.

V. Lehullottunk mindnyájan, mint a falevél.
F. I::s gonoszságaink, mint a vihar, elsodorlak

minket.
Karvers. Tekints le az égb61, nézz le szent és

dicsőséges lakóhelyedröl, hol van buzgóságod és
hatalmad, nagy irgalmasságod és könyörüleles
séged?

A BOLDOGSAGOS SZOZ HALAtNEB:E.

Lukács l, 4~5.

Magasztalja az én lelkem az Urali
I::s örvendez az én szivem

megváltó Istenem felett.
Mert rátekintett szolgálója kicsinységére,

Ime, mostantól fogva boldognak hirde l engem
mínden nemzedék.

Mert nagy dolgokat cselekedett nekem a Hatalmas,
kinek szent az Ö neve.

ts irgalma nemzedékröl-nemzedékre
azokon van, akik 6t félik.
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Hatalmas dolgokat mdvelt karja erejével,
szétszórta a szivük terveiben kevélykedőket.

Hatalmasokat levetet! a trónról,
és kicsinyeket felemelt.

thezőket betöltőll jókkal
és üresen bocsáloll el gazdagokat.

Felkarolta Izraelt, az ő szolgáját,
megemlékezvén Irgalmasságáról,

amint szólott vala atyáinknak,
Abrahámnak és ivadékának mindörökre.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és SzenIléleknek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor
és mindörökkön-örökké. Amen.
Karvers. Tekints le az égből, nézz le szenl és

dicsőséges lakóhelyedról, hol van buzgóságod és
hatalmad, nagy irgalmasságod és könyörületas
séged?

Uram, hallgasd meg könyörgésemet.
ts kiállásom jusson elődbe.

K ö n y Ö r ö g j ü n k.

Oristen, aki azt akartad, hogy Szentséges Anyá
dat mint a foglyok kiváltóját tiszteljük, engedd
kegyelmesen: legyen O hazavezérlóje mindazok
nak, akikért irgalmasságodhoz esedezünk az ő
közbenjárásával. Aki élsz és uralkodol mindörőkké.
Amen.

Uram, hallgasd meg könyörgésemet.
ts kiáltásom jusson elődbe.

Mondjunk áldást az Ornak.
Hála legyen Istennek.
A meghalt hivek lelkel Isten Irgalmából nyu

godjanak békességben. Amen.
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BEFEJEZÉSRE

V. Allíts minket helyre, szabadító Istenünk.
F. ts fordítsd el haragodat mitőlünk.
V. Istenem, figyelj segítségemre.
F. Uram, siess megsegítésemre.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor
és mindörökkön-örökké. Amen.
Karvers. Könyörülj, Nagyasszonyunk, népeden,

mely nevedet viseli és tekintsd azt örökségednek,
úgy mint egykoron.

129. ZSOLTAB.

Mélységből kiáltok hozzád, Uram,
Uram, hallgasd meg szavamat.

Legyen füled figyelmes
hangos esedezésemre.

Uram, ha a vétkeket figyelembe veszed,
Uram, ki állhat- meg előtted?

Am tenálad bocsánat vagyon,
törvényed miatt bizom benned, Uram.

Lelkem remél az Ö szavában,
lelkem bízik az Orban.

A reggeli örváltást61 éjjeIig
bízzék Izrael az Orban.
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Mert az Úrnál van az irgalom,
és böséges nála a szabadftás.

S ö megszabadltja Izraelt
mi.nden gonoszságától.

Dicsöség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor
és mindörökkön-örökké. Amen.
Karvers. Könyörülj, Nagyasszonyunk, népeden,

mely nevedeI viseli és tekintsd azt örökségednek,
úgy mint egykoron.

HIMNUSZ.

I::des reményünk, áldott segélyünk, légy szószólónk,
kérünk:
vezéreld vissza minden magyar vérünkl _

Fény a sötétben, édes reményem, ó tekints le rám,
fenn:
adj hiveidnek örök éltet. Amen.

SZEHTIBASI FEJEZET.

Eszter 14, 12. és 14.

Gondolj reánk, Sziizanyánk és szorongatásunk
idején mutasd meg magadat nekünk; önts belénk
bizalmat, hiszen nincs más segedelmünk, csak te,
kinek mindenről van tudomása.

V. Hozd vissza, Sziizanyánk, fiainkat arra a
földre,

F. Ahol atyáink dicsérték áldott nevedet.

Karvers. Nem iizöm el többé népemet abból az
országból, melyet nékik adtam.
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SIMEON HALAbEKE.

Lukács 2. 29-32.

Most bocsátod el, Uram, szolgádat,
a te igéd szerint békességben.

Mert látták szemeim
a te megváltásodat,

melyet készítettél
minden népek szine előtt,

világosságul a pogányok megvIlágosítására
és dicsőségére a te népednek, Izraelnek.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
Miképen kezdetben vala, most és mindenkor
és mindörökkön-örökké. Amen.
Karvers. Nem fizöm el többé népémet abból az

országból, melyet nékik adtam.
V. Uram, hallgasd meg könyörgésemet.
F. Es kiáltásom jusson elődbe.

K ö n y ő r ö g j ü n k.

Oristen, aki azt akartad, hogy Szentséges Anyá
dat mint a foglyok kiváltóját tiszteljük, engedd
kegyelmesen: legyen Ö hazavezérlője mindazok
nak, akikért irgalmasságodhoz esedezünk az ö
közbenjárásával. Aki élsz és uralkodol mindörökké.
Amen.

Uram, hallgasd meg könyörgésemet.
Es kiáltásom jusson elődbe.

Mondjunk áldást az Ornak.
Hála legyen Istennek.
Aldjon és oltalmazzon meg minket a minden

ható és Irgalmas lsten: az Alya, Fiú és Szentlélek.
Amen.
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Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, kö
nyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg mínket minden veszedelem
ben, ó mindenkoron dics6séges és áldott Sziiz\

V. Imádkozzál érettünk, Fogolykiváltó Boldog
asszony.

F. Hogy méltók lehessünk Krisztus fgéreteire.

K ö Ji Y ö r ö g t ü n k.

Urunk Jézus Krisztus, aki Szentséges Anyád
ban a keresztény népnek állandó seg1l6t és mene
déket nyujtottál, add kérünk: hogy akinek a fog
lyokért és eltiintekért Nálad való közbenjárását
kérjük, annak anyai oltalmát és segítségét minden
kor érezhessük. Aki élsz és uralkodol mindörökké.
Amen.

üdvözlégy Mária . . .

Megjegyzés. A zsolozsma zsoltárar és egyéb
szentírási helyei a Szent István-Társulat által 1927
ben kiadott fordításból vannak véve. Az alkonyati
himnuszt Gálffy Sándor fordította. (Található:
A Bold. Szüz Mária Kis Zsolozsmája. Második át
dolgozott kiadás. Nagyvárad. 1931.) A többi órának
himnusza pedig Pázmány Péter himnuszának fordí
tása a Szent Vagy Uramból véve.

40






	Cím
	Előszó
	Hajnalban
	Első órára
	Harmadik órára
	Hatodik órára
	Kilencedik órára
	Alkonyatra
	Befejezésre

