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Olvasd el.
Imádkozni készülvén gondold meg:
»Az imádság bizalmas társalgás az

I s t e n n e 1.« Sz. Klimák. »A l á z a t o s s á g é s
s z e r e t e t az imádság lelki szárnyai; ezeken
emelkedik ról a mennyei szentek szentjébe.e Juszti
niáni sz. Lőrincz.

Hogy pedig ilyenné legyen: »imádkozni. kell
tisztelettől áthatott testtel és lélekkel, más szóval :
az imádkozó óvja meg alázatosságba.n testét és lel
két. Vajmi keveset használ imádkozni csak. szóval,
meghajtani a fejet és ütni a mellet, ha az, ki imád
kozik, nem hajtja meg és nem alázza meg a lelkét."
Sz. Bernárd.

A kellő módon végzett imádság: »megengeszteli
az Istent, megörvendezteti az angyalokat, kedves
illat a szentek előtt, áthat az egeken és meghozza
nekünk, a mit kérünk.« Jusztiniáni sz. Lőrincz.

»Mindazok, kik gonoszul élnek, ha szóval nem
teszik is, életökkel káromolják az Istent. Mit hasz
nál, ha dicsőitő éneket zeng nyelved, mikor szent
ségtörő káromkodást lehel lelked ?« Sz. Ágoston.

»Tehát a szólás végét halljuk mindnyájan egye
temben: A z I s t e n t f é l j e d, é s t a r t s d m e g
az ő parancsait; - mert ez az egész
em b e r.« Prédikátor könyve 12, 13.



Reggeli imádság.

Fölébredvén vess magadra keresztet és mondd:

Légy áldott teljes Szentháromság, Atya,
Fiu és Szentlélek Ur Isten, most és mind
örökön örökké. Amen.
Azután hagyd el gyorsan ágyadat, öltözködjél tisz
tesen és lehetőleg térden állva igy imádkozhatol :

Én Istenem, hiszem, hogy Te itt jelen
vagy; imádlak Téged, legfőbb Uramat és
Istenemet ugy, amint az égben imádnak
Téged a sz. angyalok és dicsőült szentek.
H i s z e m mindazt, a mit Te, örökkévaló
igazság, szentegyházad által tanítasz. R e
m é l e m, hogy az Ur Jézus érdemeiért
nekem örök életet adsz és malasztot is annak
elnyerésére, mivel ezt Te megigérted. S z e
r e t l e k teljes szivembőlmint legfőbbjómat i
szeretem Teéretted felebarátomat is mint
önönmagamat.
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Jézus és Mária legszentebb szivei által
hálát adok Neked, én Istenem! hogy engem
szeretetből teremtettél, megváltottál és meg
szenteltél ; hasonlóképen hálát adok Neked
mindama jótéteményekért, melyekben engem
és minden egyéb teremtményt valaha része
sitettél és még részesiteni fogsz.

Tied vagyok, Ur Isten! Neked ajánlom
föl e napi minden gondolataimat, szavai
mat és cselekedeteimet, minden örömemet
és szenvedéseimet - az Ur Jézus érdemei
vel összefoglalva mindezeket.

Fogadom szined előtt, én jóságos Uram!
hogy ma és egész életemben hiven megtartom
a Te parancsolataidat valamint az anyaszent
egyház öt parancsolatját.

Kész vagyok inkább meghalni, mint Téged
ujra megbántani. Kérlek, édes Istenem! hadd
legyen részem mindama szent-misék gyümöl
cseiben, melyeket ma mutatnak be bárhol a
föld kerekségén. Ugyszintén szándokom el
nyerni mindama bucsúkat, melyeket ma nyer
nem lehet.
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Boldogságos Szüz Mária, Istennek szent
séges anyja! légy egyuttal az én szerelme
tes anyám! hathatós oltalmad alá futok;
őrizz ma minden bűntől és add rám anyai
áldásodat.

Isten angyala, ki öröm vagy, kire az Isten
atyai kegyelme bizott engem: világosits,
őrizz, vezérelj es kormányozz engem. Amen.

(100 napi bucsú IX. Piusz pápától. 1821.)

Sz. József, sz. Istvan király, sz. Anna és
Te·, kedves pátronusom, legyetek szószólóim
az Isten trónja előtt! Istennek minden angya
Iai .és szentjei: imádkozzatok érettem és
minden felebarátomért. Amen.

"Az Ur angyala."
(A reggeli, déli és esti harangszóra.)

Az Ur angyala köszönté a bold. Szüz
Máriát, és méhébe fogada a Szentlélektől. Üd
vözlégy Mária sat.

. Ime az Urnak szolgáló leánya, legyen
nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária sat.
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És az Ige testté lőn és mibennünk lako
zék. Üdvözlégy Mária sat.

V. Imádkozzál érettünk, Istennek sz.
Szülője.

F. Hogy méltók lehessünk a Krisztus
igéretire.

Könyörögjünk.

Kérünk, Uram! öntsd lelkünkbe sz. ma
lasztodat, hogy a kik angyali üzenet által
a Te Fiadnak Krisztus Jézusnak megtestesü
lését megismertük, annak kínszenvedése és
keresztje által a föltámadás dicsőségébevites
sünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisz
tus által. Amen.

RÖ"idebb reggeli imádság.

Mindenható Ur Isten! ki nekünk e napot
megérnünk engedted, tarts meg testi, lelki
egészségben irgalmas jóvoltod által, hogy e
mai napon semmiféle vétekre ne vetemed
jünk, hanem hogy a Te igazságos törvé
nyed megtartására legyenek irányozva sza-
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vaink, gondolataink és cselekedeteink. Ki
élsz és uralkodol mindörökké. Amen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy és e vers:

»Jézus édes Szive : add, hogy mindig
jobban szeresselek.« (300 napi bucsú. IX. Piusz

1876. nov. 26.) És befejezésül »Az Úr angyala.«

A. nap megszentelése.
(Megszivlelésül olvasd.)

A keresztény munkás dologra szorulván, nem
szárihat órákat az imádságra. Azonban ilneki is
szól az apostol, midőn mondja: »E z a z I s t e n
a k a r a t a, a t i m e g s z e n t ü l é s t e k.« Szentül,
azaz Isten előtt kedves módon él az ember, ha.
mindenkor és mindenben egyedül csak az ő ked
vét keresi, szem előtt tartva az ő törvényét és
akaratát. Erre segit a következő néhány élet
szabály:

1. Mindennap bizonyos időben fölkelvén ponto
san és áhitatos alázattal mondd el a reggeli imád
ságot.

2. Minden dolgodban jó szándékkal légy; azért
mondd a munka kezdetére pl. ezt: »1 s t e II sz. n e
v é b e n !e vagy: »Segits,jó 1stenem!e vagy:
»J é z u s , M á r i a, s z. J ó z s ef, l e g y e t e k
vel e m !e vagy hasonlót.
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3. Gondold meg gyakran, mily gyorsan múlik
az idő, s hogy talán már igen közel van halá
lod órája. Azért szokjál hozzá, ugy tenni dolgodat,
mintha már ma kellene az ítélő biró elé állanod.

4. Napközben frissitsd föl többször a jó szán
dékot; e czélra mondhatod ezt: »J é z u s o m, i r g a
Lo m !e (100 n. b. IX. Piusz 1846.) Vagy: »J é z u s
é d e s S z i v e, l é g Y s z e r e l me m !« (300 n. b.),
Vagy: »Szűz Mária édes szive, légy me
n e d é k e m !e (300 n. b. IX. Piusz, 1852.)

5. Kisértés idején gondold meg, hogy llIZ Isten
mindent lát és tud. »Á II j e II e n a z ö r d ö g
n e k, é s fu t t ő l e d-, int az apostol. Mondd
ilyenkor: »Készebb vagyok meghalni mint vét
kezni, én édes Istenem !e - Kiálts szivedben:
»Jézus!« v. »Mária!« v. »Sz. József!. 
Gondold meg, mily rövid a bűnből származó gyö
nyör vagy haszon, s hogy ellenben örökké tart a
pokol tüze.

6. Félre téve az emberi félelmet, végezd el bát
ran imádságodat. Ünnep és vasárnap az isten
tiszteletet e g y k ö n n y e n el ne hanyagold. Soha
se szólj hited ellen s ne is tűrd szó nélkül, hogy
valaki ezt jelenlétedben gyalázza. Azt mondja
Jézus: »Ki engem megvall az emberek
e l ő t t, a z t én i s m e g vallom m e n n y e i
A t Yá m e l ő t t .•
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Imádság evés előtt.

Mindenek szemei Te benned biznak, Uram!
s Te adsz nekik eledelt alkalmas időben.

Fölnyitod kezeidet es betöltesz minden elő

lényt áldásoddal. - Áldj meg minket és
ezen ajándékaidat, melyeket ma Tőled veen
dők vagyunk. Miatyánk sat.

Evés utan.

Hálákat adunk Neked, mindenható Ur
Isten! minden adományaidért, melyeket a
Te jóvoltodból vettünk, ki élsz és uralkodol
mindörökön örökké. Amen.

Miatyánk sat.

Esti imádság.

Én Istenem! hiszem, hogy itt jelen Vligy;
imádlak Téged, legfőbb Uramat és Istene
met, s a mennyei angyalokkal és szentekkel
egyetemben hálát adok Neked mind ama
jótéteményekért, melyekkel a mai napon
engem elhalmoztál.
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Vigasztaló Szentlélek Isten! világositsd
meg elmémet, hogy fölismerj em a mai na
pon elkövetett bűneimet.

(Erre kérdezd magadtól: 1. Küzdöttem-e ma
főhibám ellen és mily sikerrel? 2. Teljesitettem-e
kötelességeimet és "hogyan? 3. Mikép viseltem
magamat imádságomban, dolgomban és szenvedé
semben? 4. Nem vétkeztem-e gondolattal, szóval,
cselekedettel vagy a jónak elmulasztásával Isten
és az egyház parancsolatai ellen? Ezután kelts
tökéletes bánatot, mondván:)

Én Uram és Istenem! mindezt és egész
életemben elkövetett vétkeimet tiszta szi
vemböl szánom és bánom, mivel azokkal
Téged, jóságos Atyámat és Istenemet, kit
mindenek fölött szeretek, megbántottalak.
Mély alázattal kérlek, bocsáss meg; tisz
titsd meg lelkemet sz. Fiadnak Krisztus
Jézusnak drágalátos sz. vérével, és a miért
én eleget nem tehetek, azt pótolja Ö szent
séges Szívének véghetetlen érdemeiből.Foga
dom erősen, hogy sz. malasztod segitségével
többé nem vétkezem és hogy a bűnre szol
gáló alkalmatosságot elkerülöm.
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(Ha netalán halálos bűnbe estél volna, tedd hozzá:)

Mielőbb lehetséges, e bűnömet meggyónom.
Szeplőtelen bold. Szűz Mária, szerelmetes

mennyei szent Anyám! oltalmad alá futok;
óvj meg minden bűntől és ellenségeimnek
minden cselfogásától.

Szűz szent József, a dolgos népnek kiváló
pártfogója! viseld gondomat, mint gondját
viselted az Ur Jézusnak.

Szent őrzőangyalom! oltalmazz engem ez
éjjel lelkemnek és testemnek bármely lát
ható vagy láthatatlan ellenségétől.

Dicső védőszentem sz. N., Istennek min
den angyalai és szentjei! Könyörögjetek
érettem és minden embertársamért, kivált
azokért, kik most bűnveszélyben forognak.
Amen.

Jézus, Mária és sz. József! nektek aján
dékozom szivemet és lelkemet.

Jézus, Mária és sz. József! legyetek velem
végső harczomban.

Jézus, Mária és sz. József! veletek béké
ben váljék meg lelkem testemtől. Amen.

1300 n. h. VII. Piusz. 1814. aug. 26.1
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Végül mondj a purgatoriumban szenvedő lel

kekért 1 Miatyánkot s befejezésül e könyörgéflt :

Adj, Uram! örök nyugodalmat nekik. És
az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyu
godjanak bekességben ! Amen.

(Azután hints magadra szentelt vizet, és mondd r)

:.1 S t e n s z. N e v é b e n m e gy e k a l u d n ii"
(lefeküdvén bizd testedet,lelkedet a jó Istenre mond

ván a haldokló Jézussal:) :.Atyám! kezeidbe
ajánlom lelkemet!«

A szent-míse,

F i g Ye l m e z t e t é s. A sz. mise ujból való
bemutatása annak az áldozatnak, melyet az Ur
Jézus a keresztfán értünk bemutatott. Krisztus
Urunk maga mutatja be magát értünk a pap kezei
által s a pappal együtt a hivek is h o z z á k azt
az áldozatot. Azért ha a világnak minden kincsét
adná valaki az Isten tiszteletére, az még sem
érne föl egyetlen sz. miseáldozat érdemével. Mivel
pedig az ég és föld Urát, a véghetetlen Istent,
azzal illik tisztelnünk, a mi előtte legdrágább,
azért parancsolja a kath. egyház, hogy hivei leg
alább is ünnep- és vasárnapon jelenjenek meg
a sz. misén azzal a szándékkal, hogy ezen véghe-
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tetlen érdemü áldozat bemutatásával. az Istent
dícsöítsék, Neki hálát adjanak, Öt, kit bűneikkel
bántanak, megengeszteljék és Tőle minden lelki
és testi jókat kérjenek.

K ü l ö n ö s i m á d s á g o k a sz. mise alatt nin
csenek rendelve; azért különféle imádságos köny
vekben különbözőket lehet találni. Jól teszed, ha
a mise alatt szemed elé állitod az Ur Jézus kín
szenvedését és halálát j mondhatod e czélból a fáj
dalmas sz. olvasót. Kiválóari figyelj a sz. mise
n é g y f ő r é s z é r e. Evangeliumkor (tiszteletből

az Ur szava iránt állva szoktuk hallgatni) jusson
eszedbe keresztény kötelességed Isten, felebarátod
és önönmagad iránt, amint azt a katekizmusból.
tudod. - Offertoriumkor ajánld föl magadat és a.'
Tieidet Isten oltalmába és egyuttal testedet és lel
kedet az Ö szolgálatára. - U r f ö l m u t a t á s k o r
imádd legmélyebb alázattal térden állva meg
feszitett Jézusodat. Az átváltozáskor megy végbe
az áldozat: azért ez a sz. mise legszentebb része.
Á l d o z á s k o r kelts szivedben forró kivánságot az
U r Jézus szentséges teste után, ki az Oltáriszent
ségben lelkünk eledelévé kivánt lenni. Végül vevén
a pap áldását, menj vigan dolgod után.

Lám, hogy valaki haszonnal részt vehessen a.
sz. miseáldozatban, ahhoz csak jó akarat kell. Ha.
eddig e tekintetben hanyag lettél volna, ne légy
ezentúl is az; hanem tedd meg kötelességedet,
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és tapasztalni fogod, minő bő áldások forrása a.
sz. mise.

Használhatod a következi; imádságokat is.

Mise-imádságok.

Mindenható Ur Isten! fölajánlom ezt a
sz. misét Neked a Te nagyobb dicsőségedre;

fölajánlom hálából a Tőled vett számtalan
jótéteményért; fölajánlom engesztelésül, mert
tudom, sokszor megbántottalak, s megérdem
Íem, hogy keményen büntess j fölajánlom a mi
Urunk Jézus Krisztus kinszenvedésének és
halálának emlékezetére, továbbá a Bold.
Szűz Mária, sz.' József és minden Szentek
tiszteletére; fölajánlom mindazokért, kikért
imádkozni különösen tartozom, édes szüleim
és rokonaimért,jóakaróim- és ellenségeimért,
végre minden élő és megholt keresztények
ért. Fogadd kegyesen ezen jó szándékomat
és add, hogy esz. misének érdemeiben bőven

részesüljek. A ini Urunk Jézus Krisztus által.
Amen.

Habnekamp: Imúdkczzúl t~~ dolgozz.ál, 2
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Konfiteor.

Gyónom a mindenható Istennek, a min
denkoron szeplőtelenBold. Szüz Máriának, sz.
Mihály arkangyalnak, Keresztelő sz. J ános
nak, sz. Peter es sz. Pál apostoloknak, minden
szenteknek és neked, lelki atya, mert fölöt
tébb vétkeztem gondolattal, szóval és csele
kedettel, (itt háromszor érintsd melledet) en
vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem!
azért kérem a mindenkoron szeplőtelenBold.
Szüz Máriát, sz. Mihály arkangyalt, keresz
telő sz. Jánost, sz. Péter és sz. Pál aposto
lokat, minden szenteket. és téged letki
atyámat, hogy imádjátok érettem Urunkat
Istenünket. Amen.

A mindenható Isten könyörüljön rajtunk
es megbocsátván büneinket vezéreljen az
örök életre. Amen.

Engesztelődjék meg es adjon nekünk föl
oldást és bünbocsánatot a mindenható irgal
mas Ur Isten. Amen.
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Kyrie eleiszon.

19

Uram irgalmazz nekünk (mondd háromszor),

Krisztus kegyelmezz nekünk (m.háromszor).

Uram irgalmazz nekünk Im. háromszcr.)

Glória.

Dicsöség Istennek a magasságban és bé
kesség a földön a jóakaratu embereknek.
Dicsérünk Téged, áldunk Téged, imádunk
Téged, dicsőitünk Téged, hálákat adunk
Neked nagy dicsőségedért,Ur Isten, mennyei
király, mindenható Atya Isten! Ur Jézus
Krisztus, egyszülött Fiu, Ur Isten, Isten
báránya, az Atyának Fia! Ki elveszed a
világ bűneit, irgalmazz nekünk! Ki elve
szed a világ büneit, fogadd el könyörgé
sünket! Ki az Atya jobbján ülsz, irgalmazz
nekünk! Mert Te egyedül vagy szent, Te
egyedül Ur, Te egyedül vagy legfölségesebb,
Jézus Krisztus a Szentlélekkel az Atya Isten
dicsöségében. Amen.
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Könyörgés.

Ur Isten, Te Atyánk vagy, mi emberek
pedig egymás közt testvérek vagyunk és a
Te gyermekeid. Tekints azért ránk kegyesen.
Tudod, mire van szükségünk : segits raj
tunk. Ha megbántottunk, bocsáss meg; ha
megfeledkezünk kötelességeinkről, juttasd
eszünkbe: ha meghasonlás, harag támadna
köztünk, békíts meg; ha inség, betegség
vagy egyéb nyomor nehezedik ránk, vigasz
talj. Erre kérünk, imánkat a B. Sz. Mária
és sz. József imáival egyesitve, a mi Urunk
Jézus Krisztus által. Amen.

Sz. Leezke.

Az ó-szövetségi sz. Irásban a követ
kezőket olvasni: »Hallgasd, fiam, atyád
oktatását és ne hagyd el anyád törvényét.
A bölcs fiu örvendezteti atyját, a bolond fiu
(ki nem hallgat az Isten akaratjára) szomo
rnsága anyjának. Ki szidalmazza, lenézi a
szegényt, gyalázza annak Teremtőjét; ki
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lenézi felebarátját, vétkezik; aki pedig kö
nyörül a szegényen, boldog leszen. Fiam,
ha hitegetnek a bűnösök, ne engedj nekik;
ha mondják: járj velünk, ne járj velök,
mert lábaik gonoszra futnak. Hol öregeb
bek vannak, ott sokat ne beszélj. Hallgass
és figyelj, és megkedvelnek szerénységed
rniatt.« (Péld. 1.)

Evangélium.

A sz. evangeliumban ezeket olvasni: »Ne
itéljetek, hogy ne itéltessetek. A mely mér
tékkel mértek, visszaméretik nektek. Mit
nézed a szálkát atyádfia szemében; és a
gerendát tenszemedben nem látod? Vesd
ki elöbb a gerendát tenszemedböl és azután
lásd, hogy vedd ki a szálkát atyádfia sze
méből. Minden a ki kér, az nyer j és a ki
keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.
Avagy kicsoda közületek az az ember, kitől

ha kenyeret kér fia, vajjon követ nyujt-e
neki? Ha azért ti, holott roszak vagytok,
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tudtok JO adományokat adni fiaitoknak :
mennyivel inkább a ti Atyátok, ki mennyek
ben vagyon, ad jókat a tőle kérőknek. Nem
minden, a ki mondja nekem: Uram! Uram!
megy be a mennyeknek országába; hanem a
ki Atyám akaratát cselekszi, ki mennyek
ben vagyon, az megyen be mennyeknek
országába.« (Sz. Mát. 7.)

Kredó.

Mondd el ájtatosaII a: ) Hiszek egy Isten
bene-t.

Offertórium.

Örök, mindenható Ur Isten! Fogadd ke
gyesen az áldozópap kezéből a kenyeret és
a bort; azért ajánljuk azt föl Neked, hogy
nemsokára az isteni ige ereje által az Ur
Jézus testévé és vérévé álváltoztassék i ezen
az uton birjuk vérontás nélkül ujra bemu
tatni a keresztfán bűneinkért bemutatott
áldozatot. Ezen tiszta áldozattal önmaga-
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mat is föláldozom Neked élö áldozatul.
Jóságos Istenem! amim van s ami vagyok:
minden a Te ajándokod. Te csak azt akarod,
hogy adományaidat jóra forditsam s hogy
szeretetböl irántad megtartsam parancsola
taidat. Azért ezentul testilelki tehetségeim
mel ugy fogok sáfárkodni, hogy szeretetedet
mindinkább megérdemeljem. Erösits meg
engem e jó szándékomban, és legyen ked
ves előtted ezen áldozatom az Ur Jézus
érdemeiért. Boldogságos Szüz Mária, sz. József
és sz. őrangyalom! esedezzetek érettem, hogy
ezen könyörgésem meghallgattatásra ta
láljon.

PrefáczM.

Valóban méltó és igazságos, illö és üdvös,
hogy mi Neked mindenkor és mindenütt
hálákat adjunk, szentséges Urunk, minden
ható Atya, örök Isten! Krisztus Urunk által.
Ki által Fölségedet dicsérik az angyalok,
imádják az uraságok, rettegik a hatalmassá
gok; az egek és mennyei erösségek és a
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boldog szeráfok társas örvendezéssel együtt
magasztalják. Kikkel hogy szavainkat is
meghallgatni méltóztassál, könyörgünk alá
zatos vallomással mondván:

8zánktusz.

. Szent, szent, szent a seregek Ura Istene!
Telve az ég és a föld dicsőségeddel! Hozsanna
a magasságban! Áldott, ki az Ur nevében
jön! Hozsanna a magasságban!

Urfölmutatás előtt.

Jóságos mennyei Atyánk! Tekints a Te
fölkent Fiadra, az ő szentséges sebeire,
határt nem ismerő szeretetére, melylyel a mi
megváltásunkért önmagát hozta áldozatul a
keresztfán, és Ö érette légy irgalmas nekünk
és minden keresztény hiveknek. Vezesd
szentséges atyánkat, a római pápát N. N.,
apostoli királyunkat N. N., megyés püspö
künket N. N. és az összes papi és világi
előljárókat az igazság ösvényén, világositsd
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és erősitsd meg őket, hogya Te dicsősé

gedet mindenben előmozditsák és hogy a.
Te népednek ideig- és örökkévaló boldogsá
gára tekintsenek.

Emlékezzél meg Uram és Teremtőm!

mindazokról, kikért imádkozni tartozunk,szü
leink-, rokonaink-, jótevőink-, lelkiatyáink
tanitóink-, barátaink- és ellenségeinkről,

kivált N. N.-ről, kikért ezen sz. misét föl
ajánljuk. Adj nekik és nekünk minden testi
és lelki jót.

Esedezünk meg a Te nagy kegyességed
nek, hogy a Bold. Szűz Mária, sz. József,
a sz. apostolok, vértanuk, hitvallók és szü
zek közbenjárására minket a Te szent szol
gálatodban életünk végeig állandóan meg
tartani méltóztassál, miszerint egykor velök
együtt dicsőségedet láthassuk a mennyek
ben és Téged dicsérhessünk ' a mi Urunk
Jézus Krisztus által, kit most a kenyér és
bor szine alatt élő hittel, buzgó áhitattal
imádva Neked fölajánlunk.
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Urfölmutatás közben.
A sz. Ostya fölmutatásakor vess keresztet és

melledet háromszor illetve mondd :

Ó Jézusom, Neked élek, Ó Jézusom,
Neked halok, ÓJézusom, Tied vagyck éltem
ben és holtomban ! Amen.

A szentséges Vér fölmutatásakor hasonlókép
pen cselekedjél. mondván :

Én Jézus~m, légy kegyelmes; én Jézu
som, légy irgalmas; én Jézusom, bocsásd meg
büneimet! Amen.

Urfölmutatás után.

