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Hogyan kell használnunk. ezt a könyvet? 

Az egyházi év legfenségesebb és legszentebb hete a nagyhét 
és hitünk legfontosabb ünnepe a húsvét. A megváltást 

az úr Jézus Krisztus szenvedése és halála szerezte meg nekünk 
és hltünk igazságát Krisztus diadalmas feltámadása bizonyltja. 
Ha Krisztus fel nem támadott volna, lrja Szent Pál, hiába
való volna a ti hitetek és hiábavaló volna a ml prédikációnk. 

Nem csoda tehflt, hogy a hivők figyelme mélyseges áhitattal 
fordul e szent hét szertartásai és Imádságos napjai felé. Vágyva
vágyik ilyenkor mrnden hívő lélek arra, hogy Krisztussal és 
az Egyházzal megülhesse a húsvétet. Ebben akar segítségükre 
lenni ez a kis könyv, az Officium Hebdomadae Sanctae, a 
nagyheti istentiszteletek könyve. 

Ez a könyv a nagyheti istentiszteletek két nagy csoportját : 
az egyházi zsolozsmát és a szentmiséket s a vele kapcsolatos 
szertartásokat közli. 

l. A zsolozsma. Napjában többször, meghatározott Időben 
imádkozni mindlg vágyott az istenes lélek. •Hétszer zengek 
Neked naponta dicséretet>, mondja az ószövetség koron~ 
prófétája, Dávid király (Zs. 118, 164.), és •éjjel is felkelek, 
hogy Neked dícséretet zengjek•. (Zs. 118, 62.) Az újszövetség 
apostolai is imádsággal szentelték meg a nap egyes ó r ál t. 
Amikor az első pünkösd napján a Szentlélek eljött, a nap har
madik óráján (reggel 9 órakor) nyilván imádságra gyültek 
össze az apostolok. Szent Péter a nap 6. óráján (délben 12 óra
kor) végezte Joppéban imádságát, és Szent Jánossal együtt 
9 órakor (délután 3 órakor) ment fel a templomba imádkozni. 

A napnak ez az imádsággal való megszentelése a keresz
ténysé~ további századalban sem szünt meg. Tertullián. a 
3., 6. es 9. órákat apostoli óráknak nevezi, és kétségkivül régi 
hagyományt fejez ki az Apostoli Konstituciók híres mondata : 
Imádkozzatok reggel, három, hat, kilenc órakor, este és a 
kakas kukorékolásának Idején. Ez az ősi keresztény szokás állan
dósult a zsolozsmában, az Officium Divinumban. 

l* 
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jelenleg a zsolozsma nyolc részből áll. A régi éjtszakai imád
ság helyett ma a Matutinumot ( = hajnali imádság) és a Laudest 
(= dicsérő imádságokat) mondjuk, a napot a Prima, Tertia, 
Sexta és Nona (1., 3., 6., 9. óra) imádságával szenteljük meg 
és az ad Vesper as ( = esti) és Compietori um (befejező) imád
ságaival fejezzük be. A napot az Anyaszentegyház, mint vala
mikor Keleten általában, alkonyattól-alkonyatig számltja. 
Igy érthető, hogy noha manapság a zsolozsmát a papságnak 
a polgári értelemben vett nap tartama alatt kell elvégeznie, 
a Matutinumot és a Laudest már az előző nap délutánján 
el lehet mondani. Ezért mondják például a nagyhét folyamán 
a nyilvános zsolozsmán már nagyszerdán délután a nagy
csütörtöki, nagycsütörtök délután a nagypénteki és nagypéntek 
délután a nagyszombati Matutinumot es Laudest. 

A zsolozsma zsoltárokból és más szentírási idézetekből, szent 
olvasmányokból, antifonákból, imádságokból, énekekből álL 
Napról-napra változik és Igy mindennap más-más gondolatok
kal dícséri az Istent és lelkesíti, tanltja a zsolozsmázöt. 

Ez a kis könyvecske az első részben (5. old.) a virágvasár
napi, nagycsütörtöki, nagypénteki, nagyszombati és húsvét
vasárnapi zsolozsmát tartalmazza úgy, ahogy azt a papság 
mondja. Ez a rész a Breviarium Romanum, a római breviárium 
kivonata. A zsolozsmák szövegét majdnem mindenütt folyta
tólagosan közli, ahol pedig valahova forditanunk kell, a lap
számot mindenütt megtaláljuk benne. 

II. A szenimiséket és a velük kapcsolatos szent szertartásokat 
e könyvecske második része (216. old.) tartalmazza. Ez a rész a 
római misekönyv, a Missale Romanum kivonata. Beosztásában is 
teljesen a Missalet követi és használni is úgy kell, mint a Missalet. 
A surtartásokat teljesen úgy mondjuk, mint ahogy az egyes 
napokon megtaláljuk. A szentmise szövegét a szentmise állandó 
és változó részeiből kell összefüznünk. A szentmise állandó részeit, 
a Szentmise Rendjét, éppenúgy, mint a Missaléban, a nagy
szombati szentmise után (346. old.) találjuk meg. A változó 
részeket minden napra külön-külön közlia misekönyv. A szent
mise mondásánál a Szentmise Rendjét kell alapul vennünk s 
ebbe kell beleillesztenünk a változó részeket ott és úgy, amint 
azt a Szentmise Rendje és a változó részek utasltásai meg
szabják. 

Sok szép és hasznos imádságoskönyv van a világon: ez 
a könyv az Egyház nagyheti imádságoskönyve. Használafa 
világi emberek számára nem kötelesség, de aki ezeket a szent 
szövegeket mondja, az együtt imádkozik, együtt énekel, együtt 
elmélkedik a szüntelenül imádkozó Egyházzal és az Egyház 
szavaival dicséri és magasztalja a mindenható Istent és a meg
váltás felséges titkait. 



l. RÉSZ: 

A nagyhét zsolozsmái. 

A zsolozsma előtt. 
Dicséretes dolog a zsolozsma megkezdése előtt az alábbi imádsá
gok elmondása. X. Pius pápa ~záznapi búcsút engedélyezett érte. 

Nyisd meg,Uram,szájamat Aperi, Dómine, os meum 
sz en t neved dicsőítésére; ad benedicéndum no

tisztítsd meg szivemet min- men sanetum tuum : munda 
den hiábavaló, helytelen s quoque cor meum ab ómni
ide nem való gondolattól; bus va nis, pervérsis et alié
világosítsd fel értelmemet, nis cogitatiónibus; intellé
gyullaszd fel akaratomat, ctum illúmina, afféctum in
hogy illően, figyelmesen és flámma, ut digne, atténte ac 
ájtatosan végezhessern e zso- devóte hoc Officium recitáre 
lozsmát és érdemes legyek váleam, et exaudírí mérear 
arra, hogy meghallgatást ante conspéctum divinae 
találjak isteni felséged színe Majestátis tuae. Per Chris
előtt, Krisztus Urunk által. tum, Dóminum nostrum. 

~- Amen. ~· Amen. 
Uram, egyesülök azzal az Dómine, in unióne illius 

isteni szándékkal, amellyel divinae intentiónis, qua ipse 
Te mondottál dícséretet az in terris laudes Deo persol
lstennek a földön, és így vísti, has tibi Horas (vel 
végzem el a zsolozsma e hane tibi Horam) persólvo. 
részét (vagy : részeit). 

A zsolozsma egyes részei előtt, 
ahol azt az utaslt~sok megszabják, csendben mondjuk : 

Miatyánk, ki vagy a l pater noster, qui es in 
mennyekben : szen- eaelis : Sanctificétur no

tel tessék meg a te neved : 1 men tuum: Advéniat reg-
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jöjjön el a te országod: le
gyen meg a te akaratod, mi
képen mennyben, azonké
pen itt a földön is. Minden
napi kenyerünket add meg 
nekünk ma : és bocsásd 
meg a mi vétkeinket, mi
képen mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétkezőknek: és 
ne vigy minket a kisértésbe. 

De szabadíts meg a go
nosztól. Amen. 

U .. dvözlégy Mária, malaszt
tal teljes, az úr van teve

led, áldott vagy te az asszo
nyok között, és áldott a te 
méhednek gyümölcse, jézus. 
Asszonyunk Szüz Mária, Is
tennek szent Anyja, imád
kozzál érettünk,bünösökért, 
most és halálunk óráján. 
Amen. 

Hiszek egy Istenben: min
denható Atyában, 

mennynek és földnek terem
tőjében : és a jézus Krisz
tusban, ő egy Fiában, a mi 
Urunkban, ki fogantaték 
Szentlélektől, születék Szűz 
Máriától, kínzaték Poncius 
Pilátus alatt, megfeszítteték, 
meghala és eltemetteték ; 
szálla alá poklokra, harmad
napon halottaiból föltá
mada. Fölméneamennyekbe, 
ül a mindenható Atyaisten
nek jobbja felől. Onnan lé
szen eljövendő ítélni eleve
neket és holtakat. Hiszek 
Szentlélekben : egy katho
likus keresztény anyaszent
egyházat, szenteknek egyes-

num tuum: Fiat volúntas 
tua, sicut in caelo, et in 
terra. Panem nostrum quo
tidiánuru da nobis hódie : 
Et dimitte nobis débita no
stra, sicut et nos dirnittimus 
debítóríbus nostrís. Et ne 
nos índúcas in tentatiónem. 

Sed líbera nos a malo. 
Amen. 

Ave María, grátia plena, 
Dóminus tecum : bene

dicta tu in mulíéribus, et be
nedictus fructus ventris tui, 
jesus. Sancta María Mater 
Dei, ora pro nobis, pecca
tóríbus, nunc, et in hora 
mortis nostrae. Amen. 

Credo in Deum, Patrem 
omnipoténtem, Creató

rem coeli et terrae et ln je
sum Christum, Fílium eius 
únicum, Dóminum nostrum, 
qui concéptus est de Spí 
rítu Sancto, natus ex María 
virgine, passus sub Póntio 
Piláto, crucifíxus, mórtuus 
et sepúltus ; descéndit ad 
inferos, tértia die resurréxit 
a mórtuis ; ascéndit ad cae
los, sedet ad déxteram Dei 
Patris omnipoténtis, inde 
ventúrus est iudicáre vivos 
et mórtuos. Credo in Spiri
tum Sanetum ; sanetam Ec
clésiam cathólicam, San
ctárum communiónem, re
missiónem peccatórum, car-
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ségét, bűnöknek bocsánatát, nis resurrectiónem, vitam 
testnek föltámadását, és az l aetérnam. Amen. 
örök életet. Amen. 

A zsolozsma után 
dicsérctes dolog a következő imádság elmondása: 

Aszentséges és osztatlan sacrosánctae et individuae 
Háromságnak, a mi Trinitáti, ·crucifixi Dó

keresztrefeszített Urunk, Jé- mini nostri jesu Christi hu
zus Krisztus emberségének, manitáti, beatlssimae et 
a boldogságos, dicsőséges gloriosissimae sempérque 
és mindenkoron Szíiz Mária Virginis Mariae fecúndae 
termékeny sértetlenségének, integritáti, et ómnium San
a szentek egész összességé- ctórum universitáti sit sem
nek örök dicséretet, tiszte- pitérna laus, honor, virtus 
letet, hódolatot és dicsősé- et glória ab omni creatúra, 
get zengjen minden teremt- nobisque remissio ómnium 
mény, mi pedig nyerjük el peccatórum, per infinita 
minden bíin11nk bocsána- saécula saeculórum. Ilo· 
tát, mindörökkön-örökké. Amen. 
:llr Amen. 

r. Boldog vagy, Szíiz 
Mária méhe, mely az örök 
Atya fiát hordozta. 

!fr. És boldog a kebel, 
mely Krisztust, az Urat 
táplálta. 

Miatyánk, Üdvözlégy Má
ria (csendben). 

r. Beáta viscera Mariae 
Virginis, quae portavérunt 
aetérni Patris Filium. 

Jl.. Et beáta úbera, quae 
lactavérunt Christum Dómi-
num. 

Et didtur secreto Pater 
noster et Ave Maria. 



Két gondolat tölti ki ezen a napon az Egyház zsol_ozsmáját: 
Krisztus diadalmas bevonulása jeruzsálembe és az Ur szenve
désének közelsége. Az elsőről elmélkedve alázattal kéri az Urat, 
hogy az ő hivei mindig hűségesek maradjanak és mindig igaz 
hittel zengjék az úrnak: Hozsanna a magasságban. A második 
gondolat szent borzadással tölti el : a jóért rosszal fizetnek 
a gonoszok Krisztusnak és mindenki elhagyja őt, de az Egyház 
tudja, hogy az lsten Igaz, és az igazságot szereti és szégyent 
vallanak mindazok, akik Krisztust üldözik. Ezzel a szent meg
nyugvással és bizakodó reménységgel indul az Egyház a nagy
hét fenséges titkainak megünneplésére. Kövessük példáját. 

A Matutinumra." 
Miatyánk, Üdvözlégy Má

ria, Hiszekegy. 
r. Nyisd meg, Uram, aj

kaimat. 
J!,. Hadd hirdesse szájam 

dícséretedet. 
r. Gondolj Isten, segít

ségemre. 
J!,. Siess Uram, támoga

tásomra. 
Dicsőség az Atyának és 

a Fiúnak és a Szentlélek 
Istennek. 

Miképpen kezdetben volt, 
most van, és lesz mindörök
kön örökké. Amen. 

Ad Matutinum. 
Pater noster, Ave María 

et Credo. 
r. Dómine, lábia mea 

apéries. 
J!,. Et os meum annuntiá

bit laudem tuam. 
r. Deus, in adjutórium 

meum in ténde. 
J!,. Dómine, ad adjuván

dum me festina. 
Glória Patri, et Fílio, et 

Spiritui Sancto. 

Sicut erat in princípio, et 
nunc, et semper, et in saé
cula saeculórum. Amen. 
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Dícséret neked Urunk, 
örök dicsöség királya. 

Invitatorium. Ma,ha az úr 
szavát halljátok, *meg ne 
keményítsétek szíveteket. 

Ismételjük : Ma, ha az úr 
szavát halljátok, meg ne 
keményítsétek szíveteket. 

94· zsoltár. 

Jertek, örvendezzünk az 
úrnak, ujjongjunk sza

badító Istenünknek: járul
junk eléje magasztalással, 
vigadjunk előtte zsoltárok
kal. 

Ma, ha az úr szavát hall
játok, meg ne keményítsé
tek szíveteket.. 

Mert nagy lsten az úr, 
hatalmas király ő minden 
istenen ; mert az úr nem 
taszítja el népét ; mert ke
zében van a föld minden 
határa s övéi a hegyek csú
csai. 

Meg ne keményítsétek 
szlveteket. 

Övé a tenger is, mert ő 
alkotta azt, és az ő keze 
alapította a száraz földet ; 
(térdet hajtunk) jertek, 
imádjuk leborulva őt, ese
dezzünk az úr, a mi alko
tónk előtt, mert ö a mi 
Urunk Istenünk, mi pedig 
az ő népe s az ő legelőjének 
juhai vagyunk. 

Ma, ha az úr szavát hall
játok, meg ne keményltsé
tek szíveteket. 

Mint a Bosszantás helyén 
és a Kísértés napján a pusz-

Laus tibi, Dómine, Rex 
aetérnae glóriae. 

Invitatorium. Hódie, si vo
cem Dómini audiéritis, *No
lite obduráre corda vestra. 

Repetitur : Hódie, si vo
cem Dómini auctiéritis, no
lite obduráre corda vestra. 

Psalmus 94· 

Venite, exsultémus Dó
mino, jubilémus Deo, 

salutári nostro : praeoccu
pémus fáciem ejus in con
fessióne, et in psalmis jubi
lémus ei. 

Hódie, si vocem Dómini 
audiéritis, nolite obduráre 
corda vestra. 

Quóniam Deus magnus 
Dóminus, et Rex magnus 
super omnes deos : quó
niam non repéllet Dóminus 
plebemsuam: quia in manu 
e jus sunt omnes fi n es terrae, 
et altitúdines móntium ipse 
cónspicit. 

Nolíte obduráre corda 
vestra. 

Quóniam ipstus est mare, 
et ipse fecit illud, et átidam 
fundavérunt manus ejus: 
venite, adorémus, et proci
dámus ante Deum : ploré
mus coram Dómino, qui fe
cit nos, quia ipse est Dómi
nus Deus noster; nos autern 
pópulus ejus, et oves pás
cuae ejus. 

Hódie, si vocem Dómini 
audiéritis, nolíte obduráre 
corda vestra. 

Sicut in exacerbatióne se
cúndum diem tentatiónis 
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tában, hol atyáitok meg- in desérto : ubi tentavérunt 
kisértettek engem, próbára me patres vestri, probavé
tettek, bár látták műveimet. run t et vidérunt ópera mea. 

Meg ne keményítsétek szl- Nolite obduráre corda 
veteket. vestra. 

Negyven esztendeig igen Quadragfnta annis pró-
közel voltam e nemzedék- ximus fui generatlőni huic, 
hez, s azt mondottam : et dixi : Semper hi errant 
Szüntelenül tévelyegnek corde ; ipsi vero non cogno
ezek szivükben, és nem is- vérunt vias meas : quibus 
merik utaimat, s azért meg- jurávi in ira mea : Si introl
esküdtem nekik haragom- bunt in réquiem meam. 
ban : Nem mennek be nyu-
galmamba. , 

Ma, ha az Ur szavát hall
játok, meg ne keményli
sétek sziveteket. 

Ismételjük : Ma, ha az úr 
szavát halljátok, meg ne 
keménylts_étek szlveteket. 

Himnusz. 

Zengj ma, ajkam: a dicső 
Dl ja lett a pálmaági [harc 

Zengd el, ajkam, a keresztfa 
Győzedelmi szent dalát: 
Üdvözltőnk holta győzött 
Életet nyert a világ. 

Bűnbe döntött ősszülőnkre 
Ráhajolt az Ég kegye : 
Amidőn a tiltott étken 
Elveszett az élete, 
Istenünk a fára rótta : 
Fának átkát megvegye. 

Azt kivánta üdvösségünk, 
Életünk, mely elveszett, 
A gonosznak cselvetését, 
Hogy magas tény törje meg 
S arról adjon gyógyltó Irt, 
Ami adta a sebet. 

Szent időknek telje jöttén 
Földre szállt, ki Egyszülött 

Hódie, si vocem Dómini 
audiéritis, nóllte obduráre 
corda vestra. 

Repetitur : Hódie, si vo
cem Dómini audiéritis, no
Ute obduráre corda vestra. 

Hymnus. 

Pange, lingua, gloriősi 
Láuream certáminis, 

Et super Crucis trophaéo 
Dic triúmphum nóbilem : 
Quáliter Redémptor orbis 
Immolátus vicerit. 

De paréntis protoplAsti 
Fraude Factor cóndolens, 
Quando pomi noxiális 
In neeem morsu ruit : 
Ipse lignum tunc notávit, 
Damna ligni ut sólveret. 

Hoc opus nostrae salútis 
Ordo depopóscerat ; 
Multifórmis proditóris 
Ars ut artem fálleret, 
Et medélam ferret inde, 
Hostis unde laéserat. 

Quando venit ergo sacri 
Plenitúdo témporis, 
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És teremtő erejében 
Áll az ég és föld fölött : 
Szűzi méhben Istenember 
Test porába öltözött. 

Sir a Gyermek jászolában, 
l(int sikolt az éjtszaka ; 
Nyűtt ruhába, rongyba rejt
Védi őt a Szíizanya. · [ve 
6, az lsten gyenge teste 
Szíik pólyába takarva l 
Szentháromság egy" Istennek 
Üdv, dicsöség, tisztelet, 
Az Atyának, egy Fiának, 
Szentléleknek zengjetek 
Szent nevére porba hullva 
Mondjunk áldó éneket. 

Amen. 
Elsö nocturnus. 

Ant. Boldog ember. 
r. zsoltár. 

Boldog ember, kl el nem 
indul a gonoszok taná

csán, meg nem áll a bíinö
söknek útján, *és le nem ül 
a pestis székére. 

Hanem az úr törvényében 
leli kedvét, •s éjjel-nappal 
eszében forgatja törvényét l 

Olyan, mlnt a folyóviz 
mellé ültetett fa, •mely 
gyümölcsét idejében meg
hozza, 

És melynek lombja le 
nem hull. "'Mindenben, ami
hez fog, boldogul. 

Nem igy járnak a gono
szok, nem Igy, *hanem úgy, 
miként a por, rnelyet a föld 
szfnéröl a szél elsodor. 

Missus est ab arce Patris 
Natus, orbis Cónditor ; 
Atque ventre virgináJi 
Carne amictus pródiit. 

Vagit infans inter arcta 
Cónditus praesépia : 
Membra pannis involúta 
Virgo Ma ter· álligat : 
Et Dei manus pedésque 
Stricta cingit fáscia. 
Sempitérna sit beátae 
Trinitáti glória, 
Aequa Patri, Filióque; 
Par decus Paráclito : 
Unius Trinique nomen 
Laudet univérsitas. 

Amen. 
ln I Nocturno. 

Ant. Beátus vir. 
Psalmus r. 

Beátus vir, qui non ábiit 
in consílio impiórum, 

et in via peccatórum non 
stetit, •et in cáthedra pesti
léntiae non sedit : 

Sed in lege Dómini vo
lúntas ejus, •et in lege ejus 
meditábitur die ac nocte. 

Et erit tamquam lignum, 
quod plantátum est secus 
decúrsus aquárum, *quod 
fructum suum dabit in térn-
pore suo: 

Et fólium ejus non dé
fluet : •et ómnia quaecúm
que fáciet, prosperabúntur. 

Non sic fmpii, non sic : 
•sed tamquam pulvis, quem 
prójicit ventus a fácie terrae 

Ezért meg nem állnak Ideo non resúrgent ímpil 
Itéletkor a gonoszok, •sem , in judfcio : *neque pe c-
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az igazak gyülekezetében a l catóres in concílio jus. 
vétkesek. tórum. 

Mert az úr az igazak út- Quóniam novit Dóminus 
ját ismeri, *de elvész az viam justórum : *et iter 
istentelenek ösvénye. impiórum períbit. 

Dicsőség az Atyának és Glória Patri, et Fílio, *e-t 
Fiúnak *és Szentlélek Spirítui Sancto. 
Istennek. • 

1 

Miképpen kezdetben volt, Sicut erat in princípio, 
most van, *és lesz mind- , et nunc, et semper, *et in 
örökkön örökké. Amen. saécula saeculórum. Amen. 

Ant. Boldog ember, ki eszé- Ant. Beátus vir, qui in 
ben forgatja az úr törvényét. lege Dómini meditátur. 

Ant. Szolgáljatok az Ant. Servite Dómino. 
úrnak. 

z. zsoltdr. 

Miért dühöngenek a nem
zetek, •terveznek cél

talan dolgokat a népek? 
A föld királyai felkelnek, 

egybe$yűlnek a fejedelmek 
*az Ur ellen s az ő Fel
kentje ellen. 

Szakltsuk széjjel láncu
kat, *rázzuk le magunkról 
igájukat! 

A mennyekben lakó ki
neveti őket, *az úr kigú
nyolja őket. 

Szól majd hozzájuk ha
ragjában, *megrémíti őket 
bosszúságában. 

Sionnak, az ő szent he
gyének királyává engem 
tett meg ; *és hirdetem 
rendeletét. 

Szólt ugyanis hozzám az 
úr: *Fiam vagy te, a mai 
napon nemzettelek én téged. 

Kérd tőlem, és neked· 
adom a nemzeteket örök
ségedül, *s a föld határait 
osztályrészedül. 

Psalmus z. 

Q uare fremuérunt gen
tes, *et pópuli meditáti 

sunt inánia? 
Astitérunt reges terrae, 

et prlncipes convenérunt in 
unum *advérsus Dóminum, 
et advérsus Christum ejus. 

Dirumpámus vincula eó
rum : *et projiciámus a no
bis jugum ipsórum. 

Qui hábitat in caelis, 
irridébit eos : *et Dóminus 
subsannábit eos. 

Tunc loquétur ad eos in 
ira sua, *et in furóre suo 
con.turbábit eos. 

Ego autern constitútussum 
Rex ab eo super Sion mon
tem sanetum ejus, *práe
dicans praecéptum ejus. 

Dóminus dixit ad me : 
*Filius meus ~s tu, ego hó
die. génui te. 

Póstula a me, et dabo 
tibi gentes hereditátern 
tuam, *et possessiOnem 
tuam términos terrae. 
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Kormányozd őket vas
vesszővel, *cserépedényként 
törjed össze őket. 

Nos hát, királyok, okul
jatok, *földnek ltélöi ta-
nuljatok l . 

Szolgáljatok az Urnak 
rettegve,'* újjongjatok előtte 
remegve. 

Tanuljatok fegyelmet, 
hogy fel ne gerjedjen az úr 
haragja, *s az igaz útról 
el ne vesszetek. 
Midőn haragja hirtelen 

fellobban : *kik benne bíz
nak, boldogok mindnyájanl 

Dicsőség az Atyának. 
Ant. Szolgáljatok az úr

nak rettegve, ujjongjatok 
előtte remegve. 

Ant. Kelj fel. 

3· zsoltár. 

U ram, de sokan vannak, 
kik szorongatnak engem, 

*de sokan kelnek föl elle
nemi 

De sQkan mondják felő
lem: *Nincsen segítsége 
lstenében! 

Am te, Uram, oltalmazóm 
vagy nekem, *fel magasztalsz 
és felemeled fejem. 

Hangos szómmal az úr
hoz kiáltok, *s ő szent he
gyéről meghallgat engem. 

Aludni tértem, s álomba 
merültem, *és felébredtem, 
mert óv az úr engem. 

Nem félek az ezernyi 
néptől, mely köröskörül 
reám tör. *Kelj fel, Uram, 
szabadíts meg Istenem l 

Hisz te megverted mind, 

Reges eos in virga fér
rea, *et tamquam vas flguli 
confrlnges eos. 

Et nunc, reges, intelll
gite : •erudímini, qui judi
cátis terram. 

Servíte Dórnino in ti
móre : *et exsultáte ei cum 
tremóre. 

Apprehéndite disciplí-
nam, nequándo irascátur 
Dóminus, *et pereátis de 
via justa. 

Cum exárserit in brevi ira 
ejus, *beáti omnes qui con
fidunt in eo. 

Glória Patri. 
Ant. Servíte Dórnino in 

timóre : et exsultáte ei cum 
tremóre .. 

Ant. Exsúrge. 

Psalmus 3· 

Dómine, quid multipli
cáti sunt qui tribulant 

me? *multi insúrgunt ad
vérsum me. 

Multi dicunt ammae 
meae: *Non est salus ipsi 
in Deo ejus. 

Tu autem, Dómine, sus
céptor meus es, *glória mea, 
et exáltans caput meum. 

Voce mea _ad Dóminum 
clamávi : *et exaudlvit me 
de monte sancto suo. 

Ego dormívi, et soporá
tus sum : *et exsurréxi, quia 
Dóminus suscépit me. 

Non timébo míllia pópuli 
circumdántis me : •exsúrge, 
Dómine, salvum me fac, 
Deus meus. 

Quóniam tu percusslsti 
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kik ok nélkül belém kö
töttek, •a bűnösök fogát 
összetörted. 

Az úrtól jő a segítség, 
*legyen áldásod népeden. 

Dicsőség az Atyának. 
Ant. Kelj fel, Uram, sza

badíts meg Istenem. r. Szabaditsct meg, Isten, 
a kardtól lelkemet. 

:&· És. a kutya karmától 
az én egyetlenemet. 

Miatyánk (csendben, egé
szen addig :) 

r És ne vigy minket a ki
sértésbe. 

ij. De szabadíts meg a go
nosztól. 

Feloldozás. 

Hallgasd meg Urunk,Jézus 
Krisztus, szolgáid kö

nyörgését és könyörülj raj
tunk, ki az Atyával és Szent
lélekkel élsz és uralkodol 
mindörökkön örökké. 

ij. Amen. 
r. Add, kérlek, uram, ál

dásodat. 
Áldás. Örök áldásával áld

jon meg minket az örökké
való Atya. 

ij. Amen. 
jeremiás prófétábóL 

Elsli olvasmány. 
, Jer. 2, 12-17. 

Amuljatok el ezen, ti egek, 
és kapui borzadjatok 

'!leg nagyon, -úgymond az 
Ur. - Mert két gonoszságot 
művelt az én népem: elhagy
tak engem, az élő viz forrá
sát, és vizvermeket ástak 

omnes adversántes mihi sine 
causa : *dentes peccatórum 
con tri visti. 

Dómini est salus : •et 
super pópulum tuum be
nedictio tua. 

Glória Patri. 
Ant. Exsúrge, Dómine, 

salvum me fac, Deus meus. 
r. Erue a frámea, Deus, 

ánimam meam. 
ij. Et de manu canis 

únicam meam. 
Pater noster (secreto us

que ad). 
r. Et ne nos indúcas in 

tentatiónem. 
ij. Sed libera nos a malo. 

Absolutlo. 

Exáudi, Dómine jesu 
Christe, preces servó

rum tuórum, et miserére no
bis : Qui cum Patre et Spi
ritu Sancto vivis et regnas 
in saécula saeculórum. 

ij. Amen. 
t. Jube, domne, bene

dlcere. 
Bened. Benedictióne per

pétua benedícat nos Pater 
aetérnus. 

