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ELOLfAROBA 

E gyermekmisekönyv - 5-9 éves gyermekek számára - a 
franciaországi Saint-Wandrille bencésapátság kiadójánál 
( Editions de Fontenelle) megjelent misekönyvecske fordí
tása, némi magyar alkalmazással. A képeket a M. Lescuyer 
cég (Lyon) bocsátotta rendelkezésünkre. 

Teljesen új a Függelék, amely néhány imádságot és 
éneket tartalmaz; a fórészben csak az Orfelmutatásnál ik
tattuk be kedves magyar imánkat. Tudjuk, hogy a keret 
szúk volta és a rendelkezésre álló anyag hiányossága kö
vetkeztében a Függelék kiegészítésre és javításra szorul. A 
kiadó ezért hálásan fogad minden ilyenértelmű hozzászó
lást, valamint anyagot a második kiadáshoz. 

Adja lsten, hogy minél több szülót segítsen meg e mi
sekönyvecske abban, hogy gyermekét bevezethesse hitünk 
központi titkába: a szentmiseáldozat, s ezzel a Megváltás 
misztériumába. Ezzel a hö óhajjal indítja útjára e könyvecs
két Kalazanti Szent Józsefnek, a népoktatás égi pártfogó· 
jának egykori hajlékából és sírja mellól, a, 

Róma, 1964, november 27. 

Liturgikus Munkaközösség 





AZ OLTAR ELO VAN K:t:.SZíTVE 
A SZENTMIS:t:.HEZ. 

JtZlJSOM, örömmel jöttem el a szentmisére, 
mert tudom, hogy itt rövidesen eljössz közénk. 



A PAP ELKEZDI A SZENTMISJ:.T 

A szentmiseáldozat keresztvetéssel kezdődik, 
s ez arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus a 
kereszten meghalt érettünk. 



V essél te is keresztet: 

Az Atyának 
és Fiúnak 
és Szentlélek lstennek 

nevében. Amen. 
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u:.PCSOIMA 

Mielőtt a pap az oltárhoz lépne, arra kéri a 
jó Istent, hogy tisztítsa meg bűneitől, és legyen 
segítségére. 



I stenem, világosíts meg, 

hogy meglássam bűneimet, 

és megbánjam azokat. 

Én is közeledern oltárodhoz, 

és a lelkem örömmel van tele. 
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CONFITEOR 

A pap bocsánatot kér bűneiért. 



Te is kérj bocsánatot a jó Istentől: 

Gyónarn amindenható Istennek, a Boldogságos 

Szüz Máriának, Szent Mihály főangyalnak, Ke

resztelő Szent Jánosnak, Szent Péter és Szent 

Pál apostolnak, minden szentnek és neked 

atyám, hogy sokat vétkeztem gondolatban, 

szóban és cselekedetben. 

Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. 

Kérem azért a Boldogságos Szüz Máriát, Szent 

Mihály főangyalt, Keresztelő Szent Jánost, 

Szent Péter és Szent Pál apostolt, minden 

szentet és téged atyám, imádkozzatok értem a 

mi Urunkhoz, Istenünkhöz. 
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INTROITUS - KEZDOIMA 

A pap az oltárhoz lép, és megcsókolja ott, 
ahol a szcntck ereklyéi ,·annak, - ők életiiket 
adtak Jézusnak. 



A szentek, akik életüket adták Jézusért, 
jelen vannak az oltáron. 

J ézus, aki életét adta érettünk, 
szintén az oltárra jön. 

I stenem, most, hogy közel vagyok oltárodhoz, 
én is nagyon akarlak szeretni Téged. 
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KYRIE 

A pap a Szentháromsághoz könyörög: az 
Atyához, a Fiúhoz és a Szentlélek úristenhez. 



Mindenható Atyánk, 
irgalmazz nekünk ! 

Jézus, Istennek Fia, 
irgalmazz nekünk ! 