Mennyei Atyám, mindenható Ur Isten!
Tekints az oltáron lévő isteni Bárányra, ki
értünk irgalomért kiált hozzád az égbe, és
kegyelmezz nekünk szolgáidnak, kik azt en
gesztelő áldozatul bemutatjuk. Add, jóságos
mennyei Atyám! hogy ezen szeretett Fiad
által, kiben kedved telik, mi is kedvesek
legyünk előtted, s hogy egykor elnyerjük
az égi örömöket, melyeket Ö érdemelt szá
munkra kínszenvedése és halála által.
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Én Istenem! irgalmasságod szerint emlé
kezzél meg atyánkfiairól is, kik minket a hit
ben megelőztek és a békesség álmát alusz
szák; kivált N. N.-ről; bocsásd meg nekik
az Ur Jézus érdemeiért a bocsánandó vétke
ket, melyeket e földön egykor elkövettek,
s melyekért még nem nyertek bocsánatot;
engedd el kegyesen büntetéseiket és vezesd
be öket országod örömeibe, hogy szeriteid
del egyetemben Téged dicsérjenek mind
örökké. Amen.

Végre kérünk Téged, Ur ~ézus ! légy
irgalmas nekünk bűnösöknek! Araszd ránk
sz. malasztodat és kormányozz minket sz. aka
ratod szerint, hogy mindig megtegyük azt,
a mi szent, igazságos és kedves isteni Fölsé
ged elött.

Páter neszter.

Mondd el áhitattal a »Miatyánk«-ot, utána

pedig: Ezen 8Z. imádság ereje által szabadíts
meg minket, Ur Isten, minden testi és lelki
gonosztól és add meg sz. békességedet, hogy
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zavartalan lélekkel szelgáljunk neked és
hogy örvendezhessünk Benned itt a földön
és egykor amott az égben mindörökké. Amen.

Ágllusz Dei.

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,

irgalmazz nekűnk! Isten Báránya, ki elve
szed a világ bűneit, irgalmazz nekünk! Isten
Báránya, ki elveszed a világ bűneit, adj
nekünk békességet,

Áldozás elött.

Ur Jézus Krisztus, az élö Isten Fia, ki
az Atya akaratából a Szentlélek közremű

ködésével halálod által a 'világnak életet
adtál: szabadits meg engem e szentséges
test~d és véred által minden bűnömtöl és
minden gonosztól és add, hogy parancso
lataidhoz mindig ragaszkodjam, és soha se
engedj Töled elválasztatnom. Ki ugyanazon
Atya Istennel és a Szentlélekkel élsz és
uralkodol, Isten mindörökön örökké. Amen.
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(A hármas csenditésre melledet illesd mondván:)

Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba,
jöj, hanem csak szóval mondjad és meg
gyógyul az én lelkem! (Ezt mondd háromszor.)

(Mig a pap áldozik, áldozzál te lelkileg ily
formán :)

Jöj, drága .Iézusom, jöj szegény szívembe;
jöj és elégitsd ki kivánságomat; jöj és
szenteld meg lelkemet; jőj, legédesebb J ézn-

.... ,
som, JOJ.

1ldozás után.

Maradj nálam, Ur Jézus, és mindazokkal,
kikért e sz. mise alatt imádkoztunk. Erősits

minket, hogy minden rosz kisértésnek bátran
ellenálljunk. Szent kereszted legyen ami
fegyverünk; szentséges szived legyen a mi
menedékünk: szentséges tested és véred
legyen lelki eledelünk, vigasztalásunk, erős

ségünk éltünkben és holtunkban ; Szüz.
anyád Mária, szent nevelőatyád József,
sz. őrzőangyalaink legyenek állandó közben
járóink. kivált testi-lelki veszedelem idején.
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Ezt kérjük Tőled teljes alázattal, ki élsz és
uralkodol mindörökön örökké. Amen.

Áldáskor.

Áldjon meg minket a mindenható Isten;
az Atya, Fiu t és Szentlélek. Amen.

Befejezés.

Jóságos Isten! Szent áldásod maradjon
rajtam és mindazokon, kikért e sz. misét föl
ajánlottam ; add, hogy ma és egész életün
kön át igazán jók legyünk; hogy napi dolo
gainkat sz. akaratod szerint cselekedjük
és hogy se gondolattal, se szóval, se cse
lekedettel vagy rosz kivánsággal Téged
meg ne bántsunk.

Teljes szivemből mondok hálát azon ke
gyelemért, hogy most a vérontás nélkül
való áldozaton jelen lehettem ; bocsásd meg
nekem a szórakozás- vagy gondatlanságból
netalán elkövetett hibáimat. Tarts meg szent
malasztodban mindenkor '
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Szeplőtelen szűz Mária, mennyei Anyám,
szent József, égi pártfogóm, könyörögjetek
érettem!

Imádságok a csendes mise után.
lXIII. Leó pápa rendeletéböl.)

Háromszor Üvözlégy Mária; azután

Szálve Regína.

Mennyországnak királynéja, - Irgalmas
ságnak szent Anyja, - Élet, édesség, remény
ség, - Üdvözlégy szép Szüz Mária!

Évának árva fiai, - Számkivetett mara
déki, - Siralminak örökösi, - Sok nyava
lyának hajléki.

E siralomnak völgyében, - Kik nya
valygunk nagy inségben, - Hozzád sohaj
tunk mennyekbe, - Hol vagy örök dicső

ségben.
Azért szószólónk! szemedet - Forditsd

hozzánk, kegyelmedet, - És a Te bűnös
népedet - Oltalmazzad hiveidet.
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Oh édes SZŰZ! irgalmadat - Mutasd meg s
kegyesvoltodat ; - Holtunk után szent fia
dat - Mutasd meg, boldogságodat.

ll: Imádkozzál érettünk, Istennek szent
Szülője!

F. Hogy méltók lehessűnk a Krisztus
igéretire.

Könyörögjünk.

Ur Isten, erőnk és oltalmunk! Hozzád
kiáltó népedre kegyesen tekints le, és a
dicsőséges és szeplőtelen Szűz Anya Mária,
az ö J egyese, sz. József, sz. Péter és sz. Pál
apostolok és minden szentek közbenjárása.
által könyörgéseinket, melyeket a bűnösök

megtéréseért, az anyaszentegyház szabad
sága- és fölmagasztaltatásáért Hozzád bocsá
tunk, kegyesen és irgalmasan hallgasd meg.
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Szent Mihály Arkangyal, védelmezz min
ket harczainkban ; a sátán gonoszsága és
incselkedése ellen légy oltalmunk. P a r a n
c s o l j o n neki a z I s t e n ! esedezve kö-
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nyörgünk : és te égi seregek fejedelme, a..
sátánt és más gonosz szellemeket, kik a
lelkek veszedelmére törnek e világon, Isten
erejével tuszitsd a kárhozat helyére. Amen.

(Kik csendes mise végén az áldozópappal együtt
térden állva ezen imádságokat töredelmes. szivvel
elmondják, mindannyiszor 300 napi bucsút nyer
nek. XIII. Leó pápa.)

Halmekamp : lmad knz zal é~ rlulg oz.zál. c



A penltenesiatartas szentsége.

F i g y e I III e z t e t (, s. A véghetetlen irgalmas
ságu Isten apostolainak és azok utódainak hatal
mat adott arra, hogy megbocsássák bűneit annak,
a ki azokat töredelmes bánattal meggyónja, kész
levén értök való elégtételre. »V e g.v é t e k a
S z e n t l e l k e t - ugymond az Ur -: k i k n e k
nl e g b o c s á t j á t (I k b ű n e i k e t, m e g l e s 7,

n e k b o c s á t va: k i k n e k m e g t a r t j á t o k,
meg leszne k t a r t v a.«

Kétféle embereknek illik többször gyónniok: a
jóknak, hogy kisebb bűneikből kiszabadulva ki
tartók maradhassanak a jó uton: a bűnösöknek,

hogy mielőbb megjavulva az Istenhez térjenek.
Tudod. a kath. egyház hiveitől megköveteli, hogy
évenkint legalább egyszer gyónjanak. Ne légy e
részben hanyag, hanem félretéve az emberi félel
met, álszégyent, tedd meg kötelességedet. Készülj
gondosan: ha hosszabb idő óta nem gyóntál volna,
mondd meg azt a lelkiatyának azonnal eleinte, majd
rásegit, hOK" lelki ügyeidet. rendbe hozzad. Mivel
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e szentség adja vissza a léleknek a netalán élvesz
tett megszentelö malasztot, azért kötelesség mind
annyiszor gyónn unk, ha más szentségben (pl. bérmá
las, házasság, Oltáriszentség) akarunk részesülni,
ha tudniillik régebben nem gyóntunk. Ha min
den órád ki van mérve, és hosszabban várakoznod
nem lehet, kérd meg a lelkiatyát, hallgasson meg
akkor, mikor szabad vagy j ezt minden jóravaló
pap szívesen megteszi.

Imádság It gy6nás előtt,

Irgalmas Ur Isten! saivernből hálát adok
Neked, hogy most alkalmat adtál sz. gyónás
által megtisztitanom lelkemet. Azért is e
sz. gyónásomat oly őszintén, oly benső és
igazi töredelmes bánattal és erős fogadással
akarom elvégezni, mintha utána rögtön meg
kellene halnom és itélöszéked előtt meg
jelennem.

Kérlek azért, világosits meg engem; Te
ismered minden utaimat és tekinted lábaim
nyomait. Jőj el, Szentlélek Isten, igaz vilá
gosság! oszlasd el szivem sötétségét; hadd
látnom mindazt, ami bennem ros z és Neked

3*
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visszatetszik, adj könyüket szemeimnek,
hogy töredelmesen sirassam bűneimet; erő

sitsd meg akaratomat, hogy azokat őszintén

meggyónjam és életemet komolyan megjob
bitsam.

Édes megváltó Jézusom! a Te fölötte
nagy irgalmasságodba vetem reményemet ;
hiszen te mondtad: »N e m a k a r o m a b ü
n ö s e m b e r h a l á l á t, h a n e m h o g y
megtérjen és é l j e n.« Én eddig oly
gyakran megbántottalak hol könnyelműmeg
gondolatlanságból, hol szántszándékosan rosz
akarattal szegvén meg sz. parancsolataidat.
Engedd tehát, hogy visszatérjek Te hozzád;
a Te szentséges szivedben keressek menedé
ket; Te senkit el nem vetsz, ki őszintén

meg akar javulni. Azért kérlek, engedd szep
lőtelen Szüz Anyád és boldogságos sz. J ózaef
közbenjárására, most tisztán látnom és meg
ismernem mindama bűnös cselekedeteket,
kivánsá.gokat, gondolatokat és mulasztáso
kat, melyeket a gyóntató előtt meg kell
vallanom.
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Boldogságos Szűz, ki a bünösök mene
déke vagy, sz. József, sz. örzöangyalom:
legyetek ez órában közbenjáróim, hogy a
bűnbánatnak méltó gyümölcseit műveljem.

(Itt vizsgáld meg lelkiismeretedet az Isten tiz
parancsolatja, az egyház öt parancsolatja, a hét
föbűn és a kilencz idegen bűn körül, meggondol
ván, mint viselted magad otthon, a templomban,
a műhelyben dolgod közt, mulatságod közt, éjjel,
nappal, mikor magad voltál vagy inások társasá
gában. Segitségedre lehet e dologban a következö)

G,r6nó tükör.

Gondolatok és kivánságokra nézve: Nem táp
láltam-e magamban kevély, boszuálló, harag
tartó, irigy, fösvény, fajtalan gondolatokat
és kivánságokat? Nem voltam-e türelmetlen
magamban vagy mások iránt? kislelkű, két
ségbeesett? Nem kételkedtem-e hitigazság
ban ? Nem kivántam-e másnak a jószágát? ..

Szavakra nézve: Nem voltak-e szitkos, át
kozódó, Istent, Jézust, a b. Szüzet, a szente
ket, angyalokat vagy Teremtőt káromló,
gyalázó szavaim? Nem vettem-e a sz. neve-
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ket hiába tréfából, szokásból vagy mérgem
ben ? Nem hazudtam-e komolyan, tréfából ?
Nem fogtam-e roszat másra, hibáit ok nélkül
nem beszéltem-e el, nem nagyitottam-e?
Nem beszéltem-e szemérmet sértő szavakat?
Nem szóltam-e a hit ellen, elöljáróság ellen?
Nem dicsértem-e más bűnét, nem adtam-e
rá tanácsot? Illetlen, botrányos éneket nem
daloltam-e? stb.

Cselekedetekre és a jónak elmulasztására nézve:

Nem voltam-e engedetlen, hanyag? Ünnep,
vasárnap sz. misét hallgattam-e? Nem dol
goztam e sz. napokon? A böjtöt megtartot
tam-e? Nem adtarn-e rosz példát? Nem
csábitottam-e valakit bűnre? Nem sértet
tem-e meg felebarátomat testében, életében?
Nem tettem-e magamon vagy mással, vagy
nem engedtem-e, hogy mások tegyenek énve
lem olyast, ami a sz. tisztaságot sérti (nézés,
érintés által)? Nem hallgattam-e el bűnt

valamely gyónásban? Nem tettem-e ká.rt
másnak lopás, csalás, rosz munka által, ha
nyagságból vagy rosz akarattal? Nem vol-
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tam-e mértékletlen ételben, italban ? Nem tar
tottam-e haragot? Szüleimet, előljáróimat

nem keseritettem-e?
(Ilyen kérdéseket intézhetsz magadhoz, s ha

megfigyeled bensődnek a szavát, az meg is mondja,
miben hibáztál. S volna bár vétked még oly nagy
vagy szégyenletes, ne rösteijed megmondani; ha
elhallgatnád vagy szépitgetnéd, mitsem használna
gyónásod, sőt szaporitanád bűneidet. Ha pedig
egyszer ily módon roszul gyóntál volna, helyre
kell azt hoznod. Kérdezd meg a lelkiatyát, az majd
megmondja, mi módon? - A lelkiismeret megvizs
gálása után ébreszsz szivedben tökéletes bánatot
és erős jófogadást ily módon :)

Bánat és jófogadás.

Irgalmas Ur Isten! erősen hiszem és
remélem, hogy megbocsátod minden bűnö

met, hit azokat őszintén, teljesen és töre
delmesen meggyónom ; mert Te, ki azt
mondtad apostolaidnak és azok utódainak:
)Kiknek megbocsátjátok bűnei

k et, m e g l e s z n e k b o c s á t v a, k i k n e k
megtartjátok,meg lesznek tartva«:
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»hű és igaz vagy, hogy megbocsásd
nekem bűneimet és megtisztits
e n g e m m i n d e n g o n o s z s á ~ t ó 1.« Azért
szeretni akarlak Téged mindenek fölött szi
vern utolsó dobbanásáig és mindörökké. Él'l
ezen szeretetemnél fogva töredelmes szivem
ből szanom és bánom, hogy én, ki por é~

hamu vagyok, Téged, az én mindenható
Teremtő Istenemet bűneimmel annyiszor és
oly sulyosan megbántottalak. Fogadom erő

sen, hogy ezentul, kivált halálos bűnnel,

meg nem bántlak és hogy a bünre szolgáló
alkalmat kerülöm, a másnak akár jószágá
ban, akár becsületében netalán tett kárt meg
téritem. Boldogságos Szűz, sz. József, sz.
őrzőangyalom ! Könyörögjetek érettem, hogy
bűneimetigazán bánjam, jófogadásomat meg
tartva életemet megjobbitsam.

Miatyánk .... Üdvözlégy ....

Imádsá.g a gyónás után.

Én Istenem! mily jó és irgalmas vagy
hozzám! Megbocsátottad bűneimet, én ismét
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gyermekeddé lettem! Sok ezer ember, ki
bűneiben elhalt, most a pokolban sinlődik;

nekem időt adtál a megjavulásra, megint
rám adtad az ártatlanság ruháját, a meg
szentelő malasztot. Szentül igérem, e jósá
godról meg nem feledkezem soha. Csak arra
kérlek, ha bánatom vagy gyónásom akár
most, akár máskor hiányos lett volna, pótolja
azt a Te kegyes irgalmasságod.

Én szivem Istene, édes Jézus! add, hogy
Te benned éljek, Te benned haljak, Te ben
ned éljek mindörökké. Legyek egészen a
Tied, Te légy egészen az enyim!

(Itt végezd, ha lehet, a föladott penitencziát:
végül mondd:)

Ur Jézus! hasonló malasztot, mint most
nekem adtél, adj mindazoknak, kikért meg
halni méltóztattál.főlegazoknak, kikért imád
kozni tartozom. Tartsd meg a jókat sz. ma
lasztodban, a bűnösöket térítsd meg, a szen
vedö lelkeken könyörülj, hogy mindnyájan szi
ved, boldogitó látására eljutván, Téged örökké
szerethessünk és dicsőithessünk. Amen.
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Imádságok sz. áldozáskor.

F i g Y e l m e z t e t é!;. A legnagyobb gonddal
készülj a sz. áldozásra; gondold meg, az Ur Jézus
lesz a Te vendéged, ki szivedet egészen akarja.
Azért kivetkőzvén minden rendetlen indulato, ha
ragtartás. és rendetlen barátkozásból, megtéritvén,
hacsak lehet, a netalán kezeid közt levő idegen
jószágot vagy elrablott becsületet, jól végzett gyó
nás után már kora reggel kelts szivedben hitet,
reményt, szeretetet, forró vágyat Jézus után. Kérd
a Bold. Szüzet, sz. Józsefet, legyenek veled a
sz. áldozás óráján; mert ha ezek veled lesznek,
legyen szived bár oly szegény mint a betlehemi
istálló, Jézus mégis szivesen fog abban lakni.
Minél jobban készülsz, annál nagyobb hasznod
lesz s annál többször fogsz a sz. kenyér után
vágyakozni.

Áldozás előtt,

Édes Jézus! Mikor szentséges testedet
levették a keresztfáról, tiszta gyolcsba takar
ták és uj sírba helyeztek, melyben senki
sem feküdt azelőtt. - Az én lelkemnek
nincsen oly része, mely egészen uj, sértetlen,
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kifogástalan volna; testemet, akaratomatr
értelmemet sokféle bűn és gonoszság meg
fertőztette. Azért, Uram, elismerem méltat
lanságomat. Azonban biztat és bátorit a
Te nagy irgalmasságod. Mert neked nem
szokásod, hogy elutasitsad, hanem inkább
hogy befogadjad a bűnösöket. Te mondád:
»J Öj e t e k h o z z á m, k i k s z ,en ved t e k
és terhelve vagytok, én megeny
hitlek benneteket.« Te befogadtad a
vámosokat és bünösöket, könyörültél a bűn

bánó Magdolnán és sz. Péteren i ma sem
változott meg szived, ma is befogadod bűnös

fiaidat.

Hit. Én Jézusom! Erősen hiszem mind
azt, a mit kijelentettél ; kiváltképen hiszem,
hogy az Oltáriszentségben valósággal jelen
vagy, mivel ezt Te, ki örök és csalhatatlan
igazság vagy, jelentetted meg.

Imádás. Én Jézusom! Minden angyalok
és szentekkel egyetemben imádlak Téged
az Oltáriszentségben, malynek szinei alatt
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hozzám való szeretetből elrejtőztél. Imádlak
mint Uramat és Istenemet, mint Teremtőmet
és Megváltómat.

Bánat. Én Jézusom! Teljes szivemből
szánorn és bánom minden bűneimet, mivel
azokkal Téged, jóságos Istenemet, kit most
mindenek fölött szeretek, megbántottalak és
megszomoritottalak.

Alázat. Én Uram és Üdvözitőm! Mikép
bátorkodjam én most Te hozzád jőni, miután
annyiszor megbántottalak? Igazán nem
vagyok méltó, hogy szivembe jőj; hanem
mondjad csak szóval, és meggyógyul az én
lelkem.

Remény. Igen, szerelmes Jézusom! irgal
masságod határt nem ismer; hozzám jősz,

saivernben akarsz lakni. Azért bizton remé
Iern, meg is fogsz szentelni engem és malasz
toddal eltölteni.

Szeretet. Én Jézusom! Te szerettél engem
mind halálig és pedig a keresztfán való
halálig; s most hozzám való szeretetből lel-
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kem eledele is akarsz lenni. Miképen hálál
jam meg e szeretetedet? Engedd azért, hogy
neked éljek é~ neked haljak.

Kivánság. Jöj! Jézusom! jöj és foglald
el szívemet. Legyen az egészen a Tied;
jöj, látogass meg és tarts meg mindenkor
sz. malasztodban.

Imádság a Bold. Szüz Máriához.
Dicsőséges szeplőtelen Szűz Mária, Iste

nemnek anyja, fölséges templom, melyben
Isten örömmel lakozik, a Szentlélek oltára,
mennyország ajtaja, irgalmasság anyja;
hallgass kegyesen alázatos könyörgésemre,
és ne vond meg tölem közbenjárásodat,
kivált e pillanatban, midőn szerelmes Fiadat,
a mi U runk Jézus Krisztust, magamhoz
venni akarom, hogy méltó módon fogadjam
őt szivembe. Amen.

Sz. Józsefhez
.u méltó áldozás kegyelmeért).

Boldogságos sz. József! mily nagy kegyel
met nyertél Istentől az által, hogy az Ö egy-
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szülött Fiát, kit annyi király kivánt látni
és nem látott, testben nemcsak láttad,
hanem atyai szeretettel karjaidon hordozva
szivedhes szorithattad! Vajha én is ezen a
te nagy szeretetedet szem elött tartva es
oltalmad által támogatva az én Uramat és
Üdvözitömet, Jézus Krisztust, a szeretet és
tisztelet hasonló indulatával fogadjam, vala
hányszor az Oltáriszentséghez járulok, hogy
ez által méltóvá legyek, Öt örökké birhatni
a mennyekben. Amen.

Közvetlenül áldozás előtt.

~Amint kivánkozik a szarvas a vizfor
rásokhoz, ugy ki vánkozik lelkem Tehozzád,
Isten! Szomjuhozik lelkem az erős Istenhez!
Mikor jutok el és jelenek meg az Isten
szine elött? 41. zsolt.

(Mikor az áldoztató pap a szentséget mutatja,
még egyszer bánd meg bűneidet és szivedet illetve
mondd vele háromszor:)

•U r a m, n e m vag y o k m é l t ó, h o g y
hajlékomba jöj: hanem m o n d j a d



OKTATÁSOK ÉS IMÁDSÁGOK. 47

csak s z ó v a l és meggyógyul az én
lelkem!«

Áldozás után.

(Egy ideig csak gondolatban társalogj Jézusod
dal; adj Keki hálát, hogy hozzád jött, ajáld Neki
testedet, lelkedet, igérj neki holtig való hűséget;

azután mondhatod a következö imákat:)

Sz. Ignácz imádsága.

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üd vözits engem!
Krisztus vére, enyhits meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó viz, tisztits

meg engem!
Krisztus szenvedése, erősita meg engem!
(Krisztus szive, vigasztalj meg engem!)
Oh jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne hagyj töled elválni engem!
.A ~ono8zellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hivj magadhoz engem!
Engedj hozzád jutni engem!
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S Téged szeuteiddel örökké dicsérnem !
Amen. (Ki ezt az imát áldozás után mondja, 7 évi
bucsut nyer; más alkalommal: 300 n. b. IX. Piusz.
1854. jan. !J.)

Könyörgések az Ur Jésushoz.

Megtaláltam. kit lelkem szeret ; erősen

tartom és el nem bocsátom. Téged, Ur
Jézus, átölellek és bírlak, mint a kiben sze
rető saivern gyönyörködik. Érezze, kérlek,
az én lelkem jelenlétednek jó hatását, izlelje
meg, mennyire édes vagy Te, Uram! Sze
retettől egészen elragadva mitse keressen
kívüled, mitse szeressen, hanem mindent
csak Te érted. Te királyom vagy: ne felejt
kezzél meg szegénységemről és szorultsá
gemról ; Te birám vagy: légy elnéző hibáim
iránt es könyörülj rajtam. Te orvosom
vagy: gyógyitsd meg minden bajomat. Te
lelkem jegyese vagy: jegyezz el engem
Xeked mindörökre. Te vezérem és oltalma
zóm vagy: helyezz engem magad mellé,
é~ bárki keze támadjon is föl ellenem!
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Te engesztelö áldozat lettél értem: és én
dicsérö áldozatot hozok Neked. Te Meg
váltőm vagy: mentsd meg lelkemet a gonosz
nak kezéből és tarts meg engem. Te Iste
nem vagy és mindenem: mim van az égben
és kívüled mit keressek a földön? Szivem
Istene és osztályrésze: Istenem mindörökké.
Amen.

A. Bold. Szüz Máriához.

Tekints rám, dicsöséges Szüz Mária, mivel
én most, bennem lévén Jézusod, szemeid
nek méltó tárgyává lettem. Mondj jó szót
érettem szerelmes Fiadnak, ki engem testé
nek és vérének gyönyörteljes lakomájával
fölviditott és ajánld föl Neki a Te érde
meidet, hogy pótolják számtalan fogyatko
zásomat. Adj hálát Neki én helyettem és
nyerd meg nekem azt, hogy ne szünjék meg
szentségileg jelen lenni bennem anélkül,
hogy lelkem és testem számára hátra ne
hagyná böséges áldását. Amen.