Jl.. Amen. 
De jeremla Prophéta. 

Lectio l. 
Cap. 2, 12-17. 

Obstupéscite, caeli, super 
hoc, et, portae ejus, 

desolámini veheménter, dl
cit Dqminus. Duo enim maia 
fecit pópulus meus: Me de
reliquérunt fontem aquae 
viv ae, et fodérunt sibi cis tér-
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maguknak, megrepedt vlz
vermeket, melyek nem tart
hatják meg a vizet l Vajjon 
szolga-e Izrael, vagy szol
gáló fia? Miért lett tehát 
prédává, mely fölött orosz
lánok ordítottak és hallat
ták hangjukat? Földét pusz
tasággá tették, városait fel
gyujtották, senki sem lakik 
bennük. Meggyaláztak té
ged Memfisz és Táfnesz fiai 
is fejed tetejéig. Nemde 
azért történt ez veled, mert 
elhagytad az Urat, a te Iste
nedet abban az időben, ami
kor az úton vezetett? 

nas, cistérnas dissipátas, 
quae continére non valent 
aquas. Numquid servus est 
lsrael,aut vemáculus?Quare 
ergo factus est in praedam? 
Super eum rugiérunt leónes, 
et dedérunt vocem suam, 
posuérunt terram ejus in so
litúdinem : civitátes ejus 
exústae sunt, et non est qui 
hábitet in eis. Fílii quoque 
Mémpheos et Taphnes cons
tupravérunt te usque ad vér
ticem. Numquid no11 istud 
factum est tibi, quia dereli
quísti Dóminum, Deum 
tuum, eo témpore, quo du
cébat te per viam? 

~. Te pedig, Uram, irgal- ~. Tu autem, Dómine, 
mazz nekünk. flr. Hála legyen miserére nobis. flr Deo grá-
az Istennek. tias. 

flr. Amikor segitségtil hiv- · Ilr· In die qua invocávi te, 
talak téged, Uram, azt mon- Dómine, dixlsti : Noli ti
dottad : Ne félj. *Elvállal- mére, • judicásti ca u sam 
tad ügyemet és megszaba- meam, et liberásti me, Dó
dltottál engem, Uram, Iste- mine, Deus meus. ~. In die 
nem. ~. Szorongatásom nap- tribulatiónis mea e clamávi 
ján hozzád kiáltottam, mert ad te, quia exaudlsti me. 
te meghallgattál engem. judicásti. 
El vállaltad. 

~. Add, kérlek, uram, ál- ~. jube, domne bene-
dásodat. dlcere. 

Áldás. Az Isten egyszü- Benedictio. Unigénitus 
Jött fia méltóztassék meg- Dei Fllius nos benedicere 
áldani és segiteni minket. et adjuváre dignétur. 

Ilr· Amen. Jlr. Amen. 

Második olvasmány. Lectio ll. 
jer. 2, 18-22. Cap. 2, 18---22. 

Most is mi dolgod van Et nunc quid tibi vis in 
Egyiptom útján, hogy via Aegypti, ut bibas 

zavaros vizet igyál? Es mi aquam túrbidam? et quid 
közöd az asszirok útjához, tibi cum via Assyriórum, ut 
hogy a Folyam vizét igyad? bibas aquam flúminis? Ar-
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Megfenyít téged gonoszsá
god, és megkorhol elpárto
lásod. Tudd meg és lásd: 
mily rossz és keserves dolog, 
hogy elhagytad az Urat, a te 
Istenedet, és hogy nincs 
benned az én félelmem, -
úgymond az úr, a seregek 
Istene. Már régtől fogva ösz
szetörted igámat, széttépted 
bilincseimet, és Igy szóltál : 
nem szolgálokl Mert minden 
magaslaton és minden lom
bos fa alatt lefeküdtél, te 
parázna leány ! Én mint ki
választott szőllővesszöt ül
tettelek el, egészen jó faj
tát ; miként is változtál át 
nekem rosszá, vadszőllő haj
tásává? Ha nátronnal mo
sod is magadat, és sok szap
panfüvet használsz is el, 
mégis tisztátalan vagy előt
tem gonoszsá~od miatt, -
úgymond az Ur lsten. 

-,. Te pedig, Uram ... 
~· Testvéreim messze tá

voztak tölem és ismerőseim 
*Mint idegenek, visszahú
zódtak tőlem. -,. Elhagytak 
engem társaim s akik ismer
tek engem. Mint. 

-,. Add, kérlek, uram, 
áldásodat. 

Áldás. A Szentlélek ke
gyelme világositsa fel érzel
münket és szivünket. 
~·Amen. 

Harmadik olvasmány. 
Jer. 2, 29-32. 

M iért emeltek panaszt el
lenem? Mindnyájan el

hagytatok engem, - úgy-

guet te malitia tua, et avér
sio tua increpábit te. Scito, 
et vide quia malum et arná
rum est reliquísse te Dó
minum, Deum tuum, et 
non esse timórem mei apud 
te, dícit Dóminus, Deus ex
ercítuum. A saéculo con
fregisti jugum meum, ru
pisti vincula mea, et di
xísti : Non sérviam. ln 
omni enim colle sublími, et 
sub omni ligno frondóso tu 
prosternebáris méretrix. 
Ego autern plantávi te vi
neam eléctam, omne semen 
verum: quómodo ergo con
vérsa es mihi in pravum, 
vlnea aliéna? Si láveris te 
nitro, et multiplicáveris 
tibi herbarn borith, macu
láta es in iniquitáte tua 
coram me, dícit Dóminus 
Deus. 

-,. Tu autem, Dómine ... 
~· Fratres mei elonga

vérunt se a me : et noti mei. 
*Quasi aliéni recessérunt a 
me. -,. Dereliquérunt me 
próximi mei, et qui me no
vérunt. Quasi. 

-,. jube, domne, bene
dícere. 

Bened. Spirítus Sancti 
grátia illúminet sensus et 
corda nostra. 
~·Amen. 

Lectio iii. 
Cap. 2, 29-32. 

Q uid vultis mecum ju
dicio conténdere? Om

nes dereliquístis me, dicit 
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lllond az Úr. -Hiába ver
tem meg fiaitokat, nem kell 
nekik a fegyelem; kardotok 
megemésztette prófétáito
kat: mint a pusztltó orosz
lán, olyan a ti nemzet§égtek! 
Figyelmezzetek az Ur igé
jére : vajjon pusztasággá 
lettem-e én Izraelnek, vagy 
a sötétség főldévé? Miért 
mondja hát az én népem : 
eltávoztunk ! Nem térünk 
többé vissza hozzád! Vajjon 
megfeledkezik-e ékszeréről a 
sz űz, vagy övéről a menyasz
szony? Az én népem azonban 
megfeledkezett rólam meg
számlálhatatlan napok óta! 
"f. Te pedig Uram ..• 

}l.. Figyelj reám, Uram, s 
halld meg ellenségeim sza
vát. *Vajjon rosszal fizet
nek-e ők a jóért? Mert ver
met ástak lelkemnek. W. 
Emlékezzél meg arról, hogy 
szlned elé állottam, hogy jót 
szóljak értük s elfordltsam 
haragodat tőlük. Vajjon. 
Figyelj. 

Második noeturnus. 
Ant. Mily csodálatos. 

8. zsoltdr. 

Uram, mi Urunk, •mily 
csodálatos az egész vi

lágon a te neved ! 

Hisz az egeknél fensége
sebb •a te dicsőséged. 

Kisdedek és csecsemők 
szájával hirdetteted ellen
ségeiddel szemben dicsérete-

Oliici um . 

Dóminus. Frustra percússi 
filios vestros, disciplinarn 
non recepérunt : devorávit 
gládius vester Prophétas ve
stros, quasi leo vastátor ge
nerátio vestra. Vidéte ver, 
bum Dómini : Numquid so
litúdo factus sum lsraéli, 
aut terra serótina? Quare 
ergo dixit pópulus meus : 
Recéssimus, non veniémus 
ultra ad te? Numquid obli
viscétur virgo ornaménti 
sui, aut sponsa fásciae pe
ctorális suae? pópulus vero 
meus obiltus est mei diébus 
innúmeris. y. Tu autem, 
Dómine.,. 

Jl.. Atténde, Dómine, ad 
me, et audi voces adversa
riórum meórum : *Num
quid rédditur pro bono ma
Ium, quia fodérunt fóveam 
ánimae meae? W. Recordáre, 
quod stéterim in conspéctu 
tuo, ut lóquerer pro eis 
bonum, et avérterem indi
gnatiónem tuam ab eis. 
Numquid. Atténde. 

ln n Nocturno. 
Ant. Quam admirábile. 

Psalmus 8. 

Dómine, Dóminus noster, 
•quam admirábile est 

nomen tuum in univérsa 
terra! 

Quóniam eleváta est ma
gnificéntia tua, *super caelos. 

Ex ore infántlum et lac
téntium perfecísti laudem 
propter inimicos tuos, *ut 

2 
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det, *hogy tönkretedd az el
lenséget s a bosszúra kelc5t. 

Hiszen ha nézem egedet, 
ujjaid alkotását, *a holdat 
és a csillagokat, melyeket 
alapít ottál. 

Mi az ember, hogy figye
lemre méltatod, *és mi az 
emberfia, hogy meglátoga
tod? 

Kevéssé tetted őt kisebbé 
az angyaloknál, dicsőséggel 
és tisztelettel koronáztad 
meg, *és kezed müvei fölé 
állitotta d, 

·uba alá vetettél minde~ 
neket : *minden . juhot és 
minden barmot, és hozzá a 
mezei vadat, 

Az égi madarat s a ten
geri halat, *mely a tenger 
ösvényein halad. 

Uram, mi Urunk, *mily 
csodálatos az egész világon 
a te neved l 

Dicsőség az Atyának. 
Ant. Mily csodálatos a te 

neved, Uram, az egész vi
lágon. 

Ant. Trónodra ültél. 

9· zsolt dr. l. 

Uram, teljes szlvemből di
csérlek, *hirdetem min

den csodatettedet. 
Örvendezem és ujjongok 

benned, *zsoltárral dicsől
tem, óh Fölséges, nevedet l 

Mert ellenségeim meghát
ráltak, *szined elc5tt meg
inogtak s elpusztultak. 

déstruas inimlcum et ultó
rem. 

Quóniam vidébo caelos 
tuos, ópera digitórum tuó
rum : *lunam et stellas, 
quae tu fundásti. 

Quid est homo, quod me
mor es ejus? *aut fllius 
hóminis, quóniam visitas 
eum? 

Minuisti eum paulo mi
nus ab Angelis, glória et 
honóre coronásti eum : *et 
constitulsti eum super ó per a 
mánuum tuárum. 

Omnia subjeclsti sub 
pédibus ejus, *oves et boves 
univérsas : lnsuper et pé
cora campi. 

Vólucres caeli, et pisces 
maris, *qui perámbulant 
sémitas maris. 

Dómine, Dóminus nos
ter, *quam admirábile. est 
nomen tuum in univérsa 
terra l 

Glória Patri. 
Ant. Quam admirábile 

est nomen tuum, Dómine, 
in univérsa terra l 

Ant. Sedisti super thro
num. 

Psalmus 9· i. 

Confitébor tibi, Dómine, 
in toto corde meo: *nar

rábo ómnia mirabllia tua. 
Laetábor et exsultábo in 

te : *psallam nóminl tuo, 
Altlsslme. 

In converténdo inimlcum 
meum retrórsum : *lnfir
mabúntur, et perlbunt a 
fácie tua. 
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Mert felkaroltad peremet 
és ügyemet, •trónodra ültél 
s igazságosan ítéltél. 

Megdorgáltad a nemzete
ket, s az istentelen elveszett, 
•eltörölted örökkön-örökre 
nevüket; 

Az ellen kardja végleg 
lehanyatlott, •rombadön
tötted városaikat, 

Miként a hang, úgy tűl:Jt 
el emlékük. *Ime az Ur 
mindörökké trónol, 

ltéletre készen tartja tró
nusát, *és megltéli igazság
gal a föld kerekségét, ki
mondja a népek fölött igaz
ságos ítéletét. 

Igy lett az úr a szegény
nek menedéke, *szoronga
tásai között alkalmas ide5-
ben segitője. 

Bizzanak is benned, kik 
ismerik nevedet, •mert nem 
hagyod el, Uram, a téged 
keresőket. 

Dicsőség az Atyának. 
Ant. Trónodra ültél s 

igazságosan ftéltél. 
Ant. Kelj fel, Uram. 

9· zsoUár. II. 

Zengjetek az úrnak, ki 
a Sionon lakik, *hirdes

sétek a nemzetek közt tet
teit; 

Mert megemlékezett ró
luk, ki számonkéri a vért, 
•nem feledte el a szegények 
jajveszékelését. 

Könyörülj rajtam, Uram, 
*nézd, megalázott az ellen l 

Quóniam fecisti judlcium 
meum et causam meam : 
•sedlsti super thronum, qui 
júdicas justftiam. 

lncrepásti gentes, et périit 
lmpius : *nomen eórum de
lésti in aetérnum, et in 
saéculum saéculi. 

lnimlci defecérunt frá
meae in finem : •et civi
tátes eórum destruxísti. 

Pérlit memória eórum 
cum sónitu : •et Dóminus 
in aetérnum pérmanet. 

Parávit in judieia thro
num suum : •et ipse judi
cábit orbem terrae in aequi
táte, judicábit pópulos in 
justitia. 

Et factus est Dóminus 
refúgium páuperi : •adjú
tor in opportunitátibus, 
in tribulatióne. 

Et sperent in te qui nové
runt nomen tuum : •quó
niam non dereliquísti quae
réntes te, Dómine. 

Glória Patri. 
Ant. Sedisti super thro

num, qui júdicas justltiam. 
Ant. Exsúrge, Dómine. 

Psalmus 9· ii. 

Psállite Dómino, qui há
bitat in Sion : •annun

tiáte inter gentes stúdia 
ejus: 

Quóniam requírens sán
guinem eórum recordátus 
est : •non est obiltus cla
mórem páuperum. 

Miserére mei, Dómine: 
•vide humilitátem meam 
de inimicis meis. 
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De te fölemelsz a halál 
kapuiból engem, *hogy hir
dessem teljes dicséretedet, 
Sion leányának kapuiban 

Ujjongva zengjem seglt
ségedet. *A maguk-ásta ve
rembe süllyedtek a nemze
tek, 

A tőrben, melyet elrej
tettek, *saját lábuk akadt 
meg. 

Nyilatkozott az úr, Ité
letet tartott, *saját keze 
művein fennakadt a gonosz. 

Térjenek az alvilágba a 
vétkesek, *az lstenről meg
feledkezett összes nemzetek! 

Mert nem marad a sze
gény mindvégig feledve, 
•nem vész el örökre a sze
gények reménye. 

Kelj fel, Uram ! Ember 
ne legyen elbizakodott, *szí
ned előtt ítéletre kerülje
nek a nemzetek. 

Rendelj, Uram, föléjük 
törvényhozót, *hadd tud
ják meg a nemzetek, hogy 
csak emberek. 

Dicsőség az Atyának. 
Ant. Kelj fel, Uram, em

ber ne legyen elbizakodott. 
"8f. Az oroszlán szájától 

szabadlts meg, Uram, en
gem. 

Jl>. És a bölények szarvá
tól az én csekélységemeL 

Miatyánk (csendben egé
szen addig :) 

"8'. És ne vigy minket a 
klsirtésbe. 

}l>. De szabadíts meg a 
gonosztól. 

Qui exáltas me de portis 
mortis, *ut annúntiem om
nes laudatiónes tuas in 
portis fíliae Sion. 

Exsultábo in salutári tuo: 
*infíxae sunt gentes in in
téritu, quem fecérunt. 

In láqueo isto, quem 
abscondérunt, *compre-
hénsus est pes eórum. 

Cognoscétur Dóminus 
judieia fáciens: *in opé
ribus mánuum suárum 
comprehénsus est peccátor. 

Convertántur peccatóres 
in inférnum, *omnes gentes 
quae obliviscúntur Deum. 

Quóniam non in finem 
oblívio erit páuperis : *pa
tiéntia páuperum non perí
bit in finem. 

Exsúrge, Dómine, non 
confortétur homo : *judi
céntur gentes in conspéctu 
tuo. 

Constítue, Dómine, le
gislatórem super eos : *ut 
sciant gentes quóniam hó
mines sunt. 

Glória Patri. 
Ant. Exsúrge, Dómine, 

non 'praeváleat homo. 
"8'. De ore leónis libera 

me, Dómine. 

}l>. Et a córnibus uni
córnium humilitátem meam. 

Pater noster( secreto us q u e 
ad) 

"8'. Et ne nos indúcas in 
tentatiónem. 

}l>. Sed líbera nos a malo. 
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Feloldozás. 

Annak a kegyessége és ir
galmassága segitsen 

minket, aki az Atyával és 
Szentlélekkel együtt él és 
uralkodík mindörökkön 
örökké. J:y. Amen. 

W. Add, kérlek, uram, ál
dásodat. 

Aldás. A mindenható 
Atya lsten legyen irántunk 
könyörületes és kegyes. 

J:y. Amen. 

Szent Leó pápa beszéde. 
Negyedik olvasmány. · 

Itt van kedveseim, az úr 
szenvedésének számunkra 

és az egész világ számára 
drága ünnepe, és nem en
gedi, hogy a lelki örömök 
ujjongása között hallgas-. 
sunk. Mert ámbár nehéz 
dolog ugyanarról az ünnep
ről többször méltón és 
megfelelő módon beszélni, 
a papnak még sem szabad 
az isteni irgalom ily nagy 
titkáról a hivő nép előtt hall
gatnia. Az anyag ugyanis, 
éppen azért, mert elmond
hatatlan, lehetövé teszi 
a beszédet, s a mondani
való sem hiányozhatik, 
mert sohasem lehet elég az, 
amit mondunk. Hajoljon 
meg tehát az emberi gyen
geség az lsten dicsősége 
előtt s valahányszor az O 
irgalmasságának tetteit fej
tegeti,mindannyiszor érezz!! 
alkalmatlanságát. Fáradoz
zunk érzésünkkel, igyekez-

Absolutlo. 

Ipsfus pietas . et miseri
córdia nos ádjuvet, qui 

cum Patre et Spiritu Sancto 
vivit et regnat in saécula 
saeculórum. 

J:y. Amen. 
r. jube, domne, bene

dicere. 
Benedictio. Deus Pater 

omnipotens sit nobis pro
pitius et clemens. 

J:y. Amen. 

Sermo sancti Leónis Papae. 
Lectio iv. 

Desideráta nobis, dilec
tissimi, et univérso op

tábilis mundo actest festívi
tas Dominieae pass10ms, 
quae· nos inter exsultatió
nes spiritálium gaudiórum 
silére non pátitur. Quia etsi 
difficile est, de eádem sol
lemnitáte sáépius digne ap
téque dissérere : non est 
tamen liberum sacerdóti 
in tanto divinae miseri
cÓrdiae sacraménto fidé
libus pópulis subíráhere 
sermónis officium : cum 
ipsa matéria ex eo quod 
est ineffábilis, fandi tril;>uat 
.facultátem ; nec possit de
ffcere quod dicátur, duni 
numquam potest satis esse 
quod dlcitur. Succúmbat 
ergo humána infirmitas gló
riae Dei, et in explicándis 
opéribus misericórdiae ejus, 
írnparern se semper invéniat. 
Laborérnus sensu, haereA
mus ingénío, deficiárnus eló-
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zünk értelmünkkel, meritsük 
ki ékesszólásunkat : jó, ha 
nekünk még az is kev~s, amit 
helyesen érzünk az Ur felsé
gérőL f. Te pedig, Uram ... 

&. Elzárta utaimat az el
lenség, Jesett reám, mint az 
oroszlán a rejtekhelyén, el
töltött s megrészegített a 
keserűséggel : a halál ver
mébe vitték Je éltemet s 
követ állítottak elém. •Lásd 
meg, Uram, gonoszságukat 
és vállald el lelkem ügyét, 
én életem védője. f. Nevet 
rajtam az én egész népem, 
gúnydalt énekel egész nap._ 
Lásd meg. 

f. Add, kérlek, uram, ál
dásodat. 

Áldás. Adja meg nekünk 
J<risztus az örök élet örö
meit. &· Amen. 

ötödik olvasmány. 

Noha ugyanis a próféta 
azt mondja : Keressé

tek az Uratésmeger6södtö!t, 
keressétek szüntelenül szl
nét - mégsem szabad sen
kinek sem azt gondolnia, 
hogy teljesen meg is ta
lálja azt, amit keres, hogy 
abba ne hagyja a sietést az, 
aki elmulasztotta az elin
dulást. Már pedig az lsten 
valamennyi műve közül, 
melyben az emberi csodál
kozás figyelme fárad, vaj
jon mi gyönyörködteti és mi 
haladja meg jobban értel
münk működését, mint . a 
Megváltó szenvedése? Ö, 

quio : bonum est, ut nobis 
parum sit, quod étiarn recte 
de Dómini majestáte sentl
mus. r. Tu autem, Dómine ..• 

&. Conclúsit vias meas 
inimicus, insidiátor factus 
est mihi sicut leo in abscón
dito, replévit et inebriávit 
me amaritúdine : deduxé
runt in Jacum mortis vitam 
meam, et posuérunt lápi
dem contra me. •Vide, Dó
mine, iniquitátes illórum: et 
júdica causam ánimae 
meae, defénsor vitae meae. 
r. Factus sum in derisum 
omni pópulo meo, cánticum 
eórum tota die. Vide. 

f. jube, domne, bene
dlcere. 

Benedictio. Christus per
pétuae det nobis gáudia 
vitae. &. Amen. 

Lectio v. 

Dicénte enim Propbéta : 
Quaérite Dóminum, et 

confirmámini, quaérite fá
ciem ejus semper ; némini 
praesuméndum est, quod 
totum quod quaerit, invé
nerit, ne désinat propin
quáre, qui cessárit accédere. 
Quid autern inter ómnia 
ópera Dei, in quibus hu
mánae admiratiónis tatigá
tur inténtio, ita contempla
tiónem mentis nostrae et 
obléctat et súperat, sicut 
pássio Salvatóris? Qui ut 
humánum genus vinculis 
mortlferae praevaricatiónis 
absólveret, et saeviénti diá-
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hogy az emberi nemet a ha
láltokozó törvényszegés bi
lincseitől megszabadftsa, a 
dühöngő ördög előtt felsé
gének hatalmát elrejtette 
s a mi csekélységünk gyen
geségét állitotta eléje. Ha 
ugyanis ez a kegyetlen és 
kevély ellenség az Isten 
irgalmasságának szándékát 
meg tudhatta volna, akkor 
a zsidók lelkét szelidség
gel mérsékelte volna és 
igazságtalan gyűlölködéssei 
nem tüzelte volna, hogy el ne 

boio poténtiam suae majes
tátis occúluit, et infirmitá
tem nostrae humilitátis ob
jécit. Si enim crudélis et 
supérbus inimfcus consilium 
misericórdiae Dei nosse po
tufsset, judaeórum ánimos 
mansuetúdine pótius tem
peráre, quam injústis ódiis 
studulsset accéndere : ne 
ómnium captivórum amitte
ret servitútem, dum nihil sibi. 
debéntis perséquitur libertá
tem. -,.Tu autem, Dómine ... 

veszítse valamennyi fo}:lyának szolgálatát, mlg Annak 
szabadságát üldözi, aki semmivel sem tartozott neki. -,.Te 
pedig, Uram ... 

llr· Ments meg engem, Is
ten, mert a vizek a lelkemig 
hatoltak, ne fordltsd el ar
codat tőlem. * Mert szoron
gatásban van részem, hall
gass meg engem, Uram, én 
Istenem. -,. ügyelj lelkemre 
és szabadítsd meg : ellen
ségeim miatt ments meg 
engem. Mert. 

Y. Add, kérlek, uram, ál
dásodat. 

Áldás. Az 6 szeretetének 
tüzét gyullassza fel szlvünk
ben az Isten. 

llr· Amen. 

Hatodik olvasmány. 

Megcsalta tehát őt saját 
gonoszsága. Halálra 

juttatta az Isten fiát, de 
ez az emberek valamennyi 
fiának javára szolgált. Ki
ontotta az igaz vért, de az 
engesztelést nyujtott a vi
lágért s váltságdíj és ital 

llr· Salvum me fac, Deus, 
quóniam intravérunt aquae 
usque ad ánimam meam : 
ne avértas fáciem tuam a 
me; *Quóniam tríbulor, 
exáudi me, Dómine, Deus 
meus. -,. Inténde ánimae 
meae, et libera eam : prop
ter inimfcos meos éripe me. 
Quóniam. 

-,. jube, domne, bene
dlcere. 

Benedictio. Ignem sui 
amóris accéndat Deus in 
córdibus nostris. 

llr· Amen. 

Lectio vl. 

Feféllit ergo illum ma
lignitas sua, íntulit 

supplicium Fílio Dei, quod 
cunctis fíliis hóminum in 
remédium verterétur. Fudit 
sánguinem justum, qui 
reconciliándo mundo et pré
tium esset et póculum. 
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lett. Az úr vállalta, amit l Suscépit Dóminus, quod se
akaratának elhatározásából cúndum propósitum suae 
maga választott. Kiszolgál- voluntátis elégít. Admísit 
tatta magát a dühöngök is- in se ímpias manus turén
tentelen kezének, de azok, tium : quae dum próprio 
m!g saját vétkükön fárad- incúmbunt scéleri, tamu
tak, a Megv_áltónak tettek látae sunt Redemptóri. Cu
szolgálatot. O pedig gyi! ko- jus étiarn circa interfectóres 
sai iránt is oly kegyesen suos tanta erat pietátis 
érzett, hogy a keresztről is afféctio, ut de Cruce súppli
arra kérte atyját, ne álljon cans Patri, non se vindicári, 
bosszút érte, hanem bocsás- sed illis postuláret ignósci. 
son meg nekik. "f. Te pedig, "f. Tu autem, Dómine ... 
Uram ... 

lJ>. Ne légy hozzám, Uram, 
idegen, irgalmazz nekem a 
gonosz napon, valljanak szé
gyent mindazok, akik ül
döznek engem *és ne vall
jak szégyent én. "f. Vall
janak szégyent ellenségeim 
mind, kik életemre törnek. 
És. Ne légy. 

Harmadik nocturnus. 
Ant. Miért, Uram? 

9· zsoltdr. lll. 

Miért távoztál el, Uram, 
oly messzire? *Miért 

tekintesz félre a szaronga
tás idején? 
Tűz égeti a szegényt, m!g 

a gonosz kevélykedik, *fog
ják meg öket saját kigon
dolt terveik ! 

Hisz dicsekszik lelke kí
vánságaival a gonosz, *és 
boldognak mondják az is
tentelent. 

Az Urat a bűnös ingerli, 
*nagy haragjában nem ke
resi. 

!J>. Noli esse mihi, Dó
mine, aliénus : parce mihi 
in die maia ; confundántur 
omnes qui me persequúntur, 
*Et non confúndar ego. 
"f. Confundántur omnes 
inimíci mei, qui quaerunt 
ánimam meam. Et. Noli. 

In III Nocturno. 
Ant. Ut quid, Dómine. 

Psalmus 9· iii. 

Ut quid, Dómine, re
cess!sti longe, *déspicis 

in opportunitátibus, in tri
bulatióne? 

Dum supérbit ímpius, in
cénditur pauper : *compre
hendúntur in cons!liis qui
bus cógitant. 

Quóniam laudátur pec
cátor in desidériis ánimae 
suae : *et iníquus bene
d!citur. 

Exacerbávit Dóminum 
peccátor, *secúndum multi
túdinem irae suae non quae-
rA+. 
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Előtte nincsen lsten, 
•utal szennyesek minden 
időben. 

Messze vannak tőle lté
leteid, •mind leigázza ellen-
ségeit. . 

Mert Igy szól szfvében : 
*Én meg nem ingok, nem
zedékről nemzedékre baj 
nélkül maradok. 

Szája csupa átok, keserű
ség, álnokság, •nyelve alatt 
fájdalom és gonoszság. 

Gazdagokkal lesben ül a 
rejtekben, *hogy megölj~ 
az ártatlant. · 

Szeme kémleli a szegényt, 
•mint barlangjában az 
oroszlán, leskelődik rejte
kén. 

Leskelődik, hogy a sze
gényt megragadja, *hogy a 
szegényt megragadja s ma
gával hurcolja. 

Hálójával leteríti, •s ha 
leroskadnak s összeesnek, 
hatalmába keriti a szegé
nyeket. 

Mert Igy szól szivében : 
Megfeledkezett róluk az Is
ten l • Elfordította arcát és 
nem látja többé öket l 

Dicsőség az Atyának. 
Ant. Miért távoztát el, 

Uram, oly messzire. 
Ant. Kelj föl. 

9· zsoltár. I V. 

Kelj fö_l, Uram, Isten l 
Emeld föl kezedet, •ne 

feledd el a szegényeket l 
Miért gúnyolja a gonosz 

Non est Deus in conspéctu 
ejus : *inquinátae sunt viae 
illfus in omni témpore. 