, 
Szentlélek U risten, 

irgalmazz nekünk ! 
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GLORIA 

A kis Jézust születésekur az angyaluk ének
S/.0\'al köszöntötték. Must, hogy Jézus eljön 
ullárunkra, a pap megismétli ezt az éneket. 



Dicsőség a mennyben Istennek! 

Békesség a földön az embereknek, 

mert Isten szereti őket! 

L ram, dicsérünk Téged, 

áldunk Téged, 

imádunk Téged, 

hálát adunk Neked, 

mert dicsőséged végtelen! 
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KöNYöRG tS 

A pap imádkozik a jó Istenhez: adja kegyel
mét, hogy mindig szeressük; és ehhez a szentek 
közbenjárását ís kéri. 



I stenem, adj erőt, hogy szeretetünk bizonysá
gakép mindig engedelmesek és szeretetremél
tóak legyünk. 

Szűzanyám és az ég minden Szentjei, 
könyörögjetek érettünk. 
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SZENTLECKE 

A pap a Szcntleckét olvassa. Ez többnyire 
azokból a lc,·elckből való, amelyet az apostolok 
trl ak a1 ebő keresztényeknek. 



Az apostolok voltak az első hithirdetők. Ismer 

ték Jézust, és meg akarták űt ismertetni az 

egész világgal. 

Ma a papok töltik be az apostolok szerepét, és 

szintén meg akarják velünk ismertetni Jézust. 

Ezért figyelmesen kell rájuk hallgatnunk. 
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EVANGtUUM 

A pap az Evangéliumot olvassa. Az Evangé
liumból tudjuk meg, mit tett és mit mondott 
Jézus, amikor a földön élt. 



l 

O Jézusom, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk a 

földre, hogy együtt élj az emberekkel. 

J ézusom, rövidesen eljössz az oltárra is, de mi 

nem láthatunk: segíts, hogy igen figyel

mes legyek. 
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CREDO - HITVALLAS 

A pap a Hiszekegyet imádkozza és térdet hajt, 
amikor Jézus születéséröl emlékezik meg. 



H iszek egy Istenben, a mindenható Atyában, 

mennynek és földnek teremtőjében; 

és a Jézus Krisztusban, ű egy Fiában, a mi 

Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék 

Szűz Máriától, kínzaték Poncius Pilátus alatt, 

megfeszítteték, meghala és eltemetteték, szálla 

alá poklokra, harmadnapon halottaiból föltá

mada, fölméne a mennyekbe, ott ül a minden

ható Atyaisten jobbja felől, onnan.lészen eljö

vendő itélni eleveneket és holtakat. 

H iszek Szentlélekben, egy katolikus keresztény 

Anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bű

neinknek bocsánatát, testnek föltámadását és 

az örök életet. Amen. 
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A KENYf.R FELAJANLASA 

A pap a jó Istennek kenyeret - ostyát -
ajánl fel egy aranytányéron (paténa). 



Istenem, 

mi mindnyájan a pappal együtt ajánl

juk fel ezt az . ostyát, amely nemso

kára átváltozik az úr Jézus testévé. 

23 



A BOR FELAJÁNLASA 

A pap a jó Istennek a kehelyben bort ajánl 
fel. 



I stenem, 
mi mindnyájan a pappal együtt ajánl
juk fel a bort, amely nemsokára át
változik az úr Jézus vérévé. 
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ÖNMAGUNK FELAJÁNLÁSA 

A pap azt mondja a jó Istennek, hogy a ke
nyér és a bor, amit felajánlunk neki, a szerete
tünket jelképezi. 



I stenem, 
felajánljuk Neked a kenyeret és a bort. 
Felajánljuk egyúttal szívünket és mun
kánkat is, örömeinket és kis áldoza
tainkat is . 
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Kf.ZMOSAS 

A pap megmossa a kezét, - ha Jézushoz 
akarunk közeledni, lelkünket is meg kell tisztí
tanunk bűneinktől. 



A pap szeplőtelen tisztaságért imádkozik 
Istenhez. 