Halmckarnp e Imádkozzál es dolgozzál. 4,
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Sz. Józsefhez
(a tisztaság erényeért).

Szüzeknek oltalmazója és atyja, sz. József,
kinek hűséges gondviselésére maga az ártat
lanság, az Ur Jézus, és a szüzeknek sz. Szűze,
Mária, bizattak : J ézus- és Máriára, ezen
két, előtted legkedvesebb zálogra, kérve
kérlek, eszközöld ki számomra azon kegyel
met, miszerint általad minden tisztátlanság
tól megoltalmazva szeplőtelenlélekkel, tiszta
sziv- és fertőzetlen testtel szent szüzesség
ben állandóan szolgáljak J ézus- és Máriának
Amen.

(100 nap bucsú, IX. Piusz, 1877. február 4.)
J e g y z e t. Sz. áldozás után maradj szivesen

imádkozva az Oltáriszentség előtt; sz. Terézia
tanitása. szerint ez a legalkalmasabb idő minden

. féle kérésekre. llyenkor emlékezzél meg akár éHI,
akár elhalt szüleidről, rokonaidról, IL hitetlenek
és bünösökröl, minden élőkről és holtakról. Befeje-

. zésül mondd el a bucsúimákat (legalább 5 Mia
tyánkot, 5 üdvözletet, a sz. atya szándéka szerint),
ha. az nap búcsút lehet nyerni. Különben pedig
mondd el 1\ következő imádságot.
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Bucsítimádság a megfeszített Jézushoz.

Ime, jóságos és legédesebb Jézus! szined
előtt térdeimre borulok és lelkem legforróbb
hevével kérlek és buzgón esedezem Hozzád,
hogy a hit, remény es szeretet élő indula
tait, valamint bűneim fölött való igaz bána
tot és a megjavul ásra való erős akaratot
kegyeskedjél szívembe vésni : midön lelkem
nagy részvétével es fájdalmával magamban
öt sebedről elm élkedern es azokat lelkem



52 OKTATÁSOK ÉS IMÁDSÁGOK.
------------ ---------

elé állitom, azt forgatván szemern előtt,

amit Dávid próféta hajdan mondatott Veled:
»Á t l YII g g a t t á k k e z e i m e t é s l á b a i
m a t, megszámlálták minden csa n
t o m a t.« (21. zsolt. 17, 18.)

(Aki ezt az imádságot feszület előtt ájtatos és
töredelmes szivvel mondja és ha ezt gyónás és
áldozás után teszi, hozzáadván még a szokásos
búcsúimákat [legalább 5 Miaty. és ó Üdv.] a sz.
atya. szándéka. szerint, teljes bucsút nyerhet. IX.
Piusz, 1858. jul. HL)

Xaveri sz. Ferencs szeretetvallomása a
megfeszitett Jézus előtt.

Szeretlek, édes Istenem :
~em, hogy fizess a mennyekben;
Sem, mert Te azt, ki nem szeret,
Pokol tüzével bünteted,
Hanem mivel Te Istenem
Oly hön ölelsz a kereszten,
Énértem tűrve szegezurást
És lándzsavastól mély csapást;
Szám nélkül csuf és gyötrelem
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Emésztő aggság szüntelen
Megkeseritik szivedet,
Sőt a halált is szenveded :
É s mindezt tűröd érettem,
A ki fölötte vétkeztem.
Miért hát ne szeresselek
Legédesebb ur, Tégedet?
Nem is, hogy egykor boldogíts.
Sem hogy pokolra ne taszits,
Sem bármi jó reményiben
Szeretlek, én szerelmesem !
Mint Te szerettél engemet,
Akként szeretlek Tégedet;
Mig ereimben vérem forr.
Sz eretlek. most és mindenkor
Azért csak, mert Te egyetlen
Királyom vagy es Istenem!

Amen.

53

A. keresztségben tett fogadás megujitása.
(Születésed vagy neved napján.)

F i g Y e l m e z t e t é s, Kevés ember gondol a
sok malasztra, melyeket már a sz. keresztség-
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ben nyert, midőn az eredeti bűntől megtisztulva
az Isten fiavá. lett és a mennyország örökösévé.
E malasztokért úgy mutatja az ember hálá.jat leg
jobban, ha a keresztségben tett fogadast megtartja.
Evégből czélszerű e fogadast többször megujitani,
amit a.következő módon lehet tenni.

Imádandó Szentháromság, Atya, Fiu és
Szentlélek! ezerszeres hálát adok Neked
azokért a megbecsülhetetlen jótéteménye
kért, melyekben a te irgalmasságod engem
a keresztség szentségében részesitett. Ujra
születtem a "iz és Szentlélek által; rám
adtad az ártatlanság ruháját, fiaddá s Krisz
tus örökös társává tettél; ezer és ezer más
nak mellözésével engem választottál arra,
hogy a kath. hitben szolgáljak Neked. Mek
kora hálával tartozom ezért Neked! Azon
ban - fájdalom! - visszaéltem adomá
nyáiddal és megbántottalak. II V é t k e z t e m
és gonoszt cselekedtem e l l e n e d !e
s ez által méltatlan lettem arra, hogy fiad
nak (leányodnak) nevestessem. De beisme
rem bűnös voltomat s ismervén véghetet
len irgalmasságodat, törődött és alázatos
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szivvel jövök trónod elé, hogy a megfeszi
tett Jézus nevében engem is részesita irgal
masságod áldásaiban.

Lábaidhoz borulva megujitom a sz. ke
resztségben tett fogadásomat: Teljes szivem
ből ellene mondok az ördögnek és minden
cselekedeteinek, a világnak és minden pom
páinak, a bűnnek és a bűnre szolgáló alkal
matosságnak és mindennek, ami Neked visz
szatetazik. Fogadom erősen,hogy hiven meg
tartom parancsolataidat és hogy szeretni ,
foglak teljes szivemből életem utolsó pilla
natá.ig.

Én Istenem! tekints irgalmas szemmel
erre az én jó szándékomra, áldd meg azt.
Atya Isten! fogadj ismét gyermekeddé;
Fiu Isten! fogadj ujra örököstársaddá ; Szent
lélek Isten! foglald el szivemet egészeu, s
áraszd el szereteted tüzével.

Boldogságos Szűz Mária, Istennek Anyja
és az én anyám, sz. örzöangyalom, boldog
ságos József, védőszentem, Istennek minden
angyalai és dicsőűlt szentjei, legyetek tanui
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Istenem szine előtt ezen jófogadásomnak;
legyetek állandóan pártfogóim, hogy azt
mind halálomig hiven megtartsam. Amen.

A bérmálásban nyertmalaszt megujitásáért.

Ur Isten! Ki engem a sz. keresztségben
gyermekeddé fogadtál, a sz. bérmálásban
rám árasztottad Szentlelkedet, hogy az ő

adományainak segitségével engem tökéletes
keresztény életre vezess, hogy hitemet min
.den körülmények közt bátran valljam és
aszerint élni ne szégyenkedjem. Én irgal
mas Istenem! ha a Szentlélek malasztja nem
hozta meg bennem azt a gyümölcsöt, melyet
Te méltán vártál, ne sujts engem, terméketlen
fát, ahogy érdemeltem, hanem inkább mutasd
meg irántam ujra véghetetlen irgalmassá
godat. Irtsd ki szivembőlmindazt, ami benne
a Szentléleknek ellenáll. Térjen lelkembe
ujra a bölcsesség és értelem, a tanács és lelki
erősség, a tudomány, jámborság és isteni
felelem lelke, hogy az élet ezer küzdelmei
ben, a gonoszléleknek ellenem intézett táma-
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dásaiban, a testnek rendetlen kivánságaival
szemben mindenkor szilárdan megállhassak
mint jó harczos. Erre kérve kérlek az Ur
Jézus érdemeinél fogva! A boldogságos Szűz
és sz. József közbenjárására. hallgasd meg
könyörgésemet. Amen.



A délutáni ájtatosságokra való
imádságok.

I.

Litánia Jézus legszentebb Nevéröl.

Uram irgalmazz nekünk.
Krisztus kegyelmezz nekünk.
Uram irgalmazz nekünk.
Jézus hallgass minket.
Jézus hallgass meg minket.
Mennybeli Atya Isten,
Megváltó Fiu Isten,
Szentlélek Ur Isten,
Szentháromság e~y Isten,
Jézus, az élö Isten Fia,
Jézus, az Atya Isten t ü n d ö k l e t e,
Jézus, az örök világosság fénye,
.Tézus, a dicsöség királya,
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Jézus, az igazság napja,
Jézus, Szűz Máriának szent Fia,
Legkedvesebb Jézus,
Csodálandó .Jézus,
Jézus, erős Isten,
Jézus, az örökkévalóság atyja,
Jézus, az örök tanács angyala,
Leghatalmasabb Jézus,
Legtürelmesebb Jézus, .
Legengedelmesebb Jézus,
Szelid és alázatos szivü Jézus,
Jézus, a szüzesség kedvelője,

Jézus, a mi kedvelőnk,

Jézus, a békesség Istene,
Jézus, az élet szerzője,

Jézus, az erények példaképe,
Jézus, lelkünk buzgó védője,

Jézus, a mi Istenünk,
J ézus, a mi menedékünk;
Jézus, a szegények atyja,
Jézus, a hivek kincse,
.Jézus, jó pásztor,
J ézus, igaz világosság,
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Jézus, örök bölcseség,
J ézus, véghetetlen jóság,
Jézus, a mi utmutatónk és
Jézus, angyalok öröme,
Jézus, pátriárkák királya,
Jézus, apostolok mestere,
Jézus, evangelisták tanítója:
Jézus, vértanuk erőssége,

J ézus, hitvallók világossága,
Jézus, szüzek tisztasága,

lH
'l tü k I~e eun , I~

I~
~~

I~
I~
I~

Jézus, minden szentek koronája, J.-
Oh légy irgalmas, *Kegyelmezz nekünk Jézus.
Oh légy irgalmas, "Hallgassmegminket J ézus,

Minden gonosztól, l ls:
:Minden bűntől, I~
A te haragodtól, lill
Az ördög cseleitől, I ~
A fajtalanság szellemétől, ~~
Az örök haláltól, It;"
Sugallásaid megvetésétől, ~

Szent megtestesülésed titka által, II;:
Születésed által, ~-

Szent gyermekséged által, J ~
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Legszentebb életed által,
Fáradozásaid által,
Halálgyötrelmed és kinszenvedésed

által, ~

I]Kereszted és elhagyattatásod által, u,,",

Bágyadtságaid által, ~ §.
Halálod és temetésed által, I~
Föltámadásod által. ....
Mennybemeneteled által. I~
Örömeid által, I~

J ~Dicsőséged által,
Isten Báránya, ki elveszed a világ büneit

F. Kegyelmezz nekünk Jézus.
Isten Báránya, ki elveszed a világ büneit,

F. Hallgass meg minket Jézus.
Isten Báránya, ki elveszed a világ büneit,

F. Irgalmazz nekünk OTézus .
. Jézus hallgass minket.
Jézus hallgass meg minket.
Miatyánk, stb. Üdvözlégy stb.

V. Áldott légyen az Ur neve.
F. Mostantól fogva mindörökké,
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Könyörögjünk. Isten! ki a te szent Fiad
nak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak legdi
csöbb nevét hiveidnek legnagyobb gyönyör
érzelem által kedvessé, a gonosz lelkeknek
pedig félelmessé és rettentővé tetted; engedd
kegyelmesen: hogy mindnyájan, kik Jézus
legszentebb nevét ájtatosan tisztelik e földön,
ez életben a szent vigasztalás édességét
érezhessék, jövőben pedig a végtelen boldog
ság örömét megnyerjék mennyekben. Ugyan
azon mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Uram J éZUB Krisztus; te mondottad ~kér
jetek és megadatik nektek; keressetek és
találtok; zörgessetek és megnyittatik nek
teke; gyulaszd föl, kérünk, isteni szereteted
tüzét mibennünk, hogy téged teljes szivböl,
szóval és tettel szeressünk, és a te d i c s ö i
tésedben soha meg ne s z ü n j ü n k.

Add Uram! hogya te szent nevedet min
denkor egyaránt féljük és szeressük; mert
ápoló gondviselésedet soha sem vonod meg
azoktól, kiket szeretetedben megerösitettél.
Ki élsz és uralkodol az Atyával és Szent-
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lélekkel egyetemben, Isten örökön örökké.
Amen.

V. Uram, te nekünk mennyei kenyeret
adtál. .

F. Teljeset minden gyönyörüséggel.
Könyörögjünk. Ur Isten, ki nekünk a cso

dálatos Oltáriszentségben kínszenvedésednek
emlékét hagytad, engedd testednek és véred
nek szentséges titkát ugy tisatelnünk, hogy
megváltásodnak gyümölcsét szüntelen élvez
hessük. Ki az Atyával és Szentlélekkel
egyetemben élsz és uralkodol Isten, örökön
örökké. Amen.

Ima az egész keressténységért,

Örök mindenható Ur Isten ! mennyei szent
Atyánk! fordítsd a te véghetetlen irgal
masságod tekintetét a mi nyomoruságunkra,
inségünkre és szorultságunkra. Könyörülj
minden keresztény hiveken, kikért a te egy
szülött Fiad, a mi Urunk és Üdvözítönk,
Krisztus Jézus magát önként a gonosz
tevök kezeibe adta és drága szent vérét a
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kereeztfán ontotta. Ezen Ur Jézusunk által
hárítsd el tőlünk, legkegyesebb Atyánk! a
megérdemlett büntetéseket, a jelen és jövő

veszedelmeket, az ártalmas lázadást, háborue
kodá st, drágaságot, betegségeket, bús, nyo
morult időket. Világositad és erösitsd meg
minden jóban az egyházi és világi fel
sőbbségeket és kormányzókat, hogy mind
azt elősegitsék, a mi isteni dicsőségedre,

üdvünkre, a köz békére és az egész keresz
ténységjavára szolgálhat. Engedj nekünk, oh
Istene a békességnek, igazi egyesülést a hit
ben, minden meghasonlás és szakadozáa nél
kül. 'I'éritsd meg sziveinket igaz peniten
esiára és életjobbításra. Gyulaszd föl bennünk
szeréteted tüzét. Adj nekünk buzgó vágyó
dást az iránt, a mi jó és igazságos; hogy
mint engedelmes gyermekeid, életben és
halálban neked tetszhessünk s kegyelmet
nyerhessünk. Könyörgünk egyszersmind, Ur
Isten! a mint te akarod, hogy könyörög
jünk, barátainkért és ellenségeinkért, az
egészségesekért és betegekért, minden meg-
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szomorodott és szenvedő keresztényekért,
az élőkért és holtakért. Ezennel mindenkorra
neked legyen ajánlva Ur Isten! minden cse
lekvésünk és igyekezetünk, életünk és halá
lunk. Engedd, hogy már itt ez életben ke
gyelmedet birhassuk. a másikban pedig azt
nyerhessük, hogy az enyészhetetlen örömök
ben és boldogságban a te választottaiddal
téged dicsérhessünk és dicsöithessünk. Ezt
adjad nekünk, Ur Isten! mennyei szent
Atyánk! a mi Urunk Üdvözitönk, Krisztus
Jézus, szent Fiad által, ki veled és a
Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik
Isten örökön örökké. Amen.

II.

Lorétói litánia & Bold. Szúz Anyáról.

Uram irgalmazz nekünk.
Krisztus kegyelmezz nekünk.
Uram irgalmazz nekünk.
Krisztus hallgass minket.
Krisztus hallgass meg minket.

Hahnekamp: Imádkozzal ';8 dolgozxál,
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Mennybeli Atya Isten,
Megváltó Fiu Isten,
Szentlélek Ur Isten,
Szentháromság egy Isten,
Szentséges Szüz Mária,
Istennek szent Szülője,

Szüzeknek szent Szüze,
Krisztusnak Anyja,
Isteni kegyelem Anyja,
Legtisztább Anya,
Szeplőtelen Szüz Anya,
Sértetlen Anya,
Fertőzetlen Anya,
Szerelmetes Anya,
Csodálatos Anya,
Teremtőnknek Anyja,
Üdvözítőnk Anyja,
Legbölcsebb Szüz,
Tisztelendő Szüz,
Dicsérendő Szüz,
Nagyhatalmu Szüz,
Nagykegyességü Szüz,
Hűséges Szüz,
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Igazságnak tüköre,
Bölcseségnek széke,
Örömünknek oka,
Lelki edény,
Tiszteletes edény,
Ájtatosságnak jeles edénye,
Titkos értelmű rózsa,
Dávidnak tornya,
Elefántcsont torony,
Aranyból épült ház,
Szövetség szekrénye,
Mennyország ajtaja,
Hajnali csillag,
Betegek gyógyítója,
Bűnösök menedéke,
Szomoruak vigasztalója,
Keresztények segítsége,
Angyalok királynéja,
Pátriarkák királynéja,
Próféták királynéja,
Apostolok királynéja,
Vértanuk királynéja,
Hitvallók királynéja,
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Szüzek királynéja,
p::j

Minden szentek királynéja, (D- o:
• ~ I:lEredendő bün nélkül fogantatott kl- ~'-<l

rályné, g' ~'
Szentséges olvasó királynéja, ::~'
Magyarország védőasszonya,
Isten Báránya, ki elveszed a világ büneit,

F. Kegyelmezz nekünk.
Isten Báránya, ki elveszed a világ büneit,

F. Hallgass meg minket.
Isten Báránya, ki elveszed a világ büneit,

F. Irgalmazz nekünk.
Krisztus hallgass minket.
Krisztus hallgass meg minket,
Uram irgalmazz nekünk stb.
Miatyánk stb. Üdvözlégy Mária stb.

Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja,
meg ne vesd könyörgésinket szorultságunk
ban, hanem minden veszedelemtől ments
meg minket mindenkor dicsőségesen áldott
Szüz; mi Asszonyunk, közbenjárónk és szó
szólónk! engeszteld meg nekünk Fiadat,
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ajálj minket Fiadnak, mutass be minket
Fiadnak.

V. Imádkozzál érettünk Istennek szent
Anyja!

F. Hogy méltók lehessünk a Krisztus
igéretire.

Könyörögjünk. Kérünk Uram! öntsd szi
vünkbe szent malasztodat, hogy akik az
angyali izenet által a te szent Fiadnak,
Krisztus Jézusnak megtestesülését megismer
tük, annak kínszenvedése és keresztje által
a föltámadás dicsőségébe juthassunk. Ugyan
azon mi Urunk Jézus lirisztus által. Amen.

V. Imádkozzál érettünk bold. szent József!
F. Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígé

reteire.
Könyörögjünk. Kérünk Uram! hogy szent

séges Anyád jegyesének érdemei által meg
segittessünk, hogy amit tehetségünk meg nem
nyerhet, az nekünk az ö esedezésére meg
adassék. Ki az Atyával és Szentlélekkel
egyetemben élsz és uralkodol, Isten örökön
örökké. Amen.
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Szent Bernát imája a bold. Szüzhöz.

Emlékezzél, oh legkegyesebb szüz Anya
Mária! hogy még sohasem lehetett hallani,
hogy valaki tőled gyámolatlanul magára
hagyatott volna, ki a te oltalmadat kérte
és pártfogásért hozzád folyamodott. Én is
hasonló bizalomtól lelkesitve hozzád sóhaj
tok, óh szüzek Szűze! angyalok királynéja.!
mi Urunlmak, Jézus Krisztusnak Anyja!
Hozzád tekintek föl, óh vezércsillaga e zajos
élet-tengernek! Én nyomorult bűnös sirva.
és zokogva lábaidhoz borulok. Ne vesd meg
könyörgésemet, oh hatalmas asszonya a világ
nak és Anyja az örök Igének! hanem for
ditsd rám figyelmedet és hallgasd meg kéré
semet e Biralom völgyében, most és főkép

halálom órá.ján, oh irgalmas! oh kegyes!
oh édes szüz Mária!

Nyerd meg mindenek előtt az igaz töre
delmesség és tökéletes jobbulás kegyelmét
nekem és mindazoknak, kikért különösen
akarok imádkozni. »Üdvözlégy Mária« stb.
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Oh Mária, bűnösök menedéke, könyörögj
érettünk. Amen.

A négy antifona.

Ádventtöl gyertyaszentelöig.

l.Megváltónk szentséges Anyja,
* Egeknek megnyilt kapuja; * Tengerenjárók
csillaga, * Légy elestek gyámolója,

2. Mennyből szállott követségben, *Csoda
lett a természetben : * Mert fiat vettél
méhedbe, * Akit szültél szüzességben.

3. A szülés elött szüz voltál, * Azután is
szüz maradtál; * Bűneinkért meg ne utAlj, *
Könyörülj rajtunk, mellénk állj.

Az ádvent alatt.

V. Az Ur angyala köszönté a Bold. Szüz
Máriát,

F. És méhébe fogadá a Szentlélektől szent
Fiát.

Kmyörögjünk. Kérünk Uram! öntsd szi
vünkbe szent malasztodat, hogy akik az
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angyali izenet által, a te szent Fiadnak,
Krisztus Jézusnak megtestesülését megis
mertük, annak kínszenvedése és keresztje
által a föltámadás dicsőségébe juthassunk.
Ugyanazon mi Urunk Jézus Krisztus által.
Amen.

Karácsonytól gyertyaszentelöig.

V. Saülés után sérthetetlen Szüz maradtál;
F. Istenszülő esedezzél érettünk!
Könyörögjünk. Isten! ki Máriának szüz

gyümölcsözése által az emberi nemnek az
örök üdv ajándékát adtad: engedd kérünk,
hogy öt érettünk közbenjárni tapasztalhas
suk, ki által méltókká lettünk az élet szer
zöjét vehetni, a mi Urunkat, Jézus Krisztust.
Amen.

Gyertyaszentelötöl husvétig.

1. M e n n yor s z á g n a k k i r á l y n.é j a,
* Angyaloknak szent Asszonya, * Áldott
gyökér, szüz Mária, * Üdvözlégy Krisztus
szent Anyja.
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2. Te általad e világra * Uj világosság
virrada: * Örülj dicsőség virága, * Kinél
szebb nem jött világra.

3. Áldott légy, drágalátos Szüz, * Isten
veled, szép virág, Szüz, * Mennyben szentFiad
mellett ülsz, * Tudjuk, rajtunk is könyörülsz.

V. Tégy méltóvá, szentséges Szüz, arra,
hogy dicsérjelek! .

F Adj erőt ellenségeid ellen!
Könyörögjünk. Irgalmas Isten! adj a mi

gyarlóságunknak oltalmat, hogy kik a szent
Istenszülőnek emlékezetét megüljük, az ő

közbenjárásának segitségével minden gonosz
ságainkból föltámadjunk. Ugyanazon mi
Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Husvéttól Szentháromság-vasárnapig.

l.Mennynek királyné Asszonya,
* Örülj szép BZUz, Alleluja: *" Mert, kit
méhedben hordozni * Méltó voltál, Alleluja.

2. Amint megmondotta vala, * Föltáma
dott, Alleluja. * Imádj Istent, hogy lemossa.
'* Büneinket. Alleluja.
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V. Örülj és örvendezz szüz Mária, Alleluja;
F. Mert valóban föltámadott az Ur,Alleluja!
Könyörögjünk. Isten, ki szent Fiadnak, a

mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadása
által a világot meg-örvendeztetted: adjad
kérünk, hogy szülője, a szűz Mária által az
örök élet örömeit elnyerhessük. Ugyanazon
Krisztus Urunk által. Amen.

Szentháromság.vasárnaptól ádventig.

1. Mennyországnak királynéja,
* Irgalmasságnak szent Anyja, * Élet, édes
ség, reménység, * Üdvözlégy szép szüz ~ária!

2. Évának árva fiai, * Számkivetett mara
déki, * Siralminak örökösi, * Sok nyava
lyának hajléki.

3. E siralomnak völgyében, * Kik nyaval
gunk nagy inségben, * Hozzád óhajtunk
mennyekbe, * Hol vagy örök dicsőségben.

4. Azért szószólónk, szemedet * Fordítsd
hozzánk s kegyelmedet, * Es a te bünös népe
det * Oltalmazzad, hiveidet.

5. Oh édes Szüz! irgalmadat * Mutasd
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meg kegyes voltodat, * Holtunk után szent
Fiadat * Mutasd meg, boldogságodat.

V. Imádkozzál érettünk Istennek szent
Anyja,

F. Hogy méltók lehessünk a Krisztus
igéretire!

Könyörögjünk. Örök mindenható Isten!
ki a dicsőséges szüz Anyána~, Máriának,
testét és lelkét, hogy Fiadnak méltó haj
léka lehessen, a Szentlélek munkálódása
által elkészitetted ; adjad, hogy kik az ö
emlékezetében örvendünk, az ö kegyes köz
benjárása által a fenyegető roszaktól és az
örök haláltól megmentessünk. Ugyanazon
Krisztus Urunk által. Amen.