Auferúntur judieia tua a 
fácie ejus : •ómnium inimi
córum suórum dominábitur. 

Dixit enim in corde suo : 
*Non movébor a genera
tlőne in generatiónem sine 
malo. 

Cujus maledictióne os pte
num est, et amaritúdine, 
et dolo : •sub lingua ejus 
labor et dolor. 

Sedet in insídiis cum 
dívitibus in océúltis, •ut 
interffciat innocéntem. 

Oculi ejus in pAuperem 
respiciunt : "'insidiátur in 
abscóndito, quasi leo in 
spelúnca sua. 

Insidtátur ut rápiat pAu
perem : *rápere páuperem, 
dum áttrahit eum. 

In láqueo suo humiliAbit 
eum : *inclibánit se, et 
cadet, cum dominát us fúerit 
pá u perem. 

Dixit enim in corde suo: 
Obiltus est Deus, •avértit 
fáciem suam ne videat in 
finem. 

Glória Patri. 
Ant. Ut quid, Dómine, 

recesslsti longe? 
Ant. Exsúrge. 

Psalmus. 9· iv. 

Exsúrge, Dómine Deus, 
· exaltétur manus tua : 

•ne obliviscárls pAuperum. 
Propter quid irritávit lm-
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az Istent? * Miért mondja 
szivében : Nem büntet l 

Látod, hiszen te figyeled 
a kint s a gyötrelmet, *jut
tasd tehát tenkezedbe őket! 

Magát a szegény tereád 
bízza, *az árvának te vagy 
a segítője. 

Törd össze a bűnösnek s 
a gonosznak karját, *keres
sék csak gonosztettét, de 
meg ne találják ! 

Uralkodjék az úr örök
kön-örökké, *pusztuljatok 
országából, ti nemzetek. 

A szegények kivánságát 
az úr meghallgatta, *szivük 
óhajtását füled meghallotta, 

Hogy árvának és elnyo
mottnak igazságot tégy, *s 
ember többé a földön el ne 
bizakodjék. 

Dicsőség az Atyának. 
Ant. Kelj fel, Uram, 

Istenem, emeld föl. kezedet ! 
Ant. Igaz az úr. 

zo. zsoltár. 

Az úrban bizom .én. Ho
gyan mondhatjátok ne

kem : *menekülj, mint ma
dár a hegyekbe? 

Mert im a bűnösök ki
feszítik az íjat, tegezbe rak
ják nyilaikat, *hogy lenyi
lazzák a sötétben az egye
nes szivűeket. 

Ha semmibe sem veszik 
végzéseidet, *az igaz aklcor 
mit tehet? 

Szent templomában van 

pius Deum? *dixit enim in 
corde suo : Non requiret. 

Victes quóniam tu labó
rem et dolórem consideras : 
*ut tradas eos in manus tuas. 

Tibi derelletus est pau
per : *órphano tu eris ad
jútor. 

eóntere bráchium pecca
tóris et malígni : *quaeré
tur peccátum illius, et non 
inveniétur. 

Dóminus regnábit in 
aetérnum, et in saéculum 
saéculi : *peribitis, gentes, 
de terra illius. 

Desidérium páuperum 
exaudivit Dóminus: *prae
paratiónem cordis eórum 
audivit auris tua. 

judicAre pupillo et hú
mili, *ut non appónat ultra 
magnificare se homo super 
terram. 

Glória Patri. 
Ant. Exsúrge, Dómine 

Deus, exaltétur manus tua. 
Ant. justus Dóminus. 

Psalmus Io. 

In Dórnino confido : quó
modo dicitis ánimae 

meae : *Tránsmigra in mon
tem' sicut passer? 

Quóniam ecce peccatóres 
intendérunt arcum, para
vérunt sagittas suas in 
pháretra, *ut sagittent in 
obscúro rectos corde. 

Quóniam quae perfecisti, 
destruxérunt: *justus au
tem quid fecit? 

Dóminus in tempio 
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az úr, *áll az egekben az úr 
trónusa. 

Szeme a szegényre tekint, 
*szempillái vizsgálják az 
emberek fiait. 

Vizsgálja az úr az igazat 
s az istentelent, *s önlelkét 
gyűlöli, ki gonoszságot sze
ret. 
Tőröket hullat a bűnö

sökre, *tűz, kén és szélvihar 
lesz kelyhük osztályrésze. 

Mert igaz az úr s az igaz
ságot kedveli, •arca az igaz
ságot nézi. 

Dicsőség az Atyának. 
Ant. Igaz az úr s az igaz

ságot kedveli. 
'/. Ne pusztitsd el lsten, 

a gonöszokkal lelkemet Jl.. 
és a vér embereivel élet~met. 

Miatyánk (csendben egé
szen addig) 

'/. És ne vigy minket a 
kisértésbe. 

~· De szabadíts meg a go
nosztól. 

Feloldozás. 

Bűneink bilincseitől old
jon fel minket a min

denható és irgalmas úr. 

Jl.. Amen. . 
r. Add, kérlek, uram, ál

dásodat. 
Áldás. Az evangélium ol

vasása szolgáljon megsza
badltásunkra és oltal
munkra. Jl.. Amen. 

sancto suo, *Dóminus in 
caelo sedes ejus : 

Oculi ejus in páuperem 
respiciunt: *pálpebrae ej us 
intérrogant fllios hómi
num. 

Dóminus intérrogat jus
tum et Impium : *qui autern 
dlligit inlquitátem, odit áni
mam suam. 

Pluet super peccatóres 
láqueos : *ignis, et sulphur, 
et spirítus procellárum pars 
cilicis eórum. 

Quóniam justus Dómi
nus, et justltias diléxit : 
•aequitátem vidit vultus 
e jus. 

Glória Patri. 
Ant. justus Dóminus, et 

justitiam diléxit. 
r. Ne perdas cum lmpiis, 

Deus, ánimam meam. Jl.. Et 
cum viris sánguinum vitam 
meam. 

Pater noster (secreto 
usque ad) 

w. Et ne nos indúcas in 
tentatiónem. 

Jl.. Sed libera nos a malo. 

Absolutlo. 

Avínculis peccatórum no
strórum absólvat nos 

omnipotens et miséricors 
Dóminus. 

Jl.. Amen. r. jube, domne, bene
dlcere. 

Benedictio. Evangélica 
léctio sit nobis salus et 
protéctio. Jl.. Amen. 
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Olvasmány a szent evan-1 Léctio sancti Evangélii se-
géliumból Máté szerint. cúndum Mattháeum. 

Hetedik olvasmány. Lectio vli. 
21, 1-.9. Cap. 21, 1-9. 

Az időben : Mikor jézus J" illo témpore : Cum ap
jeruzsálemhez közele- propinquásset jesus jero

dett és Betfagéba ért az sólymis, et venísset Béth- · 
Olajfák hegyéhez, akkor el- phage ad montem Oli
külde két tanítványt, mond- véti : tunc misit duos disci
ván nekik. És a többi. pulos, dicens eis. Et réliqua. 

Szent Ambrus püspök ma- Homilia sancti Ambrósii 
gyarázata. Episcopi. 

Luk. 9. könyv. Liber 9 in Lucam. 

Pulchre, relíctis ju
daéis, habitatúrus in 

afféctibus géntium, temp
Ium Dóminus ascéndit. 'Hoc 
enim templum est verum, 
in quo non in líttera, sed. in 
spiritu Dóminus adorátur. 
Hoc Dei templum est, quod 
fidei séries, non lápidum 
structúra fundávit. Dese
rúntur ergo qui óderant : 
eligúntur qui amatúri erant. 
Et Ideo ad montem venit 
Olivéti, ut novéllas óleas 
in sublími virtúte plantáret, 
quarum mater est illa, quae 
sursum est, jerúsalem. In 
hoc monte est ille caeléstis 
agricola, ut plantáti omnes 
in domo Dei possint viritim 
dicere: Ego autern sicut olíva 
fructlfera in domo Dómini. 
1. Tu autem, Dómine ... 

Szép volt, hogy amikor 
az úr a zsidókat el

hagyta, hogy a pogányok 
lelkében vegyen lakást ma
gának,felment a templomba. 
Ez ugyanis az az igaz tem
plom, amelyben nem a betű 
szerint, hanem lélekben 
imádják az Urat. Ez ai 
Isten temploma, melyet 
nem a kövek szerkezete, 
hanem a hit sorozata ala
powtt meg. Elhagyja tehát 
azokat, akik gyülölték, s 
azokat választja, ak1k majd 
szeret1k lit. Azért ment pedig 
az Olajfák hegyéhez, hogy 
az erény magaslatán elül
tesse azokat az olajfa cse
metéket, amelyeknek anyja 
a felülvaló jeruzsálem. Ezen 
a hegyen ő a mennyei föld
míves, hogy mindazok, akik 
az úr házának palántái, el
mondhassák: Én pedig olyan vagyok, mint a termékeny 
olajfa az úr házában. 1. Te pedig, Uram ... 

~- Az úr velem van, mint l ~- Dóminus mecum est 
vitéz harcos, azért üldöztek tamquam bellátor fortis ; 
engem s megérteni nem proptérea persecúti sunt 
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tudtak. Uram, te vizsgálod 
a veséket és szíveket. "'Eléd 
tártam ügyemet. r. Láttad, 
Uram, gonoszságukat irán
tam, karold fel ügyemet. 
E.Iéd. 

me, et inteliigere non po
tuérunt ; Dómine, probas 
renes et corda : "'Tibi reve
lávi causam me11m. r. Vi
dlsti, Dómine, iniquitátes 
eórum advérsum me: jú
dica judidum meum. Tibi. 

r. Add, kérlek, uram, ál- r. jube, domne, bene-
dásodat. dlcere. 

Áldás. Az Isten segítsége Benedictio. Divinum auxl-
maradjon .velünk minden- lium máneat semper no-
koron. &. Amen. blscum. &. Amen. 

Nyolcadik olvasmány. Lectio viil. 
(\ hegy talán maga Krisz- Et fortásse ipse mons 
t-\ tus. Ki más hoz ugyanis Christus est. Quis 
olyan olajfákról termést, énim álius tales fructus 
melyek nem az olajbogyók ferret oleárum, non cur
bősége alatt görnyedeznek, veseéntium ubertáte hac
hanem a lélek bőségétől cárum, sed splritus pleni
termékeny pogányok alatt? túdine géotium fecundá-
6 az, aki által felmegyünk, rum? Ipse est, per quem 
s akihez felmegyünk. ő az ascéndimus, et ad quem 
ajtó, ő az út, őt nyitják ki ascéndimus .. Ipse est jánua, 
s ő nyit ki, ő rajta zörgetnek ipse est via, qui aperitur, 
a bemenők s őt imádják et qui áperit : qui pulsátur 
hívei. A helységben volt te- ab ingrediéntibus, et ab 
hát és meg.kötve volt a sza- eméritis adorátur. Ergo in 
már vemhe az anyaszamár- castéllo erat, et Iigátus erat 
ral együtt ; nem Iehetett pullus cum ásina : non 
eloldani, csak az úr paran: póterat solvi nisi jussu Dó
csára. Eloldotta azapostotok mini. Solvit eum manus 
keze. Amilyen a tett, ami- apostólica. Talis actus, talis 
Iyen az élet, olyan a kegye- vita, talis grátia. Esto talis 
lern. Légy olyan te is, hogy et tu, ut possis ligátos sóJ
a megkötözötteket feloldoz- vere. r. Tu autem, Do
hasd. r. Te pedig, Uram ... mine ... 

&. Azt mondották ma- &. Dixérunt ímpii apud 
gukban az istentelQftek, nem se, non recte cogitántes : 
helyesen gondolkodva: Ve-. Circumveniámus justum, 
gyük körül az igazat, mert quóniam contrárius est opé
ellenkezik cselekedeteinkkel; ribus nostris ; promlttit se 
azt állítja, hogy az Isten sciéntiam Dei habére, Fi
tudománya van benne, Is- lium Dei se nóminat, et 
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ten fiának nevezi magát 
s azzal dicsekszik, hogy 
Isten az atyja. *Lássuk, 
igazak-e b~szédei? Ha való
ban lsten fia ll, szabaditsa 
meg őt az Isten a kezünk
ből : rút halálra kárhoztat
juk lit. "W. Fecsegőknek tart 
ll minket s távoltartja ma
gát utainktól, mint valami 
tisztátalanságtól, s többre 
becsüli az igazak jövendő 
sorsát. Lássuk. 

"W. Add, kérlek, uram, ál
dásodat. 

Áldás. A menny lakóinak 
társaságába juttasson el 
minket az angyalok királya. 
ij. Amen. 

gloriAtur patrem se habére 
Deum : •vfdeámus, si ser
mónes illfus veri sunt ; et 
si est vere Fílius Dei, 
lfberet eum de mánibus 
nostris : . morte turpissima 
condemnémus eum. f. Tam
quam nugáces aestimáti su
mus ab illo, et ábstinet se 
a viis nostris tamquam ab 
immunditils : et praefert 
novissima justórum. Videá
mus. 

"W. Jube, domne, bene
dfcere. 

Benedictio. Ad societátem 
elvium supemőrum perdú
cat nos Rex Angelórum. 
ij. Amen. 

Kilencedik ol!asmány. Lectio lx. 

Most pedig fontoljuk meg, N un c considerém us qui 
kik voltak azok, aki- fúerint illi, qui, erróre 

ket a tévedés felfedezése detécto, de paradlso ejécti, 
után a paradicsomból ki- in eastélium sint relegáti. 
űztek és a helységbe szám- et vides, quemádmodum, 
űztek. És látod, hogy azo- quos mors expúlerat, vita 
kat, akiket a halál kifizött, revocáverit. Et Ideo secún
miként hlvta vissza az élet. dum Matthaéum, et ásinam 
Ezért van az, hogy Máté- et pullum légimus : ut, 
nál a szamárvemhéről és az quia in duóbus hominibus 
anyaszamárról olvasunk : utérque fúerat sexus ex
hogy mivel a két emberben púlsus, in duóbus animáli
mindkét nem kiűzetett, a bus sex us u térque revocétur. 
két állatban mindkét nem Ergo illi c in ásina matre qua
visszahivassék. Ott tehát si Hevarn figurAvit erróris : 
az anyaszamárral mintegy hic autern in pullo generali
a tévedésbe esett Évát jel- 1 tátern pópuli gentflis exprés
képezi, emitt pedig a sza- sit ; et Ideo pullo sedétur 
niár vemhével a pogány né- .ásinae. Et bene, in quo 
P.ek összességét fejezi ki. nemo sedit : quia nullus, 
ö az anyaszamár vemhére Antequam Chrlstus, natió
ül, még pedig, jól jegyezd num pópulos vocávit ad Ec
meg,olyanra ül,amelyen még . clésiam. Dénique secúndum 
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senki sem ült, mert Krisz-1 Marcum sic habes : Quem 
tus előtt senkisem hlvta a l nemo adhuc sedi t hóminum. 
pogány népeket az Egy- 1- Tu autern Dómine ... 
házba. Ezért mondja ezt 
Márk Igy: Amelyen még senki sem ült az emberek közül. r. Te pedig, Uram ... 

If.. Körülvettek engem If.. Circumdedérunt me 
hazug férfiak, ok nélkül os- viri mendáces ; sine causa 
toroztak engem. •De te, fiagéllis cecidérunt me: 
Uram, én védőm, állj bosz- *Sed tu, Dómine defénsor, 
szútértem. 1.Mertközelvan vindica me. 1. Quóniam 
a sanyarúság és nincs, aki l tribulátio próxima est, et 
segítsen. De. Körülvettels. non est qui ádjuvet. Sed. 

Circumdedérunt. 
Ezután azonnal . kezdjük a l Dicto ultimo Responsorio. 

Laudest. statim incipiúntúr Laudes. 

Ha a zsolozsmát magunkban 
mondjuk, a Matutinum után 
a zsolozsmát félbe is szaklt· 
hatjuk. Ez esetben hozzá-

tesszük: 

r. Az. úr legyen veletek. 
If.. És a te lelkeddel. 
Könyörögjünk. Minden-

ható, örök lsten ... 42. old. 
Utána: 

1. Az úr legyen veletek. 
If.. És a te lelkeddel. r. Mondjunk áldást az 

úrnak. 
If.. Hála legyen az Isten

nek. r. A ntegholt hivek Isten 
irgalmasságából békesség
ben nyugodjanak. 

If.. Amen. 
Miatyánk (végig csend

ben). 

ln privata vero recitatione 
Matutinum a Laudibus se
parari pótest ; quo in casu, 
post ultimum Responsorium 

dlcitur: 

r. Dóminus voblscum. 
If.. Et cum spiritu tuo. 
Orémus. Omnipotens, 

sempiteme Deus ... pag. 42. 
Post Orationem additu r: 
r. Dóminus voblscum. 
Ilo- Et cum spiritu tuo. 
1. Benedicámus Dómino. 

If.. Deo grátias. 

1. FidéÍium ánimae per 
misericórdiam Dei requiés
cant in pace. 

If.. Amen. 
Dein de dicitur Pater nos

ter totum secreto. 
A nyilvános zsolozsmában a ln publica vero recitatione 
Matutinumot a Laudestől el- Matutinum in Choro a Laudi-

választani nem lehet. bus separari non potest. 
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A Laudesre. 
Ha a Matutinum ut:ln a zso
lozsmát félbeszakítottuk, a 
Laudes előtt csendben egy Mi
atyánkot és Odvözlégyet mon
dunk. Egyébként közvetlenül 
kezdjük, úgy, ahogy követ-

kezik: 

-r;. Gondolj, lsten, segít
ségemre. 

}l.. Siess, Uram, támoga
tásomra. 

Dicsőség. Miképen. 
Dicséret neked, Uram, 

örök dicsősé~ királya. 
Ant. Az Ur, az lsten. 

so. zsoltár. 

Könyörülj rajtam, lsten, 
*nagy irgalmad sze

rint. 
Töröld el gonoszságomat, 

*nagy könyörületességed 
szerint. 

Moss engem tisztára vét
kemtlll, *tisztlts meg engem 
bűnömtőL 

Gonoszságomat elisme
rem, *és bűnöm előttem 
van szűntelen. 

Egyedül ellened vétkez
tem, s ami előtted gonosz, 
azt cselekedtem, *hogy igaz
nak bizonyulj beszédedben, 
s diadalmaskodjál Itéleted-
ben. . 

Ime, gonoszságban fogan
tattam, •és bűnökben fo
gant engem az én anyárrl. 

Ime, te az igazságot sze
reted ; *bölcseséged elrej-

Ad Laudes. 
Si Laudes extra Chorum sepa
rentur a Matutino, ante eas 
dicitur secreto Pater noster et 
Ave Maria ; secus absolute in-

cipiuntur, ut sequitur: 

-r;. Deus, in adjutórium 
meum inténde. 

flo. Dómine, ad adjuván
dum me festina. 

Glória Patri. Sicu.t erat. 
Laus tibi, Dómine, Rex 

aetérnae glóriae. 
Ant. Dóminus Deus. 

Psalmus so. 

Miserére mei, Deus, •se
cúndum magnuin mi

sericórdiam tuam. 
Et secúndum multitúdi

nem miseratiónum tuárum, 
*dele iniquitátem meam. 

Amplius Java me ab ini
quitáte mea : *et a peccáto 
meo munda me. 

Quóniam iniquitátem 
meam ego cognósco : •et 
peccátum meum contra me 
est semper. 

Tibi soli peccávi, et ma
Ium coram te feci : *ut. 
justificéris in sermónibus 
tuis, et vineas cum judi
cáris. 

Ecce enim, in iniquitá
tibus concéptus sum : *et 
in peccátis concépit me 
mater"·mea. 

Ecce enim, veritátern di
Iexísti : •incérta et occúlta 
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tett titkait kinyilatkoztat
tad nekem. 

Hints meg engem izsóp
pal, hogy tiszta legyek, 
•moss meg engem, hogy a 
hónál fehérebb legyek. 

Add, hogy örömet és vi
dámságot halljak, •megtört 
csontjaim hadd ujjongjanak. 

Fordltsd el bűneimtől ar
codat, •töröld el minden 
gonoszságomat. 

Tiszta szívet teremts be
lém, Isten, •s újítsd meg 
az igaz lelket bensőmben. 

Színed elől el ne vess 
engem, •szent lelkedet meg 
ne vond tölem. 

Add vissza nekem örven
detes segítségedet, •és feje
delmi lélekkel erősíts meg 
engem. 

Hadd tanitsam utaidra 
a bűnösöket, *hogy hozzád 
térjenek az istentelenek. 

Szabadlts meg a vértől, 
lsten, szabadltó Istenem, 
*hogy ujjongva hirdesse 
igazságodat nyelvem. 

Uram, nyisd meg ajka
mat, *hadd hirdesse szájam 
dícséretel;let. 

Hiszen, ha véres áldoza
tot kivánnál,bizonnyal meg
adnám; *de te égő áldoza
tokban nem leled kedvedet. 

A töredelmes lélek áldo
zat az Istennek, •a töredel
mes, alázatos szivet, lsten, 
nem veted meg l 

Tégy jót, Uram, jóságod
ban a Sionnal, *hogy fel
épüljenek jeruzsálem falai. 

Officium. 

sapiéntiae tuae manifestásti 
mihi. . 

Aspérges me hyssópo, et 
mundábor: *lavábis me, et 
super nivem dealbábor. 

Auditui meo dabis gáu
dium et laetitiarn : •et ex
sultábunt ossa humiliáta. 

Avérte táciern tuam a 
peccátis meis : •et omnes 
iniquitátes meas dele. 

Cor mundum crea in me, 
Deus : •et spíritum rectum 
lnnova in viseéribus meis. 

Ne projicias me a fácie 
tua : •et spiritum sanetum 
tuum ne áuferas a me. 

Redde mihi laetitiarn sa
lutáris tui : •et spiritu 
principáli confirma me. 

Docébo ínlquos vias tuas : 
•et lmpii ad te convertén
tur. 

Libera me de sanguinibus, 
Deus, Deus salútis meae: 
•et exsultábit lingua mea 
justitiam tuam. 

Dómine, lábia mea apé
ries : *et os meum an
nuntiábit laudem tuam. 

Quóniam si volulsses 
sacrificium, dedissem úti
que : *holocáustis non de
lectáberis. 

Sacrifidum Deo spirítus 
contribulátus : •cor contri
fum, et humiliátum, Deus, 
non despicies. 

Benigne fac,· Dómine, in 
bona voluntáte tua Sion : 
•ut aedificéntur muri jerú
salem. 

3 
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Akkor majd kedvedet le
led igaz áldozatban, aján
dékokban, egészen elégli ál
dozatokban; *akkor majd 
fiatal bikákat tesznek oltá
rodra. 

Dicsőség az Atyának. 
Ant. Az úr, az lsten, az 

én segítőm, azért nem val
lok én szégyent. 

Ant. ·Körülvettek. 

II7. zsoltár. 

Magasztaljátok az Urat, 
mert jó, *mert irgalma 

örökkévaló. 
Mondja tehát Izrael, hogy 

jó, *hogy irgalma örökké
való. 

Mondja tehát Áron háza, 
*hogy irgalma örökkévaló. 

Mondják tehát, kik félik 
az Urat, *hogy irgalma 
örökkévaló. 

Szorongatásomban segít
ségül hivtam az Urat, •s az 
úr meghallgatott és tágas 
térre vezetett. 

Tunc acceptábis sacri
ticium justitiae, oblatiónes, 
et holocáusta : •tunc ím
pónent super altáre tuum 
vitu Ios. 

Glória Patri. 
Ant. Dóminus Deus auxi

liátor meils : et Ideo non 
sum confúsus. . 

Ant. Circumdántes. 

Psalmus II7. 

Confitémini Dórnino quó
niam bon us: *quóniam in 

saéculum misericórdia ejus. 
Dicat nunc Israel quón

iam bonus : *quóniam in 
saéculum misericórdia -ejus. 

Dicat nunc domus Aaron: 
*quóniam in saéculum mi
sericórdia ejus. 

Dicant nunc qui timent 
Dóminum : *quóniam in 
saéculum misericórdia ejus. 

De tribulatióne invocávi 
Dóminum : •et exaudívit 
me in latitúdine Dóminus. 

Az úr az én segítőm, Dóminus mihi adjútor : 
nem félek, *ember mit árt-l *non timébo quid fáciat 
hatna nekem? mihi homo. 

Az úr az én segítőm, *s Dóminus mihi adjútor: •et 
én lenézhetem ellenségeimet. ego despiciam inimlcos meos. 

Jobb az úrban bízni, Bonum est confidere in 
*mint emberben remény- Dómino, *quam confidere 
kedni. in hómine : 

Jobb az úrban bizakodni, Bonum est speráre in 
*mint fejedelmekben re- Dómino, *quam speráre in 
ménykedni. princfpibus. 

Mind körülvettek engem Omnes gentes circuiérunt 
a nemzetek, *De én az úr me : •et in nómine Dómini 
nevében diadalmaskodtam quia ultus sum in eos. 
rajtuk l 
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Körülvettek, . bizony kö- Circumdántes circumde
rülvettek engem, *de én az dérunt me : •et in nómine 
úr nevében diadalmaskod- Dómini quia ultus sum in 
tam rajtuk l eos. 

Körülvettek engem, mint Circumdedérunt me sicut 
a méhek, de kialudtak, mint apes, et exarsérunt sicut 
a tűz a tövisekben, •mert ignis in spinis : •et in nó
az úr nevében diadalmas- mine Dómini quia ultus 
kodtam rajtuk ! sum in eos. 

Meglöktek, és megtánto- Impúlsus evérsus sum 
rodtam, hogy elessem, *de ut cáderem : •et Dóminus 
az úr felfogott engem l suscépit me. 

Az úr az én erőm és dí- 1 Fortitúdo mea, et laus 
cséretem, •6 lett az én se- ' mea Dóminus : *et factus 
gítségem. est mihi in salútem. 

Ujjongás és diadal szava Vox exsultatiónis, et 
*hangzik az igazak sátrai- salútis *in tabernflculis jus-
ban. tórum. 

Az úr jobbja gyözelmet Déxtera Dómini fecit vir
szerzett, az úr jobbja fel- tútem : déxtera Dómini ex
magasztalt engem, *az úr altávit me, *déxtera Dó
jobbja- győzelmet szerzett. mini fecit virtútem. 

Nem halok meg, hanem Non móriar, sed vivarn : 
élek, *és hirdetem az úr tet- •et narrábo ópera Dómini. 
t eit. 

Az úr engem nagyon 
megfenyített, *de a halál
nak át nem engedett. 

Nyissátok meg előttem 
az igazság kapuit, hadd lép
jek be rajtuk, hogy dicsér
jem az Urat. *Ez az úr 
kapuja, az igazak belépnek 
rajta. 

Hálát adok neked, hogy 
meghallgattfil engem, *és 
segitségemmé lettél. 

A kö, melyet az építők 
elvetettek, *szegletkövé lett. 

Az úrnak müve ez, *cso
dálatos a mi szemünkben. 

Ez az a nap, amelyet az 

Castlgans castigávit me 
Dóminus : *et morti non 
trádidit me. 

Aperite mihi portas jus
títíae, ingréssus in eas confi
tébor Dórnino : *haec porta 
Dómini, justi intrábunt in 
eam. 

Confitébor tibi quóniam 
exaudlsti me : *et factus 
es mihi in sa!útem. 

Lápidem, quem repro
bavérunt aedificántes : *hic 
factus est in caput ánguli. 

A Dórnino factum est 
istud : •et est mirábile 
in óculis nostris. 

Haec est dies, quam fecit 

3* 
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úr megszabott, *ujjong- Dóminus : *exsultémus, et 
junk és vigadjunk rajta. laetémur in ea. 

Nyújts, óh Uram, segit- O Dómine, salvum me 
séget, Adj, óh Uram, jó si- fac, o Dómine, bene prospe
kert l *Áldott, ki az úr ne- ráre: *benedictus qui venit 
vében jő ! in nómine Dómini. 

Áldunk az Úr házából Benediximus vobis de 
titeket. *lsten az úr : de- domo Dómini : *Deus Dó-
ritsen fel minket. minus, et illúxit nobis. 

Álljatok sort az ünnepi Constitúite diem sollém-
lombokkal •egészen ai ol- nem in condénsis, •usque 
társzarvakig. l ad cornu altáris. 

Istenem vagy te, hálát Deus meus es tu, et con-
adok neked, *Istenem vagy fitébor tibi : *Deus meus 
te, magasztallak téged. es tu, et exaltábo te. 

Hálát adok neked, hogy Confitébor tibi quóniam 
meghallgattál engem, *és exaudísti me : •et factus 
segitségemmé lettél. es mihi in salútem. 

Aidjátok az úrat, mert Confitémini Dórnino 
jó, *mert irgalma örökké- quóniam bonus : *quón
való. iam in saéculum miseri

Dicsőség az Atyának. 
Ant. Körülvettek, bizony 

körülvettek engem, de én az 
úr nevében diadalmasko
dom rajtuk. 

Ant. Védd meg ügyemet. 

62. zsoltár. 