Uram, az imént megmostam kezem, hogy meg
mutassam, szívem is megtisztult. 

N agyon szeretem egyházadat, és sokáig akarok 
oltárod közelében maradni, hogy 
dícsérjelek Téged és hálát adjak 
Neked. 

I stenem, őrizz meg engem tisztán a Te közeled
ben! 
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ORATE FRATRES 
IMÁDKOZZATOK TESTVf.REK 

A pap azt kéri tőlünk: mutassuk be vel!! 
együtt a szentmiseáldozatot, mert így Istennek 
kedvesebb lesz. 



Felelj a pap felhívására : 

Áldozatbemutató papunk, fogadja az úr szívl.!

sen kezedből ezt az áldozatot a saját dicsősé

gére és a mi lelkünk javára. 
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PREFACI O 

A pap ünnepélyes imádságban mond hálát a 
jó lstennek azért, hogy a szentmisébcn ujra 
elküldi hozzánk szent Fiút, Jézust. 



M éltó és igazságos, Istenem, hogy Neked min

dig és mindenütt hálát adjunk Jézus Krisztus

sal, a mi Urunkkal. Ezért az angyalokkal é~ 

szentekkel, akik az égben dicséretedet zengik, 

mi is teljes szívünkből dicsőítünk Téged. 
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SANCTUS 

Szent, ~zent, szent az lsten, - mondja a pap,1 

és ti ztelete jeléül mélyen meghajol. 



l 

O Istenem, szent vagy, végtelenü! szent vagy! 

A föld és az ég tükrözi dicsőségedet! 

l 

O Istenem, légy áldott az égben, 

Légy áldott, Jézusom, Aki leszállsz oltárunkra. 

35 



KöNYöRG~.S 
ÁTVÁLTOZTATÁS ELOTT 

A pap hosszabb imában azért könyörög, hogy 
Jézus jöjjön oltárunkra. 



Mindenható Atyánk az égben, fogadd el ezt a 
kenyeret és bort, és helyettük ajándékozd ne
künk szent Fiadat, Jézust. 

Aldd meg édesapámat, édesanyámat és mind
azokat, akiket szeretek. 
Védd és oltalmazd a pápát, a püspököket, a 
papokat és minden embert. 

Ezt az imát a Szüzanyával, az apostolokkal, 
minden szentekkel és a világ minden keresz
tényével egyesülten mondjuk. 
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A KENYBR ÁTVÁLTOZTATÁSA 

A pap kezébe veszi a kenyeret, és emlékezte
tésül megismétli, amit Jézus tett az Utolsó 
Vacsorán. 



Az Utolsó Vacsorán, amelyet apostolaival köl-
' tött el, az Ur Jézus kezébe vette a kelyhet, meg-

áldotta, és az apostoloknak adta e szavakkal: 

" EZ AZ f.N TESTEM • . 

É s a pap e szavára a kenyér, amelyet kezében 

tart, J ézus testévé változik. 
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A SZENTOSTYA FÖLMUTATASA 

Jézus most már jelen van a Szentostyában, 
ezért a pap imádásra mutatja fel mindnyájunk
nak. 



Né-;.z fel a Szentostyára, és nzondd: 

Jézusom, imádlak! 

Jézusom, szeretlek ! 
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A BOR ÁTVÁLTOZTATASA 

A pap kezébe veszi a kelyhet, és folytatja. 
ami az Utolsó Vacsorán történt . 



A vacsora vegen Jézus kezébe vett egy borral 
telt kelyhet, megáldotta és apostolainak adta e 

szavakkal: 

« EZ AZ ~N V~REM ». 

f. s a pap e szavára a bor Jézus vérévé változik. 
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A KEHELY FöLMUTATÁSA 

A pap felmutatja mindnyájunknak a kelyhet 
Jézus vérével. 