Ima a Boldo~8ágos Szüz Máriához, Magyar
ország védöasszonyához. *)

Emlékezzél meg, Istennek dicsőségesanyja,
magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

.) Kiadta a nm. győri püspök, midőn 1883.
aug. 20. sz. István király szentteuvuttatásának
800-dos emléknapját ülte hazúnk.
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Mária! emlékezzél meg örökségedről, melyet
hű szolgád, első királyunk, sz. István, neked
fölajánlott s végrendeletében neked hagyott.
Tekints kegyes arczczal országodra, s dicső
érdemeid által légy közbenjáró és szóssóló
szen t Fiadnál Krisztus .Jézusnál. Hozzád
kiáltottak atyáink, s minden inségökből
kiszabadultak, mert folyvást vigyáztak sze
meid örökségedre, oh mindörökké áldott
Asszonyunk! Ezt mi bizonyosnak tartván,
gyakran folyamodtunk hozzád, s már tapasz
talásunk után mondhatjuk el, hogy éretted
áldott meg minket az Úr. Ilyetén remény
től buzdítva s bizodalom által lelkesítve,
oltalmad alá futunk mi, - a te néped, örök
séged s nyájad, - kik gyermekeidnek nevez
tetünk, s különös pártfogásodért Mária
országnak hivatunk. Azért fölemeljük hozzád
szivünket kezeinkkel együtt s alázatosan
kitárjuk szined előtt könyörgésünket:

Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogá
sod által minden lelki és testi gonosz ellen
hazánkat, hogy az Isten dicséretére s néped
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vigasztalására virágzó legyen. Nyerj esede
zésed által az anyaszentegyháznak s a
katholikus hitn.ek nálunk s mindenütt a
földön fölmagasztaltatást; főpapjaink- és lel
kipásztorainknak s az egész papságnak isteni
segitséget ; nekünk tanulékony, engedelmes
és a hit cselekedeteivel s gyümölcseivel
bővelkedő szivet, nehogy Fiad akármikor és
méltán haragudjék ránk, s országát elvigye
tőlünk. Éleszd fel bennünk atyáink hitét,
s vezéreld a hitetleneket az igazak okossá
gára, hogy egy szájjal, egy szivvel, ugyan
egy hittel seolgáljunk Fiadnak, a mi Urunk
nak, és tiszteljünk s valljunk téged Asszo
nyunknak s pártfogónknak, miként tisztel
tek atyáink.

Könyörgünk, Asszonyunk, apostoli kirá
lyunkért, hogy hosszú életet, csendes országot,
biztos házat, erős hadsereget, hű tanácsadó
kat, jó népet, a világ békességét s mindazt
nyerd meg neki, amit ő mint ember és mint
király kiván, hogy népét szentségben és igaz
ságban sokáig szerencsésen kormányozhassa,
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azután pedig az örök élet koronáját elnyer
hesse.

Könyörgünk, Asszonyunk, országunk tör
venyhozóiért s tisztikaráért, hogy a Szent
lélek ajándokai által fölvilágosítva megis
merjék az igazságot, megismerjék a gonoszt,
s megvédjék az igazat; hogy a közjó elő

mozdítására őszintén törekedvén, az árvák
nak, özvegyeknek, ártatlanoknak igaz lelki
ismerettel szolgáltassák ki az igazságot.

Könyörgünk, Asszonyunk, egész népünkért,
hogy fordítsd hozzánk anyai irgalmasságodat,
s örökséged polgárait, kiket védelmed alá
vettél, megőrizzed minden bűntől, kegyessé
ged által kormányozzad, s Isten szeretetében
s félelmében megtartsad. Nyerj esedezésed
által a szüzeknek tisztaságot, aházasfeleknek
jámborságot, a bűnbánóknak bocsánatot, az
igazaknak állhatatosságot, az özvegyeknek
B árváknak gyámolitást, a szegényeknek párt
fogást, az utazóknak megérkezést, a szomo
ruaknak vigasztalást, a megholt hiveknek
örök nyugodalmat.
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Ne vesd meg esdeklő fiaidat, s a bűneik

bocsánatjáért könyörgőket régi irgalmas
ságod karjával fogadd el; mert noha mi
elhagytuk a fiui kegyeletet, te nem szüntél
meg anyánk lenni.

Légy szószóló mellettünk Fiadnál, hogy
akaratja szerint intézzük életünket, s téged
Nagyasszonyunknak és védőnknek valljunk
s tiszteljünk életünknek minden napjaiban.

Végre hű szolgád, Szent István kirá
lyunk, halálos ágyán mondott szavaival fejezi
be mindegyikünk ezen fölajánló könyörgését :
»Mennyországnak királynéja, a világ jeles
megjavitója, a te pártfogásodba ajánlom a
szent egyházat a püspökökkel s papsággal;
a te könyörgésedre bizom az országot annak
nagyjaival s népével; s utoljára elbucsuz
ván, kezeidbe ajánlom lelkemet.c

Kelj föl tehát, Anyánk! te uralkodjál
fölöttünk, és Fiad Jézus Krisstus, a mi Üdvö
zítőnk. Fogadd el könyörgésünket, melyet
szined elé terjesztettünk, hogy közbenjárásod
által segítve, a jelen élet után az örökké-
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való boldogságba juthassunk. Ti is hazánk
nak védőszentei:Sz. Béla püspök és vértanu,
Sz. István király, Sz. László király, Sz. Imre
herezeg. Sz. Erzsébet asszony, Sz. Margit szüz,
Isten minden megdicsőült szenteivel együtt
esedezzetek érettünk a mi Urunk Jézus Krisz
tusnál. Amen.

A. sz. elvasérél,
o l vas ó n a k, máskép r ó z s a f ü z é r n e k

szoktuk mondani a »Hiszek egy«-, »Miatyánk«-,
Üdvözlágy--böl olyformán összeállított imát, hogy
a sHissekegy« után a többi bizonyos, sz. Domonkos
által megállapitott rendben, mint rózsakoszornn a
rózsák váltakoznak, miközben az Ur Jézus és a
Bold. Szűz életéből vett főbb eseményeket (titkokat)
szoktuk elménkben forgatni. A sz. olvasó kiválcan
alkalmas imádság az Isten dicsőitésére és a B.
Szűz tiszteletére; a legszebb imádságokból áll,

könnyen megtanulbatja bárki, mondani lehet bar
hol, s elmondásához sok bucsú van csatolva.

:Mikor mondjuk, az imák olvasására zsinórra
füzött vagy összelánczolt szemeket alkalmazunk 8

ezeket is csak olvasónak vagy rózsafüzérnek mond
juk; hogy az olvasó bucsúlban részünk legyen, ezt
az olvasót megszenteltetjük.
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Aszerint, amint az imához fűzött titkok örven
detesek, fájdalmasok vagy dicsőségesek, háromféle
olvasót különböztetünk meg.

Keresztet vetve elmondjuk a "Hiszek egy«-et,
»Miatyánk«-ot, három»Üdvözlégy«-et és egy» Dicső
sége-et, azután jönnek a titkok a következő módon:

I. Ag örvendetes olvasó titkai:

1. Jézus, kit oh sz. Szüz, méhedben fogantál.
2. J ézus, kit, oh sz. Szűz," Erzsébethez

menvén, méhedben hordoztál.
3. Jézus, kit oh sz. Szűz, e világra szültél.
4. Jézus, kit, oh sz. Szüz, a templomban

bemutattál.
5. Jézus, kit, oh sz. Szüz, a templomban

megtaláltál.

II. A fájdalmas olvasó titkai:

1. Jézus, ki értünk vérrel veritékezett
2. Jézus, ki értünk megostoroztatott.
3. Jézus, ki értünk tövisekkel megkort

náztatott.
4. Jézus, ki értünk a nehéz keresztet vitte.
5. J é7JUs, ki értünk a keresztre feszíttetett.
Hahm-k aiup : Imúdkozzúl l-S dolg01.zál. G



82 OKTATÁSOK ts IMÁDSÁGOK.

m. A dicsőséges olvasó titkai:

1. Jézus, ki halottaiból föltámadt.
2. Jézus, ki mennyekbe fölment.
3. Jézus, ki nekünk a Szentlelket el

küldötte.
4. Jézus, ki Téged, sz. Szűz, mennyekbe.

fölvett.
. 5. Jézus, ki Téged, sz. Szűz, mennyekben

megkoroDázott.
És pedig mondunk egy-egy »Míatyánke-ot, tiz

tiz »Ü dvözlégy«-et s ezek végére egy-egy »Dicső
ség«-et, az »Üdvözlégy« »J ézus« szavához füzvén
a fent leírt titkokat aszerint, amint az egyik
vagy másik olvasót akarjuk mondani.

Szerezz olvasót. ha nincs, szenteltesd meg és
mondd el gyakrabban j a sz. olvasó mindenkor
kedves imája volt a hű katholikusoknak.

J e g y z e t. Sok helyen a »Hiszek egy« és első

»Miatyánkc után mondandó három Üdvözlégyhez
- a »Jézus« szó után a következő imafohássokat
csatolják:

a) Az örvendetes olvasóban.

Jézus, ki bennünk az igaz hitet növelje;
Jézus, ki bennünkazerösreményt ör.egbitse;
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Jézus, ki bennünk a buzgó szeretetet
gerjeszsze.

b) A fájdalmas olvasóban.

Jézus, ki értelmünket világositsa ;
Jézus, ki akaratunkat tökéletessé tegye j

J ézns, ki emlékezetünket erősítse,

c) A dicsőséges olvasóban.

Jézus, ki vezérelje gondolatainkat;
Jézus, ki igazgassa szavainkat;
Jézus, ki vezesse cselekedeteinket.

m.
Litánia a minden szentekröl.

Uram irgalmazz nekünk,
Krisztus kegyelmezz nekünk,
Uram irgalmazz nekünk,
Krisztus hallgass minket,
Krisztus hallgass meg minket.
Mennybeli Atya Isten,
Megváltó Fiu Isten,
Szentlélek Ur Isten,
Szentháromság egy Isten,

6*
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Szentséges szüz Mária,
Istennek szent szülője,

Szüzeknek szent Szüze,
Szent Mihály,
Szent Gábriel,
Szent Ráfael,
Mindnyájan szent angyalok és arkan-

gyalok,
Minden dicsőült szellemek osztályai,
Keresztelő szent János,
Szent József,
Mindnyájan szent pátriarkák és

féták,
Szent Péter,
Szent Pál,
Szent András,
Szent Jakab,
Szent János,
Szent Tamás,
Szent Jakab,
Szent Fülöp,
Szent Bertalan,
Szent Máté,
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Szent Simon,
Szent Tádé,
Szent Barnabás,
Szent Lukács,
Szent Márk,
Mindnyájan szent apostolok és evan-

gelisták,
MindnyájanKrisztusnaksz.tanitványai,
Mindnyájan apró szentek,
Szent István,
Szent Lőrinez,

Szent Vincze,
Szent Fábián és Sebestyén,
Szent János és Pál,
Szent Kozma és Dömjén,
Szent Gyárfás és Protáz,
Mindnyájan szent vértanuk,
Szent Szilveszter,
S.zent Gergely,
Szent Ambrus,
Szent Ágoston,
Szent Jeromos,
Szent Márton,

85
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Szen t Miklós, l
Szent István király, I
Szent Imre herczeg, I
Szent László király, I
Mindnyájan szent püspökök éshitvallók, I p:::j

Mindnyájan szent hittanítók, I~:
Szent Antal, I~:
Szent Benedek, ~~
Szent Bernát, 1<'
Szent Domokos, I ~
Szent Ferencz, I§:
Mindnyájan szent papok és leviták, ~3:
Mindnyájan sz. szerzetesek és remeték, I~:
Szent Mária Magdolna, I CD·

, c1"

Szent Agota, I~
Szent Lucza, I ~, I '1Szent Agnes, ~

Szent Czeczilia, §:
Szent Katalin, p:t

Szent Anasztázia,
Szent Borbála,
Mindnyájan szent szüzek és özvegyek,
Istennek minden szentei, J
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Oh légy irgalmas!
Uram kegyelmezz nékünk.

Oh légy irgalmas!
Uram hallgass meg minket,

Minden gonosztól, l
:Minden büntöl, I
A te haragodtól, I
Hirtelen és véletlen haláltól, " I
Az ördög cseleitől: I ~
A haragtól, gyülölségtöl és minden go- I (Il

k ' ~nosz a arattol, I ft
A fajtalanság szellemétől, IS
Villámtól és förgetegtől. ~<f8
A földrengés ostorától, I $
A ragályos betegségek, éhség és hábo- IS

rútól, l-

Az örök haláltól, I ~.
Megtestesülésed szent titka által, I"rt
Eljöveteled által, I ::
Születésed által, I
Keresztséged és szent bőjtöd által, l
Kereszted és szenvedésed által, I
Halálod és temetésed által, J
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Szent föltámadásod által, lc:

Csodálatos mennybemeneteled által, ji i
A vigasztaló Szentlélek eljövetele által, !-;
Az itélet napján, . ~....
Mi bűnösök, l
Hogy nekünk megkegyelmezz, I
Hogy bűneinket megbocsássacl, I p:::j

Hogy minket valódi penitencziatartásra I ~;
vezérelj, I~

Hogya te anyaszentegyházadat kormá- I~
nyozd és föntartsad, I~

Hogyapápát az egyházi rendekkel IF-'
egyűtt a te szent vallásodban meg- ~ [
tartsad, If

Hogy az anyaszentegyház ellenségeit I ~
megalázzad, I ~

Hogya keresztény fejedelmeknek békét I(]Q

és igaz egyetértést engedj, I S.
Hogy az egész keresztény népségnek I~

békét és egyességet engedj, I ~
Hogy beilllünket szent szolgálatodban I

megtarts és erősits, J
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Hogy érzel~einket mennyei kivána-l ~
tokra gerjesad, I 2:

Hogy minden jótevőinket örökké való I ~
javakkal megj utalmazd, I~

Hogy minmagunk, véreink, rokonaink és It
jótevöink lelkeit az örök kárhozat- l'í:r
tól megmentsed, ~ ~

Hogya földnek termését megadjad és I~
megtartsad, . I S

Hogy minden elhunyt hiveknek örök I~
nyugodalmat engedj, l §.

Hogy minket meghallgatni méltóztassál, I~
Oh Isten Fia! J~
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit.

F. Kegyelmezz nekünk.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit.

F. Hallgass meg minket.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit.

F. Irgalmazz nekünk.
Krisztus hallgass minket,
Krisztus hallgass meg minket.
Uram irgalmazz nekünk stb.
Miatyánk stb. Üdvözlégy Mária stb.
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69. zsoltár.

Isten figyelmezz segitségemre, Uram siess
segitségemre !

Szégyenüljenek meg és valljanak gyalá
zatot, kik lelkemet keresik!

Térjenek hátra és piruljanak meg, kik
roszat akarnak nekem.

Térjenek hátra mindjárt megpirulva, kik
azt mondják nekem: ugy kell, ugy kell!

Örvendezzenek és vigadjanak Te benned
mindnyájan, kik Téged keresnek, és mond
ják mindenkor, kik szeretik szabaditásodat :
~magasztaltassék az Ur !«

Én pedig szükölködö és szegény vagyok:
Isten segits meg engem!

Én segitöm és szabadítóm vagy Te:
Uram, ne késsél!

Dicsöség az Atyanak és Fiúnak, és Szent
léleknek!

Miképen kezdetben vala most és min
denkor és örökön örökké. Amen..

V. Szabadítsd Illeg, Uram, a Te szolgáidat,
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F. Kik benned bíznak, Istenem!
V. Légy, Uram, erős védtornyunk :
F. Ellenségünk ellen!
V. Semmi erőt ne vegyen az ellenség

rajtunk!
F. És a gonosz ne árthasson nekünk!
V. Uram,ne bánjál velünk vétkeink szerint,
F. És ne fizess nekünk gonoszságaink

szerint!
V; Imádkozzunk N. római pápánkért.
F. Az Ur oltalmazza, éltesse és boldo

gitsa őt e főldön és ne adja őt ellenségei
nek kezébe.

V. Imádkozzunk jótevőinkért.

F. Adj, Uram, mindazoknak, kik sz. ne
vedért velünk jót tettek, örök életet.

v: Könyörögjünk a megholt hivekért.
F. Adj nekik, Uram, örök nyugodalmat

és az örök világosság fényeskedjék nekik.
V. Nyugodjanak békességben!
F. Amen.
V. Imádkozzunk távollevő hitsorsosa

inkért.
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F. Üdvözitsd szolgáidat, kik benned bíz
nak, Istenem!

V. Küldj nekik segitséget, Uram, sz.
.helyedről.

F. És Sionból oltalmazd őket.
V. Uram, hallgasd meg könyörgésemet.
F. És az én kiáltásom jusson elődbe!

Könyörögjünk.

Ur Isten! kinek tulajdona mindig irgal
mazni és kegyelmezni, fogadd el könyör
gésünket: hogy minket és minden szol
gáidat, kiket a vétek bilincsei szorongat
nak, kegyességed irgalma kegyelmesen föl
oldozzon.

Kérünk Téged, Uram! hallgasd meg az
esdeklők könyörgéseit és bocsáss meg nekünk,
kik büneinket Neked megvalljuk : hogy
jóságod által a bocsánattal egyszersmind
békességet is nyerhessünk.

Ur Isten, mutasd irántunk kegyelmesen
a Te kimondhatatlan irgalmasságodat: hogy
minket minden vétkeinktől kitisztitván,
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egyszersmind a büntetésektől is, melyeket
azokért érdemeltünk, megszabadits.

Ur Isten, ki a bűn által megbántatol és
penitencziával megengeszteltetel: tekints
szánakodva esdeklő néped könyörgésére, és
haragodnak ostorait, melyeket vétkeinkkel
érdemlettünk, forditsd el.

Örök, mindenható Isten! könyörülj a Te
szolgádon: N. pápánkon, és' igazgasd őt
kegyességed szerint az örök üdvösség utján:
hogy segitségeddel, amik neked tetszenek,
kivánja és egész erővel teljesitse.

Ur Isten! kitől a sz. kivánságok, jó és
igaz cselekedetek származnak: add meg
szolgáidnak azt a békét, melyet a világ nem
adhat; hogy sziveink parancsaidnak hódol
ván és az ellenségek félelmétől megmene
kedvén, oltalmad alatt csendes időket él
hessünk.

Égesd, Uram! a Szentlélek tüzével vesén
ket és szivünket ; hogy Neked fertőzetlen

testtel szolgáljunk és tiszta szivvel tetsz
hessünk.
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Minden hiveknek teremtő és megváltó
Istene! bocsásd meg a Te szolgáid és szolgá
lóid lelkeinek minden vétkeiket: hogy amely
bocsánatot mindig óhajtottak, ájtatos kö
nyörgések által megnyerjék.

Kérünk Téged, Ur Isten! előzd meg cse
lekedeteinket ihletéseddel és kisérd azokat
segedelmeddel : hogy minden imádságunk és
foglalkozásunk mindenkor Tőled kezdödjék,
és a megkezdett általad végeztessék.

Örök, mindenható Isten! ki az élőkön és .
a holtakon uralkodol és mindazokon könyö
rülsz, kiket hitök és cselekedeteiknél fogva
Tiéidnek ismersz: Téged esedezve kérünk,
hogy kikért imádságainkat fölajánlottuk,
akár őket a jelen élet még testben tartóz
tatja, akár pedig a jövő már testből kivet
kőztetvebefogadta, minden szenteidnek köz
benjárására kegyelmes jóvoltodból minden
büneiknek bocsánatát megnyerjék. A mi
Urunk Jézus Krisztus által, ki Veled ésa
Szentlélekkel él és uralkodik Isten örökön
örökké. Amen.
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V. Uram, hallgasd meg könyörgésemet.
F. És az én kiáltásom jusson elődbe!
V. Hallgasson meg minket a mindenható

és irgalmas Ur Isten.
F. Amen.
V. És a megholt hivek lelkei Isten irgal

masságából nyugodjanak békességben.
F. Amen.

Az Oltáriszentség láto'gatása.
F i g Y e l m e z t, e t é a. Az Ur szava: »Gyönyö

rüségem az emberek fiaival lennem. c A háladatos
ság megkivánja, hogy viszont nekünk is legyen
gyönyörűségünk,az Isten Fiával lenni. Alkalmunk
erre van; mert hiszen köztünk van oltárainkon a
szentségben. Látogass el azért szivesen a temp
lomba és köszöntsd ott az Ur Jézust. Mondhatod
a sz. olvasót, a litániákat; beszélgethetsz Vele
mindennemü ügyeid, bajaidról. Ugyanaz a Jézus
lakik a Szentségben, ki mondotta: J ő j e t e k
hozzám mindnyájan, kik szenvedtek
é s t e r h e l vev a g y t o k, é s é n m e g e n y
hitlek bennetekt. Még ha szavakat nem
találsz is ily látogatás alkalmára. már puszta
megjelenésed is, ha szeretetből jősz oda, fölötte
kedves Isten előtt. Mondhatod a következő imákat is.
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A "Pange lingua"-ének.

E dicsőült testet és vert
Zengje nyelvünk sz. dala;

Zengje, áldva mint magas bért
Melyet értünk nyujt vala

Istenember, bűneinkert

Hogy keresztfán meghala.

Szűzi méhben testet öltven
Földre szállt Ö s jára itt,

Nagy kegyek közt hintegetven
Szent igéje magvait,

Főcsudával befejezven
Üdvös élte napjait.

Hogy a bárányt hűk körében
Végzetül kiosztatá,

Mint az Isten ősi frigyben
A zsidóknak meghagyá :

Nagy szerelme szent hevében
Étkül önmagát adá,
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Testigének egy szavára
Teste lészen a kenyér;

Aldomást mond a pohárra,
S ime foly belőle vér,

Tartozunk ezt hinni, bár a
Külszin itten mást igér.

Hát e nagy Szentségben áldjuk
Térdre hullva Istenünk;

Ó kötéstől ujhoz álljunk,
Ö hagyá meg ezt nekünk.

Higyjük ebben és imádjuk,
Amit el nem ér eszünk.

Énekeljünk az Atyának
S e világra küldetett

Egyszülötte szent Fiának,
Aki lelkünk étke lett,

S kettejüktől származónak
Egyesült dicséretet.

v: Kenyeret az égből adtál nekik,
F. Minden édességgel teljeset.

97

Hahnekamp : Imádkozzal t·~ llolgor.záI. j
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Könyörögjünk.

Ur Isten, ki nekünk a csodálatos Oltári
szentségben kinszenvedésednek emlékezetét
hagytad: adjad, hogy szentséges testednek
és vérednek titkát úgy tiszteljük, misze
rint megváltásunknak gyümölcsét szüntelen
érezzük magunkban. Ki élsz és uralkodol
mindörökké. Amen.

(300 nap bucsu naponkint egyszer annak, ki ezt az
eneket és imádságot töredelmes szívvel mondja.
- 100 n. b., ki a két utolsó versszakot és az imád
ságot mondja. VII. Piusz, 1818. aug. 25.)

Dicsérö és engesztelö imádság.

(Az Isten szentséges és imádandó nevének tisz
teletére és engesztelésül azon sulyos megbántá
sokért, melyekkel azt átkozódó é's káromkodó embe-
rek illetik.) .

Legyen áldott az Ur Isten!
Legyen áldott szentséges neve!
Legyen áldott .Iézus Krisztus, ki egy

személyben igaz Isten és igaz ember!
Legyen áldott .Jézus neve!
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Legyen áldott Jézus a legméltóságosabb
Oltáriszentségben!

Legyen áldott Isten anyja, Mária, ami
Nagyasszonyunk !

Legyen áldott szent és szeplőtelen fogan
tatása!

Legyen áldott a Szüz Anya Mária neve!
Legyen áldott az Ur Isten angyalai- és

szenteiben!
(Egy évi bucsu, valahányszor «lmondod. VII.

Piusz, 1800. jul. 23J

Röpima.

Örök mennyei Atyám! fölajánlom Neked
Jézus Krisztus drágalátos vérét elégtételül
bűneimért és az anyaszentegyház ügyeiért.

(100 n. b., valahányszor. VII. Piusz, 1817. sept.22.)

Imádság az Oltáriszentség elütt.