Isten, én Istenem, *virra
datkor tehozzád ébredek. 
Reád szomjazik a lelkem, 

•utánad oly nagyon sóvárog 
a testem 

E puszta, úttalan, vízte
len vidéken. *Bárcsak meg
jelenhetnék előtted a szent 
helyen, és láthatnám hatal
madat és dicsö,ségedet l 

Hisz irgalmad jobb, mint 
az élet, *ajkam hadd dicsér-
jen téged. · 

Áldani akarlak, amíg csak 

córdia ejus. 
Glória Patri. 
Ant. Circumdántes cir

cumdedérunt me, et in 
nómine Dómini vindicábor 
in eis. 

Ant.júdica causam meam. 

Psalmus 62. 

Deus, Deus meus, *ad te 
de luce vígilo. 

Sittvit in te ánima mea, 
*quam multiplíciter tibi 
caro mea. 

In terra desérta, et ínvia, 
et inaquósa : *sic in sancto 
appárui tibi, ut vidérem 
virtútem tuam, et glóriam 
tuam. 

Quóniam mélior est mi
sericórdia tua super vitas : 
*lábia mea laudábunt te. 

Sic benedicarn te in vita 
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élek, *és nevedben emelem 
fel kezemet. 

Szinte zsírral és kövér
séggel telik el a lelkem, *s 
ujjongó ajakkal mond szá
jam dícséretet, 

Ha reád gondolok nyugvó 
helyemen, ha reggelenkint 
rólad elmélkedem. *Hisz te 
majd megsegítesz engem, 

Es szárnyad árnyékában 
örvendezhetem ; lelkem te
hozzád tapad, *és jobbod 
erősen tart engem. 

6k pedig hiába törnek 
életemre, lesüllyednek a 
föld mélységeibe, *kard ha
talmában kerülnek, sakálok 
osztályrésze lesznek. 

Örvendezik akkor majd 
a király az Istenben, kik reá 
esküsznek, diadalmaskod
nak valamennyien, *mert 
elnémul a szája azoknak, 
kik gonoszat beszélnek. 

Dicsőség az Atyának. 
Ant. Védd meg ügyemet, 

védd meg, hiszen te hatal
mas vagy, Uram. 

Ant. Az angyalokkal. 

A hdrom ifjú éneke. 
, Dán. 3, 52-57. 
!\ ldott vagy, Urunk, 
t-\ atyáink Istene! *dí
cséretreméltó, dicsőséges és 
fölötte magasztos mind
örökké, 

És áldott a te dicsőséges 
szent neved, "'dicséretre
méltó, és felette magasztos 
mindenkoron. 

Áldott vagy dicsőséged 
szent templomában, "'fe-

mea : "'et in nómine tuo 
levábo manus meas. 

Sicut ádipe et pinguédine 
repleátur ánima mea : •et 
lábiis exsultatiónis Iaudábit 
os meum. 

Si memor fui tui super 
stratum meum, in roatutinis 
meditábor in te : *quia 
fuisti adjútor meus. 

Et in velaménto · alárum 
tuárum exsultábo, adhaésit 
ánima mea post te: *me 
suscépit déxtera tua. 

Ipsi vero in vanum 
quaesiérunt ánimam meam, 
introibunt in inferióra terrae 
"'tradéntur in manus gládii, 
partes vúlpium erunt. 

Rex vero laetábitur in 
Deo, laudabúntur omnes 
qui jurant in eo : *quia 
obstrúctum est os loquén
tium iníqua. 

Glória Patri. 
Ant. Júdica causam 

meam : defénde, quia po
tens es, Dómine. 

Ant. Cum Angelis. 

Canticum trium Puerorum. 
Dan. 3, 52-57. 

Benedictus es, Dómine, 
Deus patrum nostró

rum : •et laudábilis, et 
gloriósus, et superexaltátus 
in saécula. 

Et benedictum nomen 
glóriae tuae sanetum : *et 
laudábile, et superexaltá
tum in ómnibus saéculis. 

Benedictus es in tempio 
sancto glóriae tuae : •et 
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!ette dícséretreméltó és fe- l superlaudábilis, et super
Iette dicsőséges mindörökké. gloriósus in saécula. 

Áldott vagy királyi tró- Benedictus es in throno 
nodon, *felette dícséretes regni tui : *et superlaudá
és felette magasztos mind- bilis. et superexaltátus in 
örökké. saécula. 

Áldott vagy, ki a mély- Benedictus es, qui in-
ségeket szemléled s a keru- tuéris abyssos, et sedes 
bok fölött trónolsz, *dicsé- super Chérubim: *et laudá
retreméltó és felette mag asz- bilis, et superexaltátus in 
tos mindörökké. saécula. 

Áldott vagy az ég erős- Benedictus es in firma-
ségében, *dícséretreméltó és ménto caeli : *et laudábilis, 
dicsőséges mindörökké. et gloriósus in saécula. 

Áldjátok az Urat, az úr- Benedícite, ómnia ópera 
nak művei mindnyájan, Dómini, Dórnino : *laudáte, 
*dicsérjétek és felette ma- et superexaltáte eum in 
gasztaljátok őt mindörökké. saécula. 

Dicsőség az Atyának. Glória Patri. 
Ant. Az angyalokkal és az Ant. Cum Angelis et 

ifjakkal együtt hűeknek ta- púeris fidéles inveniámur 
láltassunk, s a halál legyő- triumphatóri mortis cla
zőjének kiáltsuk : Hozsanna mántes : Hosánna in ex-
a magasságban. célsis. 

Ant. Valljanak szégyent. Ant. Confundántur. 

I48. zsoltár. 

Dícsérjétek az Urat az 
egekből, *dícsérjétek őt 

a magasságban ! 
Dícsérjétek őt, angyalai 

mind, *dícsérjétek őt, sere
gei mind! 

Dícsérjétek őt, nap és 
hold, *dícsérjétek őt mind, 
ragyogó. csillagok l 

Dícsérjétek őt, az egek~ 
nek egei, *és minden vizek 
az ég felett dícsérjék az úr 
nevét! 

Mert ő szólott és lettek, 
*ő parancsolt és létrejöttek. 

Felállította őket örökkön-

Psalmus r48. 

Laudáte Dóminum de 
eaelis: *laudáte eum 

in excélsis. 
Laudáte eum, omnes An

geli ejus : *laudáte eum, 
omnes virtútes ejus. 

Laudáte eum, sol et luna: 
*lau dá te eum, omn es stellae, 
et lumen. 

Laudáte eum, caeli eae
lórum : *et aquae omnes, 
quae super caelos sunt, lau
dent nomen Dómini. 

Quia ipse dixit, et facta 
sunt : *ipse mandávit, et 
creáta sunt. 

Státuit ea ín aetérnum, 
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örökre, *s el nem múló tör- et in saéculum saéculi : 
vényt szabott nekik. • *praecéptum pósuit, et non 

' praeteribit. 
Dicsérjétek az Urat a , Laudáte Dómoinum de 

földről, *sárkányok és mély- ' terra, *dracónes, et omn es 
séges vizek mind ! abyssi. 

Tűz, jégeső, hó, fagy és ' Ignis, grando, nix, glá
szélvihar, *melyek paran-l cies, spirítus procellárum: 
csát teljesitik; *quae fáciunt verbum ej us: 

Mindnyájan ti hegyek és Montes, et omnes colles : 
halmok, *gyümölcstermő *ligna fructifera, et omnes 
fák és mind a cédrusok, cedri. 

Vadállatok és mind a Béstiae, et univérsa pé-
barmok, *csúszó-mászó és cora : *serpéntes, et vá-
szárnyas állatok, lucres pennátae. 

Föld királyai és mind a Reges terrae, et omnes 
népek, *fejedelmek és mind, pópuli : *principes, et om-
birái a földnek, nes júdices terrae. 

Ifjak és szűzek, vének ~s júvenes, et virgines: se-
gyermekek : dicsérjék az Ur nes cum junióribus laudent 
nevét, *mert csak az ő neve nomen Dómini : *quia exal-
magasztos, tátum estnomenej us solíus. 

Fölsége égnél-földnél na- Conféssio eJus super cae-
gyobb ! *Felemelte népének Ium, et terram: *et exaltá-
szarvát, vit cornu pópuli sui. 

Dicsérje őt minden szent- Hymnus ómnibus sanctis 
je, *Izrael fiai, a hozzá közel e jus: *fíliis Israel, pópulo 
álló nép. appropinquánti sibi. 

Dicsőség az Atyának. Glória Patri. 
Ant. Valljanak szégyent, Ant. Confundántur qui 

akik üldöznek engem és ne me persequúntur, et non 
valljak szégyent én, Uram, confúndar ego, Dómine, 
Istenem. Deus meus. 

Capitulum. Capitulum. 
Filipp. 2, 5-7. 

Testvérek : Ugyanazt az 
érzést ápoljátok maga

tokban, amely Krisztus jé
zusban is meg volt, aki 
midőn az Isten alakjában 
volt, nem tartotta az lsten
nel való egyenlőséget oly 
dolognak, melyhez erősza-

Philipp. 2, 5-7. 

Fratres : Hoc enim sentite 
in vobis, quod et in 

Christo jesu ; qui, cum in 
forma Dei esset, non rapi
nam arbitrátus est esse se 
aequálem Deo: sed semet
ipsum exinanivit, formam 
servi accípiens, in simili-
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kosan ragaszkodjék, hanem\ túdinem hóminum factus, 
kiüresltette önmagát, fel- et hábitu invéntus ut homo. 
vette a szolga alakját, em-
berhez hasonló lett és külsejét tekintve úgy jelent 
meg, mint ember. 

:fl.. Hála legyen az Istennek. :fl.. Deo grátias. 

Himnusz. 

J árta-kelte jóttevés volt, 
Élte estje : virradat. 
Szent magát hisz kinra 

lstenvalló gondolat l [adta, 
Szégyenfára vonva függ a 
Tisztaságos áldozat. 

Tüske szúrta, szeg szaggatta, 
Ajka tűznél tüzesebb ; 
Lándzsa-járta szent szlvéből 
Vért és vizet ont a seb, 
Égre, földre, mindenekre 
Foly-e ár, mely édesebb? 

Szent keresztfa, drága hűség 
Tiszta tőröl sarjadott, 
Ily virággal, ily gyümölccsel 
Fát az erdő nem hozott. 
Drága szent fa, drága karja 
Drága terhet hordozott. 

Édesülj fa, szép szelldre, 
Lágyra enyhltsd szálaid, 
Zord keménység bársonyul
Hajtsd feléje ágaid, [jon, 
úgy karold át szép vigyázva 
Isten drága tagjait. 

Rajtad függött, választott 
Megyáltásunk záloga, [ág, 
Tengerárban holtraváltnak 
Üdve vagy te, drága fa ; 
Tündökölve rajtad ég a 
Bárány vére bíbora. 

Szentháromság egy Istennek 
Üdv, dicsőség, tisztelet, 
Az Atyának, egy Fiának, 

Hymnus. 
T ustra sex qui jam perégit, 
L Tempusimplenscórporis, 
Sponte libera Redémptor 
Passióni déditus, 
Agnus in Crucis levátur 
Immolándus stipite. 

Felle potus ecce languet : 
Spina, clavi, Jáncea 
Mite corpus perlorárunt : 
Unda manat, et cruor : 
Terra, pontus, astra, mun
Quo Javántur flúmine l [d us, 

Crux fidélis, inter omnes 
Arbor una nóbilis : 
Silva talem nulla profert 
Fronde, flore, gérmine : 
Dulce ferrum, dulce lignum, 
Dulce pondus sústinent. 

Flecte ramos, arbor alta, 
Tensa laxa viscera, 
Et rigor lentéscat ille, 
Quem dedit nativitas ; 
Et supérni membra Regis 
Tende miti stipite. 

Sola digna tu fuisti 
Ferre mundi victimarn ; 
Atque portum praeparáre 
Arca mundo náufrago, 
Quam sacer cruor perúnxit, 
Fusus Agni córpore. 

Sempitérna sit beátae 
Trinitáti glória, 
Aequa Patri, Fllióque ; 
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Szentléleknek zengjetek, 
Szent nevére, porba hullva 
Mondjunk áldó éneket. 

Amen. 

Par decus Paráclito : 
Unius Trinique nomen 
Laudet univérsitas. 

Amen. 
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r. Ments meg engem, Is
tenem, ellenségeimtől. 

:fl.. Es szabadíts meg tá
madóimtól. 

r. Eripe me de inimicis 
meis, Deus meus. 

Ant. A nagy sereg. 

Zakariás éneke. 
, Luc. l, 68-79. 

:fl.. Et ab insurgéntibus 
in me lfbera me. 

Ant. Turba multa. 

Canticum Zachariae. 
Luc. l. 68-79. 

A ldott legyen az úr, Iz- genedictus Dóminus, Deus 
J-\ raelnek Istene, *mert Israel, *quia visitávit, 
rátekintett és megváltást et fecit redemptiónem plebis 
készitett az ő népének ; suae : 

És az üdvösség szarvát tá- Et eréxit cornu salútis 
masztotta nekünk, *Dávid- nobis : *in domo David, 
nak, az ő szolgájának há- púeri sui. 
zában; · 

Amint szólott vala szent- Sicut locútus est per os 
jei szája által, *ősidőktől sanctórum, *qui a saécul() 
fogva prófétái által. , sunt, Prophetárum ejus : 

Szabadulást ellenségeink- 1 Salútem ex inimlcis no
től, *és mindazok kezéből, stris, *et de manu ómnium, 
kik gyülölnek minket; qui odérunt nos: 

Hogy irgalmasságo t cse- Ad faciéndam misericór-
lekedjék atyáinkkal, *és diam cum pátribus nostris ~ 
megemlékezzék az ·ö szent *et memorári testaménti 
szövetségéről ; sui sancti. 

Az esküről, melyet eskü- jusjurándum, quod j u-. 
dött Ábrahám atyánknak, rávit ad Abraham, patrem 
*hogy megadja nekünk, [ nostrum, *datúrum se nobis: 

Hogy ellenségeink kezé- Ut sine timóre, de manu 
ből megszabadítva *félelem inimicórum nostrórum Ii-
nélkül szolgáljunk neki, beráti, *serviámus illi. 

jámborságban és igazság- In sanctitáte, et justitia 
ban ő előtte, *minden nap- coram ipso, *ómnibus dié-
jainkban. bus nostris. 

Te meg gyermek ! a Ma- Et tu, puer, Prophéta Al-
gasságbeli prófétájának tlssimi vocáberis : *praeí
fogsz hivatni, *mert előre bis enim ante fáciem Dó
mégy az úr szfne előtt, el- mini paráre vias ejus : 
késziteni az ő útjait ; 
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Hogy az üdvösség tudo
mányát add az ő népének 
*baneik bocsánatára ; 

A mi lstenünknek mély
séges irgalmából, *mellyel 
meglátogatott minket a ma
gasságból felkelő ; 

Hogy világítson azok
nak, kik sötétségben és a 
halál árnyékában 'ülnek, 
*hogy lábainkat a békesség 
útjára igazitsa. 

Dicsőség az Atyának. 
Ant. A nagy sereg, mely 

az ünnepre jött, kiáltotta 
az úrnak: Áldott, ki az úr 
nevében jő, Hozsanna a 
magasságban. . r. Az Úr legyen veletek. 

If.. És a te lelkeddel. 

Könyörögjünk. Minden
ható örök lsten. ki az 

emberi nem számára az alá
zatosság követendő példája
ként megengedted, hogy 
Üdvözltőnk testet öltsön és 
kereszthalált haljo'n, engedd 
meg kegyesen, hogy az ő 
béketűrését követhessük s 
Igy feltámadásának részesei 
lehessünk. Ugyanazon a mi 
Urunk. 

Ad dandam sciéntiam sa
lútis plebi ejus : *in remis
siónem peccatórum eórum: 

Per viscera misericórdiae 
Dei nostri : *in quibus visi
távit nos, óriens ex alto : 

lllumináre his, qui in té
nebris, et in umbra mortis 
sedent: *ad dirigéndos pe
des nostros in viam pacis. 

Glória Patri. 
An.t. Turba multa, quae 

convénerat ad diem festum, 
darilábat Dórnino : Bene
dictus, qui venit in nómine 
Dómini, Hosánna in excélsis . 

r. Dóminus voblscum. 
Jlr. Et cum spiritu tuo. 

Orémus. Omnipotens sem
pitérne Deus, qui hu

máno géneri, ad imitándum 
humilitátis exémplum, Sal
vatórem nostrum carnem sú
mere, et crucem subire fe
clsti : concéde propltius ; 
ut et patiéntiae ipsfus ha
bére documénta, et resur
rectiónis consórtia mereá
mur. Pereúmdem Dóminum. 

Ezután, ha az egyházi naptár előírja, elmondjuk a mai napra 
eső megemlékezéseket. 

r. Az úr legyen veletek. r. Dóminus vobiscum. 
Jlr. És a te lelkeddel. :&. Et cum spiritu tuo. 
r. Mondjunk áldást az r. Benedicámus Dómino. 

úrnak. 
Jlr. f:iála legyen az lsten

nek. 
r. A megholt hivek lsten 

irgalmából békességben nyu
godjanak. 

Jlr. Amen. 

Jlr. Deo grátias. 

1. Fidélium ánimae per 
misericórdiam Dei requiés-
cant in pace. -

Jlr. Amen. 
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Ha a Zsolozsmát itt abbahagyjuk, elmondjuk csendben a 
Miatyánkot, utána pedig ezt möndj uk.: 

'f. Az úr adja meg ne- 'f. Dóminus det nobis 
künk békéjét. suam pacem. 

fl.. És az örök életet. fl.. Et vitam aetérnam. 
Amen. Amen. 
Ezután elmondjuk a boldogságos Szűz Antifonáját a hozzá
tartozó könyörgéssel együtt (1. 84. old.), majd Igy fejezzük be 

a zsolozsmát : 

'f. Az Isten segítsége ma-~ 'f. Divinum auxilium má
radjon velünk mindenkoron. nea t semper noblscum. 

fl.. Amen. fl.. Amen. 

A Prímára. 
Miatyánk, Üdvözlégy, 

Hiszekegy. · 
'f. Gondolj, lsten, segltsé

gemre. 
fl.. Siess, Uram, támoga

tásomra. 
Dicsőség az Atyának. 

Miképen. 
Dicséret neked, Urunk ... 

Himnusz. 

Feljött immár a napvilág, 
jertek, kérjük az égUrát, 

Legyen ma tiszta életünk 
S hibától ment, amit teszünk. 

Urunk, nyelvünkre féket adj, 
Hogy pört ne szítson szerte-

szét, 
Szemünket is te úgy vezesd, 
Ne rontsa meg hiúskodás. 

Ad Primam. 
Pater noster. Ave María 

et Credo. 
'f. Deus, in adjutórium 

meum intende. 
fl.. Domine, ad adjuván

dum me festína. 
Glória Patri. Sicut erat. 

Laus tibi, Dómine ... 

Hymnus. 

I am lucis orto. si dere, 
. Deum precémur súpplices, 

Ut in diúrnis áctibus 
Nos servet a nocéntíbus. 

Linguarn refrénans térnpere t, 
Ne Iitis horror lnsonet : 

Visum fovéndo cóntegat, 
Ne vanitátes háuriat. 

Legyen szivünkben tisztaság Sint p ura cordis lntima, 
S maradjon el az észhomály, Abslstat et vecórdia: 
S a büszke testet törje meg 

1 

Carnis terat supérbiam 
Evés, ·Ivásban böjtölés. Potus cibique párdtas. 

Hogy majd napunk, ha. Ut, cum d.ies abscésserit 
végre ér l 
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S reánk borul a slri éj, Noctérnque sors redúxerit, 
Keményen és megtisztultan Mundi per abstinéntiam 
Daloljuk hálánk énekét. Ipsi canámus glóriam. 

Atyánknak üdv s magasz-
talás, 

Hasonlóan Fiának is 
S dicsőség a Léleknek is 
Most és a századokon át. 

Amen. 
Ant. A zsidók gyermekei. 

92. zsoltdr. 

K iráily á lett az úr ! Föl
ségbe öltözött, *erőbe 

öltözött az úr és felövezte 
magát; 

Megerősítette a föld ke
rekségét, *hogy ne ingadoz
zék. 

Trónod kezdet óta szi
lárd, *öröktől fogva vagy te. 

Zúgnak, Uram, a folyó
vizek, *hangosan zúgnak a 
folyóvizek, 

Hányják habjaikat a fo
lyóvizek. *De a nagy vizek 
zúgásánál, 

A tenger csodálatos hul
lámainál *csodálatosabb az 
úr a magasságban. 

Bizonyságaid igen bizo
nyosak, *szentség illeti há
zadat, Uram, örök időkre. 

Dicsőség az Atyának. 

Deo Patri sit glória, 

Ejúsque soli Fllio, 
Cum Spiritu Paráclito, 
Nunc et per omne saéculum. 

Amen. 
Ant. Púeri Hebraeórum. 

Psalmus 92. 

Dóminus regnávit, decó
rem indútus est : *in

dútus est Dóminus fortitú
dinem, et praecínxit se. 

Etenim firmávit orbem 
terrae, *qui non commové
bitur. 

Paráta sedes tua ex tunc : 
*a saéculo tu es. 

Elevavérunt flúmina, Dó-· 
mine : *elevavérunt fl úrnina 
vocem suam. 

Elevavérunt flúmina flu
ctus suos, *a vácibus aquá
rum multárum. 

Mirábiles elatiónes ma
ris : *mirábilis in altis Dó
minus. 

Testimánia tua credibília 
facta sunt nimis : *domum 
tuam decet sanctitúdo, Dó· 
mine, in longitúdinem dié
rum. 

Glória Patri. 

99· zsoltár. Psalmus 99· 

Ujjongjatok Istennek, or- Jubiláte Deo, omnis terra: 
szágok mind, *szolgál- *servíte Dórnino in lae-

játok az Urat örvendezve, tltia. 
járuljatok eléje *lelken- Introíte in conspéctu 

dezve l ejus, *in exsultatióne. 
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Tudjátok meg, hogy az 
úr az Isten, *ő alkotott 
minket, és nem mi magunk ; 

Az ő népe s az li legellljé
nek nyája vagyunk! *Lép
jetek be kapuiba hálaadás
sal, udvaraiba magasztalás
sal, áldjátok lit, 

Dícsérjétek nevét, mert jó 
az úr, örökké tart kegyelme, 
*nemzedékről nemzedékre 
hűsége. 

Dicsliség az. Atyának. 

IIB. zsoltár. J. 

Boldogok, kiknek útja 
szepllitelen, *kik az Ur 

törvénye szerint járnak l 
Boldogok, kik fürkészik 

bizonyságait, •s lit teljes 
szivvel keresik! 

Nem követnek el gonosz
ságot, *hanem az li utain 
járnak. 

Te azt parancsoltad, hogy 
rendeleteidet •gondosan 
meg kell tartani. 

Bár arra irányulnának 
utaim, *hogy megtartsam 
törvényedet ! 

Akkor meg nem szégye
nülök, *ha minden paran
csodra ügyelek. 

Tiszta szívblil hálát adok 
neked, *hogy megismertem 
igazságos végzéseidet. 

Megtartom rendeléseidet, 
*el ne hagyj engem soha
sem l 

Hogy (lrzi meg tisztán út
ját az ifjú? •úgy, hogy 
megtartja igéidet. 

Scitóte quóniam Dómi
nus ipse est Deus : *ipse 
fecit nos, et non ipsi nos. 

Pópulus ejus, et oves 
páscuae ejus : *introite por
tas ejus in confessióne, átria 
ejus in hymnis : confitémini 
illi. 

Laudáte nomen ejus: 
quóniam suávis est Dómi
nus, in aetérnum misericór
dia ejus, •et usque in gene
ratiónem et generatiónem 
véritas ejus. 

Glória Patri. 

Psalmus IIB. l. 

Beáti immaculáti in via: 
*qui ámbulant in , lege 

Dómini. 
Beáti, qui scrutántur te

stimónia ejus : *in toto 
corde exquirunt eum. 

Non enim qui operántur 
iniquitátem, *in viis ejus 
ambulavérunt. 

Tu mandásti •mandáta 
tua custodlri nimis. 

Utinam dirigántur viae 
meae, *ad custodiéndas ju
stificatiónes tuas ! 

Tunc non confúndar, 
*cum perspéxero in ómni
bus mandátis tuis. 

Confitébor tibi in dire
ctióne cordis : *in eo quod 
didici judieia justitiae tuae. 

justificatiónes tuas cus
tódiam : *non me derelin
quas usquequáque. 

In quo córrigit adoles
céntior viam suam? *in 
custodiéndo sermónes tuos. 
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Teljes szivemMI kereslek 
téged, •ne engedd, hogy pa
rancsaidtól eltérjek. 

Szivembe rejtem beszé
deidet, *hogy ne vétkezzem 
ellened. . 

Áldott vagy te, Uram l 
•Tanits meg engem rende
leteidre. 

Hirdetni akarom ajkam
mal •szájad minden végzé
sét. 

Bizonyságaid útjában 
gyönyörködöm, •mint min
dennemű gazdagságban. 

Rendeleteiddel foglalko
zom, •utaidat fontolgatom. 

Törvényeidről elmélke
dem, *beszédeid ről meg nem 
feledkezem. 

Dicsőség az Atyának. 

II8. zsoltár. II. 

Tégy jót szolgáddal, adj 
nekem életet, *hogy 

megtartsam beszédeidet. 
Nyisd. meg szemem, hadd 

szemlétjem •a csodákat tör
vényedben. 

Idegen vagyok én e föl
dön, •ne rejtsd el parancsai
dat előlem. 

Lelkem epedve óhajtja 
itéleteidet •minden időben. 

Te megdorgálod a kevé
lyeket, •átkozottak, kik pa
rancsaidtól eltérnek! 

Vedd et rólam a szégyent 
és a gyalázatot, *hiszen bi
zonyságaidat kerestem. 

Ha fejedelmek összeülnek 
és tanakodnak ellepem, 

ln toto corde meo ex
quisívi te : •ne repéllas me 
a mandátis tuis. 

In corde meo abscóndi 
előquia tua : •ut non pec
cem tibi. 

Benedictus es, Dómine : 
"'doce me justificatiónes 
tuas. 

In Iábiis meis, •pronun
tiávi ómnia judieia oris tui. 

In via testimoniórum tuó
rum delectátus sum, •sicut 
in ómnibus divítiis. 

In mandátis tuis exercé
bor : •et considerábo vias 
tu as. 

In justificatiónibus tuis 
meditábor : •non oblivíscar 
sermónes tuos. 

Glória Patri. 

Psalmus II8, II. 

R etríbue serv o tuo, vi
vifica me : •et custó

diam sermónes tuos. 
Revéla óculos meos : •et 

considerábo mirabília de 
lege tua. 

Incola ego sum· in terra : 
•non abscóndas a me man
dáta tua. 

Concupivit ánima mea 
desideráre justificatiónes 
tuas, "'in omni témpore. 

Increpásti supérbos : 
•maledícti qui decJinant a 
mandátis tuis. 

Aufer a me oppróbrium, 
et contémptum : •quia testi
mónia tua exquisívi. 

Etenim sedérunt princi
pes, et actvérsum me loque-
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*szolgád törvényeiden gon
dolkodik. 

Valóban bizonyságaidról 
elmélkedem, *és parancsaid 
adnak tanácsot nekem. 

Földhöz ragadt az én lel
kem, *kelts Igéreted szerint 
életre engem. 

Feltárom előtted utaimat, 
óh hallgass meg, *taníts 
meg törvényeidre engem. 

Oktass rendeleteid útjára, 
*hogy gondoljak csodáidra. 

Lelkem elbágyad a gond
tól, *erőslts meg igéiddel 
engem. 

Tartsd távol tőlem a go
noszság útját, *és törvé
nyed szerint irgalmazz ne
kem. 

bántur : *servus autern tuus 
exercebátur in justificatió
nibus tuis. 

Nam et testimánia tua 
meditátio mea est : *et 
consilium meum justifica
tiónes tuae. 

Adhaésit paviménto áni
ma mea : *vivffica me se
cúndum verbum tuum. 

Vias meas enuntiávi, et 
exaudlsti me : *doce me 
justificatiónes tuas. 

Viam justificatiónum tu
árum lnstrue me : *et exer
cébor in mirabillbus tuis. 

Dormitávit ánima mea 
prae taédio : *confirma me 
in verbis tuis. 

Viam iniquitátis ámove 
a me : *et de lege tua mise
rére mei. 

Az igazság útját válasz- Viam veritátis elégí : *ju-
tottam, *ítéleteidről meg dlcia tua non sum oblltus. 
nem feledkezem. 

Bizonyságaidhoz ragasz- Adhaési testimóniis tuis, 
kodom, Uram, *ne hagyj Dómine : *noll me confún-
szégyent érnem. dere. 

Parancsaid útján futok, Viam mandatórum tuó-
*mert szlvemet te bátori- rum cucúrri, *cum dilatásti 
tod. cor meum. 

Dicsőség az Atyának. Glória Patri. 
Ant. A zsidók gyermekei Ant. Púeri Hebraeórum, 

olajfaágakat vettek és az úr tolléntes ramos olivárum, 
elé mentek és kiáltották és obviavérunt Dórnino cla
mondották : Hozsanna a mántes et dicéntes : Hosán-
magasságban. na in excélsis. 

Capltulum. Capltulum. 
l. Tim. l, 17. 

Az örökkévalóság halha
tatlan, láthatatlan kirá

lyának, az egy Istennek 

l. Tim. l, 17. 