Nézz fel a kehelyre és mondd : 

f:des Jézus, Neked élek, 

édes Jézus, Neked halok, 

életemben, halálomban, 

édes Jézus, Tied vagyok! 
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ORFOLMUTATAS UTAN 

A pap meghajolva imádja Jézust az oltáron. 



l 

O Jézusom, aki a kereszten meghaltál érettünk, 
Aki feltámadtál, és felmentél az égbe, 
biztos vagyok abban, hogy most itt 
jelen vagy oltárunkon. 

E mlékezzél meg, Jézusom, szeretteinkről, akik 
meghaltak, 
add, hogy boldogok legyenek Veled az 
égben! 

47 



JEZUSSAL 

A pap kezében tartja Jézus szent Testét és 
szent Vérét. 



Ha valakinek örömet akarunk szerezni, azt 

ajándékozzuk neki, amit a legjobban szeret. 

Egy alkalommal az úr azt mondta, hogy akit 

a legjobban szeret, az az O szent Fia, Jézus. 
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KIS ORFöLMUTATAS 

A pap felemeli az Or Jézus Testét és Vérét, 
hogy felajánlja mennyei Atyánknak. 



Mindenható Atyánk, felajánljuk Neked Jézust 
a Szentlélek Úristen jelenlétében. 

Uram, a világ kezdetétől sok dicsőségben és 
tiszteletben volt részed, mégpedig mindig 

Jézus által, 
Jézussal, 
Jézusban. 
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PATER NOSTER-MIATYÁNK 

A pap Jézus imáját mondja. 



Miatyánk, 
ki vagy a mennyekben, 
szenteltessék meg a Te neved, 
jöjjön el a Te országod, 
legyen meg a Te akaratod, 
miképpen a mennyben, 
azonképpen itt a földön is. 
Mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma, 
és bocsásd meg a mi vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsá tunk 
az ellenünk vétkezőknek, 
és ne vigy minket a kisértésbe, 
de szabadíts meg a gonosztól. Amen. 
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AGNUS DEI 
ISTEN BARANY A 

A pap Jézust « Isten bárányá .. - nak szólit
ja: egykor bárányokat áldoztak fel Isten 
tiszteletére. Jézus feláldozta magát érettünk a 
kereszten, most ű a mi áldozati adományunk. 



J ézus, aki véredet ontottad érettünk, 

irgalmazz nekünk, 

és adj békét a világnak. 
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A PAP SZENT-

Jézus kenyér és bor alakját vette fel, amit 





A HIVEK SZE NT ÁLDOZASA 

A pap az áldozóknak Jézu~t nyújtja. 



J ézust felajánlottuk a jó Istennek, hogy kimu

tassuk szeretetünket , most pedig a jó Isten adja 

nekünk Jézust szeretete jeiéül. 

l 

O Jézus, őrizd meg lelkünket az örök életre! 

:f. s óvj meg bennünket minden · bűntől! 
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UTOLSO KONYORG:t:.SEK 

A pap hálát ad a jó Istennek, amiért nekünk 
adta Jézust. 



Ó Istenem, ·köszönöm, hogy a szentmisében ne
künk adtad Jézust. 

H álából megígérem: mindig engedelmes és na
gyon szeretetreméltó leszek. 
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ÁLDÁS 

A pap elbocsátja a híveket, és áldást ad. 



Vessünk keresztet: 

Az Atyának 

és Fiúnak 

és Szemlélek Istennek 
nevében. Amen. 
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IMÁDSÁGOK 

AZ úR IMADSAGA 

Mi Atyánk! Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg 
a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a 
Te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen itt a 
földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk 
ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket , miképpen mi 
is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy 
minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. 
Amen. 

ANGYALI üDVöZLET 

üdvözlégy Mária, malaszttal teljes! Az úr van Teve
led, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a 
Te méhednek gyümölcse: Jézus. Asszonyunk Szűz 
Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk 
bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. 

DICSOS J:. G 

Dicsöség az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek 
Istenne k! 

Mint kezdetben volt, most és mindenkor. és 
mindörökké. Amen. 