Én Uram, Jézus Krisztusom! Ki az em
berekhez való szeretetből ezen szentségben
éjjel-nappal jelen vagy és irgalomteljes sze
retettel várod, hívod és fogadod mindazokat,
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kik látogatásodra eljönnek: hiszem, hogy
Te a legszentebb Oltáriszentségben jelen
vagy; semmiségem mélységéből imádlak és
hálát adok Neked a rám pazarolt annyi
malasztodért, kivált azért, hogy e szentség
ben magadat nekem ajándékoztad, hogy
szentséges anyádat, a b. Szűz Máriát szó
szólónak adtad és azért, hogy e szentegy
házba hivtál a Te látogatásodra. Itt vagyok
tehát, s azért köszöntöm szentséges szivedet
hármas szándékkal, és pedig először, hogy
hálát adjak e" megbecsülhetetlen ajándékért,
másodszor, hogy elégtételt nyujtsak Neked
azon számtalan megbántásért, melylyel ellen
ségeid illetnek, és harmadszor, hogy egy
uttal az egész világ mindazon templomai
ban imádjalak, ahol Téged, ki a Szentség
ben jelen vagy, legkevésbé tisztelnek l> leg
többször magadra hagynak. Én Jézusom,
ezeretlek Téged; bánom, hogy véghetetlen
jóságodat eddig annyira megszomoritottam !
sz. malasztod segitségével az a szándokom,
hogy többé meg neIJ1 bántlak ; most pedig
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Néked adom át magamat, ki nyomorult bűnös
vagyok s e czélból lemondva saját akara
tomról, minden kivánságaimról s mindenről,

a mi az enyim, mindent Neked hozok áldo
zatul. Rendelkezzél mától fogva mindenem
'ről tetszésed szerint. Egyebet nem keresek,
nem kivánok Tőled, mint hogy szerethes
selek, mindvégig kitartó maradhassak és sz.
akaratodat mindenkor teljesitsem. Ajá,nlom
Néked a purgatoriumban szenvedő lelkeket,
főleg azokat, kik ez életben az Oltáriszent
séghez és a bold. Szűz Máriához kiváló
áhitattal viseltettek. Irgalmazz a szegény
bűnösöknek is. Végre, én szeretett Megvál
tóm, szentséges szived áhitatába foglalva
gyarló szivem áhitatát és minden jóra
törekvőkivánságát fölajánlom azokat örökké
való Atyádnak, kérve őt a Te nevedben,
hogya Hozzád való szereteténél fogva fogadja
kegyesen és hallgassa meg.

(300 n. b. valahányszor; kik egy hónapon át
naponkint mondják, s egyszer gyónnak, áldoznak
s a bucsuimákat végzik, teljes bucsút nyerhetnek.
IX. Piusz 185cJ.., szept. 7.1
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Az isteni Sziv imádása.

Iparkodjál behatolni az Ur Jézus Szivének tit
kaiba; vedd szemügyre azon kimondhatatlan szere
tetet, melylyel minket érdemetlen bünösöket
fölkeresett, hogy megmentsen ; azon megmérhe
tetlen fájdalmakat, melyeket értünk egész életében
szenvedett; azon páratlan türelmét, melylyel meg
térésünkre várakozik .... s te is fogod tapasztalni,
hogy igaz, amit bold. Alacoque Margit, az isteni
Sziv tiszteletének föterjesztöje, mond: »a lanyha
lelkek a sz. Sziv tisztelete által buzgókká lesznek,
a buzgók pedig gyorsan emelkednek nagy tökéle
t.ességre.«

Litánia Jézus isteni Szivéröl.
(Magim haszuálatra.)

TIram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
U ram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybeli Atya Isten,
Megváltó Fiú Isten,
Szeritlélek er Isten,
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Szent Háromság egy Isten, l
Jézusnak, az örök Atya Fiának Szive, I
J ézusnak, a szeplőtelen Szüz Fiának I

Szive, I
Jézus Szive, az Istenség temploma, I
J ézus Szive, melyben Isten bölcseségé- I

nek és tudományának minden kincsei I I-l

találtatnak, I(J~
Jézus szive, melyben a mennyei Atyá- I ~

nak örök kedve telik, I S
Jézus Szive, isteni kegyelmek kincse, I po

Jézus Szive, mennyei javak kimerit- ~:
hetlen forrása, I ::s

Jézus Szive,isteni szeretetnek lángten- I CD

gere, I ~
Jézus Szive, maly Istennel való kien- I ;'

gesztelésünket eszközölte, I I>;"

Jézus szerétettől lángoló Szive, I
Jézus állhatatosan és örökké szerető I

Szíve, I
Jézus jótevő Szive, I
Jézus irgalomteljes Sú ve, I
Jézus szelid Szive, J



104 OKTATÁSOK ÉS IMÁDSÁGOK.

Jézus alázatos Szive, l
Jézus türelmes Szive, I
.Iézus megsebzett Szive, I
.Tézus megszomoritott és aggasztott I

Szive, I H

I ~Jézus büneinkkel terhelt Szive, u,",

l e.Jézus Szive, eledelünk fo: mindennapi I"'l

IEáldozatunk, .,
~~Jézus Szive, angyalok öröme, r .....
I ~Jézus Szive, jámborok nyugvóhelye, .....

I e:
Jézus Szive, tiszta lelkek édessége, ~

Jézus Szive, bünösök menedéke, I .-
J ézus Szive, emberek reménye, I
Jézus Szive, betegek üditése, I
Jézus Szive. haldoklók vigasza, I
.Tézus Szive, választottak boldogsága, J
Isten báránya, ki elveszed a világ büneit;.

kegyelmezz nekünk, Jézus!
lsten báránya, stb. hallgass meg minket, Jézus!
Isten báránya, stb. irgalmazz nekünk .Jézus '
Krisztus, hallgas!'> minket,
Krisztus hallgass meg minket,
Uram, irgalmazz nekünk!
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Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Miatyánk. - Üdvözlégy Mária.

Könyörgés.

105

Mindenható Isten! Minthogy szerelmea
Fiadnak szentséges Szivében találjuk min
den javunkat, és irántunk való szereteté
nek legkitünöbbjótéteit ugyanabban tisztel
jük, kérünk, add nekünk kegyelmedet, hogy
ezen jótéteknek ne csak örvendjünk, hanem
azokat üdvünkre hiven föl is használjuk;
ugyanazon mi Urunk Krisztus Jézus, a te
Fiad által. Amen.

Ima II haldoklókért.

Legkegyelmesebb Jézus, a lelkek kedve
löje szentséges Szived haláltusájára és szep
lőtelen szüz Anyád fájdalmaira esdve kérlek,
mosd meg véredben mindazon bűnösöket

az egész világon, kik most vannak a halál
tusában és még ma fognak meghalni. Amen.
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Jézusnak a halállal tusakodó Szive, irgal
mazz a haldoklóknak.

(100 napi bucsú, valahányszor elmondod. Ha
pedig valaki legalább 3-szor napjában különbözö
időben egy havon át elmondja, teljes bucsút nyel"
&. napon, melyen megyónik, megáldozik s a Pápa
ö Szentsége szándékára imádkozik. IX. Piusz, 1850.
febr. 12.)

Jézns Szivéhez a hazáért.

Szerettessék mindenütt Jézus isteni Szive!
Jézus legszentebb Szive, könyörülj sze

gény hazánkon!
Jézus legszentebb Szive, áraszd áldásod

nak bőségét a mi anyánkra, a kath. egy
házra, ezeuteéges atyánk, a római pápára,
a püspökökre, a fölszentelt papokra és
királyunkra ! Erősitsd meg az igazakat,
térítsd meg a bünösöket, világosítsd föl a
hitetleneket, áldd meg rokonainkat és bará
tainkat, segítsd a haldoklókat, szabaditsd
meg a tisztitótüzből a szenvedő lelkeket, s
terjeszd ki szeretetednek édes uralmát ha
zánkra. Amen.
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Szelid és alázatos szivü Jézus, tedd az
én szivemet a tiedhez hasonlóvá! (300 napi
bucsú.)

Máriának édes szive, légy menedékem!
(300 napi bucsú.)

Boldogságos sz. Józset' tisztelete.

Ne légy rest sz. József tiszteletében i naponkint
köszöntsd az Ur Jézusnak gondos nevelőatyját;

légy meggyőződve, hogy rád is pazarolja pártfogá
sát, mint mindazokra, kik tiszteleteben bármikor
s bárhol buzgólkodnak. Oly közel állott e földön
Jézushoz, ki őt atyjának szólitotta j a mennyek
ben is ott van ő a bold. Szüz oldalán Jézus trón
jánál j ha ő könyörög értünk, az U r Jézus kérését
meg nem vetheti. Földi életében kemény, munkás
élet, sok lelki gond és megpróbáltatás, de másrészt
Jézus, Mária oldalán sok vigasztalás volt osztály
része. Sértetlen tiszta élete, páratlan becsületes
sége - a nép őt »igazc-nak hivta - minden férfi
mintaképévé teszi öt. De értjük, hogy azért,
mivel mestersége után élt és mint a b. Szüznek
eljegyzett férje, az Ur Jézusnak nevelőatyja volt,
öt főleg a m u n k á s o k é s a c s a l á d o s e ID

be l' e k tisztelik mint patronusukat. Miként a
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szombat a b. Szüznek szentelt napja, ugy a szerda
-sz. Józsefé; sz. Józsefet azonkivül fiileg márczius
hóban szoktuk tisztelni,

Litánia bold. sz. JózsefröI. .

~Magán használatra. 'I

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket ~

Mennybéli Atya Isten! Irgalmazz minékünk,
Megváltó Fiú Isten! Irgalmazz ininékünk.
Szentlélek Ur Isten! Irgalmazz minékünk.
Szentséges szüz Mária, sz. József arája! Kö-

nyörögj érettünk.
'+< Jézus nevelő atyja és táplálója!
Q) Szüz Mária jegyese!
'"N a Szentlélek tanusága szerint

-c
" igaz férfiú!
.., Isten szive ezerint való férfiú. ;::~ ~

~ hüséges és gondos családatya. S
tr: Maria Szűzességénck őrzője. J ro
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rSzüz Mária hűséges kisérője. l
I ki u örök Ige megtestüléséről I
I Isten kinyilatkoztatásából érte- I
I sültél. I
I ki engedelmességbőlszüz Máriá- I
I val Betlehembe utaztál. I p<"

I ki Krisztus születésekor az istál- I c:
,... I lóban jelen .~enni méltó voltál. I~
II> Iki az újszülött Udvözitöt Máriával I o,
~ I alázattal imádtad. I ~:

-o I kinek az urak Uraengedelmesvala. I~.
'- ~ kiről az Irás mondja, hogy »férje ~
~ I Máriának, kitől születettJésus.e I ~
II> I házasok tüköre. I ~
~ I minden erények tökéletes minta-/ ~

I k , ~.
epe. I:::l

I az imádság tanitómestere. !p<"

I szorongatottak menedéke. I .-
I szegények édes atyja. I
Ibékesség föntartója. I
I utasok oltalma. j
I haldoklók vigasza.
Lszeretetteljes szószólónk.
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Minden bajainkban. 1
Minden szorongattatásunkban és szen- I

vedésünkben. I t"
Minden szomorúságunkbaII PS üldöz- I&-

tetésünkben. I~
Minden fáradságunkbau és küzdel- 103.

münkben. I 'fl:
(0-

Halálunk óráján. I~:
J ézus nevelő atyjává való kiválasztatá- r~

sod által. I ~
Legtisztább eljegyeztetésed által. I ~
Atyai gondosságod és hűséged által. I~
Sok fáradalmad és munkád által. I~

I
0-

Fájdalmaid s örömeid által. ~

Erényeid által. I~
Nagy dicsőséged s örök boldogságod I

által. J
:Mi, kik oltalmadért folyamodunk. l ~
Hogy nekünk Jézustól bűnbocsánatot I=i

nyerni méltóztassál. r=:
Hogy minket Jézus és Máriának I';.'l

ajánlani méltóztassá1. J~
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Hogyaszüzeknek es házasoknak l ~
állapotukhoz illő tisztaságot nyerni I g:
méltóztassál. I::

Hogyaszülőknek és családatyáknak I~'
övéik nevelésében erőt és kegyelmet IP'
nyerni méltóztassál. r~

Hogy a téged tisztelőktől jótékony se- I~
gítségedet meg ne vonjad. I ~

Hogy OTézussal és Máriával .halálunk IJ
óráján mellettünk állani méltóstassál. IS

Hogy a megholt hiveknek örök nyu- I ~
galmat nyerni méltóztassál. J ::

Isten báránya, ki elveszed a világ büneit!
Kegyelmezz minekünk.

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit!

Hallgass meg minket.
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit!

Irgalmazz minékünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nektink !
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
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V. Imádkozzál érettünk, boldogságos szent
József!

F. Hogy rnéltók lehessünk Krisztnsigéreteire.

Könyörögjünk.

Kérünk Uram, hogy szentséges anyád
jegyesének érdemei által segittetve, a mit
magunk tehetsége meg nem nyerhet, az ne
künk az ö esedezésére megadassék. Ki az
Atyával és Szentlélekkel élsz és uralkodol,
Isten örökön örökké. Amen.

Emlékezzél sz. József.

Emlékezzél, Te a boldogságos szüz Mária
legtisztább jegyese, én legszeretetremél
tóbb pártfogóm, sz. József, hogy még soha"
sem lehetett hallani, hogy valaki vigaszta
latlanul magára hagyatott volna, ki oltal..
madat kérte, vagy pártfogásodért Hozzád
folyamodott. Én is tehát bizalommal jövök
hozzád, hogy magamat Neked bemutassam
s teljes alázattal magamat neked ajánljam.
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Ne vesd meg könyörgéseimet, Te az én Meg..
váltómnak nevelőatyja,hanem vedd kegyesen
figyelembe s hallgasd meg azokat. Amen.

\300 n. hucsú naponkint egy.szer, me ly a meg
holtakra is alkalmazható. IX. Piusz, 181)fl. jun, 21).)

Imádság

a keresztény családok számára, melylyel magu
kat a BZ. család oltalmába .ajánlják.

Ur Jézus, szeretetre méltó Megváltónk,
ki az égből alászállva, tanitásoddal és példád
Jal a világot megvilágositád, és ki földi
életednek legnagyobb részét, Máriának HS
.Józsefnek alárendelve, az egyszerü názáreti
házban töltötted, megszentelvén ez által ama
családot, mely minden keresztény családnak
példaképe, fogadd kegyesen oltalmadba arni
családunkat, mely magát ezennel teljesen
Neked ajánlja. Védelmezd, őrizd azt és erő

sitsd abban a te sz. félelmedet a keresztény
sz~retet.békéjével és egyetértésével együtt,
hogy mindinkább hasonló legyen a te csalá
dodnak isteni példájához s hogy minden
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egyes tagja a te örök boldogságodnak része
sévé legyen.

B. Szüz Mária, Jézus Krisztus anyja és
a mi anyánk! -a te jóságoddal és kegyes
ségeddel eszközöld ki, hogy az Ur Jézus
ezen felajánlásunkat kegyesen fogadván,
jótéteményeit és áldásait ránk áraszsza.

Boldogságos sz. J ózsef, Jézus és Mária
őrzője, minden lelki és testi szükségeink
ben légy könyörgéseiddel segítségünkre,
hogy veled és a boldogságos szüz Máriával,
isteni Megváltónknak, Jézus Krisztusnak,
őrök dicséretet és hálát zenghessünk. *)

Napi imádság
a BZ. oBalád képe előtt.

Szeretetre méltó Ur Jézus, a ki kimond
hatatlan erényeid és házi életed példái
által azon családot, melyet magadnak vá-

*) XIII. Leo p. kiválóan ajánlja, hogy a keresz
tény családok a .Sz. Család-társulate-ba állva a
názáreti sz. Család példáját mindenkor ssemmel
tartsák.
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lasztottál, e földön megszentelted, tekints ke.
gyesen családunkra, mely lábaidhoz borulva
jóvoltodért esedezik. Emlékezzél me~ róla,
hogy ez a család a tied, minthogy az magát
kiváló tisztelettel neked szentelte és aján
lotta. Védelmezd azt kegyesen, mentsd ki
a veszedelmekből, segitsd seükségében és
adj neki erőt sz. családodnak állhatatos
követésére, hogy e mulandó életben a te
szolgálatodhoz és szeretetedhez hiven ragasz
kodva, végre neked örök dicsőséget mond
hasson az égben.

Szüz Mária, édes anyánk, a te oltalmadért
esdünk, azon bizalomtól áthatva, hogy isteni
E g Ys z ü l ö t t e d könyörgésedet meghall
gatja.

Sz. József, dicsőséges patriarka, hatalmas
pártfogásoddal te is légy segítségünkre és
kérelmeinket Mária közbenjárása által mu
tasd be Jézus Krisztusnak.

(OOO napi bucsut nyerhetnek naponkint mind
azok, a kik ezen a sz. szertartások gyülekezete
által kiadott ima saerint magukat a sz. cselád
oltalmába ajánlják. XIII. Leo pápa.)



116 OKLH.iSOK is UÜDS.\GOK.

Jézus, :llária, József világositsatok föl,
segitsetek, üdvözitsetek bennünket. Amen.

(Napjában egyszer 200 napi bucsu. XIII. Leo pápa.)

Sz. Bonaventura imádsága, padoval
sz. Antalhoz.

Ah, csodákat ki akar,
Nézze : bajok, téves hit,
Ürdög, halál, poklosság,

Nyavalák is szünnek.

Hull a rabláncz, nincs vihar,
S tagot, tárgyat ha veszi t
Agg vagy ifju, megkapják,

Esdve a jó Szentnek j

Ki veszélytől óv, takar,
A. nyomorban megsegit :
Miről, kik tapasztalák,

S Pádova beszélnek.

Hull a rabláncz, nincs vihar, sat.

Dicsöség az Atyának és Fiúnak és Szent
lélek Istennek; miképen kezdetben vala, most
és mindenkor, mindörökön örökké!

Hull a rabláncz. nincs vihar, sat.
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v. Imádkozzál érettünk, boldog Antal:
F. Hogy méltók lehessünk Krisztus igére

teire.

Könyörögjünk.

Ur Isten! boldog Antal hitvallóról való
ajtatos megemlékezésünk vidámitsa meg
szentegyházadat, hogy e földön lelki segit
ség által mindig oltalmat nyerjen, és egy
kor az örökkévaló örömöket élvezni méltó
legyen. Ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

(100 napi bucsu valahányszor. IX. Piusz, 1866.
jan. 25. Ki egy hónapon át mindennap mondja,
tetszés szerint választott napon egyszer teljes
bucsút nyer a szokott föltételek mellett (gyónás,
áldozás, templom v. nyilvános kápolnában végzett
imádság a sz. atya szándokára.)

Kilencz napi ájtatosságokróI.
Gyakran hallani n o ven á k r ó l vagyis k i

l e n c z n a p i á j t a t o s s á g o k r ó l ; a név
mondja, hogy novena nem más, mint kilencz napon
át tartott ájtatosság. Jámbor hivek szokása nove
nát tartani jelesebb ünnepek előtt, hogy buzgó
ságban gyarapodván az ünnepet annál mélt.óbban
megünnepeljék s annál több malasztot nyerjenek;
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vagy mikor az Istentől bizonyos malasztot óhajta
nak; pl. nagy betegjük van, vagy utra készülnek,
vagy egy bünös megtérését óhajtják, vagy egy
szenvedő lelken akarnak segiteni. Lehet tartani
novenát a teljes Szentháromsá.g tiszteletére, az
Ur Jézus szentséges Szivéhez, a B. Szüzhöz, sz.
angyalok vagy egyes szentekhez, ugy amint azt
kinek-kinek saját buzgósága tanácsolja. Néha közö
sen folynak novenák a templomban, de legtöbb
ször a családi körben vagy magánosan szokás
tartani. Ha valaki pl. a b. Szüz tiszteletére akarna
novenát tartani, olyformán tehetné: 1. a b. Szüz
képét némi virággal ékesitse s ha teheti, kis mé
cset gyujtson tiszteletére j 2. naponkint mondjon
bizonyos imádságot a kép előtt, pl. a sz. olvasót,
vagy a litániát, v. az »Emlékezzél«-t j 3. naponkint
némi önmegtagadást gyakoroljon, a milyen: nem
menni mulatni, az étel-ital-ból valamit elfogni, nem
dohányozni s hasonló j 4. adjon némi alamizsnát
szegénynek V'agy jó czélra, látogasson beteget,
béküljön meg - ha van - haragosával 5. gyón
jék és áldozzék j ez mindig a f'ó j ha az ember
8-9 napon át készül, a lélek mélyen megindul,
miként a hosszan tartá esőre a legkeményebb föld

_is megpuhul.
Ha valaki más szenthez, pl. sz. Józsefhez,

sz. Antalhoz, sz. Alajoshoz tartana novenát, az
imádságot aszerint fogja választani.
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Imádság a noveua minden napjára.

Mindenható, irgalmas Ur Isten! szined
előtt leborulva, gyermeki bizalommal fordu
lok hozzád ezen N. N. ügyemoo'n esedezvén,
hogy irgalmasságod sokasága szerint rajtam
segiteni méltóztassá1. Mivel pedig Te meg
nem veted a törődött és megalázott szivet j

ime beismerem előtted bűnös voltomat j

utálom és gyülölöm mindazt, a mivel Téged
legfőbb jóságu Istenemet, valaha megbán
tottalak. De hogyannál biztosabban meg
hallgass engem, ügyemet a B. Szüznek, az
irgalmasság anyjának (vagy N. N. Szentnek,
mennyei pátrónusomnak) pártfogása alá
helyezem. Édes mennyei Atyám! ne vesd
meg könyörgésemet, hanem hallgass meg
irgalmasan. Amen.

(Következik az az imádság, melyet mondani
akarsz.)

Keresztílti ájtatosság.
F i g Y e l m e z t e t es. Ha van a hatűrban vagy

a templomban kúlváriu, azaz a Krisztus klnszen-



120

vedesének 14 állomáshelyét ábrázoló 14 kép, nagy
lelki hasznod lesz abból, ha buzgó áhitattal láto
gatod. A keresztény ember nem lehet közömbös a
Megváltó kínszenvedése iránt, annál kevésbé,
uriután a Krisztus kínszenvedése fölött való elmél
kedés kitünő eszköz arra, hogy az ember magába
szállva bűneit megbánja és eletét megjobbitsa.
Különben is a fölszentel t, stácziók látogatásával
annyi bucsú jár, mintha az ember a valódi stá-"
cziókat Jeruzsálemben járna. Kivált nagybűjt idején
és pénteken ajánlatos ez a gyakorlat.

Megjegyzendő, hogy a stácziós bucsúk elnye
résere nincsenek parancsolva bizonyos imádságok,
hanem csak az, hogy az ember stáczióról stáczióra
menjen (vagy ha telve van a templom néppel,
legalább a stácziók felé forduljon) és mindeniknél
Krisztus kínszenvedésérűl kissé elmélkedjék.

Lehet az ájtatosságot a következő módon vé
gezni :)

Elökésziileti imádság.

Fogadd, imádandó Szentháromság, szol
gálatomnak ezt a hódolatát, melyet a mi
Urunk Jézus"Krisztus, a boldogságos Szüz
Mária, sz. József és minden szentek érdemei
vel együtt Neked" most fölajánlok hogy
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dicsőitsem isteni Fölségedet, elismerő hálát
adjak megváltásunkért, elégtételt nyujtsak
büneimért, örök békességet kérjek a szeu
vedö lelkek részére és örök boldogságot
minden ember számára. Dicséret, tisztelet
és dicsöség legyen Neked, teljes szent
Háromság ! mindörökké, Amen.

Az egyes stáczióknál:

Vers: Imádunk, Krisztus és áldunk Téged!
Felelet: Mert szent kereszted által meg

váltottad az egész világot.
(Erre gondolkozzál rövid ideig azon titok fölött,

melyet a stácsió föltüntet ; pl. az elsőnél, hogy
az ártatlan Jézus halálra megy a bünösökért - s
ez mekkora szeretet! a másodiknál, minő készség
gel vállalja el Krisztus a gyalázat fáját, a keresz
tet! mekkorának kell lennie a bün utálatosságá
nak, hogy Krisztus ily váltságot adott érte! és
igy tovább .... Kelts jó fogadást és mondj végül
egy 111 i a t y á II k -ot, Ü d v ö z I e t-et és)

V. Irgalmazz nekünk, Uram!
F. Irgalmazz nekünk!
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V. A hivek lelkei Isten irgalmasságából
nyugodjanak békességben.

F. Amen.

Az utols6 stáczi6 látogatása. után.

Tekints, kérünk, T'ram ! ezen gyülekeze
tedre, amelyért a mi Urunk Jézus Krisz
tUB nem vonakodott a gonosztévök kezeibe
adatni és a kereszt kinjait magára vállalni.
Ki Veled és a Szentlélekkel egyetemben él
és uralkodik mindörökön örökké. Amen.

A keresztény ember betegség idején.