Regi saeculórum . im
mortáli et invisíbili, 

soli Deo hon<~r et glória 
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tisztesség és dicsöség mind
örökkön-örökké. Amen. 

If.. Hála legyen az lsten
nek. 

Resp. breve. l<risztus az 
élő lsten fia, *irgalmazz ne
künk. (Ismételjük.) Krisz
tus, az élő Isten. fia, irgal
mazz nekünk. 'ST. Ki az Atya 
jobbján ülsz. If.. Irgalmazz 
nekünk. (Ismételjük.) Krisz
tus, az élő Isten fia, irgal
mazz nekünk. 

'ST. Kelj fel, Krisztus, se
gits meg minket. 

~· És szabadlts meg min
ket nevedért. 

A következő lmáds,gokat csak 
akkor mondjuk, ha a Laudes
ben nem emlékeztünk meg vala
mely duplex-rangú ünnepról: 

Uram, irgalmazz, Krisz
tus, irgalmazz, Uram, irgal
mazz. 

Miatyánk (csendben, egé
szen addig) : 

-sr. És ne vigy minket a 
kisértésbe. 

:f!.. De szabadits meg a 
gonosztól. 

Hiszek egy Istenben 
(csendben, egészen addig) : 

'ST. Testnek feltámadását. 
:f!.. És az örök életet. 

Amen. 
'ST. Én, Uram, hozzád 

kiáltottam. 
:f!.. És reggel hozzAd jut 

imádságom. 
'ST. Teljék meg szájam dl

cséreteddel. 
If.. Hogy zengjem dicső-

in saécula saeculórum. 
Amen. 

~· Deo grátias. 

Resp. breve. Christe, Fili 
Dei vivi, "'Miserére nobis. 
(Et repetitur :) Christe, Fili 
Dei vivi, miserére nobis. 
'ST. Qui sedes ad déxteram 
Patris. If.. Miserére nobis. 
(Repetitur :) Christe, Fili Dei 
vivi, miserére nobis. 

'ST. Exsúrge, Christe, ád
juva nos. 

:f!.. Et libera nos propter 
nomen tuum. 

Sequentes Preces omittuntur, 
si ad Laudes facta sit Com
mernoratio alícujus Duplicis: 

l<yrie, eléison. Christe, 
eléison. Kyrie, eléison. 

Pater noster (secreto us
que ad) 

'ST. Et ne nos indúcas in 
tentatiónem. 

:f!.. Sed libera nos a malo. 

Credo in Deum (secreto 
usgue ad) 

j[. Carnis resurrectiónem. 
:f!.. Vitam aetérnam. 

Amen. 
'ST. Et ego ad te, Dómine, 

clamávi. 
:f!.. Et mane orátio mea 

praevéniet te. 
'ST. Repleátur os meum 

laude. 
:f!.. Ut cantem glóriam 
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ségedet, egész nap nagysá
godat. 

f. Uram, fordítsd el ar
codat bűneimtől. 

:&· És töröld el minden 
gonoszság o ma t. 

f. lsten, tiszta szívet te
remts belém. 

:&· És újítsd fel bensőm
ben a helyes lelket. 

f. Ne vess el színed elől 
engem. 

:&· És Szentlelkedet ne 
vond meg tőlem. 

f. Add meg nekem üd
vösséged örömét, 

:&· És fejedelmi lélekkel 
erősíts meg engem. 

f. A mi segítségünk az 
úr nevében van. 

:&· Aki az eget és a földet 
alkotta. 

tuam, tota die fnagnitúdi
nem tuam. 

f. Dómine, avérte fá
ciem tuam a peccátis meis. 

~· Et omnes iniquitátes 
meas dele. 

f. Cor mundum crea in 
me, Deu~. 

~· Et spíritum rectum 
ínnova in viseéribus meis. 

f. Ne projfclas me a 
fácie tua. 

~· Et spfritum sanetum 
tuum ne áuferas a me. 

f. Redde mihi laetitiarn 
salutáris tui. 

~· Et spiritu principáli 
confirma me. 

f. Adjutórium nostrum 
in nómine Dómini. 

:&. Qui fecit eaeium et 
terram. 

EzutAn következik a közgyónAs. Ha a zsolozsmflt karban 
végzik, a Confiteor-t és a Misertatúr-t kétszer modjAk el, 
egyszer a karveze tó, egyszer pedig a kar.· Ha a zsolozsmA t 
magunkban végezzük, a közgyónAst a következőkép monctjuk: 

Oyónom ij mindenható Is- confiteor Deo omnipo
tennek, a boldogságos ténti, beátae Mariae 

mindenkoron Szűz Máriá- semper Vfrgini, beáto Mi
nak, Szent Mihály főangyal- chaéli Archángelo, beáto 
nak, Keresztelő Szent já- joánni Baptístae, sanctis 
nosnak, Szent Péter és Pál Apóstalis Petro et Paulo, 
apostoloknak, és minden et ómnibus Sanctis, quia 
szenteknek, hogy sokat vét- peccávi nimis cogitatióne, 
keztem gondolattal, szóval verbo et ópere : mea culpa, 
és cselekedettel. En vét- mea culpa, mea máxima 
kem, én vétkem, én igen culpa. Ideo precor beátam 
nagy vétkem. Kérem azért Mariam semper Virginem, 
a boldogságos, mindenko- beátum Michaélem Archán
ron Szűz Máriát, Szent Mi- gelum, beátum joánnem 
hály főangyalt, Keresztelő Baptístam, sanctos Apósto
Szent jánost, Szent Péter Ios Petrum et Paulum, et 
és Pál apostolokat, és a omnes Sanctos, oráre pro 

Officium. 4 
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szeuteket mind, hogy imád
kozzanak értem az úrnál, 
a mi lstenünknéL 

Könyörüljön rajtunk a 
mindenható lsten s bűnein
ket megbocsátva, juttasson 
el minket az örök életre. 

:f!>. Amen. 
Bűneink elengedését, fel

oldozását s bocsánatát adja 
meg nekünk a mindenható 
és irgalmas lsten. 

:f!>. Amen. r. Méltóztassál, Urunk, 
ezen a napon 

:f!>. Bűn nélkül megőrizni 
minket. r. Könyörülj rajtunk, 
Urunk. 

:f!>. Könyörülj rajtunk. 
r. Legyen, Urunk, irgal

mad rajtunk. 
:f!>. Amint biztunk benned. 

me ad Dóminum, 
nostrum. 

Deum 

Misereátur nostri omnipo
tens Deus, et, dirnissis pec
cátis nostris, perdúcat nos 
ad vitam aetérnam. 

:f!>. Amen. 
lndulgéntiam, absolutió

nem, et remissiónem pecca
tórum nostrórum trlbuat 
nobis omnipotens et misé
ricors Dóminus. 

:f!>. Amen. 
r. Dignáre, Dómine, die 

isto. 
:f!>. Sine peccáto nos cus

todire. 
r. Miserére nostri, Dó

mine. 
:f!>. Miserére nostri. r. Fiat misericórdia tua, 

Dómine, super nos. 
I!>. Quemádmodum spe

rávimus in te. 
r. Uram, hallgasd meg r. Dómine, exáudi ora-

könyörgésemet. l tiónem meam. 
:f!>. Es kiáltásom jusson :f!>. Et clamor meus ad te 

eléd. véniat. 

Az lmád~ágok elmondása után. 
vagy ha azokat nem mondot
tuk, a Responsorium breve után 

következik: 
r. Az Úr legyen veletek. 
:f!>. És a te lelkeddel. 

Könyörö~jünk. Minden
ható Ur lsten, ki e nap 

kezdetéhez eljuttattál min
ket, őrizz meg ma minket 
hatalmaddal, hogy e napon 
semmi bűnbe se essünk, ha
nem szüntelenül a Te pa
rancsaid teljesitésére szól-

Absolutis Precibus, vel, si 
Preces locum non habeant, post 
Responsorium breve statim 

didtur: 
r. Dóminus vobiscum. 
:f!>. Et cum spiritu tuo. 

Orémus. Dómine, Deus 
omnipotens, qui ad 

principium hujus diéi nos 
pervenfre fecfsti : tua nos 
hódie salva virtúte ; ut in 
hac die ad nullum decliné
mus peccátum, sed semper 
ad tuam justitiam facién-
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janak szavaink, és irányul
janak gondolataink és cse
lekedeteink. A mi Urunk. 

~- Amen. r. Az úr legyen veletek. 
~. És a te lelkeddel. 

. r. Mondjunk áldást az 
Urnak. 

"&·Hála legyen az Istennek. 
Itt, ha a zsolozsmát közösen 
mondják, a vértanuk életéblll 
olvasnak fel. Ha a zsolozsmát 
nem mondják közösen, ez nem 
kötelező, bár dicséretes. -

Utána: 
r. Drága az úr színe 

előtt 
~· Szenteinek halála. 

Szűz Mária és a szentek 
mindannyian. járjanak 

közbe értünk az Urnát, hogy 
méltók legyünk elnyerni 
Annak a segltségét és sza
badltását, aki él és uralko
dik mindörökkön örökké. 

~· Amen. r. Gondolj, lsten, segltsé
gemre. 

~· Sies&, Uram, támoga
tásomra. 

dam nostra procédant elő
quia, dirigántur cogitatió
nes et ópera. Per Dóminum. 

~- Amen. r: Dómlnus voblscum. 
~· Et cum spiritu tuo . r. Benedicámus Dómino. 

~· Deo grátias. 
Dein de in Choro legitur Marty· 
rologium, quod laudabiliter fit 

etiam extra Chorum.-

Postea Hebdomadarius dicit : 
r. Pretiósa in conspéctu 

Dómini. 
~- Mors Sanctórum ejus. 

Sancta Maria, et omnes 
Sancti intercédant pro 

nobis ad Dóminum, ut nos 
mereámur ab eo adjuvári et 
salvári, qui vivit et regnat 
in saécula saeculórum. 

~.Amen. 
r. Deus, in adjutórium 

meum inténde. 
~· Dómine, ad adjuván

dum me festina. 
Ezt háromszor mondjuk. Har- Et dicitur ter; ul timo addi-

m adszor hozzátesszük : tur: 
Dicsőség az Atyának és Glória Patri, et Fllio, et 

Fiúnak és Szentlélek lsten- Spiritui Sancto. Sicut erat 
nek, miképen kezdetben in princípio, et nunc, et 
volt, van most és lesz mind- semper, et in saécula saecu-
örökkön örökké. Amen. lórum. Amen. 

Uram irgalmazz, Krisztus Kyrie, eléison. Christe, 
irgalmazz, Uram irgalmazz. eléison. Kyrie, eléison. 

Miatyánk (csendben, egé- Pater noster (secreto us-
szen addig) : que ad) : 

r. És ne vigy minket a l r. Et ne nos indúcas in 
kisértésbe. tentatiónem. 
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&. De szabadíts meg a 
gonosztól. 

"f. Tekints, Urunk, szol
gáidra, a te műveidre, s irá
nyí~sd a jóra fiaikat. &. És 
az Urnak, a mi lstenünknek 
világossága legyen felettünk 
s irányítsd felettünk kezünk 
cselekedeteit, s irányítsd ke
zünk munkáját. 

"&". Dicsőség az Atyának 
és Fiúnak és Szentlélek Is
tennek. 

&. Máképen kezdetben 
volt és van most és lesz 
mindörökkön örökké. Amen. 

Könyörögjünk. Méltóztas
sál Urunk, Istenünk, 

ég és föld királya, törvé
nyeidnek megfelelően és pa
rancsaid teljesítésére irányí
tani, megszentelni, vezetni 
és kormányozni e mai napon 
lelkünket és testünket, gon
dolatainkat, szavainkat és 
cselekedeteinket, hogy a Te 
se,gítségeddel, világ Megsza
badltója, most és mándörökre 
megmentettek és megszaba
dítottak lehessünk, ki élsz 
és uralkodol mándörökön 
örökké. ~· Amen. 

"&". Add kérlek, uram, 
áldásodat. 

Áldás. Napjainkat és cse
lekedeteinket az ő békéjé
ben rendezze a mindenható 
úr. &. Amen. 

Rövid olvasmány. 
lz~ 50, 6-7. 

A rcomat nem fordítottam 
J-\ el azoktól, akik gyaláz
tak és megköpdöstek en-

&. Sed libera nos a malo. 

"f. Réspice in servos tuos, 
Dómine, et in ópera tua, et 
dirige fílios eórum. &. Et sit 
splendor Dómini, Dei no
stri, super nos, et ópera 
mánuum nostrárum dirige 
super nos, et opus mánuum 
nostrárum dlrige. 

"f. Glória Patri, et Fílio, 
et Spiritui Sancto. 

~. Sicut erat in princlpio; 
et nunc, et semper, et in 
saécula saeculórum. Amen. 

Orémus. Dirfgere et san
ctificáre, régere et gu

bernáre dignáre, Dómine 
Deus, Rex caeli et terrae, 
hódie corda et córpora no
stra, sensus, sermónes et 
actus nostros in lege tua, et 
in opéribus mandatórum 
tuórum : ut hic, et in aetér
num, te auxiliánte, salvi et 
líberi esse mereámur, Sal
vátor mundi : Qui vivis et 
regnas in saécula saeculó
rum. ~· Amen. 

1. jube, domne, bene
dícere. 

Benedictio. Dies et actus 
nostros in sua pace dispó
nat Dóminus omnípotens. 
~·Amen. 

Lectio brevis. 
ls. 50,6-7. 

Fáciem meam non avérti 
ab increpántibus et con

spuéntibus in me. Dóminus 
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gem. Az úr lsten az én se- Deus auxiliátor meus,. et 
gítőm, azért nem szégyenü- ideo non sum confúsus. Tu 
lök meg. Te pedig, Urunk, autem, Dómine, miserére 
irgalmazz nekünk. nobis. 

~.Hála legyen az lst~nnek. n.. Deo grá ti as. 
r. Segítségünk az Ur ne- r. Adjutórium nostrum 

vében van. in nómine Dómini. 
~- Ki az eget és földet ~· Qui fecit eaeium et 

alkotta. terram. 
r. Adj áldást. r. Benedícite. 
!J,. Isten. ~· Deus. 
Áldás. Áldjon meg min- Benedictio. Dóminus nos 

ket az úr és védjen meg benedícat, et ab omni malo 
minden gonosztól és vezes- deféndat, et ad vitam per
sen minket az örök életre, dúcat aetérnam. Et fidé
a megholt hívek pedig Isten lium ánimae per miseri
irgalmasságából békesség- córdiam Dei requiéscant 
ben nyugodjanak. I!z. Amen.

1 

in pace. I!z. Amen. . 
Ha a zsolozsmát itt abbahagy- Deinde dicitur tantum Pater 
juk, csendben egy Miatyánkot noster secreto, nisi sequatur 

mondunk. l alia Hora. 

A Tertiára. Ad Tertiam. 
Miatyánk. Üdvözlégy Pater noster et Ave 

Mária. 
r. Gondolj lsten segít

ségemre. 
Dicsöség az Atyának. Mi

képen. 
Dícséret neked, Urunk ... 

Himnusz. 

Most már Szentlélek úr 
lsten! 

Egy az Atyával s Fiúval, 
Méltóztassál a szívünkben 
Lakozniszent malasztoddall 

Ész, nyelv, erő, ajk s érezet 

Neked hitvallást zengjenek. 
Gyúljon lángra a szeretet, 
A hívek jóért küzdjenek. 

María. 
r. Deus, in adjutórium. 

Glória Patri. Sicut erat. 

Laus tibi, Dómine ... 

Hymnus. 

N un c, Sancte, nobis, Spi ri
tus, 

Unum Patri cum Fílio, 
Dignáre promptus lngeri 
Nostro refúsus péctori. 

Os, lingua, mens, sensus, 
vigor 

Confessiónem pérsonent, 
Flamméscat igne cáritas, 
Accéndat ardor próximos. 
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Engedje ezt a jó Atya 
S az ő egyetlenegy Fia, 
És velük a Vigasztaló 
Mindenkoron uralkodó. 

Amen. 
Ant. A zsidók gyermekei. 

II 8. zsolt dr ll J. 

Praesta, Pater pilssime, 
Patrique compar Unice, 
Cum Spiritu Paráclito, 
Regnans per omne sáecu-

lum. Amen. 
Ant. Púeri Hebraeórum. 

Psalmus II8. iii. 

Oktass engem, Uram, tör- Legern pone mihi, Dó
vényeid útjára, *hogy mine, viam justifica

mindenkor csak azt kutas- tiónum tuárum : *et ex-
sam. 

Adj értelmet, hogy tör
vényedet vizsgáljam, *és 
teljes szlvemből megtart
sam. 

Vezess engem parancsaid 
ösvényére, *mert benne le

. lern kedvemet. 
Hajtsd szívemet bizony

ságaidra, *és ne a kapzsi
ságra. 

Fordítsd el szememet, hiú
ságot ne lásson, *éltess en
gem a te utadon. 

Teljesítsd szolgádnak, 
amit neki Igértél, *hisz fél 
téged. 

Fordítsd el tőlem a gya
lázatot, amelytili rettegek, 
*hisz végzéseid gyönyörű
ségesek. 

Im én k!vánom rendele
teidet, *igazságod által adj 
nekem életet. 

Szálljon reám, Uram, ke
gyelmed, *megigért segít
séged. 

Hadd feleljek meg azok
nak, kik gyaláznak engem, 
*hiszen bizom beszédeid
ben. 

Ne vedd el szájamtól az 

quiram eam semper. 
Da mihi intelléctum, et 

scrutábor legern tuam : *et 
custódiam illarn in toto 
corde meo. 

Deduc me in sémitam 
mandatórum tuórum: *quia 
ipsarn vólui. 

lnclína cor meum in testi
mónia tua : *et non in 
avaritiam. 

Avérte óculos meos ne 
videant vanitátem : *in via 
tua vivlfica me. 

Státue servo tuo elő
quium tuum, *in timóre 
tuo. 

Arilputa oppróbrium 
meum quod suspicátus sum: 
*quia judieia tua jucúnda. 

Ecce, concupivi mandáta 
tua : *in aequitáte tua 
vivífica me. 

Et véniat super me mi
sericórdia tua, Dómine :*sa
lutáre tuum secúndum elő
quium tuum. 

Et respondéba expro
brántibus mihi verbum : 
*quia sperávi in sermónibus 
tu is. 

Et ne áuferas de ore meo 



TERTIA 55 

igazság szavát sohasem, verbum veritátis usquequá
*hisz felette bizom én ité- que : •quia in judlciis tuis 
leteidben. supersperávi. 

És megtartom törvénye- Et custódiam legern tuam 
det szűntelen, •mindenko- semper : •in saéculum et in 
ron és minden időben. saéculum saéculi. 

És tágas úton járok, Et ambulAbarn in la-
•mert rendeleteidet kuta- titúdine : •quia mandáta 
tom. tua exquislvi. 

És bizonyságaidról kirá- Et loquébar in testimó-
lyok ~lőtt beszélek, •és nem niis tuisin conspéctu regum: 
szégyenülök meg. •et non confundébar. 

Parancsaidról elmélke-' Et meditábar in man-
dem, •mert szeretem őket. dátis tuis, •quae diléxi. 

Parancsaid felé emelem Et levávi manus meas 
kezemet, mert kedvesek ne- ad mandáta tua, quae 
kem, •és gondolkodom ren- diléxi : •et exercébar in 
deleteiden. justificatiónibus tuis. 

Dicsőség az Atyának. Glória Patri. 

IIB. zsoltár J V. 

Emlékezzél meg szavad
ról, melyet szolgádnak 

mondottál, •mellyel nekem 
reménységet nyujtottát 

Nyomorúságomban ez vi
gasztal engem, •mert be
széded életet ád nekem. 

Felette gúnyolnak engem 
a kevélyek, *de én törvé
ny~dtől el nem térek. 

Örök Itéleteidre gondolok, 
. Uram, *és megvigasztaló
dom. 

Harag vesz rajtam erőt 
•a bűnösök miatt, kik el
hagyják törvényedet. 

De énekek nekem a te 
parancsolataid •zarándok
ságomnak helyén. 

Ejjel is nevedre gondolok, 
Uram, •és törvényedet meg
tartom. 

Az az én osztályrészem, 

Psalmus IIB. iv. 

Memor esto verbi tui 
servo tuo, *in quo 

mihi spem dedisti. 

Haec me consoláta est in 
humilitAte mea : *quia elő
quium tuum vivificáfit me. 

Supérbi inique agébant 
usquequáque : •a lege au
tem tua non declinávi. 

Memor fui judiciórum 
tuórum a saéculo, Dómine : 
•et consolAtus sum. 

Deféctio ténuit me, *pro 
peccatóribus derelinquénti
bus legern tuam. 

Canlábiles mihi erant 
justificatiónes tuae, *in loco 
peregrinatiónis meae. 

Memor fui nocte nóminis 
tui, Dómine: •et custodlvi 
legern tuam. 

Haec facta est mihi : 
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*hogy rendeleteidet fürkész
szem. 

Mondom, Uram : Az az 
osztályrészem, *hogy tör
vényedet teljesítsem. 

Teljes szlvembéíl könyör
gök előtted, *irgalmazz ne
kem, amint megigérted. 

Megfontolom utaimat, *és 
bizonyságaid felé irányitom 
lábamat. 

Kész vagyok és nem vo
nakodom, *hogy parancsai
dat megtartsam. 

Gonoszok kötelékei vesz
nek körül engem, *de tör
vényeidről meg nem feled
kezem. 

Éjfélkor is felkelek, hogy 
hálát adjak neked *igazsá
gos ítéleteidért. 

Társa vagyok mindazok
nak, akik félnek téged, *és 
megtartják rendeleteideL 

Tele van, Uram, a föld 
kegyelmeddel, *ismertess 
meg, Uram, végzéseiddeL 

Dicsőség az Atyának. 

II8. zsoltár V. 

*quia justificatiónes tuas 
exquisívi. 

Pórtio mea, Dómine, 
*dixi custodíre legern tuam. 

Deprecátus sum fáciem 
tuam in toto corde meo : 
*miserére mei secúndum 
elóquium tuum. 

Cogitávi vias meas: *et 
convérti pedes meos in 
testimánia tua. 
• Parátus sum, et non sum 
turbátus : *ut custódiam 
mandáta tua. 

Funes peccatórum cir
cumpléxi sunt me: *et le
gem tuam non sum oblftus. 

Média nocte surgébam ad 
confiténdum tibi, *super 
judieia justificatiónis tuae. 

Párticeps ego sum óm
nium timéntium te : *et 
custodiéntium mandáta tua. 

Misericórdia tua, Dómíne, 
pl en a est terra : *j ustifica
tiónes tuas doce me. 

Glória Patri. 

Psalmus II8. v. 

Jót tettél, Uram, szolgád- Bonítátem fecísti cum 
nak, •amint megmon- servo tuo, Dómine, *se-
dottad. cúndum verbum tuum. 
Tanits jóra, okosságra, Bonitátem, et disciplí-

tudományra, •mert hiszek nam, et sciéntiam doce me : 
parancsaidban. *quia mandátis tuis crédidi. 

Mlg a megalázás aem ért, Priúsquam humiliárer 
vétkeztem én, •most azon- ego deliqui : "'proptérea elő
ban teljesitem immár, amit quium tuum custodívi. 
elrendeltéL l 

jóságos vagy te *jósá- Bonus es tu : •et in boni-
godban taníts meg engem táte tua doce me justifica-
rendeleteidre. tiónes tuas. 
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Sok gonoszságot fognak l Multiplicáta est super 
reám a kevélyek, •de én me iniquitas superbórum: 
teljes szívvel fürkészem pa- *ego autern in toto corde 
rancsaidat. meo scrutábor mandáta tua. 

Az ő szlvük megalvadt, Coagulátum est sicut lac 
mint a zsír, *én azonban cor eórum : *ego vero legern 
törvényedről elmélkedem. tuam meditátus sum. 

jó nekem, hogy megaláz- Bonum mihi quia hu-
tál engem, *hogy megtanul- miliásti me : •ut discam 
jam rendeleteidet. justificatiónes tuas. 

Szájad törvénye nekem Bonum mihi lex oris tui, 
többet ér •arany és ezüst •super milli aauri et art{énti. 
ezrei nél. 

Kezed teremtett és alko
tott engem, •adj értelmet, 
hogy megtanuljam paran
csaidat. 

Örvendezve néznek engem, 
,akik téged félnek, •mert 
felette remélek szavaidban. 

Tudom, Uram, hogy Ité
leteid igazságosak, •és mél
tán aláztál meg engem. 

Vigasztaljon meg engem 
irgalmad, •miként szolgád
nak lgérted. 

Szálljon reám irgalmad, 
hogy éljek, •mert törvé
nyedről elmélkedem. 

Érje szégyen a kevélye
ket, mert ők csalárdul go
noszat művelnek ellenem, 
•én azonban elmélkedem 
rendeleteiden. 

Forduljanak hozzám, 
akik téged félnek, •és bi
zonyságaidat ismerik. 

Szlvem szeplőtelen legyen 
rendeleteid szerint, •hogy 
meg ne szégyenüljek. 

Dicsőség az Atyának. 
Ant. A zsidók gyermekei 

ruháikat terítették az útra 
és kiáltozták és mondották : 

Manus tuae fecérunt me, 
et plasmavérunt me : •da 
mihi intelléctum, et discam 
mandáta tua. 

Qui timent te vidébunt 
me, et laetabúntur : •quia 
in verba tua supersperávi. 

Cognóvi, Dómine, quia 
aéquitas judieia tua: *et in 
veritAte tua humiliásti me. 

Fiat misericórdia tua ut 
consolétur me, •secúndum 
elóquium tuum servo tuo. 

Véniant mihi miseratió
nes tuae, et vivarn : *quia 
lex tua meditátio mea est. 

Confundántur supérbi, 
quia injúste iniquitátem 
fecérunt in me : *ego autern 
exercébor in mandátis tuis. 

Convertántur mihi timén
tes te : •et qui novérunt 
testimónia tua. 

Fiat cor meum imrna
culAtum in justificatiónibus 
tuis, *ut non confúndar. 

Glória Patri. 
Ant. Púeri Hebraeórum 

vestiménta prosternébant 
in via, et clamábant, dicén-
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Hozsanna Dávid Fiának, 
áldott, ki az úr nevében jó. 

Capltulum. 
Filipp. 2, 5-7. 

Testvérek: Ugyanazt az 
érzést ápoljátok maga

tokban, amely Krisztus jé
zusban is megvolt, aki mi
dőn az lsten alakjában volt, 
nem tartotta az lstennel való 
egyenlóségét oly dolognak, 
melyhez erószakosan ragasz
kodjék, hanem kiüresftette 
önmagát, felvette a szaiga 
alakját, emberekhez hasonló 
lett és külsejét tekintve úgy 
jelent meg, mint ember. Jl.. 

~- br. Mentsd meg a kard
tól *lsten, lelkemet. Mentsd. 

r. És a kutya karmai 
közül én egyetlenemet. ls
ten. Mentsd. 

r. Az oroszlán szájából 
szabadlts meg, Uram, engem. 

If.. És a bölények szarvai 
közül én csekélységemet. 

r. Az Úr legyen veletek. 
E.. És a te lelkeddel. 
Könyörögjünk. Minden-

ható örök Isten. 42. old. 
r. Az úr legyen veletek. 
If.. És a te lelkeddel. r. Mondjunk áldást az 

úrnak. 

tes : Hosánna Fílio David : 
benedictus, qui venit in 
nómine Dómini. 

Capltulum. 
Philipp. 2, 5-7. 

Fratres : Hoc enim sen
tite in vobis, quod et 

in Christo jesu ; qui, cum 
in forma Dei esset, non 
rapinam arbitrátus est esse 
se aequálem Deo : sed 
semetipsum exinanívit, for
mam servi accípiens, in 
similitúdinem hóminum 
factus, et hábitu invéntus 
ut homo. If.. Deo grátias. 

Hála legyen az Istennek. 
If.. br. Erue a frámea, 

•Deus, ánimam meam.Erue. 
r. Et de manu canis 

únicam meam. Deus. Erue. 

r. De ore leónis libera 
me, Dómine. 

If.. Et a córnibus unicór-
nium humilitátem meam. 

r. Dóminus voblscum. 
If.. Et cum spiritu tuo. 
Orérnus. Omnipotens sem-

pitérne Deus. 42. pag. 
r. Dóminus vobfscum. 
If.. Et cum spiritu tuo. 
r. Benedicámus Dómino. 

If..Hála.legyenazlstennek. If.. Deo grátias. 
r. A megholt hivek ls~ r. Fidélium ánimae per 

ten irgalmából békességben misericórdiam Dei re-
nyugodjanak. quiéscant in pace. 

If.. Amen. If.. Amen. 
Ha a zsolozsmflt itt abbahagy-~ Deinde dicitur tantum Pater 
juk, csendben egy Miatyánkot noster secreto, nisi sequatur 

mondunk. alia Hora. 
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A Tertia elvégzése után követ• Compieta Tertia fit Benedictio 
kezik a pálma-(barka-)szentelés palmarum cum Processione et 

és a szeqtmise. (L. 217. old.) postea dicitur Missa. 