HISZEKEGY 
Lásd a 21. lapon. 
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REGGELI IMADSAGOK 

l. 

Szívem első gondolatja - Hozzád szá ll fö l, Is tenem ! 
Te őrizté l meg az éjjel, - maradj ma is énvelem. 
Téged á ldlak és imádlak, - mint szerctő gyermeked , 
Szívem csakis azt akarja, - a mi kedves tene ked . 
f.des Jézus, add kegyelmed, - őrizz engem szüntelen, 
Hogy egész nap neked éljek, - ti szta szívvel bűntelen . 

Szűz Mária, Jézus Anyja, - te mindnyáj unk Anyja 
[ vagy, 

Oltalmazz meg minden baj tó l, - kísértésben e l ne 
[ hagyj . Amen. 

2. 

Hálát adok ne ked Is tenem , amiért az éj jel meg
őriztéL Hálá t adok néked, amiért éle teme t a ma i 

· nappal meghosszabbítottad. 
Védd meg Ura m a ma i na pon minden baj tó l 

lelkemet, testemet, védd meg enyéime t. Kegyelmed
del segíts , hogy a ma i na pon a bűnt elkerüljem , a jót 
cselekedjem és munká imat becsülete en végezzem. 
A mi Urunk, Jézus Kri ztus á ltal. Amen. 
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ESTI IMÁDSÁGOK 

l. 

O, édes Istenem, - Hálát rebeg lelkem, 
Mert egész napon át - Megőriztél engem. 
Bánom sok vétkemet, - Szent Fiadnak vére 
Mossa meg kegyesen - Szívemet fehérre! 
Virrasszon felettem - Gondviselő szemed. 
Kérlek, óvd az éjjel - Testemet, lelkemet. 
Szüzanyám s úrangyal, - Legyetek énvelem, 
Ha Ti rám vigyáztok, - yugodt lesz éjjelem. Amen. 

2. 

Adjon Isten jó éjszakát, - küldje hozzánk őrangyalát, 
terjessze ránk szentáldását. - Köszöntsük a Szüz 

[Máriát. 
Köszöntsük a Szűz Máriát, - vele együtt ő szent Fiát. 
Jézus, Mária szent neve - legyen nekünk örömünkrc. 
Ime eltünt a fényes nap. - Felkel-e még nekünk 

[holnap? 
Míg számadásom nem egész, - nem vagyok az útra 

[kész. 
Ime sötétben maradok. - Jőjjetek, élő csillagok, 
ragyogjatok, élő tüzek, - dicsői,.ilt mennyei szentek. 
Te is, őrző szent angyalom, - dalold tovább csöndes 

dalom, 
míg a testem nyugosztalom, - légy mellettem oltal

[mazóm. Amen. 
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3. 

Hálát adok néked Istenem, hogy e napnak végét 
megérnem engedted. Te kegyes voltál hozzám és én 
ma is többször a rosszat cselekedtem. Nagyon 
bánom, hogy téged, szerető Istenemet bűneimmel 
ismét megbántottalak. Kérve-kérlek, légy irgalmas 
hozzám és adj időt és erőt gyarlóságaim jóvátételére. 
Könyörgök: őrizd meg a most következő éjszakán 
lelkemet, testemet és őrizd meg minden bajtól sze
rett enyéimet. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. 

Amen. 

IMADSAG A SZüLOKf:RT 

l. 

Jó Istenem, te adtál nekem Szerető ·szülőket. 
Jóságukért oltalmazzad - S áldd meg kérlek őket. 
Add, hogy mindig úgy szeressem, - Mint te Szűz 

Anyádat, 
Add, hogy sohse érje őket - Miattam a bánat. Amen. 

2. 

Jó szüleimet Istenem - Orizd meg soká énnekem. 
Sok jóságukat helyettem - Fizesd vissza kegyesen. 
Köszönöm édes Istenem, - Hogy testvért is adtál 

[énnekem. 
Scgítsél, hogy békésen - Megosztozzunk mindenen. 