Ha a Gondviselés betegséggel látogat meg, ne
sokat tünödjél azon, miért kell éppen neked szen
vedned; soha ki nem fürkészheted az Istennek titok
teljes utjait. Elég tudnunk, hogy a betegség néha
büntetés, néha próba, sőt néha Isten áldása. Mily
szép alkalom a betegség a t ü r e I e m gyakorlására!
ezt ugyan szép szóval ajánljuk másoknak, de ma
,gunk mily nehezen mutatjuk! A betegség oktat
s z e r e t e t r e; sokkal élénkebb bennünk a rész
vét mások iránt, mikor a szenvedés poharát
magunk is megizleltük. Továbbá a betegágyán,
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sinlődő ember mintegy nagy világos tükörben
látja maga előtt lefolyt életét minden ballépésé

vel, mulasztásával, hibájával együtt j s nem egy
ember ébred csak ilyenkor i g a z i b ü n b á n a t r a
s abban a fohászban tör ki: ha a jó Isten még
egyszer talpra segit, más ember leszek! Betegsé
günk jó alkalom rokonaink és barátaink részére"
hogy megmutassák szeretetöket j bennünket pedig
hathatósan segit i m á d s á g r a; a hosszú, álmat
lan éjszakákon, mikor emberi erő legjobb akarattal
még enyhitést sem adhat: hej, de érzi ekkor az
ember, hogy van fölöttünk Ur, ki egyedül segit
het. S ha ilyenkor fölfohászkodunk: »L e g y e n a.
Te akaratod. j vagy: »muljék el e ke
h e l y t ő l e m, d e n e a z é n a k a r a t o m l e
gyen meg, hanem a Tiede; vagy: »Asz
s z o n y u n k S z ü z M á r i a, I s t e II n e k s z.
a n y j a, i m á d k o z z á l é r e t t ü n k m o s t !«
szinte érezni, mint ömlik a szivbe erősitö malaszt.
S ha a beteg - ha nincs is halálra - még az UI
testét is magához veszi, akkor bajában még jól
is érezheti magát.

Szabad mindenesetre fölépülésért is imádkozni.
Tarthatsz e czélra népeddel kilencz napi, vagy há
rom napi ajtatosságot, végezvén bizonyos imádságot
naponkint, pl. az Ur Jézus sz. Szivéhez, a Vigasz
taló Szentlélekhez, a B. Szüzhöz, sz. Józsefhez vagy
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más szenthez, lehetőleg gyónást is végezve; mert
II tiszta szivből jövő imát szivesebben meghall
gatja az igazságos Isten. Szinte szokássá lett.
bizonyos bajban bizonyos szenthez imádkozni j

igy pl. szembajban sz. Ottilia, mellbajban sz. Ágota,
mérgezésben Ev. sz. János, torokbajban sz. Balázs,
ragályos betegség ellen sz. Sebestyén, sz. Rókus,
sz. Rozália, szélhüdés ellen avellinói sz. András,
fogbajban sz. Apollónia, lázban Xav. sz. Ferencz,
mindenben pedig a B. Szüz és sz. József a patronus.

Imádságul különösen ajánlom a sz. olvasót :
mondj akár néhány üdvözletet, ha gyönge vagy.

Ha van a háznál n a g y b e t e g, lelki orvos
ságról is gondoskodjál: ideje korán vegye föl
az a betegek vigasztalására s testi jólétére is rendelt
szentségeket. Ne várj ezzel addig, mire a beteg
már nincs is öntudatnál. Sok ember elkerülné a
halált, ha kellő időben részesülne a kenet szent
ségében.

Beteget látogatva soká ne maradj nála s han
gosan és szaporán ne szólj hozzá: ételre, italra
ne nógasd : ha lehet, mondj vele rövidke kis imát,
pl. J é z II s, M á r i a, s z. J ó z s e f, l e g y e t e k
vel em! bátoritsd bizalomra, várja Istentől egész
ségét, de hagyja magát emellett egészen az li sz.
akaratúra.



125

Beteg ember imádsága sz. Józsefhez.
Boldogságos .sz. .Iózsef'! Isten Téged oly

magas méltóságra magasztalt, s folyton Jézus
)Iária társaságában éltél, mégis egész éle
tedet folytonos aggság és viszontagság, foly
tonos fáradozás és szükölködés környezé j de
te mindezeket Isten akaratán való csendes
megnyugvással viselted: nyerj nekem, sze
gény bünösnek kegyelmet, hogy az Istentől

rám bocsátott kereszteket, főleg pedig ezen
betegségemet mint elkövetett számtalan
bűneimért való üdvös látogatást zugolódás
nélkül, töredelmes bünbánó lélekkel visel
hessem j hogy igy bűneimértnémileg eleget
tevén a megbántott isteni fölségnek e vilá
gon, nyugodtabban mehessek egykor száma
dásra Isten ítélő széke elé! A mi Urunk
Jézus Krisztus által. Amen.

Kön~'örgések a haldoklókért.
Örökkévaló Atya Isten, ki sz. Józsefet,

hogy Téged e földön helyettesitsen, min
denek közül kiválasztottad; a szent pátriár-
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kához való szeretetedért irgalmazz nekünk
és azon szegény felebarátainknak, kik most
a halállal tusakodnak. - Miatyánk .
Üdvözlégy ... " Dicsöség az Atyának .

Örökkévaló Fiú Isten, sz. .Tózsefhez, e
földön való leghűségesebb oltalmazódhoz
való szeretetedért irgalmazz nekünk és azon
szegény felebarátainknak, kik most a halállal
tusakodnak. - Miatyánk ..... Üdvözlégy ....
Dicsöség ....

Örökkévaló Szentlélek Isten, sz. József
hez, a Bold. Szüz Maria, szeretett jegye
sed legbuzgóbb őréhez való szeretetedért
irgalmazz nekünk és azon szegény felebará
tainknak, kik most a halállal tusakodnak.
Mi atyánk ... Üdvözlégy ... Dicsöség ...

(300 napi bucsu napjában egyszer. XIII. Leo
pápa. 1884. május 11. Gondold meg, hogy min
den órában a világon átlag t(),OOO ember hal meg,
s hogy e haldoklók mennyit szenvednek testben,
lélekben, s hogy jó kimulásuktól függ örök bol
dogságuk j azért ne legy rest jót tenni, imádkozni
a haldoklókért, hogy büneiket bánva, Isten sz.
malasztjában végig megmaradjanak. )



OKTATÁSOK ts IMÁDSÁGOK.

A szenvedő lelkek érdekében.
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Mindennap figyelmeztet a kath. egyház, hogy
a szenvedő lelkekről is megemlékezzünk, mikor
az esti harangszóker a kisebb harangot is meg
huzzák. Azok a lelkek ugyanis, kik a testtől meg
válván. akár bocsánandó vétkekkel vannak bemocs
kitva, akár az előbb elkövetett 8 már elengedett
bünökért még nem tettek annyira eleget, a meny
nyire tőlök tellett, nem juthatnak egyenesen az
Isten szine elé a mennyekbe, hanem a tisztitóhelyre
mennek, ahol addig szenvednek, mig az isteni
igazságnak eleget nem tettek. Mi segithetünk
rajtok jó cselekedetek által olyformán, hogy el
végezvén a jó cselekedeteket, Istent kérjük, része
sitse azok érdemében pl. Ko N. lelkét. A szenvedő

lelkek vigasztalására leginkább szolgál a s z.
m i s e á l d o z a t. Ajánlatos a sz. olvasó, böjt,
bucsujárás, alamizsna, szenvedések türelmes elvise
lése, bucsuk fölajánlása, sz. gyónás és áldozás
sat. Serkentsen a szenvedő lelkek iránt való jóté
konyságra az Ur szava: »B o l d o g o k a z i r g a l
m a s o k, ro e r t i r g a l m a s s á g o t n y e r n e k !«
és a Szentirás szava: .S z e n t é s ü d v ö s s é
g e s g o II d o l a t a h a lot t a k é r t i m il d
k o z n i, h o g Y b Ü.n e i -k t ö l f ö l cl l d o z t a s
s a n a k. Makk. II. 12., 46.
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Ájtatossági gyakorlat a megholtak javara.

~Ionuj öt Miatyánkot és Tdvösletet, s azután:

Kérünk, Uram! jőj segítségére aTe szolgáid
nak, kiket drágalátos véreddel megváltottál.

Adj, Uram! örök nyugodalmat nekik;
És az örök világosság fényeskedjék nekik.
Nyugodjanak békességben. Amen.

1,300 napi bucsú naponkint egyszer, kik az Ur
kínszenvedéséről töredelmes szivvol megemlékez
vén, a fenti imádságot moudjúk. VU. Piusz. 1817.
f(·ln', G.)

A keresztény ember végrendelete.

Azt rendelem, ha végem jön : Jézus,
Mária, József!

Fő-biztos réve három név: J. )1. J.
Bánatomban egy vigasz van: J. )1. J.
Jó perczekben főbb örömem: J. }1. J.
Végórámban távoztornban : J. 11. J.
Ép mellettem akkor legyen: J. }I. J.
Sok malasztban bőségtek van: J. )1. J.
'ri bennetek üdvöt lelek: J. 1f. J.
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Ha kinomban eláll szavam: J. M. J.
Akkor is majd szivem sohajt : J. M. J.
Fölvegyetek, forrón kérlek: J. M. J.
Ha itt lejárt, a mi rám várt: J. M. J.
Legyen lelkem kezetekben: J. M. J.
Ezt óhajtom, kérem folyton: J. M. J.
Ha lesz kereszt porom fölött: J. M. J.
Versül azon csak ez álljon: J. M. J.

Mit ol vassunk ~

Jó könyv jó barát, rosz könyv rosz barát.
Mondd meg, mit olvassz, és én megmondom, milyen
ember vagy. Az olvasmány átjárja a lelket, mint
a kovász a tésztát. Azért fölötte óvatos légy,
mikor akár mulatságból is könyvhöz nynlsz. Ki
vaktában, okos válogatás nélkül vesz könyvet,
hasonló azon emberhez, ki vaktában vesz a pati
kában orvosságot. Ki e tekintetben meggondolat
lan, könnyen elvesztheti hitét, tiszta erkölcsét,
földi és örökkévaló boldogságát, - É p ü l e t e s
o l vas m á n y u l szolgáljanak az Ur Jézus, a
B. Szüz vagy egyéb szentekről szóló könyvek;
továbbá ezentek által irt könyvek, pl. a Szalézi
sz. Ferencz által kiadott F i lot é a, vagyis istenes
életre való kalauz. Kitünő könyv: ~A K r i s z t II S

lIabnekamp : Imádkozzál cs dolgozzúl, 9
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k Ö vet é S é r ő l s z ó l ó n é g Y k ö n y Vc Kem
pis Tamástól; hasonlókép »A l e l k i h a r c Ze

Skupoli LőrincztőI.Vannak épületes tartalmu folyó
iratok is; nemkülönben naptárak, pl. »Jézus Szive
hirnöke-, »A sz. Család képes naptárac , »Kármel
hegyi Boldogasszony naptára-e, »Bz.-István-társu
lati naptár.«

A mi pedig a t u d o m IIn y o s, p o l i t i k a i
vagy pusztán mulattató könyveket,
u j s á g o k a t i II e t i, szabályul azt tartsd: a
mely könyv, ujság sat. a tiszta erkölcsöt pellen
gérre teszi, isteni és jóravaló hazai törvény ellen
izgat, egyházunk szentségeit, a sz. misét, sz. hitün
ket, vagy jóváhagyott jámbor szokásokat csnf tár
gyává tenni törekszik: azt se magad ne olvasd,
se másnak olvasásra ne add. Nem ülünk asztal
hoz avval, ki minket sárral dobál j s igy nem
olvasok könyvet, mely hitemet, erkölcsömet és
a közbékét aláássa.

A s z i n h á z r a n é z v e ugyananaz áll
Iparos ifjak keressék föl - ha van a város

ban - a kath. l e g é n y e g y l e t e t; találnak
ott hasonló gondolkozásu társakat, ott gondoskod
nak illendő mulatságról, van ott rendesen jóravaló
könyvtár. De még ilyen helyen is tartsd szem
előtt azt, 8 mit 8 -lelki olvasmánye-ban a barát
kozásról mondani fogok. (Lásd a 8. pontot.)
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Egyéb lelki olvasmány híján olvasd el a követ
kezőt: nehány pontban gyakorlati igazságokat ta
lálsz j gondolkozzál fölöttük, s ha egyben-másban
netalán talalva éreznéd magadat, segits a bajon
azonnal és ne mondd, hogy: »holnap !«

Lelki olvasmány.

1. »0 r c z á d v e r í t é k é v e l e s z e d a
kenyeret, míglen visszatérsz
a föl d b e, m e l y b ö l v é t e t t é lc - szólt
ősatyánknak,Ádámnak, az Ur, midön a bűn
beesés után rászabta a büntetést. Másrészt
azt olvassuk a sz. Irásban : »J aj a z o k n a k,
kik elvesztették a béketürést és
kik elhagyták az igaz utakat és
gonosz utakra tértek. Mitevők

l e s z n e k, ID í k o r l á t o g a t n i k e z d a z
Ur?« (Sirák 2, 16-17.) Négyezer éves
tapasztalás igazat ád a sz. Irás e szavainak;
mert bizony mindenki látja, az emberek jó
része abból él, amit kezének keserves mnn
kájával keres, valamint hogy azok, kik az
igaz utakat elhagyták és a gonosz utakra
tértek, ki nem kerülik az Isten büntető
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kezét. Azért a jóravaló keresztény ember
szivesörömest ahhoz szabja magát, a mit a
régi mondás követel, t. i. o r a e t l a b o r a,
vagyis: i m á d k o z z á l é s d o l g o z z á L
Az isteni félelem utjára tér, azon halad s
a mellett jó és nehéz napokban egyaránt
kitartó béketűréssel végzi a dolgát.

2. A bünbeesés óta a munka nemcsak
foglalkozásul szolgál, hanem egyszersmind
büntetésül is. Ezt érzi az ember. S innen
van, hogy az r r Jézus születése előtt a
pogány világban a munkát mindenki lealá
zónak, szabad férfiúhoz nem illő foglalko
zásnak tartotta, s a kinek az módjában
állott, a munkát az asszonyokra és a rab
szolgákra hagyta. Az Ur Jézus, ki azért
jött, hogya ránk nehezedett átkot meg.
semmisitse, a munkát is megnemesitette.
Olyantól, ki a keze munkája után élt,
szegény sorsú Szüztől öltött testet; sze
gény ácsmesterember, ki mások számára
dolgezott, lett nevelőatyja. Sz. József és a
Bold. Szüz Mária társaságában élt az Isten-
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nek emberré lett fla harmincz éves koráig j

s Ő, ki éppen úgy választhatott volna magas
rangú és gazdag sorsú szülőket, nevelőatyja

oldalán tizenkét éves korától kezdve har
mincz éves koráig az ácsmesterségben dol
gozik és csak három évet szentel a nyil
vános életre, a tanitásra. Ugy látszik, az
isteni Üdvözitö azért választotta ezt az
életpályát, azért kivánt élni: ilyen körül
mények között, mert tudván azt, hogy leg
több ember munkás életre szorul, minden
kinek szóló jó példát ohajtott adni.

3. Az Ur Jézus példája mindenek előtt

azt hirdeti, hogy a munka nem becstele
niti meg az embert; sőt mióta az Isten fia,
midőn arra éppen nem szorult, sok éven
át nehéz munkával van terhelve, a keresz
tény ember már nem egyszerüen bünte
tésnek veszi a munkát, hanem alkalmas
eszközül saját megszentelésére és örökké
tartó érdemek szerzésére. S a munka csak
ugyan ilyenné lesz az Ur Jézus által akkor,
ha az ember dolgát ugy végzi, miként egy-
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kor az isteni Megváltó a magáét teljesi
tette. Jézus munka közt is folyton élt meny
nyei Atyjával való legbensöbb egyesülésben;
annak imádandó akaratát egy pillanatig
sem tévesztette szem elöl, továbbá sz. József
és a Boldogságos Szüz társaságában telje
sitette. Aki tehát dolgozik, mivel a Min
denható úgy rendelte, aki ezért a nehéz
munka miatt sem zúgolódik, hanem min
denkor csak azon van, hogy az Isten ked
vében maradhasson; aki sz. József és a
Bold. Szüz szeretetében és tiszteletében
állandóan megmarad: arra az emberre a
munka, legyen az még oly terhes,' elveszti
nyomasztó voltát és édes igává lesz, mely
töl az ember megválni se szeretne.•K i
u t á n a m j ö, n e m j á r s ö t é t s é g b e n e,

biztosit minket az Ur Jézus.
4. Tekintsd tovább is a sz. családot és

épülj példáján. Sz. József, a bold. Szűz na
gyon is jól tudják, ki az a gyermek, kit
Isten gondjaikra bizott, ki nekik mindenben
engedelmes, ki velök dolgozik, ki bánatuk-
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ban, örömükben osztozik. Tudják, a Minden
hatónak a fia, ~k i á l t a l m i n d e n e k
lettek, amik teremtve v a n n a k«.
Egyik másik ember talán azt gondolja,
miért nem segitett tehát sz. Józsefen és
anyján valami csodával, biztositván számukra
munka és gond nélkül való napoka.t? Vagy
sz. József miért nem rakja örökre sarokba
ácsmestersége szerszámát azzal, hogy: :.Te,
Jézusom, a mindenható Isten fia vagy,
magad is mindenható Isten; nézd csak,
mennyi ajjal-bajjal jár a sok munka! Hát
mindig vesződjünk? Te ruházod a liliomo
kat és táplálod az ég madarait és minden
állatot betöltesz jótéteményeiddel : gondos
kodjál valahogy, hogy hárman, Te, édes
anyád, és én szegény öreg ember a fárasztó,
megaiázó munka nélkül szép módjával meg
élhessünk! 41: Szent Józsefnél vagy a bold.
Szűznél ily beszédnek vagy akár gondolat
nak még nyomára sem akadsz. Megelégedten
sorsukkal folytatja a sz. család munkás éle
tét mindaddig, mig sz. J ózsef J ézus és
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Mária karjai közt ki nem adá lelkét. Az
Ur Jézus azután is dolgozik harmincz éves
koráig, amikor is nyilvános tanítását meg
kezdte.

5. Kiváló vigasztalást, bátorítást talál
a keresztény munkás a boldogságos Sz. József
példáján. Sz. József kötelességét akkor is
megtevé zugolódás nélkül, mikor az Isten
nagy áldozatokat követelt töle; pl. hogy
menjen eljegyzett arájával Bethlehembe,
hogy meneküljön idegen földre, Egyiptomba.
Minden szó nélkül engedelmeskedik s min
denütt azonnal megint hozzá lát a mun
kához, hogy aSz. családot tisztességesen
eltartsa. Soha sem »e m e l t e s z e m e i t a
j a vak r a, m e l y e k a z ö v é i n e m l e
h e t t e k« (Péld. 23, 5.), hanem megvolt szé
pen a maga szegénységében s emellett csen
des boldogságában, azért mivel vele voltak
Jézus és Mária. - Ebből tanulhatod, hogy
e földön még szegény sorsban is lehet az
ember megelégedett és boldog; csak gondja
legyen arra, hogy mindenkor Jézus és Mária
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szeretetében éljen, hogy jó lelkiismeretét
megőrizze. Földi kincsek bősége mellett van
igen sokszor a gondok bősége is; és ahol
bőség van, sok mindenféle kisértés támad,
melyet szegényember alig ismer. Nem ok
nélkül mondotta az isteni Üdvözitö azt a
szót: »J aj a ga z d a g o k n a k !« Általános
a tapasztalás, hogy a szegényebb sorsuak
közt több a megelégedett és boldog ember
mint a gazdagok közt. Fölötte nehéz alkal
mazkodni a sz. Irásnak ezen óvó intésé
hez : »H a b ö v e l k e d t e k g a z d a g s á g
g a l, s z i v e t e k e t a h h o z n e t e g y é
t e k« (61. zsolt. 11.); az ember oly könnyen
teszi szivét a gazdagsághoz: de akkor már:
oda a nyugalom.

6. Mikor Sz. József dolgozott, gondja
mindenkor Jézus és Máriára volt irányozva.
Nem is gondolhatjuk, hogy ez máskép lehe
tett volna: azért ha Jézustól vagy Szüz
Máriától távol dolgozott, legalább szíve,
lelke volt náluk. A keresztény ember,
- igaz, - csak az nap mondhatja, hogy
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Jézus van vele személyesen, mikor a sz.
áldozáskor annak valóságos testét és vérét
magához veszi, de ekkor is csak rövid ideig
tart e jelenlét. Azonban követheti minden
kor sz. József példáját, és gondolattal, szivé
vel, lelkével lehet J ézus-, Máriánál. Ezt
eléred, ha naponkint fölébredéskor vagy
legalább is a reggeli imádság alkalmával
Jézus, Mária és Sz. József oltalmába ajánlod
magadat, kérve öket, legyenek veled egész
napon át, vezessenek jóra, óvjanak a go
nosztól, segítsenek dolgodban, tanitsanak
szeretetre, türelemre, áldjanak meg testi,
lelki egészséggel; ezt ismételd legalább
gondolattal többször napjában, kivált dél
ben és este a napi munka végeztével. Hej!
nem hallanál éktelen káromkodást, ronda,
keresztény ember szájába éppen nem való
beszédet, bujtogatást, hogy mulnék el szé
pen minden meghasonlás, vétkes irigy ver
sengés, mértékletlenség: ha minden keresz
ténynek azokása lenne, minden munkát csak
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.Jézus, Márill- és Sz. József társaségában
végezni!

7. Térjünk egy-két pillanatra a sz. család
szerény kis házikójába és nézzünk körül.
Nézd csak, mily szelid, nyugodt komoly
sággal foly a munka; mindenik a maga
helyén. Sz. József nem fogy ki a türelem
ből, ha valami nem sikerül kivánsága sze
rint; goromba szó, vagy' éppen boszus
kifakadás nem lebben el ajkairól. Ha fáradt
ság, csüggetegség kisérti, egy pillantást vet
a mellette segédkező Jézusra, vagy a seré
nyen dolgozó, fonó, főző, varró hitvestársra,
s ez uj erőt kölcsönöz izmainak. Azért is
sz. békesség honol e kis lakásban. Sz. József
szeliden parancsol, az Isten fia készséges
alázattal engedelmeskedik, a Bold. Szüz
jár-kel köztük s viszi az élet terheit min
den neheztelés nélkül; ha bánatos dolog
éri, azt is mélyen a szivébe rejti, nehogy
panaszos szóval másoknak is gondot okoz
zon. - Tetszik az ilyen háztartás? Bizo
nyára! mondod; de mikor olyan nehéz az
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élet! ..:- A sz. család is eleget tapasztalta
e nehézségeket, de legyőzte türelmével.
Fordulj te is az Istenhez, tekints a látha
tatlanul körülötted levő Jézusra, vagy a
falon függő sz. képére, jusson eszedbe szent
József és It Bold. Szüz lelki ereje: és a leg
nehezebb gondok közt is lesz elég lelki
erőd arra, hogy bűn nélkül elviseljed a
Gondviselés által rád szabott keresztet, s
nem fogsz lenni »mint az oroszlán
házadban fölforgatván háznépe
d e t é s e l n y o m v á n a z a l a t t val ó
k a toc. Sir. 4, 35.

8. Legkedvesebb nap a sz. család köré
ben volt a szombat, az a nap, melyet a
Teremtő magának tartott fön. A törvény
rendelete szerint megszentelték az egész
napot j részt vettek a zsinagógában a közös
ajtatoskodásban, gyönyörködve olvasgatták
a törvényt és a prófétákat, istenes beszél
getésben e g y m á s t é P í t e t t é k. Kipihen
ték a mult hét fáradalmait és friss erőt

gyűjtöttek a jövő számára. - Legyen a te
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vasárnapod a sz. család szombatjához hasonló.
Szenteld meg az e g é s z vasárnapot; dél
előtt ünnepi ruhában látogass el a legna
gyobb pontossággal sz. beszéd- és sz. misére
a templomba, délután pedig a könyörgés- és
áldásra. Áll az Irás szava: »A b ü n ö s
e l ő t t u t á l a t o s s á g a z i s t e n t i s z t e-
l e t.e (Sir. 1, 32.) Ha utálat támad lelked..
ben az istentisztelet irányába, tudhatod,
hogy lelkedben nincs rend. A szabad órák..
ban ellátogathatszjóravaló egyesület körébe;
jóravalónak tarthatod azt a társaságot,
melynek tagjai maguk között mit sem tűr

nek, a mi akár sz. vallásunk, akár "a haza
jogos intézményei, akár a tiszta erkölcs tör
vényeibe ütköznék. A családos ember marad
jon lehetőleg családja körében. Hétköznap
sok férfi - sajnos - alig látja g-yermekét,
alig lehet feleségével. Pedig minden csa
ládnál van elég megbeszélni való. Senki
sem nyugtathatja meg lelkét azzal, hogy
hiszen a gyermekek járnak óvodába, isk0- " •

lába j tagadhatatlan, a gyermekek, ilyen
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helyeken sok jót tanulnak, de sok rosseat
is látnak, hallanak s haza hozzák, B ha a
szülők nem őrködnek, egyszerre csak azt
fogják észrevenni, hogy gyermekeik szivé
ben egyik-másik rosz szenvedély már majd
kürthatlan gyökeret vert. - Társalgásod
ban viselkedjél mindenki iránt a legnagyobb
elözékenységgel, de meghitt barátságra
»e z e r közül egyete méltass, (Sir. 6, 6.)