A Sextára. 
Miatyánk. Üdvözlégy 

Mária. 
r. Gondolj Isten segit

ségemre. 
Dicsőség az Atyának. Mi

képen. 
Dícséret neked, Urunk. 

Himnusz. 

K ormányozó, igaz Isten, 
Ki mindent intézel böl

csen, 
Világot adsz a reggelnek, 
És forróságot a délnek. 

Oltsd el a pörnek lángjait, 
Tépd ki a vétek vágyait ; 
Testünknek adj egészséget 
És a szlvnek békességet ! 

Engedd ezt, ó legjobb Atya ! 
S te, szent Atyád örök Fia, 
Engedje a Vigasztaló 
Mindenkoron uralkodó. 

Amen. 
Ant. Eléd tárom. 

II 8. zsolldr. V I. 

Ad Sextam. 
Pater noster et Ave 

Maria. 
r. Deus, in adjutórium. 

Glória Patri. Sicut erat. 

Laus tibi, Dómine. 

Hymnus. 

Rector potens, verax Deus, 
Qui _ témperas rerum 

vic es, 
Splendóre mane illúminas, 
Et Ignibus meridiem : 

Exstingue flammas litium, 
Aufer calórem nóxium, 
Confer salútem córporum, 
Verámque pacem córdium. 

Praesta, Pater pilssime, 
Patrique compar Unice, 
Cum Spiritu Paráclito 
Regnans per omne saecu-

lum. Amen. 
Ant. Tibi revelávi. 

Psalmus II8. vi. 

Lelkem epedve várja se- oefécit in salutáre tuum 
gitségedet, *igédben én ánima mea : *et in 

felette remélek. verbum tuum supersperávi. 
Szemern epedve várja igé-l Defecérunt óculi mei in 

det, *kérdem: Mikor vigasz- elóquium tuum, *dicéntes : 
talsz meg engem? Quando consoláberis me? 

Olyan vagyok, mint Quia factus sum sicut 
tömlő a füstben, *de nem fe- uter in pruina : * justitica
ledkezem meg törvényeidről. tiónes tu as non sum oblitus. 

Meddig kell még várnia Quot sunt dies servi tui? 
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szolgádnak?* Mikor mondasz 
itéletet üldözőim felett? 

Mende-mondákat beszél
nek nekem az istentelenek, 
*de nem olyanok azok, mint 
a te törvényed. 

A te parancsaid mind 
igazak, •csalárdul üldöznek, 
segits meg engem ! 

Kevés híja, hogy a föld
ről el nem emésztenek, *de 
én nem hagytam el rende
leteidet. 

Adj irgalmad szerint éle
tet nekem, *hogy szájad 
bizonyságait megőrizzem. 

Uram, örökkön örökké 
*áll a mennyben a te igéd. 

Nemzedékről nemze-
dékre tart a te hűséged, 
•szilárd alapokra helyezted 
a földet. 

Rendelésed szerint áll fenn 
máig, *mert neked szolgál 
minden. 

Ha nem elmélkedtem 
volna törvényeden, *akkor 
talán nyomorúságomban el
vesztem volna. 

Sohasem feledem rende
leteidet, *mert általuk adsz 
életet nekem. 

Tied vagyok, ments meg 
engem, *mert parancsaidat 
fürkészem. 

Lesnek reám a bűnösök, 
hogy elveszltsenek, *de én 
bizonyságaidra figyelek. 

Látom, hogy minden do
log véges, legyen bármily 
tökéletes, *de a te paran
csolatod bizony megmarad. 

Dicsőség· az Atyának. 

*quando fácies de perse
quéntibus me judícium? 

Narravérunt mihi iniqui 
fabulatiónes : •sed non ut 
lex tua. 

Omnia mandáta tua vé-
ritas : *inique persecúti 
sunt me, ádjuva me. 

Paulo minus consumma
vérunt me in terra : *ego 
autern non dereliqui man
dáta tua. 

Secúndum misericórdiam 
tuam vivífica me : *et cus
tódiam testimónia oris tui. 

In aetérnum, Dómine, 
•verbum tuum pérmanet 
in caelo. 

In generatiónem et ge
neratiónem véritas tua : 
*fundásti terram, et pér
manet. 

Ordinatióne tua perse
vérat dies : *quóniam óm
nia sérviunt tibi. 

Nisi quod lex tua me
ditátio mea est : •tunc forte 
perilssem in humilitáte mea. 

In aetérnum non oblivis
car justificatiónes tuas : 
*quia in ipsis vivificásti me. 

Tuus sum ego, salvum 
me fac: *quóniam jus
tificatiónes tuas exquisívi. 

Me exspectavérunt pec
catóres ut pérderent me : 
•testimónia tua intelléxi. 

Omnis consummatiónis 
vidi finem : *latum mao
dátum tuum nimis. 

Glória Patri. 
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IIB. zsoltdr V I J. 

Mennyire szeretem, Uram, 
törvényedet ! *Egész 

nap róla elmélkedem. 
Ellenségeimnél bölcsebbé 

tettél parancsolatoddal, 
*mert mindenkoron velem 
vagyon. 

Minden oktatőmnál értel
mesebb lettem, *mert bi
zonyságaidról elmélkedem. 

Az öregeknél értelmesebb 
lettem, *mert rendeleteidet 
fürkészem. 

Minden gonosz úttól tá
vol tartom lábamat, *hogy 
megtartsam szavaidat. 

Rendeleteidtől el nem té
rek, *mert te szabsz tör
vényt nekem. 

Mily édesek beszédeid 
inyemnek, *szájamnak méz
nél jobban izlenek. 

Parancsaid nekem értel
met adnak, *azért gyűlölök 
én minden gonosz utat. 

Lábamnak szövétnek a 
te igéd, •s ösvényeimnek 
fényesség. · 

Esküszöm és állom, 
•hogy igazságod végzéseit 
megtartom. 

Teljes megalázás ért, 
Uram, engem, •kelts életre, 
amint megigérted. 

Szájam önkéntes áldo
zataiban leld, Uram, ked
vedet, •és végzéseidre tanits 
meg' engem. 

Eltemet kezemben hor
dom szűntelen, •de törvé
nyedet el nem felejtem. 

Psalmus rr8. vii. 

Q uómodo diléxi legern 
tuam, Dómine? *tota 

die' meditátio mea est. 
Super inimlcos meos pru

déntem me feclsti mandáto 
tuo : •quia in aetérnum 
mihi est. 

Super omnes docéntes 
me intelléxi : •quia tes
timónia tua meditátio mea 
est. 

Super senes intelléxi : 
*quia mandáta tua quae
sivi. 

Ab omni via maia pro
hlbui pedes meos: *ut 
custódiam verba tua. 

A judidis tuis non de
clinávi : *quia tu legern 
posuisti mihi. 

Quam dúleia fáucibus 
meis elóquia, tua, *super 
mel ori meo l 

A mandátis tuis intelléxi : 
*proptérea odlvi omnern 
viam iniquitátis. 

Lucérna pédibus meis ver
bum tuum, •et lumen sé
mitis meis. 

jurávi, et státui *cus
todire judieia justitiae tuae. 

HumHiátus sum usque
quáque, Dómine : *vivífica 
me secúndum verbum tuum. 

Voluntária oris mei be
neplácita fac, Dómine : *et 
judieia tua doce me. 

Anima mea in mánibus 
meis semper : •et legern 
tuam non sum oblitus. 
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A bűnösök tőrt vetnek 
nekem, *de rendeleteidtlll 
el nem tévelyedtem. 

Örökségül nyertem bi
zonyságaidat mindörökké, 
•ezért szívem bennük leli 
örömét. 

Törvényeid megtartá-
sára hajHtom szívemet *ju
talmadért mindörökké. 

Dicsőség az AtyánaJ.. 

nB. zsoltdr V II/. 

Gyűlölöm az istentelene
ket, *és szeretem tör

vényedet. 
Segítőm és oltalmazóm 

vagy te, *felette bizom én 
igéretedben. 

Távozzatok tőlem, gono
szok, *mert lstenemnek pa
rancsait kutatom. 

Gyámollts engem igére
ted szerint, hogy éljek, *és 
ne hagyd, hogy reménysé
gemben megszégyenüljek. 

Segits meg, hogy meg
szabaduljak, *és mindig tör
vényeden elmélkedjem. 

Megveted mind, kik ren
deleteidtől elhajlanak, *mert 
szándékaik gonoszak. 

Hitszegőnek tartom a 
föld minden bűnösét, *azért 
szeretem bizonyságaidat. 
- Szegezd át félelmeddel tes
temet, *hogy itéleteidtől 
remegjek. 

Igazat és helyeset cselek
szem, *ne szolgáltass ki 
azoknak, kik szorongatnak 
engem. 

Vállalj . kezességet szol-

Posuérunt peccatóres 
Jáqueum mihi : *et de man
dátis tuis non errávi. 

Hereditáte acquisívi tes
timónia tua in aetérnum : 
*quia exsultátio cordis mei 
sunt. 

lnclinávi cor meum ad 
faciendas justificatiónes 
tuas in aetérnum, *propter 
retributiónem. 

Glória Patri. 

Psalmus n8. viii. 

Iníquos ódio hábui : *et 
Jegern tuam diléxi. 

Adjútor et suscéptor meus 
es tu : *et in verbum tuum 
supersperávi. 

Declináte a me, maligni : 
*et scrutábor mandáta Dei 
me i. 

Súscipe me secúndum elő
quium tuum, et vivarn : 
•et non confúndas me ab 
exspectatióne mea. 

Adjuva me, et salvus ero: 
*et meditábor in justifica
tiónibus tuis semper. 

Sprevísti omnes discedén
tes a judíciis tuis : *quia 
injústa cogitátio eórum. 

Praevaricántes reputávi 
omnes peccatóres 'terrae : 
*Ideo diléxi testimónia tua. 

Confige timóre tuo car
nes meas: *a judiciis enim 
tuis timui. 

Feci judícium et justí
tiarn : *non tradas me 
calumniántibus me. 

Súscipe servum tuum in 
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gád javára, *hogy el ne bonum : •non calumniéntur 
nyomjanak engem a kevé- me supérbi. 
lyek. 

· Szemern epedve várja üd
vösségedet, *és igazságos 
igédet. 

Bánj szolgáddal irgalmad 
szerint, *és törvényeidre 
tanits meg engem. 

Szolgád vagyok én, *adj 
értelmet nekem, hogy bi
zonyságaidat megismerjem. 

Oculi mei defecérunt in 
salutáre tuum : *et in elő
quium justitiae tuae. 

Fac cum servo tuo secún
dum misericórdiam tu am *et 
justificatiónes tuas doce me. 

Servus tuus sum ego : 
*da mihi intelléctum, ut 
sciarn testimónia tua. 

Tempus faciéndi, Dómine: 
*dissipavérunt legern tuam. 

Uram, itt az ideje a cse
lekvésnek, *mert megszegik 
törvényedet l 

Azért szeretem én paran- Ideo, diléxi mandáta tua, 
csaidat •aranynál és topáz- *super aurum et topázion. 
nál jobban. 

Azért követem minden Proptér~a ad ómnia man-
parancsolatodat,· *és gyűlö- dáta tua dirigébar: *omnem 
lpk minden hamis utat. viam iniquam ódio hábui. 

Dicsőség az Atyának. Glória Patri. 
Ant. Eléd tárom figye- Ant. Tibi revetAvi cau-

met, életem védője, Uram, sam meam, delénsor vitae 
tn Istenem. meae, Dómine, Deus meus. 

Capltulum. C&pltulum. 
Filipp. 2, 8-9. Philipp. 2, 8-9 

Megalázta magát, enge- Humiliávit semetipsum 
delmes lett a halálig factus obédiens usque 

és pedig a halálig a kereszt- ad mortem, mortem autern 
fán. Ezért az lsten is igen crucis. Propter quod et 
felmagasztalta őt és oly Deus exaltávit illum, et do
nevet adott neki, mely min- návit illi nomen, quod est 
den más név fölött van. super omne nomen. lJ.. Deo 
I!z. Hála legyen az Istennek. grAtias. 

Resp. breve. Az oroszlán Resp. breve. De ore leó7 
szájából, *szabadlts meg en- nis *Libera me, Dómine. De. 
gem Uram. Az. "$'. És a bö-· "$'. Et a córnibus unicór
lények szarvai közfil csekély- n ium humilitátem meam. 
ségemet. Szabadlts meg. Az. Libera. De. 

"$'. Ne veszítsd el az "$'. Ne perdas cum ímpiis, 
istentelenekkel, Isten, lel- Deus, Animam meam. 
kemet. 
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"fl.. És a vér férfiaival éle-" "fl.. Et cum viris sángui-
temet. num vitam meam. 

8'. Az úr legyen veletek. 8'. Dóminus vobfscum. 
"fl.. És a te lelkeddel. "fl.. Et cum spiritu tuo. 
Könyörögjünk. Minden- Orémus. Omnipotens sem-

ható örök Isten. 42. old. pitérne Deus. 42. pag. 
Utána: 

8'. Az úr legyen veletek. 
"fl.. És a te lelkeddel. 
gr. Mondjunk áldást az 

úrnak. 
"fl.. Hála legyen az Isten

nek. 
8'. A megholt hivek Isten 

irgalmából békességben 
nyugodjanak. 

"fl.. Amen. 

Post Orationem additur : 
8'. Dóminus vobíscum. 
"fl.. Et cum spiritu tuo. 
"f. Benedicámus Dómino. 

"fl.. Deo grátias. 

8'. Fidélium ánimae per 
misericórdiam Dei re-
quiéscant in pace. 

"fl.. Amen. 
Ha a zsolozsmflt itt abbahagy- Dein de d icitur tantum Pater 
juk, csendben egy Miatyflnkot noster secreto, nisi sequatur 

mondunk. alia Hora. 

A Nonára. 
Miatyánk. Üdvözlégy 

Mária. 
gr. Gondolj Isten segít

ségemre. 
Dicsőség az Atyának. Mi

képen. 
Dicséret neked, Urunk ... 

Himnusz. 

Isten! kitől minden vagyon. 
S ki át nem mégy válto
zaton: 

Forgása a nappaloknak, 
Munkája akaratodnak. 

Éltünknek alkonyán kegyed 
Tőlünk ne vonja meg fényed, 
S midőn közelget halálunk, 
Mennyország legyen jutal-

munk. 

Ad Nonam. 
Pater noster et Ave 

María. 
"f. Deus, in adjutórium. 

Glória Patri. Sicut erat. 

Laus tibi, Dóminc ... 

Hymnus. 

Rerum, Deus, tenax vigor, 
Immátus in te pérma

nens, 
Lucis diúrnae térnpora 
Succéssibus detérminans : 

Largíre lumen véspere, 
Quo vita nusquam décidat, 
Sed praémium mortis sacrae 
Perénnis instet glória. 
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Engedd ezt, ó legjobb Atya, 
S te szent Atyád örök Fia, 
Engedje a Vigasztaló, 
Mindenkoron uralkodó. 
. Amen. 
Ant. Segítségül hívom. 

nB. zsoltár IX. 

Bizonyságaid csodásak ! 
*Lelkem azért fürkészi 

őket. 
Beszédeid megértése vi

lágosságot ad, *és értelme
sekké teszi az együgyűeket 

Szájamat epedve meg
nyitom, *mert megkívánom 
parancsaidat. 

Tekints reám és könyö
rülj rajtam, *miként azokon 
szoktál, kik nevedet sze
retlk. 

Irányítsd lépteimet be
széded szerint, *hogy semmi
féle hamisság se uralkodjék 
rajtam. 

Ments meg engem az em
berek erőszakosságaitól, 
*hogy reMeleteidet meg
tartsam. 

Derltsd fel szalgád felett 
arcodat, *ismertesd meg 
velem határozataidat. 

Patakokban ontja sze
mern a könnyet, *mert nem 
tartják meg törvényedet. 

Igazságos vagy, Uram, 
*és ítéleted igaz ! 

Bizonyságaidat igazsá-
godban parancsoltad meg, 
*és felette nagy hűségedben. 

Buzgóságom elsorvaszt 
engem, *mert elfeledik igéi
det ellenségeim. 

Officium. 

Praesta, Pater pHSSime, 
Patrique compar Unice, 
Cum Spiritu Paráclito 
Regnans per· omne saécu-

Amen. [Ium . 
Ant. Invocábo. 

Psalmus nB. ix. 

Mirabilia testimónia tua : 
*Ideo scrutáta est ea 

ánima mea. 
Declarátio sermónum tuó

rum illúrninat : *et intel
léctum dat párvulis. 

Os meum apérui, et at
tráxi spiritum : *quia man
dáta tua desiderábam. 

Aspice in me, et miserére 
mei, *secúndum judícium 
diligéntium nomen tuum. 

üressus meos dírigesecún
dum elóquium tuum : *et 
non dominétur mei omnis 
injustítia. -

Rédime me a calúmniis 
hóminum : *ut custódiam 
mandáta tua. 

Fáciem tuam illúrnina 
super servum tuum : *et 
doce me justificatiónes tuas. 

Exitus aquárum dedu
xérunt óculi mei : *quia 
non custodiérunt legern 
tuam. 

justus es, Dómine : *et 
rectum judícium tuum. 

Mandásti justitiam tes
timónia tua : *et veritátern 
tuam nimis. 

Tabéscere me fecit zelus 
meus: *quia obiiti sunt 
verba tua inimíci mei. 

5 
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Szavad megáll minden 
tűzpróbát, •azért szereti 
azt szolgád. 

Kicsiny vagyok én és 
megvetett, *de rendelkezé
seidről meg nem feledkezem. 

Igazságod örökre igazság, 
*és törvényed igazmondás. 

Érjen bár elnyomás és 
szorongatás engem, *pa
rancsolataidról elmélkedem. 

Bizonyságaid igazak 
örökre, *adj értelmet ne
kem, hogy életem legyen. 

Dicsőség az Atyának. 

II8. zsoltár X. 

Ignitum elóquium tuum 
yeheménter: •et ·servus 
tuus diléxit illud. 

Adolescéntulus sum ego 
et contémptus : •justifica
tiónes tuas non sum oblitus. 

justitia tua, justitia in 
aetérnum : •et lex tua 
véritas. 

Tribulátio, et angústia 
invenérunt me : •mandáta 
tua meditátio mea est. 

Aequitas testimónia tua 
in aetérnum : *intelléctum 
da mihi, et vivam. 

Glória Patri. 

Psalmus u8. x. 

Teljes szlvemből kiáltok, clamávl_ in toto corde 
Uram, hallgass meg meo, exáudi, me, Dó

engem, •rendeléseidet kere- mine: *justificatiónes tuas 
sem. requiram. 

Hozzád kiáltok, szaba- Clamávi ad te., salvum 
dlts meg engem, •és paran- me fac: •ut custódiarn 
csaidat teljesiterit. mandáta tua. 

A hajnal előtt kelek és Praevéni in maturitáte, 
kiáltok, •mert szavaidban et clamávi : *quia in verba 
felette remélek. tua supersperávi~ 

Virradat előtt hozzád Praevenérunt óculi mei 
emelem szememet, . *hogy ad te dilúculo : •ut me-
igéidről elmélkedjem. ditárer előquia tua. 

Hallgasd meg, Uram, sza- Vocem meam audi secún-
vamat irgalmasságod sze- dum misericórdiam tuam, 
rint, *és tarts életben en- Dómine : •et secúndum ju-
gem itéleted szerint. dicium tuum vivifica me. 

Gonosz céljukhoz Qldö- Appropinquavérunt per-
zőim immár közel vannak, sequéntes me iniquitáti : 
*törvényedtől azonban •a lege autern tua longe 
messze távolodtak. facti sunt. 

De te, Uram, közelemben Prope es tu, Dómine : 
vagy, *és utaid mind igazak. •et omnes viae tuae véritas. 

Rég tudom, hogy bizony- Initio cognóvi de testi-
ságaidat *örök időkre ala-l móniis tuis : *quia in aetér-
pltottad. num fundásti ea. 
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Lásd meg nyomorúságo
mat és szabadíts meg en
gem, •mert törvényedet én 
el nem felejtem. 

Vállald el peremet és 
ments meg engem, *éltess 
engem, amint megigérted. 

A bűnösöktől távol van 
a segltség, •mert törvé
nyeidet ők nem keresték. 

Uram, nagy a te irgal
mad, *éltess engem ítéleted 
szerint. 

Sokan vannak, akik ül
döznek és szorongatnak en
gem, *de bizonyságaidtól el 
nem tántorodom. 

Látom a törvényszegő
ket és senyvedek, •mert 
nem tartják meg igéidet. 

Lásd meg, Uram, hogy 
rendeleteidet szeretem, *ir
galmasságod szerint adj éle
tet nekem. 

A te igéd csupa igazság, 
•s örökre szól igazságod 
minden itélete. 

Dicsőség az Atyának. 

IIB. zsoltár XI. 

f ejedelmek üldöznek ok 
nélkül engem, *de csak 

a te igédtől fél szívem. 

Vide humilitátem meam, 
et éripe me : *quia. legern 
tuam non sum oblítus. 

Júdica judícium meum, 
et rédime me : *propter 
elóquium tuum vivlfica me. 

Longe a peccatóribus 
salus : *quia justificatiónes 
tuas non exquisiérunt. 

Misericórdiae tuae multae 
Dómine : *secúndum judl
eium tuum vivlfica me. 

Multi qui persequúntur 
me, et tribulant me : *a 
testimóniis tuis non decli
návi. 

Vidi praevaricántes, et 
tabescébam : *quia előquia 
tua non custodiérunt. 

Vide quóniam mandáta 
tua diléxi, Dóminc : *in 
misericórdia tua vivifica 
me. 

Princípium verbórum 
tuórum, véritas : *in actér
num ómnia judieia justitiae 
tuae. 

Glória Patri. 

Psalmus II8. xi. 

P ríncipes persecúti sunt 
me gratis : •et a ver

bis tuis formidávit cor 
me um. 

úgy örvendek ígéreteid- Laetábor ego super elő-
nek, *mint aki sok zsák- quia tua : *sicut qui invénit 

. mányra tesz szert. spólia multa. 
A gonoszságot gyűlölöm lniquitátem ódio hábui, 

és megvetem, *de a te tör- et abominátus sum : *Ie-
vényedet szeretem. gem autern tuam diléxi. 

Naponkint hétszer mon- Sépties in die laudem dixi 
dok dícséretet néked *igaz- tibi, *super judieia justi-
ságos ítéleteidért. l tiae tuae. 

5* 
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Nagy a békéje azoknak, Pax multa diligéntibus 
kik törvényedet szeretik, legern tuam : •et non est 
"'semmi sem vet tört nekik. illis scándalum. 

Uram, várom szabaditá- Exspectábam salutáre 
sodat, *és szeretem paran- tuum, Dómine : •et man-
csaidat. dáta tua diléxi. 

Bizonyságaidat lelkem Custodívit ánima mea 
megőrzi, *és felette nagyon testimónia tua : •et diléxit 
szereti. ea veheménter. 

Megtartom parancsaidat Servávi mandáta tua, et 
és bizonyságaidat, •mert testimónia tua : *quia om
színed előtt ismeretes min- nes viae meae in conspéctu 
den utam. tuo. 

jusson, Uram, színed elé Appropínquet deprecátio 
könyörgésem, •szavad sze- mea in conspéctu ·tuo, Dó
rint adj értelmet nekem. mine: *juxta elóquium 

Színed elé hatoljon kéré
sem, *igéd szerint ments 
meg engem. 

Aradjon ajkamról a di
cséret, •mert megtanitasz 
rendeletei dre. 

Hirdesse nyelvem szava
dat, •mert parancsaid mind 
igazak. 

Azon legyen kezed, hogy 
megszabadítson, •mert ren
deleteidre esett választá-
som. 

tuum da mihi intelléctum. 
lntret postulátio mea in 

conspéctu tuo : *secúndum 
elóquium tuum éripe me. 

Eructábunt lábia mea 
hymnum, •cum docúeris 
me justificatiónes tuas. 

Pronuntiábit lingua mea 
elóquium tuum : *quia óm
nia mandáta tua aequitas. 

Fiat manus tua ut salvet 
me : *quóniam mandáta 
tua elégí. 

Kívánom, Uram, segít- Concupivi salutáre tuum, 
ségedet, ·*és törvényeden Dómine : •et lex tua medi-
elmélkedem. tátio mea est. 

Hadd éljen a lelkem, Vivet ánima mea, et 
hogy téged dicsérjen, •s íté- laudábit te: •et judieia 
leteid segitsenek meg engem. tua adjuvábunt me. 

Elveszett juhként tévely- Errávi, sicut ovis, quae 
gek ; *keresd meg szolgá- périit : *quaere servum 
dat, mert nem felejtettem tuum, quia mandáta túa 
el parancsaidat. non sum oblítus. 

Dicsöség az Atyának. Glória Patri. 
Ant. Segítségül hívom, Ant. lnvocábo nomen 

Uram, nevedet: ne fordítsd l tuum, Dómine: ne avértas 
el arcodat kiáltásomtóL fáciem·tuam a clamóre meo. 
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Capitulum. Capltulum. 
Filipp, 2, 10-11. Philipp. 2, 10-11. 

Jézus nevére minden térd 
meghajoljon : az égieké, 
a földieké és az alvilágiaké 

és minden nyelv vallja az 
Atyaisten dicsőségére, hogy 
jézus Krisztus az úr. 

Iy Hála legyen az Istennek. 
Resp. breve. Ne veszitsd 

el az istentelenekkel, *Isten, 
lelkemet. Ne. r. És a 
vér férfiaival életemet. 
Isten. Ne. 

.,, Ments meg engem, 
Uram a gonosz embertől. 

Iy. Ments meg az igaz-
ságtalan férfiútól. 

r. Az úr legyen veletek. 
:fl,. És a te lelkeddel. 
Könyörögjünk. Minden-

ható örök Isten. 42. old. 
Utána: 

r. Az Úr legyen veletek. 
l}. És a te lelkeddel. 
r. Mondjunk áldást az 

úrnak. 
Iy. Hála legyen az Isten-

nek. ' 
.,. A megholt hivek Isten 

irgalmából békességben 
nyugodjanak. 

J}. Amen. 

In nómine jesu omne genu 
flectátur caeléstium, ter

réstrium, et infernórum: et 
omnis lingua confiteátur, 
quia Dóminusjesus Christus 
in glória est Dei Patris. 

E Deo grátias. 
Resp. breve. Ne perdas 

cum ím piis, *Deus, ánimam 
meam. Ne. r. Et cum viris 
sánguinum vitam meam. 
Deus. Ne . 

.,. Eripe me, Dómine, ab 
hómine malo. 

Iy.A viro iniquo éri pe me. 

t. Dóminus vobiscum. 
Iy. Et cum spiritu tuo. 
Orémus. Omnipotens sem-

pitérne Deus. 42. pag. 
Post Orationem dicitur: 
r. Dóminus vobiscum. 
Iy. Et cum spiritu tuo. 
r. Benedicámus Dómino. 

Iy. Deo grátias. 

r. Fidélium ánimae per 
misericórdiam Dei re-
quiéscant in pace. 

Iy. Amen. 
Ha a zsolozsmát itt abba- Deinde dicitur tantum Pater 
hagyjuk, csendben egy Mi- noster secreto, nisi sequatur 

atyánkot mondunk. alia Hora. 

A Vecsernyére. 
Miatyánk. Üdvözlégy 

Mária. 
r. Gondolj Isten segltsé

gemre. 

Ad Vesperas. 
Pater noster et Ave 

Maria. r. Deus, in adjutórium. 
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Dicsöség 
Miképen. 
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az Atyának. Glória Patri. Sicut erat. 

Dicséret neked, Urunk ... 
Ant. Szólt az úr. 

Laos tibi, Dómine ... 
Ant. Dixit Dóminus. 

I09· zsoUár. Psalmus I09. 

Szólt az úr az én Uram- Dixit Dóminus Dórnino 
nak : *ülj Ie jobbom meo : *Sede a dextris 

felől, meis : 
Mlg én ellenségeidet *lá- Donec ponarn inimlcos 

bad zsámolyává teszem. tuos, *scabéllum pedum 
tuórum. 

Kinyujtja hatalmas jo- Virgam virtútis tuae 
garadat a Sionból az úr : emlttet Dóminus ex Sion : 
*uralkodjál ellenségeid kö- *domináre in médio inimi-
zött l córum tuórum. 

Tied lesz az uralom ha- Tecum princípium in die 
talroadnak napján a szen- virtútis tuae in spiendőri
tek fényességében ; *a méh- bus sanctórum : *ex útero 
ből a hajnalcsillag előtt ante luciferum génui te. 
nemzettelek én téged. 

Megesküdött az úr és jurávit Dóminus, et non 
nem bánja meg : *pap vagy paenitébit eum : *Tu es 
te mindörokké Melkizedek sacérdos in aetérnum secún-
rendje szerint. dum órdinem Melchlsedech. 

jobbod felől az úr *kirá- Dóminus a dextris tuis, 
Iyokat tipor össze haragjá- *confrégit in die irae suae 
nak napján. -reges. 

Itéletet tart a nemzetek judicábit in natiónibus, 
között, teljessé teszi a rom- implébit rulnas : *conquas
Jást, *fejeket zúz össze szer- sábit cápita in terra mul-
teszét a földön, - tórum. 