Amen. 
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IMÁDSÁG AZ ORZÖANGYALHOZ 

Orangyalom, szívből kérlek : 
Légy vezérem, amíg élek. 
Ments meg engem bűntől, ba jtól, 
f:s ne hagyj el ha lá lomkor. 
Mindig jó ra figyelmeztess, 
úgy vezess a Jó Is tenhez. Amen. 

IMADSAG EVf:S ELOTT f:S UTAN 

f:des Jézus, légy vendégünk, 
Aldd meg, amit adtá l nékünk . Amen. 

Aki ételt, italt adott, 
Anna k neve legyen á ldott. Amen. 

A HIT, REMf:NY, SZERETET FELINDITASA 

Is tenem, hiszek Tebenned, 
mert örökké igazmondó vagy! 

Is ten~m . remélek Tebenned , 
mert végtelenü) hű és irgalmas vegy! 

tenem, mindennél jobban szeretlek Téged , 
mert végtelenü) jó és szeretetreméltó vagy! 

FESZüLET ELOTT 

Imádunk Téged Kri sztus és á ldunk Téged , 
Mert a Te szent kereszted á lta l megváltottad a 

[világot. 
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ALKALMI IMADSAGOK,FOHASZOK 

E.bredéskor, keresztvetéssel 
Aidott legyen a Szentháromság úristen! 

Munka előtt és után 
Isten nevében! - Istennek legyen hála! 

V trakelőben 
Induljunk békében, - Krisztusnak nevében. Amen. 

V t közben 
Ahogy járok, - Ahogy kelek, 
Uram Jézus - Veled megyek. Amen. 

Ha szenteltdzzel keresztet vetsz 
Hints meg Uram és tisztítsd meg lelkemet bűneimtől. 

Mikor édesapád vagy édesanyád homlokodra keresztet 
rajzol, ezt mondja: 

Aidjon meg Téged és őrizzen a Mindenható Isten, 
az Atya, a Fiú, és a Szentlélek. Amen. 

FOHÁSZOK, RÖPIMÁK NAPKÖZBEN 

Jézusom, Istenem, szeretlek mindenek fölött! 
Jézusom, szeretlek! 
Szelíd é alázatos szívű Jézus, add, hogy szívem 

hasonló legyen Szívedhez! 
Jézus szentséges Szíve, bízom Benned! 
Jézusommak édes Szíve, add, hogy mindinkább 

szeressei ek! 
Szűzanyám, szeretlek! 
Szűzanyám, segíts! 
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Máriának édes Szíve, légy az én menedékem! 
Szűzanyám, emlékezzél meg róla, hogy a tied vagyok 

Orizz, oltalmazz meg, mint sajátodat! 
Orangyalom, vigyázz reám! 
Istennek Szentjei, könyörögjetek érettem! 
Védőszentem, könyörögj érettem! 

SZENTSEGLATOGATASRA 

Ha templom mellc/1 vrsz el utad, térj be szivesen pár
perces látogatásra az Vr Jézushoz, aki az Oltáriszentségben 
vár reád. Elmondhalsz egy-kel/61 ezekból is - vagy ahogyan 
a szived diktálja: 

Jézusom, imádlak! 
Jézusom, szeretlek! 
Jőjj hozzám és maradj velem! 

Edes Jézus, Neked élek, 
édes Jézus, Neked halok, 
életemben, halálomban, 
édes Jézus, Tied vagyok. 