>E II e n s é g e i d t ő l t á vo z z á l, d e b a r á
t i d t ól i B ó V j a d m a g ad a t. A h í v b a
r á t e r ő s o l t a lom, é s a k i i l y e t t a l á l,
k i n c s e t t a l á 1. A k i a z I s t e n t f é l i,
h a s o n l ó k é p e n j ó barátságra i s tesz
s z e rt: m e rt m in t ö nm aga, olyan
l e s z b a r á t j a i s.« (Sir. 6, 13 s k.) A ki az
ünnep megszentségtelenitésére, iszékosságra,
a más nembeliekkel való szabadabb társal
kodásra, káromkodásra vagy bármilyen más
bünre akár szóval, akár példával csábit.:
azt kerüld, mint a n y a val á t; ellenséged
ez neked még akkor is, ha százszor meg
esküszik, hogy barátod. >V i g Yá z z - int
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a bölcs - nehogy bolondságra csá
b i t t a t v á n, m e g a l á z t a s s á l ! (Sir. 18, 10.)

Ne feledd, hogy a közmondás szerint az éj
ellensége az embernek; azért ideje korán
menj lakásodra. Ejjeli mulatozás az egész
séget aláássa, rendszerint sok pénzt nyel
el és igen gyakran a lelket a bün posvá
nyába viszi. Ki a vasárnapot a sz. család
példája szerint megszenteli, . az kipihent
testtel lélekkel kezdheti hétfön a dolgát és
nem fog soha arra szorulni, hogy vasárnap
is dolgozzék vagy hogy hétfön ssüneteljen.

9. Végre ha fiatal vagy, gondold meg ~

hogy mily gyorsan mulnak a napok, s hogy
az öregebb korra is kell gondolni. Ha egy
egy fillért megtakarithatsz, tedd félre biz
tos helyre. »A mit ifjuságodban nem
g y ü j t ö t t é l, h o g y a n t a l á l o d m e g
vénségedben?« kérdi a Szentlélek.
(Sir. 25, 5.) Talán van elöregedett, tehetetlen
édes atyád, édes anyád, vagy kiskoru, magára
maradt testvéred: inkább ezekre költs, mint
czifra ruhára, mint mulatságra. Ha pedig
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már megsokasodtak éveid, s talán már ősz

a hajad és rosz a fogad, és fogytán van
erőd : gondold meg, hogy talán már igen
is közel van végsö órád; azon ban - s ezt
a fiatalok kedvére mondom - nem titok,
hogy a sírhantok a temetőben nemcsak az
elagottak csontjait takarják, hanem sok
fiatalét is.

Jézus, Mária állották körül sz. József
halálos ágyát. Ezt olvasva az ember szinte
kivánja: bárcsak én is úgy halhatnék meg,
mint sz. József: hogy t. i. végsö órámban
az Ur Jézus és boldogságos édes anyja len
nének pártfogóim! Ezt elérheted, ha úgy
élsz, amint azt fent elmondottam, t. i. ha
legalább gondolatban szivvel lélekkel szün
telen keresed a sz. család társaságát. Hogy
pedig kivált a végsö órára megnyerjed oltal
mukat, - miután nem tudod, mikor fog
az ütni, ma-e, holnap-e, vagy tiz, husz ...
esztendö mulva-e - minden nap kérjed
öket mondván: »Jézus, Mária és sz.
József, legyetekvelemvégsö har-
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c z o m b a n! « És bármikor érzed, hogy na
gyobbféle bűn csuszott a lelkedbe, s n e
késsél megtérni és ne h a l o g a s d
e z t n a p r ó l n a p r a« (Sir. 5, 8.), hanem a
legközelebbi alkalommal - talán ugy is
régen voltál - gyónd meg öszintén és töre
delmesen. Ugy-e, porszem essék a szemedbe,
nem tűröd benne. Nagyobb baj a bűn lL

lélekben mint akár kődarab' a szemben. Ha
őszintén törekszel Isten kedvében járni.
Jézus, Mária és sz. József példáján indulni:
ne félj, ne rettegj a halálos órától; akkor
ők melletted lesznek, s az ő jelenlétökben
békében válhatik meg lelked a testedtől.

A keresztény munkásnak mindennapi
imádsága.

Tlr Isten, ki a testi-lelki munkát ét'
foglalkozást már az emberi nem őshazájá

ban, a paradicsomban, annak életssükségévé
és kötelességévé tetted: add, hogy azt soha

Hahnekam p : Imúdkozzál és dolgoaz ál. 10
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ne restelljük s a Te törvényeidnek megfele
lőleg gyakoroljuk. A mi Urunk Jézus Krisz
tus által. Amen.

Más.

Ur Jézus, ki mint a világ ura nem res
tellted magadat harmincz éves korodig egy
szegény kézmüves hatalma alá adni, annak
fiának tartatni és segedévé lenni: add, hogy
földi életünk sorsán mindig megnyugodva
lelkünket és szivünket mindig csak az
örökkévalókra függeszthessük. Ki az Atyá
val és Szentlélekkel élsz és uralkodol mind
örökké. Amen.
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Prédikáczió előtt.

l.

J Öj e l, S z e n tl é l e k Úr Isten! tekints
reánk kegyelmesen - isteni segitségeddel,
véghetetlen kegyelmeddel ; ereszd hét aján
dékodat, add a te szent malasztodat.

2. Jöj el Szentlélek Úr Isten! mi vigaszta
lónk mindenben! - a lelkitanitó nyelvét
igazgasd, gyulaszd föl szivét; - hogy te
szent akaratodat hirdethesse, s jóvoltodat.

3. Jöj el, Szentlélek Úr Isten! mennyei
fényességedben - részesitsed hiveidet, kik
itt dicsérnek tégedet, - hogy igy a bünnek
rutsáp;át lássák, annak gonoszságát.

Prédikáczió után.
2.

H a II o t t II k Isten a te szent igédet, 
szivünkbe vettük kegyes .intésedet. * Azt
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fogjuk követni, soha meg nem vetni - csak
te szent malasztodat adjad s bő áldásodat.

2. Tarts meg Ú r Isten! az egy igaz hit.
ben, - tarts meg örökké te szent kegyel
medben; * szent igéd értelme bűn ellen
védelme - legyen mi lelkünknek, erre ké
rünk segits meg.

Mise-énekek.
3.

A mise kezdetére.

I m a r c z u n k r a borulunk, előtted Isten
ség ; és énekszóval áldunk; hallgass meg,
oh Felség! * Törvény szerint áldozunk,
nyujts hát segedelmet, - hogy ezen buz
góságunk nyerhessen kegyelmet.

E siralom völgyéből búcsúzni akarván,
- Jézus szeretetéből a végső vacsorán, *
töré a kenyért áldván, a borral kiosztá, 
mi is ezt tegyük mondván s emlékezzünk reá.

Az angyali énekre.

Téged mennybeli Atya, illet a dicsőség!
- fiad áldozatja: Imádás, seivesség. * En-
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gedd háborusággal ne nyomorgattassunk, ~
hogy neked bátorsággal s vigan szolgál
hassunk.

.Az evangéliomra.

Az evangeliom áll Isten igéjéből, - ez
azon fenék-kőszál, melyen hitünk épül: *
maga oktatott erre, ki nem csalhat minket,
- nyissuk fel értésére tehát szíveinket.

Hiszekegyre.

l\1i hiszünk az Atyában, ki mély végzé
séből - mindent világjártában teremtett
semmiből. * Fia, Istenségével hozzánk bo
csáttatott, - Szentlélek erejével Szűztöl

fogantatott.

Felajánlásra.

Vedd Uram kegyelmedbe, a mit felszen
telünk, - ámbátor most elődbe kenyeret s
bort teszünk; * mely változik Krisztusnak
testévé s vérévé, - mind élők- mind hol
taknak lelki reményévé.

Neked akaratunkat áldozzuk s szívünket,
- neked gondolatunkat, oh segits bennün-
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ket: * hogy parancsolatidat híven megtart
hassuk, - s bűn által malasztidat, el ne
távoztassuk.

Szent-szent-szentre.

Szavunkat és szívünket az égre emeljük,
- Szabaoth Istenünket szentnek énekel
jük. * Uram! méltóságoddal tele van föld
és ég, - térjen meg malasztoddal a vak
hitetlenség.

4 .
.A mise kezdetére.

Á l d o z a tt a l járul hozzád, oh nagy Is
ten! hiv néped, - hogy végtelen jóságodért
hálát adjon tenéked. * Te a gyermeki szi
veknek áldozatját nem veted meg, - száll
jon arra országodból isteni szent tetszésed.

.Az angyaJ.i énekre.

Dicsőség legyen egekben a fölséges Isten
nek, - békesség legyen a jámbor szándéku
embereknek. * Add, hogy mindig élő hittel,
hév reménynyel, azéretettel - mondjunk
méltó dicséretet, oh Atyánk! szent nevednek.
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Evangéliomra és Hiszekegyre.

Jézus! te hoztad az égből az üdvösség
igéit, - a te drága ajándékod az egy üdvö
zítő hit. * Ez éleszsze sziveinket, ez vezesse
tetteinket. - Uram! Uram! kihez menjünk,
ha malasztod nem segit.

Felajánlásra.

Az oltáron megujul most a kereszt áldo
zata, - mint azt vérrel bűneinkért Meg
váltónk bemutatta. * Ámbár itt nincsen
vérontás, de megvan az Isten áldás, bőven

árad ránk a váltság vérének szent harmata.
A kenyér- s boráldozattal felajánljuk

szivünket, - szándékunkat, tetteinket és
egész életünket. * Áldd meg, a mit fölszen
telnek hiv szolgáid szent nevednek, - oh
irgalmasságnak Atyja! - hallgasd meg ké
résünket.

SZ6nt-szent-szent-re.

Az angyalok seregével zengjük: - Szent
az Úr Isten! a tiszta sziv örömével mond
iuk : Szent az Úr Isten! * Zengje velünk



154 EGYHÁZI ÉNEKEK.

az ég és föld, melyet dicsősége betölt: 
Szent az Isten! Szent az Isten! örökké
Szent az Isten!

Áldáskor.

5.

Első áldáskor.

Á l d u n k téged, oh angyali kenyér! -
váltságunkért adatott drága bér! * Szent
vagy, szent vagy, szent vagy, - te min
dennél szentebb vagy. (Itt áldás adatik a
szentséggel.) Légy áldott e szentségben, 
elrejtve kenyér színében. (Ismételtetik : Szenf
vagy stb. végig.)

Második áldáskor.

K é r ü n k téged, irgalmas nagy Isten!
szükségünkben hallgass meg kegyesen. *
Szent vagy, szent vagy, stb. mint első áldáskor.

8.

Szent vagy Uram! szent vagy! Szentek
nél szentebb vagy. - Jézus kenyér- s bor
színben, az Oltáriszentségben.
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2. Térdet s fejet hajtok, neked áldást
mondok; - mert hiszem, hogy valóban
vagy e Szakramentomban.

3. Tebenned reménylek, szivemből sze
retlek, - készebb vagyok meghalni, mint
ellened véteni.

4. Méltatlan szivembe, szállj be én lel
.kembe, - holtig szolgálatodra kötelezem
magamat.

5. Ur Jézus! el ne hagyj, mert Üdvözí
tőm vagy, - benned bizom örökké s mind
örökön örökké.

Az Oltlbiszentségröl.

7.

E z n a g y S z e n t s é g valóban, ezt imád
juk legjobban, * melyet Jézus nékünk ha
gyott testamentomban.

2. Együtt van itt test és vér, mely miu
den kincsesel felér, * ha elhagyjuk vétkein
ket, minden jót igér.

3. Háborútól oltalmazz, hiveidnek irgal-
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mazz, * a döghalált és éhséget tőlünk tá
voztasd.

4. Állj mellettünk, nagy Isten! rejtett e
kenyérszínben. * Légy irgalmas, kerünk
hallgaae, minden ssükségben.

5. Tebenned van reményünk, életünk s
egészségünk, * egyedül csak téged kérünk,
légy segitségünk.

6. Add, hogy készen lehessünk, boldog
halált érhessünk; * e világból ha kimú
lunk, veled lehessünk.

8.

I m á d u n k szent ostya! drágalátos manna,
- seregeknek Ura, királyok Királya. * Üd
vözlegy angyali kenyer, váltságunkert ada
tott bér, - drága szent test és ver.

2. Áldd meg országunkat, mi magyar
hazánkat! - vezéreljed jóra a mi kirá
lyunkat, * ments meg minket ellenségtöl,
döghaláltól és éhségtől - Krisztus teste
8 vére.

3. Izrael fiait ki megoltalmaztad, - ellen
ségnek földén mannával tápláltad, - táp-
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lálj minket szent testeddel, drágalátos szent
véreddel, isteni erőddel.

4. Halálunk óráján add, hogy téged mél
tán - hittel, reménységgel s buzgó szere
tettel * vehessünk itt az életben, holtunk
után az egekben dicsérjünk szüntelen.

5. Jőjetek angyalok, mennyei szent karok,
- örömmel áldjátok, szent, szent! kiáltsá
tok : * Üdvözlégy Oltáriszentség! kenyér
szinben egy Istenség! mennyei nagy fölség.

9.

Ü d v ö z l é g y Krisztusnak drága szent
teste! - áldott légy Jézusnak piros szent
vére! - Oh mely áldott vagy Oltáriszent
ség! angyali drága vendég!

2. Üdvözlégy nagy szentség, élet adója r
- mi bűnös lelkünknek megorvoslója. 
Oh mely stb.

3. Üdvözlégy nagy Szentség, Istennek Fia!
a Szüz Máriának ékes virága! - Oh mely stb.

4. Üdvözlégy nagy Szentég, lelkünk ven
dége, mennyei karoknak gyönyörüsége !
Oh maly stb.
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5. Üdvözlégy nagy Szentség, igaz Isten
ség! kenyér- s borszin alatt rejtett emberi
ség! - Oh mely stb.

6.Üdvözlégy nagy Szentség,isteni Bárány!
kinek megváltatott világ az árán! - Oh
mely stb.

7. Üdvözlégy nagy Szentség, mennyei
kenyér! világ életéért kiontatott vér! - Oh
mely stb.

8. Üdvözlégy nagy Szentség, élet kútfője;
megtért bűnösöknek tiszta fürdője! - Oh
mely stb.

9. Üdvözlégy nagy Szentség, hivek man
nája! - a lankadó lelkek éltető fája. 
Oh mely stb.

10. Üdvözlégy nagy Szentség, csodák cso
dája! - égi malasztoknak örök tárháza.
Oh mely stb.

ll. Dicséret, dicsőség Jézus testének! 
örök hálaadás drága vérének. - Oh mely stb.

10.

D i c s é r d, Sion, Megváltádat, Vezéredet,
Pásztorodat, - víg szivvel és. énekkel.
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2. Dicsérd minden érzéseddel, mert bármi
nagy dicsérettel - szived őt nem éri fel.

3. Mit énekünk áldva hirdet, a kenyér, mely
él és éltet, - nyujtatik ma itt nekünk.

4. Mit, hogy hajdan asztalánál, Jézus a
végvacsoránál - nyujte., nem kételkedünk.

5. Legyen zengő, legyen édes,legyen tiszta
és fenséges - lelkünk jelen öröme.

6. .Az oltári nagy Szentségnek, e nagy
szentség szerzésének - van ma fényes
ünnepe.

7. Az ó-husvét megszünt ebben, az új
király új törvényben - köt velünk itt új
frigyet.

8. A jelképek valósultak, a régiek fel
újultak, - s napfény jött az éj helyett.

9. Min t a végső vacsoránál tőn Jézus, szent
parancsánál - fogva, mi is ugy teszünk.

10. A hatalmat nagy kegyétől nyerve,
lelkeinknek étkül - kenyeret s bort szen
telünk.

ll. Főigazság ez hitünkben: hogy kenyér
s bor egyetemben - testté s vérré változik.
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12. Valljuk ezt mi elő hittel, bárha elménk
érzékinkkel - rajta elcsodálkozik.

13. Bár Urunknak teste s vere, más alakra,
más ízére, - lényegre egy mindenik.

14. Különböző alakokban, csak jelekben
s nem dolgokban, - ő egyenlőn rejtezik.

15. A kenyer es bor szinében, bármely
kicsiny részecskében-oszthatatlan ott lakik.

16. Vegye egy, vagy több ezernyi, egy
aránt fel fogja lelni, - mire lelke szomjazik.

17. Veszi őt a jó s a vétkes, de gyümöl
cse, ah mi kétes! - örök üdv, vagy kárhozat.

18. A gonosznak leszen átka, és a jónak
boldogsága - az egyenlő áldozat.

18. Régen szóltak e kenyérről, igazaknak
ételéröl, - az ó-frigy szent képei.

20. Izsák, a husvét báránya, s a manná
nak adománya - ennek voltak jelei.

21. Oh jó pásztor, Jézus! kérünk, lel
künk étke - légy vezérünk, - életünkben
áldva védj.

22. Te, ki itten táplálsz mínket, boldogitsd
ott lelkeinket, - s szenteid sorába végy.
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ll.

Ádventi énekek.

Oh fényességes szép hajnal! kit igy
köszöntött az angyal: - Üdvözlégy teljes
malaszttal.

2. Dicsőséges Szűz Mária! - Atya-Isten
nek leánya! - és Szentléleknek mátkája!'

3. Tehozzád kűldetett mennyből - Gáb
riel angyal követül - Istennek rendeléséből.

4. Hogy Fiat fogansz méhedben, _ Isten
embert egy személyben, - és megmarades
szűzességben..

5. Fiad az ég dicsősége, - a bűnösök

reménysége, - s a megtérők üdvössége.

6. Oh dicsőséges Szűzanya! - kérünk
nagy méltóságodra, - végy minket párt
fogásodba.

7. Dicsőség Szentháromságnak! - Dicsé
ret Szűz Máriának! - Üdvözitönk sz. Any
jának.

Hahnekamp: Imádkoz aál é~ dolgozzá l. 11



162 EGYHÁ.ZI ÉNEKEK.

12.

»Az Ave Maria gratia plena !« szeriut.

»Ü d V Ö z l é g Y szent Szüz! teljes malaszt
tal! - igy köszönté angyal a szép Szűz

Máriát, - Krisztusnak választott anyját.
2. És mondá tovább: »Úr vagyon veled!

- ime fogansz fiat, a kin fogsz örülni,
- menny és a föld álmélkodni«.

3. »Oh angyal! - ugymond - miként
lehet ez? - mert szüz leány vagyok, fér
jet nem ismerek, - bizonyságim ebben
egek.«

4. »A Szentléleknek rád száll ereje, 
mert miként a harmat reggel száll a földre, 
ugy lesz az ö születése.e

5. Angyal szavának hivén a szent Szűz,

- magát megalázza, szolgálónak vallja! 
»Legyen ugy, mint szavad mondja le

6. Szüzek virága, szép Szüz Mária! 
örülj és örvendezz, mert nagy anyáságra 
választattál s méltóságra.

7. Engeszteld értünk könyörgéseddel - a
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te szent Fiadat, hogy testesülése - legyen
lelkünk üdvössége.

13.

Karácsoni ének.

e s o r d a p á s z t o r o k, midőn Betlehem
ben, - csórdét őriznek éjjel a mezőben;

2. Isten angyali jövének melléjük, - nagy
félelemmel telék meg ő szivök,

3. ~Örömet mondok nektek, ne féljetek,
- mert ma született a ti üdvösségtek.

4. Menjetek el csak gyorsan a városba,
- ott találjátok Jézust a jászolyban !«

5. Elindulának, és el is jutának - szent
hajlékához az ég s föld Urának.

6. Nem találták őt fényes palotában, 
hanem istálló szegény jászolyában.

7. A ki az ég s föld sarkait fentartja 
nem lelt más helyet, hol fejét lehajtsa.

8. Mindenek éHe s áldása e kisded, - s
ő mindenekben mily szükséget szenved.

9. Ki a mezőket ékesen ruházza, - a
gyermek alig vagyon bepólyázva.

ll'"
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10. Kinek a nap s hold fejedelmi széke
- jászolyban fekszik az ég dicsősége.

ll. Oh Istenünknek végtelen kegyelme!
- mely az elveszett embert igy szerette.

12. Üdvözlégy Jézus! világ megvált6ja!
- bús sziveinknek megvigasztalója !

13. Hozzád sietünk a hiv pásztorokkal,
- kivüled minket semmi nem vigasztal.

14. Add kegyelmedet, buzgó szivvel kérünk,
- hogy születésed legyen üdvösségünk.

15. És a kik itt a jászolyban imádunk, 
egykor az égben szinröl szinre áldjunk.

14.

Új esztendöre.

Oh szép Jézus! ez új esztendőben

légy hiveidben ; - oh Mária! esedezz éret
tünk, édes reményünk! * hogy ez UJ esz
tendőben, minden ügyeinkben, lehessünk
J ézus drága kedvében.

2. Oh szép J ézus ! drága szent nevedért
kelj fel népedért; - Oh Mária! Jézus ere-
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jével tégy jót népeddel: hogy ez UJ eszten
dőben, minden ügyeinkben, lehessünk Jézus
drága kedvében.

3. Oh szép Jézus! tartsd meg- hiveidet,
mint tieidet: - Oh Mária! Jézusnak szent
Anyja! országunk tornya! * adjad kérünk,
hogy ebben az új esztendőben - lehessünk
épek testben, lélekben.

Ui.

Jézus neve ünnepére.

É d e s Jézus! én szerelmem, oh mely igen
szeretlek, - te vagy kincsem és mindenem,
Jézus! szivembe rejtlek. * Jöj el, jöj el,
siess már, Jézus! téged szivem vár.

2. Édes Jézus! mivel téged minden fölött
szeretlek, minden kincset és örömet érted,
J ézus! megvetek. * Jöj el, jöj el stb.

3. Buzgó szivvel kérlek téged, oh Jézus!
örök fölség! szerétettel s kegyelemmel tel
jes igaz Istenség! - Jöj el, Jöj el stb.
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4. Minden jókat én elhagyok, veled me
gyek kínokra, - nagy kínokban, fájdal
makban veled megyek halálra. * Jöj el,
jöj el stb.

5. Semmi inség és erösség szerelmed nem
fogyasztja, - sőt nagyobb tűz tehozzád
füz, és szívemet gyulaeztja. * Jöj el, jöj el stb.

6. A hol leszek, Jézus, téged óhajtlak és
kiáltlak, - boldog leszek, ha megfoglak,
boldogabb, ha megtartlak. * Jöj el, jöj el stb.

7. Benned bizom, fohászkodom; benned
bizót szeressed. - Jézus! ne hagyj, velem
maradj, mennyben is éljek veled. * Jöj el,
jöj el stb.

18.

Nagyböjti énekek.

Keresztények! sírjatok, mélyen szo
morkodjatok; - keseregjen minden szív, a ki
J ézusához hív.

2. Nincsen abban irgalom, hozzád buzgó
fájdalom, - a ki téged meg nem szán, oh
Jézus! a keresztfán.
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3. Szent testednek sebeit, vérrel folyó
kékeit - a .ki látja és nem sir, élő hittel
az nem bir.

4. A kősziklák repednek, na p és hold söté
tednek, - minden állat megindul, csak a
bünös nem búsul.

5. Szállj szivedbe, sirasd meg vétkeidet, s
fontold meg, - hogy az Isten Fia volt, a
ki érted igy megholt.

6. Jézus! ne nézd vétkemet, hanem a sze
retetet : - hogy szenvedtél érettem, ki elle
ned vétettem.

7. Ne engedd, hogy káromra , - örök
kárhozatomra - legyen kínszenvedésed,
értem ontott szent véred.

8. Véghetetlen érdemed erősítse hitemet,
hogyremélvén kegyelmet, nyerjek örök életet.

17.

S z e r e t t é l engemet, szeretlek tégedet,
én Jézusom! * te megváltál, értem haltál, 
kínokat szenvedtél, keresztfán függöttél. én
Jézusom!

2. Ha pokol nem volna, s mennyország
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elmúlna, én Jézusom! * szeretnélek, ked
velnélek, . mert te csak egyedül jó va.gy
mindenestül, én Jézusom!

3. Oh mely igen bánom, és szivemböl 8zá
nom, én Jézusom! * hogy teneked, te elle
ned - oly sokszor vetettem, gonoszt csele
kedtem, én Jézusom!

4. Ah kérlek engedj meg, vétkeim bocsásd
meg, én Jézusom! * Eltökélem és felteszem,
hogy soha nem vétek, téged meg nem sért
lek, én Jézusom!

5. Tarts meg kegyelmedben, az egy igaz
hitben, én Jézusom! * reménységben, szere
tetben - erösits engemet, oltalmazd lelke
met, én Jézusom!