Iszik az útmenti patak- De torrénte in via bibet: 
ból, •azért emeli magasra *proptérea exaltábit caput. 
fejét. 

Dicsöség az Atyának. Glória Patri. 
Ant. Szólt az úr az én Ant. Dixit Dóminus Dó-

Uramnak: Ülj le jobbom mino meo: Sede a dextris 
felől. meis. 

Ant. Nagyok az úr cse- Ant. Magna ópera Dó-
lekedetei. mini. 
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IIo. zsoltár. Psalmus IIo. 

Hálát adok neked, Uram, 
teljes szlvemből, •az 

igazak tanácsában és a gyü
lekezetben. 

Nagyok az úr cseleke
detei, *kívánatosak mind
azoknak, kik bennük tet
szésüket lelik. 

Dicső és fönséges minden 
cselekedete, •és igazsága 
megmarad örökkön örökre. 

Emléket állított csodái
J!ak, irgalmas és kegyes az 
Ur: •eledelt adott azok
nak, akik őt félik ; 

Szövetségéről mindenko
ron megemlékezik. •Meg
mutatta népének hatalmas 
tetteit, 

Nekik megadta a nemze
tek örökségét. • Hivek és 
igazak kezének müvei, 

Mind megbizhatókazó ren
delkezései ; örökkön örökké 
szilárdan állnak, *hűségen 
és igazságon alapszanak. 

Megváltást kúldött né
pének, *firökre elrendelte 
szövetségét. 

Szent és félelmetes az ő 
neve, •az úr félelme a böl
cseség kezdete. 

Igen okos mindenki, aki 
úgy cselekszik, *dícsérete 
megmarad mindvégig. 

Dicsöség az Atyágak. 
Ant. Nagyok az Or cse

lekedetei, kívánatosak 
mindazoknak, akik bennük 
tetszésüket lelik. 

Ant. Ki az Urat féli. 

Confitébor tibi, Dómine, 
in toto corde meo : *in 

consllio justórum, et con
gregatióne. 

Magna ópera Dómini : 
•exquislta in omnes volun
tátes ejus. 

Contéssio et magnificéntia 
opus ejus :* et justitiaejus 
manet in saéculum saéculi. 

Memóriam fecit mira
bilium suórum, miséricors 
et miserátor Dóminus : •es
cam dedit timéntibus se. 

Memor erit in saéculum 
testaménti sui : •virtútem 
óperum suórum annuntiá
bit pópulo suo : 

Ut det illis hereditátern 
géntium : *ópera mánuum 
ejus véritas, et judlcium. 

Fidélia ómnia mandáta 
ejus : confirmáta in saé
cuium saéculi, *facta in 
veritáte et aequitáte. 

Redemptiónem misit pó
pulo suo:*mandávit in aetér
num testaméntum suum. 

Sanctum, et terribile no
men ejus : •initium sa
piéntiae timor Dómini. 

Intelléctus bonus ómni
bus faciéntibus eum : *lau
dátio ejus manet in saécu
lum saéculi. 

GIM!a Patri. 
Ant. Magna ópera Dó

mini : exquislta in omnes 
voluntátes ejus. 

Ant. Qui timet Dóminum. 
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III. zsoltár. 

Boldog az az ember, ki 
az Urat féli, *és paran

csaiban nagy tetszését leli l 
Hatalmas lesz a földön 

ivadéka, •az igazak nemze
déke áldott leszen. 

Dicsőség és gazdagság lesz 
házában, *és igazsága mind
örökre megmarad. 

Világosságként ragyog fel 
a sötétségben az igazaknak, 
•az irgalmas, a kegyes, az 
igaz. 

jó annak az embernek, 
aki könyörül és kölcsön ad ; 
s a törvény szerint intézi 
dolgait, •mert soha meg 
nem inog az; 

Örökké emlékezetben ma
rad az igaz, *rossz hírtől 
nem kell félnie, 

Biztosan remélhet az úr
ban szlve. Szíve erős *és 
meg nem tántorodik, míg 
Ie nem nézheti ellenségeit. 

A szegényeknek bőven 
osztogat, igazsága örökre 
megmarad, *szarva dicső
ségesen felemelkedik. 

Látja a bűnös és bosszan
kodik, csikorgatja fogát és 
elpusztul, *a bűnösök kí
vánsága meghiúsuL 

Dicsőség az Atyának. 
Ant. Ki az Urat féli, pa

rancsaiban nagy tetszését 
leli. 

Ant. Legyen az úr neve. 

Psalmus III. 

Beátus vir, qui timet Dó
minum : *in mandátis 

ejus volet nimis. 
Potens in terra erit se

men ejus : *generátio rec
tórum benedicétur. 

Glória, et divltiae in domo 
ejus : *et justitia ejus ma
net in saéculum saéculi. 

Exó'rtum est in ténebris 
lumen rectis : *miséricors, 
et miserátor, et justus. 

jucúndus homo qui mi
serétur et cómmodat, dispó
net sermónes suos in judicio: 
*quia in aetérnum non 
commovébitur. 

In memória aetérná erit 
justus : *ab auditióne maia 
non timébit. 

Parátum cor ejus speráre 
in Dómino, confirmátum 
est cor ejus : *non commo
vébitur donec despiciat ini
micos suos. 

Dispérsit, dedit paupéri
bus : justitia ejus manet in 
saéculum saéculi, *comu 
ejus exaltábitur in glória. 

Peccátor vidébit, et 
irascétur, déntibus suis 
fremet et tabéscet : *de
sidérium peccatórum per
lbit. 

Glória Patri. 
Ant. Qui timet Dóminum, 

in mandátis ejus cupit ni
mis. 

Ant. Sit nomen Dómini. 
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zz2. zsoltdr. 

Olcsérjétek az Urat, ti 
szolgák, *dícsérjétek az 

úr nevét l 
Áldott legyen az úr neve 

*most és mindörökre l 

Napkelettől napnyugatig 
*dicsértessék az úr neve. 

Magasztos az úr minden 
nemzet felett, *dicsősége 
meghaladja az egeket. 

Ki olyan mint az úr, a mi 
Istenünk, ki a magasság
ban lakozik, *de letekint az 
alázatosakra az égen és a 
földön. 

És felemeli a nyomorul
tat a porból, *felsegíti a sze
gényt a sárból, 

Hogy helyet adjon neki 
a fejedelmek között, *népé
nek fejedelmei között; 

Lakást ad a házban a 
magtalannak, *mint fiain 
örvendő anyának. 

Dicsőség az Atyának. 
Ant. Legyen az úr neve 

áldott mindörökre. 
Ant. A mi Istenünk. 

IIJ. zsoltdr. 

Midőn Izrael kivonult 
Egyiptomból, *Jákob 

házanépe az idegen nép kö
zül, 

Júda lett szent országa, 
• Izrael a birodal ma. 

Psalmus n2. 

Laudáte, púeri, Dómi
num : "'laudáte nomen 

Dómini. 
Sit nomen Dómini be

nedictum, •ex hoc nunc, 
et usque in saéculum. 

A solis ortu usque ad 
occásum, •laudábile nomen 
Dómini. 

Ex célsus super omn es gen
tes Dóminus, •et super 
caelos glória ejus. 

Quis sicut Dóminus, Deus 
noster, qui in altis hábitat, 
*et humilia réspicit in caelo 
et in terra? 

Súscitans a terra in
opem, •et de stércore éri
gens pAuperem : 

Ut cóllocet eum cum 
principibus, *cum princl
pibus pópuli sui. 

Qui habitáre facit sté
rilem in domo, *matrem 
filiárum laetántem. 

Glória Patri. 
Ant. Sit nomen Dómini 

benedictum in saécula. 
Ant. Deus autern noster. 

Psalmus IIJ. 

I n éxitu Israel de Aegypto, 
•domus jacob' de pópulo 

bárbaro: 

Facta est Judaéa sanc
tificátio e jus, • Israel po
t~tas ejus. 

Mikor a tenger meglátta, Mare vidit, et fugit : 
elfutott, •a jordán vissza-l • jordánis convérsus est 
felé tartott. . retrórsum. 
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Ugrándoztak a hegyek, 
mint a kosok, *és mint ju
hok bárányai a halmok. 

Mi lelt téged, tenger, 
hogy elfutottál, *és téged, 
jordán, hogy visszafordul
tál, 

Hegyek, miért ugrándoz
tatok, mint a kosok, *és 
mint a juhok bárányai, ti 
halmok? 

Montes exsultavérunt ut 
aríetes, •et colles sicut agni 
óv ium. 

Quid est tibi, mare, quod 
fuglsti : •et tu, jordánis, 
quia convérsus es retrór
sum? 

Montes, exsultástis sicut 
arietes, *et colles, sicut 
agni óvium. 

Az úr színe előtt rendült A fácie Dómini mota est 
meg a föld, • Jákob Istené- terra, *a fácie Dei jacob. 
nek arca előtt, 

l(i átváltoztatta a kő
sziklát vizek tavává, *s a 
szirtet vizek forrásává. 

Ne nekt.ink, Uram, ne 
nekünk, *hanem a te ne
vednek adj dicsőséget, 

Mert irgalmas és hűséges 
vagy ; *hogy azt ne mond
ják a nemzetek : hol van 
az ö Istenük? 

Hisz a mi lstenünk az 
égben van, *mindent meg
tesz, amit akar. 

De ezüstböJ és aranyból 
vannak a nemzetek bálvá
nyai, *s emberek kezének 
alkotásai. 

Qui convértit petram in 
stagoa aquárum, •et rupem 
in fontes aquárum. 

Non nobis, Dómine, non 
nobis : •sed nómini tuo 
da glóriam. 

Super misericórdia tua, 
et veritáte tua : •nequándo 
dicant gentes : Ubi est 
Deus e~rum? 

Deus- autern noster in 
caelo : *ómnia quaecúm
que vóluit, fecit. 

Simulácra géntium argén
tum, et aurum, *ópera 
mánuum hóminum. 

Van szájuk, de nem szól- Os habent, et non loqu-
nak, *van szemük, de nem éntur : *óculos habent, et 
látnak ; non vidébunt. 

Van fülük, de nem halla- Aures habent, et non 
nak, *van orruk, de nem áudient : *nares habent, 
szagolnak ; et non odorábunt. 

Van kezük, de nem ta- Manus habent, et non 
pintanak, van lábuk, de palpábunt : pedes habent, 
nem járnak, •torkukkal et non ambulábunt : *non 
nem kiáltanak. clamábunt in gútture suo: 

Legyenek hozzájuk ha- Similes illis fiant qut 
sonlók a készítőik, *és mind-l fáciunt ea : *et omnes qui 
azok, kik bíznak bennük ! confidunt in eis. 
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Izrael háza az Úrban bi- ! Domus Israel sperávit 
zakodik, •ö a segitlljük s az in Dórnino : *adjútor eórum 
oltalmazójuk. _ et protéctor eórum est, 

Áron háza az Urban bi- Domus Aaron sperávit 
zakodik, *Ö a segítlljük s az in Dórnino : *adjútor eó-
oltalmazójuk. · rum et protéctor eórum est, 

Kik félik az Urat az Úr- Qui timent Dóminum, 
ban bizakodnak, •Ő a segi- speravérunt in Dórnino : 
tlljük s az oltalmazójuk. *adjútor eórum et protéctor 

eórum est. 
Rólunk az úr megemlé- Dóminus memor fuit 

kezik, *s áldását adja reánk. nostri : •et benedixit nobis : 
Áldását adja Izrael há- Benedixit dómui Israel : 

zára, *áldását adja Áron *benedfxit dómui Aaron. 
házára. 

Áldását adja mindazokra, 
kik az Urat félik, *kicsinyek
re és nagyokra egyaránt. 

Sokasitsan meg az úr ti
teket, *titeket és fiaitokat. 

Áldjon meg az úr titeket, 
*ki alkotta az eget és a földet. 

A menny az Úr menny
országa, *de a földet az em
berek fiainak adta. 

Nem a holtak dicsérnek 
téged, Uram, *és egy sem 
azok köz ül, akik az alvilágba 
szálltak, 

Hanem mi, kik élünk, di
csérjük az Urat, *most és 
mindenkoron. 

Dicsőség az Atyának. 
Ant. A mi lstenünk az 

égben van, mindent meg
tesz, amit akar. 

Capltulum. 
Filipp. 2, 5-7. 

Testvérek : Ugyanazt az 
érzést ápoljátok maga

tokban, amely Krisztus jé
zusban is meg volt, aki 

Benedixit ómnibus, qui 
timent Dóminum, *puslllis 
cum majóribus. 

Adjlciat Dóminus super 
vos : *super vos, et super 
fílios vestros. 

Benedícti vos a Dómino, 
*qui fecit caelum, et terram. 

Caelum caeli Dórnino : 
*terram autern dedit flliis 
hóminum. 

Non mártui laudábunt te, 
Dómine : •neque omnes, 
qui descéndunt in inférnum. 

Sed nos qui vívimus, bene
dicimus Dómino, •ex hoc 
nunc et usque in saéculum. 

Glória Patri. 
Ant. Deus autern nos

ter in caelo : ómnia quae
cúmque vóluit, fecit. 

Capitulum. 
Philipp. 2, 5-7. 

f ratres : Hoc enim sen
títe in vobis, quod et in 

Christo jesu ; qui, cum in 
forma Dei esset, non rapi-
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midlln az lsten alakjában nam arbitrátus est esse se 
volt, nem tartotta az Isten- aequálem Deo : sed seme
nel való egyenlőségét oly típsum exinanívit, formam 
dolognak, amelyhez erő- servi accípiens, in simili
szakosan ragaszkodjék, ha-~ túdinem hóminum factus, et 
nem kiüresítette önmagát, hábitu invéntus ut homo. 
felvette a szolga alakját, ~· Deo grátias. 
emberekhez hasonló lett és 
külsejét tekintve úgy jelent meg, mint ember. Il>· Hála 
legyen az Istennek. 

Himnusz. l Hymnus. 
Királyi zászlók l. 292. old. Vexilla regis 292. pag. 

Utána: Postea: 
8'. Ments meg engem 8' Eripe me Dómine, ab 

Uram, a gonosz embertől. hórninc malo. 
~· Szabadíts meg az igaz- Il> A viro iniquo éripe 

ságtalan férfiútól. me. 
Ant. Irva van. Ant. Scriptum est enim. 

A Boldogságos Szűz Mária Canticum beatae Mariae 
éneke. Virginis. 

Luk. l, 46-55. Luc. l, 46-55. 

Magasztalja *az én lelkem Magnificat *ánima mea 
az Urat És örvendez l Dóminum Et exul tá vit 

az én szlvem * megváltó Iste- spirítus meus, *in Deo, sa-
nem felett. lutári meo. 

Mert ránézett szolgálója Quia respéxit humilitá-
kicsinységére; *íme mostan- tem ancíllae suae *ecce 
tól fogva boldognak hirdet enim ex hoc beátam me 
engem minden nemzedék. dicent omnes generatiónes. 

Mert nagy dolgot csele- Quia fecit mihi magna 
kedett nekem a Hatalmas, qui potens est *et sanetum 
*kinek szent az ő neve. nomen ejus. 

És irgalma nemzedékről- Et misericórdia ejus a 
nemzedékre *azokon van, progénie in progénies *ti-
akik őt félik. méntibus eum. 

Hatalmas dolgokat mü- Fecit poténtiam in brá-
velt karja erejével, •szét- chio suo *dispérsit supér
szárta a szívök terveiben bos mente cordis sui. 
kevélykedllket. 

Hatalmasokat levetett a Depósuit poténtes de 
trónról, *és kicsinyeket fel- sede *et exaltávit húmiles. 
emelt. 
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Éhezllket betöltött jók- Esuriéntes implévit bonis 
kal, *és üresen bocsátott el *et divites dimísit inánes. 
gazdagokat. 

Felkarolta Izraelt, az ő Suscépit Israel púerum 
szolgáját •megemlékezvén suum *recordátus miseri-
irgalmasságáról. córdiae suae. 

Amint szólott vala atyá- Sicut locútus est ad patres 
inknak, *Ábrahámnak és nostros *Abraham et sé-
ivadékának mindörökre. mini ejus in saecula. 

Dicsőség. Glória. 
Ant. Irva van: Megve- Ant. Scriptum est enim : 

rem a pásztort s elszélednek Percútiarn pastórem, et 
a nyáj juhai : de ha majd dispergéntur oves gregis: 
feltámadok, elmegyek előt- postquam autern resurré
tetek Galileába : ott majd xero, praecédam vos in 
meg!áttok engem : mondja Galiláeam : ibi me vidébi-
az Ur. tis, dicit Dóminus. 

""!. Az úr legyen veletek. ""!. Dóminus vobíscum. 
Jl,. És a te lelkeddel. :Ej,. Et cum spiritu tuo. 
Könyörögjünk. Minden- Orémus. Omnipotens sem-

ható örök Isten. 42. old. pitérne Deus, 42. pag. 
Ezután elmondjuk, ha az egyázi naptár előírja, a mai napra 

eső megemlékezéseket. 
""!. Az úr legyen veletek. ""!. Dóminus voblscum. 
:Ej,. És a te lelkeddel. :Ej,. Et cum spiritu tuo. 

_ ""!. Mondjunk áldást az ""!. Benedicámus Dómino. 
Urnak. 

:Ej,. Hála legyen az Istennek. 
""!. A megholt hivek Isten 

irgalmából békességben 
nyugodjanak. 

:Ej,. Amen. 

:Ej,. Deo grátias. 
""!. Fidélium ánimae 

misericórdiam Dei 
quiéscant in pace. 

:Ej,. Amen. 

per 
re-

Ha a zsolozsmát itt abbahagy- Si tunc terminetur Officium, 
juk, csendben egy Miatyánkot didtur tantum Pater noster 

mondunk. secreto. 

A Completoriumra. 
""!. Add, kérlek, uram, ál

dásodat. 
Áldás. Nyugodalmas éjt

szakát s tökéletes befeje
zést engedjen nekünk a 
mindenható úr l 

:Ej,. Amen. 

Ad Completorium. 
""!. jube, domne, bene

dícere. 
Benedictio. Noctem quié

tam, et finem perléctum 
concédat nobis Dóminus 
omni potens. 

J}. Amen. 
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Rövid olvasmány. 
Pét. I. 5, 8-9. 

Testvérek: józanok legye
tek és vigyázzatok, mert 

a ti ellenségtek az ördög, 
mint ordító oroszlán körül 
jár, keresvén, akit elnyel
jen ; erős hittel álljatok 
neki ellen. Te pedig, Urunk, 
irgalmazz nekünk. 

~· Hála legyen az Isten
nek. 

Lectio brevis. 
l. Petri 5, 8-9. 

f ratres : Sóbrii estóte, 
et vigiláte : quia ad

versárius vester diábolus 
tamquam leo rúgiens clrcuit 
quaerens quem dévoret : 
cui resístite fortes in fide. 
Tu au tem, Dómine, miserére 
nobis. 

~· Deo grátias. 

r. A mi segitségünk az r. Adjutórium nostrum 
úr nevében van. in nómine Dómini. • 

~· Ki az eget és földet ljr. Qui fecit eaeium et 
alkotta. terram. 

Miatyánk (csendben). Pater noster (secreto). 
Ezután elmondj uk a közgyónást (Confiteor) és a feloldozást 

(Misereatur, lndulgentiam). 49 old. Utána: 
r. Fordulj hozzánk sza- r. Convérte nos, Deus, 

baditó Istenünk. salutáris noster. 
f!.. És fordítsd el harago- ~. Et avérte iram tuam 

dat tőlünk. a nobis. · 
r. Gondolj Isten segítsé- r. Deus, in adjutórium 

gemre. meum inténde. 
~· Siess, Uram, támoga- ~· Dómine, ad adjuván-

tásomra. dum me festina. 
Dicsőség az At-yának. . . Glória Patri. Sicut erat. 
Dicséret neked, Urunk. . . Laus tibi, Dómine ... 
Ant. Könyörülj. Ant. Miserére. 

4· zsoltdr. 

Meghallgattál igazságom 
Istene, valahányszor se

gítségül hívtalak, •tágas
ságra változtattad szoron
gatásomat: 

Könyörülj hát rajtam •és 
hallgasd meg imámat. 

Emberek fiai, meddig lesz
tek megátalkodottak?* Miért 
szerettek hiábavalóságot, 
hajszoltok hazugságot? 

Psalmus 4· 

Cum invocárem exaudlvit 
me Deus justitiae meae: 

•in tribulatióne dilatásti 
mihi. 

Miserére mei, •et exáudi 
oratiónem meam. 

Filii hóminum, úsquequo 
gravi corde? •ut quid dill
gitis vanitátem, et quáeritis 
mendácium? 
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Tudjátok meg, hogy az 
úr csodáléltosan vezérli 
szentjét, •meghallgat en
gem az úr, ha hozzá kiáltok. 

Ne vétkezzetek, bármint 
haragusztok, *bánjátok meg 
nyugvóhelyeteken, amit ma
gatokban mondtok. 

Áldozzatok igaz áldoza
tokat, s az Úrba vessétek 
bizalmatokat. •Sokan mond
ják : Ki mutat jót nekünk? 

Ám mi, Uram, arcod fé
nyességének jeiét viseljük. 
•örömöt adtál szlvembe, 

Mfg az ő gazdagftójuk 
•csak gabonájuk, boruk és 
olajuk termése. 

Epen azért nyugton té
rek *aludni és pihenni, 

Mert te, Uram, kiváltké
pen •megerösftettél remény
ségemben. 

Dicsőség az Atyának. 

90· zsoltár. 

Ki a Fölségesnek oltalmá
ban lakik, •az ég lste

nének védelmében nyug
szik, 

Azt mondja az úrnak: 
te vagy az én oltalmazóm, 
menedékem, *Istenem, ki
ben bizakodom. 

Mert ő megment engem 
a vadászok tőrétől, •a sú
lyos veszélytől ; 

Szárnyával árnyékot bo
rit reád, *és tollai alatt me
nedékre találsz. 

Hűsége pajzsként vesz 
körül, •nem kell félned az 
éjtszaka rémétől. 

Et scitóte quomam mi
rificávit Dóminus sanetum 
suum: *Dóminus exáudiet 
me cum clamávero ad eum. 

Irascfmini, et nollte 
peccáre : *quae dlcitis in 
córdibus vestris, in cublli
bus vestris compunglmini. 

Sacrificáte sacrifícium 
justitiae, et speráte in Dó
mino. *Multi dicunt: Quis 
osténdit nobis bona? 

Signátum est super nos 
lumen vultus tui, Dómine : 
*dedfsti laetitiarn in corde 
me o. 

A fructu fruménti, vini, 
et ólei sui •multiplicáti 
sunt. · 

In pace in idípsum *dór
miam, et requiéscam ; 

Quóniam tu, Dómine, 
singuláriter in spe• con
stitulsti me. 

Glória Patri. 

Psalmus 90. 

Qui hábitat in adjutório 
Altissimi, •in protec

tióne Dei caeli commorábi
tur. 

Dicet Dórnino : Suscép
tor meus es tu, et refúgium 
meum: *Deus meus spe
rábo in eum. 

Quóniam ipse liberávit 
me de láqueo venántium, 
•et a verbo áspero. 

Scápulis suis obumbrábit 
tibi : •et sub pennis ejus 
sperábis. · 

Scuto circúmdabit te vé
ritas ejus : *non timébis a 
timóre noctúrno. 
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A nappal repülő nyíltól, 
a sötétben kószáló járvány
tól, *a délben támadó go
nosztól. 

Ezren essenek el bár ol
dalad mellől, és tízezren 
jobbod felől, *hozzád mi 
sem közeledik. 

Sőt tenszemeddel fogod 
nézni, *a gonoszok bűnhő
dését szemlélni. 

Mert te vagy, Uram, re
ménységem! *Ha a Fölségest 
választottad menedéknek : 

Nem ér téged balszeren
cse, *csapás nem jut sátrad 
közelébe. 

Mert angyalainak paran
csolt felőled, *hogy minden 
utadon őrizzenek ; 

Kezükön hordoznak té
ged, *hogy köbe ne üssed 
lábadat. 

Áspiskígyón és viperán 
fogsz járni, *oroszlánt és 
sárkányt fogsz tiporni. 

Mivel bennem bízik, meg
szabadítom, *oltalma le
szek, mert ismeri nevemet. 

Ha kiált hozzám, meg
hallgatom, *a szarongatás 
idején vele leszek, megmen
tem és megdicsőítem. 

Betöltöm őt hosszú élet
tel, *és megmutatom neki 
segítségemet. 

Dicsöség az Atyának. 

I33· zsoltdr. 

A sagltta volánte in die, a 
negótio peramb.ulánte in té
nebris: *ab incúrsu, et dae
mónio meridiáno. 

Cadent a látere tuo mille, 
et decern míllia a dextris 
tuis : *ad te autern non 
appropinquábit. 

Verúrntamen óculis tuis 
considerábis : *et retribu
tiónem peccatórum vidébis. 

Quóniam tu es, Dómine, 
spes mea: *Aitlssimum po
suísti refúgium tuum. 

Non accédet ad te ma
Ium : *et fiagélium non 
appropinquábit taberná
cula tuo. 

Quóniam Angelis suis 
mandávit de te : *ut custó
diant te in ómnibus viis tuis. 

In mán i bus portábunt te: 
*ne forte offéndas ad lápi
dem pedem tuum. 

Super áspidem, et basi
liscum ambulábis : *et con
culcábis leónem et dracónem. 

Quóniam in me sperávit, 
liberába eum: *prótegam 
eum, quóniam cognóvit no
men meum. 

Clamábit ad me, et ego 
exáudiam eum : *cum ipso 
sum in tribulatióne : erí
piam eum et glorificábo eum. 

Longitúdine diérum re
plébo eum: *et osténdam 
illi salutáre meum. 

Glória Patri. 

Psalmus I 33· 

I me, most áldjátok az Ecce, nunc benedícite Dó-
Urat, ti *mind az úrnak minum, *omnes servi 

szolgái, Dómini : 



COMPLETORIUM 81 

Kik az úr házában álltok, 
*Istenünk házának udva
raiban. 

Emeljétek föl kezeteket 
éjjente a szentély felé, *s 
áldjátok az Urat. 

Aidjon meg téged a Sion
ról az úr, *ki az eget és a 
földet alkotta. 

Dicsőség az Atyának. 
Ant. Könyörülj rajtam, 

Uram, s hallgasd meg imá
mat. 

Himnusz. 

Közelgve jő az esthomály, 
Kérünk tehát, jó Iste

nünk, 
Mutasd meg nagy jóvolto-

dat, 
Légy oltalmunk az éjtszakán. 

Vad álmok ránk ne rontsa
S az éjnek rémes árnyai [nak 
Lesujtva minden ellenünk, 

Ne érje semmi szenny tes-
tünk. 

Dicsőség néked, jó Atyánk 
És egyszülött Fiadnak is, 
S velük Neked, Vigasztaló, 
Mindenkoron uralkodó. 

Amen. 

Capltulum. 
Jerem. 14, 9. 

Közöttünk vagy te, Urunk 
mi a te szent nevedet vi

seljük, ne hagyj el minket, 
Urunk, Istenűnk. 

~.Hála legyen az Istennek. 
.Resp. breve. Uram, ke-

Officium. 

Qui statis in domo Dó
mini, *in átriis domus Dei 
nostri. 

ln nóctibus extóllite ma
nus vestras in sancta, *et 
benedicite Dóminum. 

Benedfcat te Dóminus ex 
Sion, *qui fecit eaeium et 
terram. 

Glória Patri. 
Ant. Miserére mihi, Dó

mine, et exáudi oratiónem 
meam. 

Hymnus. 

Te lucis ante términum, 
Rerum Creátor pósci

mus, 
Ut pro tua cleméntia 

Sis praesui et custódia. 

Procui recédant sómnia, 
Et nóctium phantásmata ; 
Hostémque nostrum cóm-

prime, 
Ne polluántur córpora. 

Praesta, Pater piíssime, 
Patrique compar Unice, 
Cum Spiritu Paráclito 
Regnans per omne saécu-

Amen. [Ium. 

Capitulum. 
Jer. 14, 9. 

Tu au tem in nobis es, Dó
mine, et nomen sanetum 

tuum invocátum est super 
nos : ne derelínquas nos, 
Dómine, Deus noster. 

~- Deo grátias. 
Resp. breve. In manus 

6 
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zedbe *ajánlom lelkemet. 
Uram, kezedbe. "f. MegváJ
tottál minket, Urunk, igaz
ság Istene. Ajánlom lel
kemet. Uram, kezedbe aján
lom lelkemet. 

"f. Őrizz minket, Urunk, 
mint a szemed fényét, 

E.. Szárnyaid árnyékában 
delmezz meg minket. 

Ant. Ments meg. 

Simeon éneke. 
Luk. 2, 29-32. 

Most bocsátod el, Uram, 
szolgádat *a te igéd 

szerint békességben, 

Mert látták szemeim *a te 
megváltásodat, 

Melyet készítettél *min
den népek színe előtt, 

Világosságul a pogányok 
megvilágítására *és dicsö
ségére népednek, Izraelnek. 

Dicsöség az Atyának ... 
Ant. Ments meg, Uram, 

minket, mikor ébren va
gyunk, őrizz minket, ami
kor alszunk, hogy Krisztus
sal legyünk ébren, s békes
ségben nyugodjunk. 