Imádásra méltó Jézusom, erősen hiszem, hogy 
az Oltáriszent égben jelen vagy. Szeretlek mindenek
felett és kívánlak Téged magamhoz venni . Mivel ezt 
most nem tehetem meg, kérlek, lelkileg jőjj be lega
lább szívembe. Sohase engedj elvá lnom Tőled . Amen. 
( Lásd m ég az Oltáriszer11ségröl és Jézusról s zóló énekeket, 
74-5.1.) 
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SZűZ MARIA SZOBRA, KJ:.PE ELOTT 

Oltalmad alá futunk, lstennek szent Anyja; 
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, 
hanem oltalmazz meg mindig minden veszedelemtől. 
dicsőséges és áldott Szűz! Amen. 

f.NEKEK 

GYERMEKEK MISEJ:.NEKE 

Kezdődik a kismise; Nem leszek rossz sohase, 
esdve, ha dalolom : Kirie! 

Ujjong már az orgona, Cecilia zúgatja; Angyalok 
repesik: Glória! 

J:.n még olyan csöpp vagyok; Jézus, mit is 
tudhatok? Kívüled egyebet nem tudok. · 

Hiszem, Jézus, hogy szeretsz: Bizonyítja a ke
reszt, S engem is kebledre J:.desgetsz. 

Felajánlom Szívemet, Mint egy falat kenyeret : 
Kedvedre, Jézusom, Tedd és vedd! 

Egyik angyal mondja: szent! Másik hozzámond
ja: szent! Szám zengi, szent az Ur! Szent, szent, 
szent! 

üdvözlégy szent áldozat, Megízesült jó falat! 
Krisztusom, tebeléd változzak! 

Amit adtam kenyeret, Visszakaptam; de milyet? 
Jézusom, dobogó Szívedet! 

Atyaisten: szerelem, Fiúisten : kegyelem, Szent
lélek Uristen, Légy velem! 
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KARACSONVRA 

(A számok a • S zelit vagy, Uram • énekeskönyv énekszámai J. 

21. Dicsőség mennyben az Istennek, - dicsöség 
mennyben az Istennek! - Az angyali seregek, - vígan 
így énekelnek: - Dicsöség, dicsöség Istennek. 

Békesség földün az embernek, - bé kesség földön 
az embernek, - Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz 
vezet , - B0kesség, bé kesség, embernek. 

25. Mennyből az angyal, - lejött hozzátok, pásztorok, 
pásztorok! - Hogy Betlehembe sietve menvén lássá
tok, lássátok. 

Istennek Fia, - Aki született jászolban, jászol
ban,- O leszen né kte k üdvözítőtök, valóban, valóban. 

32. Pásztorok , pásztorok, - örvendezve - Sietnek 
Jézushoz, - Betlehembe; - Köszöntést mondanak - a 
ki dednek, - Ki váltságot hozott - az embernek. 

Angyalok szózata - minket is hív. - ~rt e meg ezt 
tehá t - minden hű szív; - A kisded Jézuskát - mi is 
á ldjuk, - Mint a hív pásztorok, - magasztaljuk. 

29. 0 gyönyörííszép, titokzatos éj! - ~gszemü gyer
me k, csöpp rózsalevél. - Kisdedként az édes úr 
jászolában megsimul szent ka rácsony éjjel! 
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HúSVÉTRA 

87. Föltámadt Krisztus e naoon, - Alleluja! - Hála 
légyen az Istennek. • 

Hogy minden ember vigadjon, - Alleluja! - Hála 
stb. 

Értünk halált szenvedett, - Alleluja! - Hála stb. 
S megváltott minden lelket. - Alleluja! - stb. 

88. Krisztus feltámadott! - Halljátok meg, asszo
nyok, - Kik kenetet hoztatok. - Többé már ne sírja-
tok! - Feltámadt Krisztus! · 

Krisztus feltámadott! - új csodákat halljatok! 
- Péter, János, fussatok! - Ores a sír, nincsen ott! -
Feltámadt Krisztus! 

89. Krisztus, virágunk, - Széptermő águnk, - Feltá
madt Krisztus! - vigadjunk! - A bűnből mi is - tá
madjunk! 

Ki feküdt sírban, - Felkele vigan. Feltámadt stb. 
Felkele fényünk - Krisztus reményünk! - Feltá

madt stb. 