6. Adj csöndes kimúlást, lelki boldogulást,
én Jézusom! * angyalokkal, sz. karokkal
legyen vig lakásom, örök nyugovásom, én
Jézusom!

18.
»Bú s fajdalom ssivemet« stb. szerint.

A k e r e s z t f á h o z megyek, mert máshol
nem lelhetek nyugodalmatlelkemnek, - s ott
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talállak oh szűz Anya! fájdalom közt bágya
dozva, tör veré át lelkedet.

2. Mely gyötrelem volt neked, isteni szü

löttedet látni szegény jászolyban, - s midőn
annyi ellenségek, romlására esküvének: tőr

veri át lelkedet.
3. De midön ezek felett láttad, mennyit

szenvedett . . . . szenvedett az ártatlan. -
Láttad öt a Kálvárián, két lator közt a
keresztfán! . . . . kínodat ki mérje meg?!

4. A nap elsötétedett, ennyi kínt nem
nézhetett, borzadván rengett a föld. - Sirt,
kesergett, gyászolt minden, az egész nagy
természetben .. " de gyötrelmed nagyobb volt.

ó. Ezt, oh fájdalmas Anya! mind értem
türted vala, értem háládatlanért! -ki Fiadat
megvetettem és keresztre feszitettem, oh
én kárhozat fia !

6. Most a lelkiismeret életemnek átka lett,
Istenem! hová legyek? - nincs lelkem
nek csöndessége, rettent a bün szörnyüsége,
jaj, kétségbe kell esnem.

7. Ah, de fülembe hata szent Fiad e szó-
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zata: »Im anyád, oh tanítvány!« - én is
tanitványa voltam, míg a bűnre nem hajol
tam, ő engem is rád bizott.

8. Ne nézd bűnös létemet, hanem a sze
retetet, mely értem a fán vérzett. - Fáj
dalmaid, oh szűz Anya! inditsanak bűnbá

natra, hogy kegyelmet nyerhessek.

19.

Husvéti ének.
Feltámadt Krisztus ez napon

- Alleluja! hála legyen az Istennek.
Hogy az ember vigadozzon. - Szörnyü

halált ki szenvedett, - váltván bűnös em
bereket. - Szent asszonyok koporsóhoz,
visznek kenetet Krisztushoz. - Fényes an
gyalt ök látának, - vig örömet is hallá
nak. - Félemlett asszony-emberek! - Ga
lileába menjetek .... - Tanitványoknak
hirdetve: - Urunk hogy él dicsőségben.

- Megjelenék szerit Anyjának, - és ke
sergő ~agdolnának. - Tovább megjelent
Péternek, - s több apostol hiveinek. -
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E husvéti vig örömben - dicsérjük Istent
lelkünkben. ----:- Dicsőség Szentháromságnak
- adjunk hálát mi Urunknak.

ao.

Pünkösd ünnepére.

J ő j j el Szentlélek Isten! ereszd reánk
teljesen * mennyből fényességedet.

2. Jőj el árvák gyámola! Jőj el szivünk
orvosa! * oszd ki égi kincsedet.

3. Oh kegyes vigasztalónk! testi, lelki
táplálónk! * érezzük bőségedet.

4. Fáradságban nyugalmunk, hévben hűvös,

árnyékunk, * sírásunkban örömünk.
5. Oh dicső nap! hiveid szive minden

részeit * világositsd, légy velünk.
6. Nincsen Istenen kivül semmi jó ember

körül, * mert vétkezve vétkezünk.
7. Bününk szennyét tisztogasd szárazsá

gunk áztogasd, * gyógyitsd a sebhedteket.
8. Hajtsd meg keménységünket, hevitsd

hidegségünket, .* téritad a tévedteket.
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9. Engedd hív szolgáidnak, kik csak téged
óhajtnak, * hétszeres kegyelmedet.

10. Adu jólétünk érdemét, boldogitsd él
tünk végét, add az örök életet.

Némelykor minden vers végéhez ez mondatik:

Jöj el, jöj el, jőj el, jöj el, Jöj el, Szentlélek
Isten

21.

Szentháromság vasárnapján.

s z e n t h á r o m s á g n a k az én életemet
- felajánlottam testemet s lelkemet. * Öt
fogom dicsérni és dicsöiteni; - áldassal

.Szentháromség, örökké egy valóság.
2. Dicsöség legyen az örök Atyának, - a

nagy mindenség hatalmas Urának, * mind
földön, mind mennyben öt imádja minden,
áldassal stb.

3. Áldás, dicséret a Fiu Istennek, - ki
váltsága lőn a bünös embernek. * Kiáltsunk
hálával s igaz bünbánással: áldassál stb.

4. Most magasztaljuk s áldjuk a Szent
lelket, - kérvén, hogy öntsön szivünkbe
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kegyelmet, * 8 ezen igaz hitben maradjunk
végiglen; áldassal stb.

22.

Jézus szivéröl.
1. Ur Jézus legtisztább szive, - Oltára

a szentségnek, - Bűnökkel mocskolt szi
vemet, - Szent sziv, tisztitsd meg kérlek.
- Mely undorra költ tégedet, - Vidd el
e lanyhaságot ; - Oh önts belém új szel
lemet - S nagy lelki búzgóságot.

2. Szelídség s alázat szive, - Minden jó
sággal telve, - Adj szivet, milyen a tied,
- Gyujts fellángszeretetre. - De mit?
Habár szeráfi láng - Lobogna is szívem
ben, - E láng se volna még elég - S
eléggé nem szeretne.

3. Oh hogy tehát szeresselek - Eléggé
Jézus szive, - Add azon szeretet hevét,
- A melytől értem égsz te. - E szeretet
nyilsugara - Gyulassza lángra szivem ; 
És így olvadjon hamuvá - E szent láng
nak hevében.



174 EGYHÁZI tll'EKEK.

4. Boldog halál, bár ölne meg - A sze
retet hatalma, - Sziv, légy Megváltód
szivéért - Szerelmed áldozatja: - Szere
tetedtől haljak meg, - Jézus szive, szerel
illem, - Hogy így új szivvel kezdjelek 
Szeretni, oh Istenem!

23.

A Bold. Szüzröl .
Az -Oh Mária drága név !« stb. kijavitva.

:M á r i a drága neve, lelkem édes öröme,
:Mária! - ha megcsendül fülemben, vidám
ság kel szivemben, Mária! * a buzgó sziv,
mely hozzád hiv, - téged kiván dicsérni,
szereteteddel égni, Mária!

2. Buzgóséggal vigadván lelkem, téged
óhajtván, Mária! -- gerjed tiszteletedre,
Fiad szeretetére, Mária! * mert kegyelmet
nem kereshet, - s nem találhat, csak annál,
kinek te anyja valál, Mária!

3.' 'l.'éged az Isten kedvelt, Fia anyjának
rendelt, Mária! - téged illet dicséret an
gyalok s szentek felett, Mária! * oh kegyes
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szűz ! mindent elűzz, - a mi minket rutit
hat, Istentől elta.szithat, Maria!

4. Tisztaság szűz virága! sziveink vidám
sága, Mária! - elesteknek gyámola, bűnö

söknek oltalma, Mária! * Oh Maria ! Jézus
anyja! - esedezzél érettünk, légy minden
kor mellettünk, Maria!

ö. Segitsd buzgó népedet,. mely tiszteli
nevedet, Maria! hogy térjen Istenéhez, üdvé
nek kútfejéhez, Mária! * édes anya! téritsd
jóra kik vétköket szeretik, és az Istent meg
vetik, Maria!

6. Valaki csak gondolja, és tiszta szivből

va.llja: Mária! - add, hogy téged szeressen
s élted utjan kövessen, Maria! * kik dicsé
rünk, arra kérünk - hogy egész életünk
ben, irva legyen szivünkben Maria!

7. Isten téged válasstott, nekünk oltalmul
hagyott, Maria! - midőn testtől elválik

lelkünk s vilagból mulik, Maria! * légy
vezérünk, segitségünk, - érettünk Jézust
kérjed, mennyben legyünk tevéled, Mária.
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24.

T e vag y földi éltünk vezércsillaga, édes
reménységünk, kegyes Szűz Anya! * Téged
rendelt jó Anyánknak az Isten Fia, azért
áldunk örvendezve, oh Szűz Mária!

2. Te hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán,
hogy kövessünk annak egész folyamán. *
Téged rendelt jó Anyánknak stb.

3. Te reménycsillag vagy éltünk tenge
rén, átragyogsz minden bú és baj fellegén.
* Téged rendelt jó Anyánknak stb.

4. Te mint örömcsillag mosolyogsz felénk,
ha tűrve s Istenben bízva szenvedénk. *
Téged rendelt jó Anyánknak stb.

5. É~ ha elközelget éltünk alkonya, Te
vagy vigaszteljes esti csillaga. * Téged ren
delt jó Anyánknak stb.

26.
A ma.gyar nép hajdani éneke.

B o l d o g a s s z o n y Anyánk! régi nagy
pátronánk: - nagy inségben levén, így
szólít meg hazánk: - Magyarországról,
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romlott hazánkról, ne feledkezzél el szegény
magyarokról.

2. Oh Atya Istennek kedves szép lánya! 
Krisztus Jézus Anyja! Szentlélek mátkája !
Magyarországról stb.

3. Nyisd meg az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod forditsd oltalmunkra. 
Magyarországról stb.

4. Kegyes szemeiddel tekintsd meg népe
det, - segéljed áldásra magyar nemzete
det. - Magyarországról stb.

5. Sirnak és zokognak árváknak szivei, 
hazánk pusztulásán özvegyek lelkei. _. Ma
gyarországról stb.

6. Vedd el országodról ezt a sok inséget,
mikben torkig usznnk, oh nyerj békességet.
- Magyarországról stb.

7. Irtsd ki édes anyánk! az eretnekséget,
magyar nemzetedböl a hitetlenséget.
Magyarországról stb.

8. Hogy mint Isten anyját régen tisztel
tenek, - ugy minden magyarok most IS

dicsérjenek. - Magyarországról stb.
Hn lruek a tu p : lr/lnuh.IJzz:íl toc:: .tolgcz zál , ]~)



178

9. Tudod, hogy szent István örökségben
hagyott, - szent László király is minket
reád bizott. - Magyarországról stb.

10. Fiad ellen sokat, megvalljuk, vétet.
tünk, - de csak imádj értünk, s hozzája
megtérünk. - Magyarországról stb.

11. Jézus Fiad előtt könyörögj érettünk,
_ mert ha nem cselekszed, egy lábig elve
szünk. - Magyarországról stb.

12. Dicséret, dicsöség legyen az Atyának,
a te szent Fiadnak s Szentlélek mátkádnak.
_ Magyarországról stb.

28.

E g e k ékessége! földnek dicsösége! Ma
gyarok Asszonya s királynéja! - hozzád
buzgó szivvel, s köteles hüséggel járulunk,
szentséges Szűz Mária ! * mint pátrónánk
hoz, édes anyánkhoz, - teljes reménység
gel folyamodunk s minden szükségünkben
fohászkodunk.

2. Tekints kegyes szivvel és irgalmas
szemmel a mi szent eleink kérelmére, 
jőj örökségednek, rettegőnépednek, jöj ké-
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rünk, oh Anyánk! védelmére. * Mig ben
nünk egy ér mozdul, vagy csepp vér, -
téged hiven fogunk mi tisztelni, kegyes
jóvoltodat emlegetni.

3. Mert belénk ontatott, szivünkbe olta
tott eleink vérevel szereteted, - azért fenn
is marad, soha ki nem szakad igaz magyar
szivből tiszteleted. * Ettől, oh szent Szűz !
lángolván, mint tűz, - téged minden hév
vel kész tisztelni s vérével hűségetpecsételni.

4. Dicső méltóságod és hatalmasságod az
égen és földön fölséges, nagy, - mint nap
fényességgel, tündöklesz szentséggel, az
alkotmányok közt te legfőbb vagy; * fogan
tatásod, szűz anyaságod, isteni erőnek müve
vala, méhedbe az Isten alászálla.

ó. Hogy hiv segitségünk légy itt s erős

ségünk, téged adott Isten bús sziveknek, 
mennyekben te kéred s szent Fiadtól nye
red bőségét isteni kegyelmeknek: * nincs
olyan szükség, nincs olyan inség, - mely
ről Isten után ne tehetné], s Jézus előtt

minket ne menthetnél.
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6. Azért Nagyasszonyunk ! hozzád folya
modunk hallgasd meg kegyesen kérésünket,
- éhségtől, hadaktól, hirtelen haláltól, s
minden veszélyektőlments meg minket, * a
végső órán mellettünk szólván, - segits
kéréseddel,Isten anyja! légy irgalmasAnyánk,
oh :Mária!

27.

M á r i á t dicsérni hivek jőjetek, - mert
ő fogja kérni Fiát értetek. ÜdvőzlégyMária!
mondja minden hiv, áldott légy Mária!
nyelv mondja és sziv.

2. Ha értünk Mária Fiát követi, - ké
rését sz. Fia meg .nem vetheti. Üdvözlégy
Mária stb.

3. Istentől csodával neki adatott, -- hogy
anyaságával szűz maradhatott. Üdvözlégy
Mária stb.

4. Fogantatásában ő vétkes nem volt, 
sem élete folytán, sem midőn megholt. Üdvöz
légy Mária stb.

5. Mint aranyatűztől felolvasztatik, -
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kemény szive Szűztőlmeglágyíttatik. Üdvöz
légy Mária stb.

6. Oh Szűz! életfája a jámboroknak, 
és főpátronája hív magyaroknak. Üdvözlégy
Mária stb.

7. Te vagy segítsége minden hiveknek
- és nagy reménysége a bűnösöknek. Üdvöz-
légy Mária stb. .

8. Te vagy én oltalmam kisértetekben,
- erős bizalmam veszedelmekben. Üdvöz
légy Mária stb.

9. Azért is szívemben mostan vigadok;
- és hozzád hivségben holtig maradok.
Üdvözlégy Mária stb.

lD. Utolsó órámban segélj engemet, - az
örök hazába segítsd lelkemet. Üdvözlégy
Mária stb.

28.

M á r i á t dicsérje lelkünk, - Máriát
dicsérje szánk, - őt, ki által Isten annyi
- szent malasztja szálla ránk! - Kit Fiá
nak nagy kegyelme - kezdet óta őrizett,
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- akihez a legparányibb - bünhomály
se férkezett.

2. Mindazok közt, kikre Éva - megcsa
latva bünt hozott - és a bünnel a halál
és - kárhozat leszármazott, - Márián
magán nem ejt az - eredeti bűn sebet,
- kit amannak kára ellen - egy magasb
védpajzs fedett.

B. Üdvözölt légy feledhetlen - tiszta
ságu Szüz anya, - élet, nem halál leánya,
- Boldogasszony Mária! - Tiszta vagy Te,
mint a harmat, - mely az égböl gyöngyö
zött; - sérthetetlen liliomként - állsz a
büntövis között.

4. Tiszta Szűz Te, akitől a - másik Ádám
teste lett; -- ép virág hibás gyökéren 
mely hibátlanul eredt; - üdvözölt légy,
ritka szépség, hervadatlan rózsafa, - mely
nek, Isten ugy akarván, - Jézusunk lett

, bimbaja,
5. Oh! miképen zenghetünk hát - néked

illő éneket, - bűnösök mi, kik szivünkön
- hordozunk oly sok sebet? - Sár a gyöngy
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mellé nem illik, - bűnt utál a szüz erény:
- hogy figyelhetsz hát Te ránk. ki - tiszta
vagy, mint égi fény?

6. Oh! de tudjuk, hogy mi hozzánk 
Szűz szived szerelnie nagy; - Hisz te ir
galom szülője - s bünösöknek anyja vagy;
- oh, tekints le irgalommal, - szent ke
gyelmek Anyja! ránk; - s bárha vétkezénk,
nekünk is - bűnösöknek légy anyánk.

7. Légy a csüggedők reménye, - a sze
gények gyámola, - szenvedők vigasztalója,
- sebhedettek orvosa: - Légy erőnk a
bünveszélyben, - a halálban ápolónk; 
lelki üdvünk szent ügyében, - légy fiadnál
pártolónk.

29.

Szent István királ~"l'()l.

A h, h o l vagy magyarok tündöklő csil
laga; - ki voltál valaha országunk istápja.

2. Hol vagy István király, téged magyar
kiván, - gyászos öltözetben te előtted sirván.

3. Rólad emlékezvén, csordulnak könyei.
- búval harmatoznak szomorú mezei.
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4. Lankadnak szüntelen vitézlő karjai, 
Hem szünnek iszonyú sírástól szemei.

5. Virágos kert vala hires Pannonia, 
mely kertet öntözte hiven szüz Mária.

6. Katholika hitnek ő vólt szep virága"!
- behomályosodott örvendetes napja.

7. Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid,
- hozzád fohászkodunk árva maradékid.

8. 'I'ekints.Tstván király, szomorú hazádra,
- fordítsd szemeidet régi országodra.

9. Reménységünk vagyon benned s Máriá
ban, - mint magyar hazánknak hív király
néjában.

10. Még éltedben minket ennek ajánlottál,
- és szerit koronával együtt feláldoztál.

30.

Szent László királyról.
»Minden alkotmányok« stb. szerint.

Z e n g d magyar nemzetünk! szent László
szentségét, kiben áldja lelkünk Isten ő fel
ségét. * Áldjuk e nagy királyt, ki bár tőlünk



EGYHÁZI ÉNEKEK. 185

elvált: - de az égből néz ránk, ha hozzá
kiált hazánk.

2. Fejedelemsége csupa irgalmasság, min
den vitézsége keresztény jámborság, * igy
ellen fortélyát s széjjel hányt aranyát 
szemét égre forditva, kövekké változtatta.

3. A szirt forrásokat önt ki italára, erdő

szarvasokat küld népe számára; * nem hagyja
el az ég, mert élő reménység - volt szent
László szivében, s mint benne, úgy népében.

4. Ilyen szent életet szent halál követte,
s inidön testét népe Várad felé vitte, *
alvók oldalától szekere magától - elsietett
előre, a rendelt temetőre.

6. Dicső fejedelmünk! ki ily nagy csodák
kal ragyogsz, add, hogy szívünk égjen oly
szikrákkal, * melyek gerjeszszenek s hoz
zád emeljenek - mennyei koronára az örök
boldogságra.

6. Add Nagyasszonyunkat, Máriát szeres
sük; ő vele könyörögj hazánkért s éret
tünk; * ha te s e Nagy Anyánk gondjában
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lesz hazánk: - ki boldogabb nálunknál,
ki lehet országunknál ?

31.

Szent Imre berczegrö!.

»Egekből eredett angyali stb.« szerint.

'1' li. n d ö k l ő csillaga magyar nemzetnek,
ártatlan virága tiszta életnek, - szentül
neveltettél, nekünk példa lettél, szüz szent
Imre! * az ártatlanságnak, magyar ifjuság
nak, te nagy szószólója és pártfogója.

2. Szent imádságodban meghallgattattál,
fohásskodáeodban vigasztaltattál. - Menny
ből intve lettél s oly tanácsot vettél, szűz

sz. Imre! * hogyha szüzességben élsz, lelki
épségben, ugy tetszel Istennek s minde
neknek.

3. Meg is őriztettél ép tisztaságban, mint
angyal fénylettél ártatlanságban; - lelki
szépséged nagy, Istennél kedves vagy, szűz

szent Imre! * a Bárányt kiséred. Úr Jézust
dicséred mennyben uj énekkel a ezűzekkel-
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4. Nyerjen az Istentől buzgó kérésed tisz
ta szándékunkhoz hű segitséget, - nyerjen
tisztaságot kegyes pártfogásod, szüz szent
Imre! * hogy kik most dicsérünk, mind
Istennek éljünk, s mennyben öt láthassuk
és áldhassuk.

32.

A szentséges atyáért.

H o l szent Péter sirba téve, és Rómának
dobog szive, ezrek ajkán, ezer nyelven hő

ima zeng édesdeden: Tartsd meg Isten szent
atyánkat, Krisztusnak helytartóját.

2. Arany födél, márványfalak, s a Vatikán
visszhangzanak, 6 a hét halom tág körében
megharsanva, körülröppen: Tartsd meg
Isten stb.

3. Uj erőre kap e szózat, bejárja a szent
sirokat i zúgva vonul hegyen, sikon, áttör
zajló hullámokon.: Tartsd meg Isten stb.

4. A forró dél, rideg észak, ez imában
egyesül csak; kivált honunk édes nyelvén,
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zeng igazán, zeng őszintén: Tartsd meg
Isten stb.

5. Mint villanynyal egy percz alatt messze
szárnyal a gondolat: szintúgy röpül ajkról
ajkra, várak-, puszták- és falvakra: Tartsd
meg Isten stb.

6. Eljut szentek fénykörébe s leszáll onnét
sziveinkbe, mint a fölszállt pára-nedvek
szomjas földre visszaesnek. Tartsd meg
Isten stb.

33.

Téged, Isten! dicsérünk.

(A régi dallarnra új versekben.)

T é g e d Isten! dicsérünk. Téged Urnak
ismerünk. Téged örök Atya Isten! Áld az
egész földön minden. - Neked minden szent
angyalok, egek és hatalmasságok, - Kerub
és Szeráf-seregek szüntelen igy énekelnek:
- Szent vagy, szent vagy, seregek szent
Istene vagy. - Teljesek dicsőségednek föl
ségével föld és egek. - Téged az aposto
loknak szent karai magasztalnak. - Téged
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\Itt letérdepelnek.)

Téged azért Uram kérünk.Iégy oltalmunk,
légy segélyünk; - Kiket szent véred nagy
árán megváltottál a keresztfán; -- Engedj
részt a dicsőségben, szenteidnek seregében.
- Üdvözüljön, Uram! néped, nyerjen áldást
örökséged. - Légy vezére boldogságra, légy
jutalma s koronája.

a szent prófétáknak lelkei dicserve áldnak. -
Téged dicsőit imádva a mártirok sokasága.
- Téged a föld kerekségén szentegyháead
vall és dicsér, - Téged áld, oh véghetetlen
nagy fölségü Atya Isten! - S egyszülött,
Fiadat áldja, kinek tisztelet és hála; 
S a vigasztaló Szentlelket, kitől nyerjük a.
kegyelmet. - Krisztus, dicsőség királya s
Isten Fia, légy imádva. - Te, hogy az
embert megmentsed, szüz méhében vettél
testet. - Halál fullánkját elvetted, s
megnyitád nekünk a mennyet. - Isten jobb
ján ülsz az égben Atyádnak dicsőségében.

Hiszünk, mint világ birája jösz itélni e
világra.
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(Itt fel állanak.)

Minden nap dicsérünk téged, s szen t ne
vedet áldja néped. - Örizz meg ma bűn
től minket, és bocsásd meg vétkeinket. 
Könyörülj rajtunk Úr Isten, könyörülj te
hiveiden. - Legyen irgalmad mi rajtunk
amint benned van bizalmunk.

(It t t érdet. haj tanak -.)

Benned van Uram ! reményünk, ne hagyj
soha szégyent érn ünk.

34:

Hatottak estéjére.

K i r a g y o g n i látod élted csillagát,
halljad a t ermészet hathatós szavát, * a
gyenge és er ő s, félékeny és a hős meghal
egyaránt.

2. L égy gazdag vagy koldus, szolga vagy
király, - ifjú vagy elaggott, izmos vagy
szikár! * egy csapással elej t, és r ideg sirba
ejt a kemény halál.

3. Mint az őszi szellő fák zöld levelit 
elhordj a, ugy járnak sainte ékeid; * a tilost
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ne keresd hát s tovább ne szeresd, mert az
elmerit.

4. Nezd a föld virágát, mily hamar virít,
- alig vetted észre szende ékeit, fonyadni
siet már, szivből sajnáljad bár, hogy vigyázz,
tanit.

5. Ne igérj magadnak hosszu életet, 
a halál veled jár, s észre sem veszed: *
hogy élted fonalát elmetszi, nem lesz gát
semmi érdemed.

6. Hát Istentől rendelt ezélodhoz siess;
----:- örömet mulandó jókban ne keress; *
hogy ha int az óra, a birói szóra bátran
ott lehess.

36.

Libera.

M e n t s meg engem, Uram! az örök halál
tól, ama rettenetes napon minden bajtól. *
Midőn az ég és föld meg fognak indulni, s
eljösz a világot lángokban itélni.

2. Reszket minden tagom, borzadok és
félek - földi pályát végzett szegény bűnös
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lélek, * félek a naptól, mely vizsgálni fog
s dulni, midőn az ég és föld meg fognak
indulni.

3. Haragnak napja az, inség s veszély
napja, - nagy nap, mely a bünöst gyötre
lemnek adja; * midőn te ki mindig éltél,
és fogsz élni, eljősz a világot lángokban
itélni,

4. Oh adj Uram! örök nyugodalmat nekik.
s örök világosság fényeskedjék nekik, * hogy
trónusod körül udvarolhassanak, s téged bol
dogitót örökké áldjanak.
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