PONKOSDRE 

259. Jöjj Szenlélek úristen,- Araszd reánk teljesen -
Mennyből fényességedet, - Mennyből fényességedet. 
- Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el.. Jöjj, Szentlélek 
Uristen. 

Jöjj el, árvák gyámola,- Jöjj el, szívünk orvosa,
Oszd ki égi kincsedet. - Jöjj el, jöjj el, stb. 
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AZ OLTARISZENTSÉGROL 

J 10. Aidunk Téged , ó angyali Kenyér , - Váltságunkért 
ada to tt drága bér , - Szent vagy, szf.nt vagy, szent 
vagy. - Te mindennél szentebb vagy! - Légy á ldott ~ 
szentségben, - Rejtve kenyér színében. 

J J 2. Ez nagy szentség va lóban, - Ezt imádjuk leg
jobban, - Melyet Jézus - Nekünk hagyott - Testa
mentumban. 

J 14. Eg ből szállolt szent kenyér , - Értünk ontott 
drága vér,- Hittel áldunk és imádunk,- Bár az elme 
föl nem é r. 

ú mennyei seregek! - Velünk egyesüljetek : -
Tiszta lelkek, az Is tennek - Irgalmáról zengjetek. 

J 29. S zent vagy, Uram , szent vagy, - minden fölött 
szent vagy, - Jézus kenyér szinében, - Az Oltá riszent
ségben . 

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

ÉNEKEK JÉZUSRúL 

113. Edes Jézus, Neked élek ... (lásd a 70. lapon ). 

143. Előtted Jézusom leborulok, Féktelen bűnös , 
én, Hozzád bújok. ú kérlek, hogy nékem kegyelmet 
adj, - Hisz Te a bűnöshöz irgalmas vagy. 
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JS(). Uram Jézus, légy velünk, - mi egyetlen örö
münk! - Nálad nélkül keserűség - itt a földön éle
tünk. - O, egyetlen örömünk, - Uram, Jézus légy ve
lünk. 

154. Jézusomnak S zívén megnyugodni jó, - Elme
rülni Benned, csendes, tiszta tó. J Földi bútól, bajtól 
Szíved enyhülést ad. - T ená lad lelkünk megpihen; -
ki sírva sirt : vigad. 

f.NEKEK SZOZ MARIAROL 

174. Boldogasszony, édes, - Hozzád esd ma néped : -
Veszni indult lelkét, - Hogy Te mentenéd meg,- f.des 
Szűz Anyánk. 

195. Te vagy földi éltünk vezércsillaga·, - f.des re
ménységünk, kegyes Szűzanya. - Téged rendelt jó 
Anyánknak az Isten Fia, . Azért á ldunk örvendezve, 
ó Szűz Mária. 

284. Boldogasszony Anyánk, - régi nagy Pá trónánk! 
agy ínségben lévén, - igy szólít meg hazánk : - Ma

gyarországról. - édes hazánkról, - e fe lej tkezzél el 
- szegény magyarokróL 

MAGYAR SZENTEKROL 

293. l sten hazánkért térdelünk Elődbe,- Rút bűnein
ket jóságoddal född be. - Szent magyaroknak tiszta 
lelkét nézzed, - f.rdemét idézzed. 
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István királynak szíve gazdagságát, - Szent Imre 
herceg kemény tisztaságát, - László királynak vitéz 
lovagságát, - O, ha csak ezt látnád. 

Szent Erzsébetből hő szeretet árad, - Margit 
imái vezekelve szállnak. - S minket hiába, Uram, ne 
sirasson - Aidott Boldogasszony. 

Ránk bűnösökre minden verés ráfér, - De 
könyörögne k ők tépett hazánkért, - Hadd legyünk 
mink is tisztá k, hősök , szentek, - Hazánkat így 
mentsd meg! 

Szintérz kiadónknál jelent meg: 
Az o, Jézus élete, 191 képpel, 

5 - 9 éves gyermekeknek való felolvasásra: 

Zsebkiadás, s:ines kötésben . 
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