A következő imádságokat csak 
akkor mondjuk, ha a vecsernyé
ben nem emlékeztünk meg vala
mely duplex rangú ünnepről : 

Uram, irgalmazz, Krisz
tus, irgalmazz, Uram, irgal
mazz. 

Miatyánk (csendben egé
szen addig :) 

"f. És ne vigy minket a ki
sértésbe, 

tuas, Dómine, *Comméndo 
splritum meum. In manus. 
"f. Redernisti nos, Dómine, 
Deus veritátis. Comméndo. 
In manus tuas, Dómine. 
Comméndo spíritum meum. 

"f. Custódi nos, Dómine, 
ut pupíllam óculi. fi.. Sub 
umbra alárum tuárum pró
tege nos. 

Ant. Salva nos. 

Canticum Slmeonls. 
Luc. 2, 29·32. 

Nunc dimittis servum 
tuum, Dómine, *se

cúndum verbum tuum in 
pace: 

Quia vidérunt óculi mei 
*salutáre tuum, 

Quod parásti *ante fá
ciem ómnium populórum, 

Lumen ad revelatiónem 
géntium, *et glóriam plebis 
tuae Israel. 

Glória Patri. 
Ant. Salva nos, Dómine, 

vigilántes, custódi nos dor
roiéntes ; ut vigilémus cum 
Christo, et requiescámus in 
pace. 

Sequentes Preces omittuntur, si 
in Vesperis praecedentibus 
facta sit Commernora ti o alicu-

jus Duplicis : 

Kyrie eléison. Christe, 
eléison. Kyrie eléison. 

Pater noster (secreto us
que ad:) 

"f. Et ne nos indúcas in 
tentatiónem. 
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:&· De szabadíts meg a go-/ :&. Sed libera nos a 
nosztól. malo. 

Hiszekegy (csendben egé- Credo in Deum (secreto 
szen addig :) usque ad :) 

"8'. Testnek feltámadását, "8'. Carnis resurrectiónem. 
:&. És az örök életet, Amen. :&. Vitam aetérnam.Amen. 
gr, Áldott vagy te, Urunk, "8'. Benedictus es, Dó-

atyáink Istene, mine, Deus patrum nostró
rum. 

:&. Dicséretes és dicsősé- :&. Et laudábilis et glórió-
ges mindörökké. sus in saécula. 

"8'. Áldjuk az Atyát, a "8'. Benedicámus Patrem 
Fiút a Szentlélekkel együtt. et Fílium cum Sancto Spi

ritu. 
:&. Dicsérjük és magasz- :&. Laudémus, et su-

taljuk őt mindörökké. perexaltémus eum in saé
cula. 

r. Áldott vagy te, Urunk, r. Benedictus es, Dó-
az ég mennyezetén mine, in firmaménto caeli. 

:&· Dicséretes és dicsősé- :&- Et laudábilis, et glórió-
ges és magasztos mind- sus, et superexaltátus in 
örökké. saécula. 

r. Áldjon és llrizzen meg r. Benedicat et custódiat 
minket a mindenható és ir- nos omnipotens et miséri-
galmas úr. cors Dóminus. 

:&. Amen. :&. Amen. 
"8'. Méltóztassál, Urunk, ez r. Dignáre, Dómine, no-

éjtszakán . c te i sta. 
:&. Bűn nélkül megőrizni :&. Sine peccáto nos 

minket. custodire. 
"8'. Könyörülj rajtunk, "8'. Miserére nostri, Dó-

Urunk. mine~ 
:&. Könyörülj rajtunk. :&. Miserére nostri. 
r. Legyen, Urunk, irgal- r. Fiat misericórdia tua, 

masságod rajtunk, Dómine, super nos. 
:&· Amint bízunk benned. :&. Quemádmodum sperá-

vimus in te. 
r. Uram, hallgasd meg "8'. Dómine, exáudi ora-· 

könyörgésemet tiónem meam. 
:&. És kiáltásom jusson :&. Et clamor meus ad 

eléd. te véniat. 

r. Az úr legyen veletek., 
If.. És a te lelkeddel. 

"8'. Dóminus vobiscum. 
Ilr· Et cum spiritu tuo. 

6* 
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Könyörögjünk. Látogasd Qrémus. Visita, quaésu
meg, kérünk, Urunk, ezt mus, Dómine, habita

a hajlékot s űzd el tőle az tiónem istam, et omnes in
ellenség minden cselvetését: sídias inimfci ab ea Ion ge 
szent angyalaid lakjanak repélle : Angeli tui sancti 
benne, hogy békességben hábitent in ea, qui nos in 
őrizzenek minket, s a te ál- pace custódiant; et bene
dásod legyen rajtunk min- dfctio tua sit super nos 
denkoron. A mi Urunk. semper. Per Dóminum. 

~. Amen. ~. Amen. 
Y. Az úr legyen veletek. Y. Dóminus vobíscum. 
~· És a te lelkeddel. Il>· Et cum spiritu tuo. 
y. Mondjunk áldást az Y. Benedi~ámus Dómino. 

úrnak. 
~· Hála legyen az Isten

nek. 
Áldás. Áldjon és őrizzen 

meg minket _a mindenható 
és irgalmas Or, az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek. ~.Amen. 

Mennyországnak király
néja, - Angyaloknak 

szent Asszonya ; - Áldott 
gyökér, szűz Mária, - Üd
vözlégy Krisztus szent 
Anyja. 

Te általad e világra--:- Új 
világosság virrada, - Örök 
dicsőség virága ; --' Kinél 
szebb nem jött világra. 

Áldott légy drágalátos 
Szüz ! - lsten veled szép 
virág Szűz; - Mennyben 
szent Fiad mellett ülsz, -
S tudjuk, rajtunk is könyö
rülsz. 

Y. Tégy méltóvá engem, 
sze nt Sz űz, a te dícséreted re. 

~. Adj erőt a te ellensé
geid ellen. 

~· Deo grátias. 

Benedictio. Benedlcat et 
custódiat nos omnipotens 
et miséricors Dóminus, Pa
ter, et Fflius, et Spirítus 
Sanctus. ~· Amen. 

Ave Regina coelórum, 
Ave Dómina Angelórum 

- Salve radix, salve porta, 
Ex qua mundo lux est orta. 
- Gaude Virgo gloriósa, 
Super omnes speciósa : Vale, 
o valde decóra ! - Et pro 
nobis Christum exóra. 

Y. Dignáre me laudáre 
Te, Virgo sacráta. 

~· Da mihi virtútem 
contra hostes tuos. 
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Könyörögjünk. Adj, irgal
mas lsten l gyarlósá

gunknak oltalmat, hogy kik 
az lsten szent Anyjának 
emlékezetét tiszteljük, az 
ő esedezésének segítségével 
vétkeinkből fölkeljünk. 
Ugyanazon a mi Urunk jé
zus Krisztus által. :fl!. Amen. 

r. lsten segítsége marad
jon mindig velünk. 

:fl!. Amen. 

Orémus. Caneéde miséri
cors Deus fragUitáti no

strae praesídium : ut, qui 
sanctae Dei Genitricis me
móriam ágimus, intercessió
nis ejus auxílio a nostris 
iniquitátibus resurgámus. 
Per eúmdem Christum Dó
minum nostrum. :fl!. Amen. 

r. Divinum auxilium má
neat semper nobiscum. 

:fl!. Amen. 
Ezután csendben elmondjuk a Miatyánkot, az Üdvözlégyet és 

a Hiszekegyet. 



A HÁ'f\OM ~~ENII' NAP ~~OiiO~~MÁJA. 

A nagyhét hitrom utolsó napjának zsolozsmája tele van 
csodálatos szépségekkel : alázatos bűnbánat, mélységes gyász, 
Krisztus szenvedésében való résztvevő osztozás, és a megváltás 
kegyelmeire való készülés j ell em zi e szent napok zsolozsmáját. 

A zsolozsma két nagy részből áll: az elsőt, a Sötét zsolozsmát, 
az esti sötétség beálltakor végzik, a másikat nappal. 

l. A Sötét zsolozsma. E napok Matutinumát és Laudesét 
a késő esti órákban, napnyugta után végzi az Egyház azok
ban a templomokban, ahol a zsolozsmát kórusban mondják. 
Valamikor ejtszaka, éjfél után 2 órakor végezték, és csak késllbb 
tették át a megelőző estére. Ezért van, hogy mindig a követ
kező napra vonatkozik, s nagyszerdán este mondják az első, 
nagycsütörtökre vonatkozó Sötét zsolozsmát; 

A főoltár leckeoldalán egy háromszögű gyertyatartót állítanak 
fel. Tizennégy sárga és egy fehér gyertya ég rajta. Az oltáron 
hat gyertyát gyujtanak. 

Ünnepélyes csendben, orgonaszó nélkül kezdődik a zso
lozsma. A Matutinum három Nocturnusból áll, mindegyikben 
3-3 zsoltár és 3-3 olvasmány van. Az első Nocturnus 
három olvasmánya jeremiás próféta Siralmaiból való. Velük 
zokogott a próféta jeruzsálem pusztulásán s a bűnei miatt 
fogságba került zsidóság romlásán, velük zokog az Egyház 
Krisztus szenvedésén s az emberek bűnös hálátlanságán. 
Mlndegyik olvasmányt fenségesen szép szavak fejezik be : 
jeruzsálem, jeruzsálem, térj meg az úrhoz, a te Istenedhez. 
Reánk vonatkozik az esdeklő felhlvás, hogy az úr szenvedése 
bennünk hiábavaló ne legyen. 

A zsoltárok a Matutinumban is, a Laudesben is az úr jézus 
Krisztus szenvedésére vonatkoznak s az ószövetség költllien 
szép szavaival rajzolják az úr szenvedését. Mindegyik zsoltár 
után eloltanak egy-egy gyertyát a háromszögű gyertyatartón, 
a Laudes végén már a főoltár gyertyái! is eloltják s az egész 
templom sötétségbe borul, csak a háromszögű gyertyatartó 
csúcsán égő fehér gyertya ontja továbbra is fényét. A Bene-
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dictus után ezt az égő gyertyát leveszik a gyertyatartóról 
s az oltár mögé viszik. A befejező könyörgés után némi 
zajt keltenek, az égő gyertyát előhozzák az oltár mögül s vissza
teszik a gyertyatartó csúcsára. Szépen jelképezi ez a szertartás 
az úr szenvedését és megdicsőüléset: szenvedése idején jézust 
mindenki elhagyta, halála után Krisztust, a világ világosságát 
sötét sfrba rejtették, a föld is megrendülve gyászolta, de har
madnapra diadalmasan feltámadt az úr. 

Értsük meg a Sötét zsolozsma tanítását : szenvedésével vál
totta meg Krisztus a világot, szenvedéssel kell nekünk is meg
szereznünk a mennyországot. 

2. A nappali zsolozsmát (A Primától a Completoriumig) 
magán a napon, a nappali órákban végzi az Egyház. Nagy
csütörtökön és nagypénteken egész nap, nagyszombaton pedig 
a Nonáig Krisztus szenvedését siratja és magasztalja a zso
lozsma. Mindegyik része a Miserere-zsoltár esdekléseivel fejező
dik be, s kérve-kéri az Istent, tekintsen kegyesen népére, melyért 
Krisztus vonakodás nélkül feláldozta magát. A nagyszombati 
vesperás (vecsernye) és completorium már Krisztus dicsőséges 
feltámadásán újjong és alleluját zengve ad hálát az Istennek 
a megváltás kegyelmeiért 

A NAGYC~ÜIJ.lÖ:f\IJ.lÖ~ !2í~Oli0!2íSMÁJA. 
Ezen és a következő két napon a Matutinum előtt csendben 
elmondjuk a Miatyánkol, az Odvözlégyel és a Hiszekegyels azután 
minden további imádság nélkül rögtön elkezdjük a Matutinumot. 
A Matutinum és a Laudes mindenegyes zsoltára után eloltanak 
egy-egy gyertyát az oltár előtt álló 15 ágú gyertyatartón. 
Nagyszombat Noná-jáig bezárólag a zsoltárok és a respon
soriumok végén a Gloria Patri (Dicsöség az Atyának) minde.nütt 

elmarad. 

A Matutlnumra. 
Miatyánk, Üdvözlégy, 

Hiszekegy. 
Elsö nocturnus. 

Ant. Emészt a buzgóság 
házadért, *gyalázóid szidal
ma engem ér. 

68. zsoltdr. 

Szabadlts meg engem, Is
ten, *mert a vizek im

már a lelkemig hatolnak. 

Ad Matutinum. 
Pater noster, Ave Maria, 

Credo. 
In l Nocturna. 

Ant. Zelus domus tuae 
*comédit me, et oppróbria 
exprobrántium tibi cecidé
runt super me. 

Psalmus 68. 

Salvum me 
*quóniam 

aquae usque 
me am. 

fac, Deus: 
i n travérunt 

ad ánimam 
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Mélységes iszapbasüllyed
tem, *megállni nem tudok ; 

A tenger mélységébe es
tem, *s a vihar elmerít en
gem. 

Fáradtra kiáltom maga
mat, torkom berekedt, •sze
mem eleped, mlg lstenemre 
várakozom. 

Többen vannak, mint a 
hajszál fejemen, "'kik ok 
nélkül gyülölnek engem. 

Hatalmasak ellenségeim, 
kik ok nélkül üldöznek en
gem ; •amit el nem vettem, 
azt kell megfizetnem. 

lsten, te ismered esztelen
ségemet, *és vétkeim nin
csenek titokban előtted. 

Ne érje bennem szégyen 
azokat, kik benned remél
nek, *Uram, seregeknek 
Ura l 

Ne érje bennem szégyen 
azokat, *kik téged keres
nek, Izrael Istene. 

Mert érted viselem gya
lázatomat, *érted borítja 
szégyen arcomat. 

Érted Jettem testvéreim 
előtt idegenné, *anyám fiai 
előtt jövevénnyé. 

Mert emészt a buzgóság 
házadért, "'gyalázóid szi
dalma erngem ér. 

Ha bőjtölve szőrzsákba 
öltözöm •azért gyaláznak, 

Ha szőrzsákot öltök *raj
tam példálóznak. 

Ellenem beszélnek, akik 

lnfíxus sum in limo pro
fúndi : *et non est sub
stántia. 

Veni in altitúdinem ma
ris : *et tempéstas dernérsit 
me. 

Laborávi clamans, rau
cae facta e sunt fauces mea e: 
*defecérunt óculi mei, dum 
spero in Deum meum. 

Multiplicáti sunt super 
caplllos cápitis mei, *qui 
odérunt me gratis. 

Confortáti sunt qui per
secúti sunt me inimfci mei 
injúste : *quae non rápui, 
tunc exsolvébam. 

Deus, tu scis insipiéntiam 
meam : *et delícta mea a te 
non sunt abscóndita. 

Non erubéscant in me 
qui exspéctant te, Dómine, 
*Dómine virtútum. 

Non confundántur super 
me *qui quaerunt te, Deus 
Israel. 

Quóniam propter te su
stínui oppróbrium : •opé
ruit confúsio táciern meam. 

Extráneus factus sum 
frátribus meis, •et peregri
nus flliis matris meae. 

Quóniam zelus domus 
tuae comédit me : •et op
próbria exprobrántium tibi 
cecidérunt super me. 

Et opérui in jejúnio áni
mam meam : •et factum 
est in oppróbrium mihi. 

Et pósui vestiméntum 
meum cilicium : •et factus 
sum illis in parábolam. 

Advérsum me loquebán-
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a kapuban ülnek, •s akik 
boroznak, rólam énekelnek. 

Az én imám pedig száll
jon hozzád, Uram, *a ke
gyelem idején, ó Isten ! 

Nagy irgalmasságodban 
hallgass meg engem, *hű
séged szerint szabadíts meg. 

Ragadj ki az iszapból, 
hogy el ne merüljek, •sza
badíts meg azoktól, akik 
gyűlölnek, a mélységes vi
zekből, 

Hogy a víz viharja el ne 
merltsen, a mélység el ne 
nyeljen, *s az örvény be ne 
zárja száját felettem. 

Hallgass meg, Uram, hisz 
irgalmad kegyes, *tekints 
reám nagy könyörületedben 

Ne fordítsd el szolgád
tól arcodat, •szorongatás 
gyötör : hallgass meg csak
hamar l 

Legyen gondod reám, sza
badíts meg engem, *ments 
meg ellenségeim miatt. 

Hiszen te ismered gyalá
zatomat, szégyenemet, *pi
ronkodásomat, 

Előtted van mind, aki 
szorongat engem, *gyaláza
tot és nyomorúságot szen
ved a szivem. 

Kerestem, ki szánakoz
zék rajtam, de nem akadt 
senki sem, "'ki vigasztaljon 
engem, de senkit sem lel
tem. 
Sőt enni nekem epét ad-

tur, qui sedébant in porta : 
*et in me psallébant qui 
bibébant vinum. 

Ego vero oratiónem me
am ad te, Dómine : •tempus 
benepláciti, Deus. 

In multitúdine misericór
diae tuae exáudi me, *in 
veritáte salútis tuae : 

Eripe me de Juto, ut non 
infígar : *libera me ab iis, 
qui odérunt me, et de pro
fúndis aquárum. 

Non me dernérgat tem
péstas aquae, neque ab
sórbeat me profúndum : 
*neque úrgeat super me 
púteus os suum. 

Exáudi me, Dómine, quó
niam benígna est miseri
córdia tua: •secúndum 
multitúdinem miseratió
num tuárum réspice in me. 

Et. ne avértas fáciem 
tuam a púero tuo : •quó
niam tribulor, velóciter 
exáudi me. 

Inténde ánimae meae, et 
libera eam : *propter iniml
cos meos éripe me. 

Tu scis impropérium me
um, et confusiónem meam, 
•et reveréntiam meam. 

In conspéctu tuo sunt 
omnes qui tribulant me, 
*impropérium exspectávit 
cor meum, et misériam. 

Et sustlnui qui simul 
contristarétur, et non fuit : 
•et qui consolarétur, et non 
invéni. 

Et dedérunt in escarn 
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· tak, •szomjúságomban ecet
tel itattak. 

meam fel : •et in síti mea 
potavérunt me acéto. 

Legyen asztaluk előttük 
tőrré, *visszafizetéssé, ke
lepcévé; 

Homályosodjék el sze
mük, hogy ne lássanak, 
*görbítsd meg mindenkor 
há tu kat. 

Fiat mensa eórum coram 
ÍjJSis in láqueum, •et in re
tributiónes, et in scándalum. 

Obscuréntur óculi eórum 
ne videant : •et dorsum 
eórum semper incúrva. 

Öntsd ki reájuk harago- Effúnde super eos iram 
dat, *haragod heve érje utól tuam : *et furor irae tuae 
őket. · comprehéndat eos. 

Lakóhelyük pusztasággá Fiat habitátio eórum de-
legyen, *hajlékaikban senki sérta : •et in tabernáculie 
se lakozzék, eórum non sit qui inhábitet. 

Mert üldözik, akit te súj- Quóniam quem tu per-
tottál, *és növelik sebeim cusslsti, persecúti sunt: *et 
fájdalmát. super dolórem vúlnerum 

meórum addidérunt. 
Hadd, hogy gonoszat go- Appóne iniquitátem super 

noszra halmozzanak, *s iniquitátem eórum: •et non 
igazságodba ne jussanak. intrent in justitiam tuam. 

Töröld ki őket az élők Deleántur de libro vivén-
könyvéből, *s ne írd őket az tium : *et cum justis non 
igazak közé. . scribántur. 

Én szegény vagyok és Ego sum pauper et do-
szenvedek, *de felemel, Js- . l ens : *salus tua, Deus, su-
ten, a te segítséged. scépit me. 

Akkor majd az lsten ne- Laudábo nomen Dei cum 
vét énekszóval áldom, *és cántico: *et magnificábo 
hálával magasztalom, eum in laude. 

S ez kedvesebb lesz az Et placébit Deo super 
lsten előtt, mint a fiatal vituium novéli um: *cár
bika, •melynek épen kelő- nua producéntem et úngu-
ben van szarva és patája. las. 

Látják majd a szegények Videant páuperes et !ae-
és örvendeznek ; *keressé- téntur: *quaérite Deum, et 
tek az Istent, hogy éljetek. vivet ánima vestra. 

Mert meghallgatja az úr Quóniam exaudlvit páu-
a szegényeket, "'és foglyait peres Dóminus : •et vinctos 
nem veti meg. suos non despéxit. 

Dicsérje őt az ég és a Laudent illum caeli et 
föld, •a tenger és minden, terra, •mare, et ómnia re-
ami bennük nyüzsög. ptilia in eis. 
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Mert az Isten a Siont 
megmenti, *s felépülnek 
júda városai. 

Lakni fognak ottan, *s 
örökségül szerzik, 

Szolgáinak utódai birto
kukba veszik, *s ott laknak 
majd, kik az ő nevét szere
tik. 

Ant. Emészt a buzgóság 
házadért, gyalázóid szidal
ma engem ér. 

Ant. Hátráljanak meg, 
*valljanak szégyent, kik bajt 
kivánnak nekem. 

69. zsoltdr. 

Isten, forditsct figyelme
det segítségemre, *Uram, 

siess megsegítésemre l 
jöjjenek zavarba és szé

gyenüljenek meg, *kik éle
temre törnek l 

Hátráljanak meg, vallja
nak szégyent, *kik bajt ki
vánnak nekem. 

Háttáljanak meg csak
hamar pirulva, *kik ha
hotázva hahotáznak raj
tam l 

Ujjongjanak és örvend
jenek benned mindazok, kik 
téged keresn~k l * Magasz
taltassék az Ur l - mond
ják mindenkoron, kik ör
vendeznek szabadltásodon. 

Én szűkölködő és szegény 
vagyok, * Istenem, segits 
rajtam l 
Segltőm és szabadítóm te 

vagy, *ne késlekedjéi,Uraml 

Ant. Hátráljanak meg, 

Quóniam Deus salvarn 
fáciet Sion : *et aedifica
búntur civitátes juda. 

Et inhabitábunt ibi, *et 
hereditáte acquirent eam. 

Et semen servárum ejus 
possidébit eam, *et qui dlli
gunt nomen ejus, habitá
bunt in ea. 

Ant. Zelus domus tuae 
comédit me, et oppróbria 
exprobrántium tibi cecidé
runt super me. 

Ant. Avertántur retrór
sum *et erubéscant, qui 
cógitant mihi maia. 

Psalmus 69. 

Deus, in adjutórium meum 
inténde: *Dómine, ad 

adjuvándum me festina. 
Confundántur et revere

ántur, *qui quaerunt áni
mam meam. 

Avertántur retrórsum, et 
erubéscant, *qui volunt 
mihi maia. 

Avertántur statim eru
bescéntes, *qui dicunt mihi: 
Euge, euge. 

Exsúltent et laeténtur in 
te .omnes qui quaerunt te, 
*et dicant semper: Magni
ficétur Dóminus : qui díJi
gunt salutáre tuum. 

Ego vero egénus et, pau
per sum: *Deus, ádjuva 
me. 

Adjútor meus, et liberá
tor meus es tu: *Dómine, 
ne moréris. 

Ant. Avertántur retrór-
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valljanak szégyent, kik bajt 
kivánnak nekem. 

Ant. Istenem, •szabadíts 
meg a bűnös· kezéből. 

70. zsolt dr. 

Uram, tebenned remélek, 
soha meg ne szégyenül

jek ! *Igazságodban szaba
díts meg, és ments meg en
gem. 

Hajlítsd hozzám füledet, 
*nyujts segítséget l 

Légy oltalmazó Istenem, 
*szabadltó erósségem, 

Hisz te vagy az én váram 
*és menedékem. 

Istenem, szabadíts meg a 
bűnös kezéből, •s a törvény
szegő és a· gonosz kezéből. 

Hisz te vagy az én remény
ségem, Uram, •Te vagy, 
Uram, ifjúkorom óta bizo
dalmam. 

Születésem óta reád tá
maszkodom, •anyám méhé
től fogva te vagy oltalma
zóm, 

Szüntelenül rólad szál ~ne
kem. *Szinte csodája lettem 
sokaknak, de te hatalmad
dal segítettél engem. 

Teljék el szájam dícsére
teddel, hadd énekeljem di
csőségedet, *egész nap fen
ségedet 

Ne vess el engem vénsé
gern idején, *mikor erőm 
megfogyatkozik, ne hagyj 
el engem. 

sum et erubéscant, qui có
gitant mihi maia. 

Ant. Deus meus, "'éripe 
me de manu peccatóris. 

Psalmus 70. 

In te, Dómine, sperávi, 
non confúndar in actér

num : "'in justítia tua lfbera 
me, et éripe me. 

Inclfna ad me aurem 
tuam, *et salva me. 

Esto mihi in Deum pro
tectórem, et in locum mu
nítum : •ut salvum me fá
cias, 

Quóniam firmaméntum 
meum, *et refúgium meum 
es tu. 

Deus meus, éripe me de 
manu peccatóris, •et de 
manu contra legern agéntis 
et iniqui: 

Quóniam tu es patiéntia 
mea, Dóminc: •Dómine, 
spes mea a juventúte mea. 

In te confirmAtus sum 
ex útero : "'de ventre ma
tris meae tu es protéctor 
meus. 

In te cantátio mea sem
per : *tamquam prodigium 
factus sum multis : et tu 
adjútor fortis. 

Repleátur os meum lau
de, ut cantem glóriam tu
am : •tota die magnitúdi
nem tuam. 

Ne projlcias me in térn
porc senectútis : *cum de
fécerit virtus mea, ne dere
lfnquas me. 
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Mert ellenségeim ellenem 
beszélnek, *s akik életemre 
leselkednek, együtt tana
kodnak, 

Igy szólnak : Az Isten el
hagyta, vegyétek űzőbe, 
fogjátok meg, *hisz nincs, 
ki megszabadítsa ! 

Isten, ne távozzál tölem, 
*én Istenem, tekints reám, 
segíts meg engem l 

jussanak · szégyenbe, 
pusztuljanak, kik engem 
rágalmaznak ; *borltsa szé
gyen és gyalázat azokat, 
kik nekem rosszat akarnak. 

Én azonban mindenkor 
reménykedem, *szüntelenül 
zengem minden dícséretedet. 

Hirdeti szájam igazságo
dat, *jótéteményeidet egész 
nap, 

Bár elsorolni sem tudom ; 
hirdetem az úr hatalmas 
tetteit, *Uram, csak igazsá
godról elmélkedem. 

Isten, te ifjúkorom óta 
oktattál engem, *és mind
máig hirdetem csodáidat ; 

Öregségemre s aggko
romra *se hagyj engem, Is
ten, magamra, 

Hogy hirdethessern *az 
egész jövendő nemzedéknek 
hatalmadat, 

Erődet, Isten, és égig érő 
igazságodat. Mily nagy dol
gokat cselekedtél l *lsten, 
ki hasonló hozzád? 

Quia dixérunt inimlci mei 
mihi : *et qui custodiébant 
ánimam meam, consilium 
fecérunt in unum. 

Dicéntes : Deus dereli
quit eum, persequímini, et 
comprehendlte eum : *quia 
non est qui eripiat. 

Deus, ne elongéris a me : 
*Deus, meus, in auxilium 
meum réspice. 

Confundántur, et detí
ciant detrahéntes ánimae 
meae : •operiántur confu
sióne, et pudóre qui quae
runt maia mihi. 

Ego autern semper spe
rábo : •et adjiciarn super 
omnern laudem tuam. 

Os meum annuntiábit 
justitiam tuam: •.tota die 
salutáre tuum. 

Quóniam non cognóvi Iit
teratúram, introíbo in po
téntias Dómini: •Dómine, 
memorábor justitiae tuae 
so li us. 

Deus, docuisti me a ju
ventúte mea: *et usque 
nunc pronuntiábo mirabília 
tua. 

Et usque in senéctam et 
sénium : *Deus, ne derelfn
quas me, 

Donec annúntiem brá
chium tuum *generatióni 
omni, quae ventúra est : 

Poténtiam tuam, et jus
titiam tuam, Deus, usque 
in altissima, qua~ feclsti 
magnália: •Deus, quis si
milis tibi? 

Mily sok nehéz szoronga-
1 

Quantas ostendísti mihi 
tást engedtél megérnem, de tribulatiónes multas et ma-
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aztán ismét éltet adtál ne
kem, •s a föld mélységeiből 
újra visszahoztál engem. 

Megmutattad fölséged 
nagyságát, •s ismét meg
vigasztaltál. 

Magasztalom is, · lsten, 
kobozzal haségedet, *lant
tal zengek neked, Izrael 
Szentje, éneket. 

Örvendezik majd ajkam, 
ha neked énekelek, *és lel
kem, melyet megmentesz ; 

Nyelvem is egész nap hir
deti igazságodat, •mert za
varba és szégyenbe jutnak, 
kik nekem rosszat akarnak. 

Ant. Istenem, szabadíts 
meg a banös kezéből. 

"8'. Hátráljanak meg, vall
janak szégyent, 

~- Kik bajt kívánnak ne
kem. 

Miatyánk (végig csend
ben). 
Kezdődnekjeremiás próféta 

Siralmai. 
Elsö olvasmány. 

jer. l, 1-5. 
Alef. Miként ül magára 

hagyottan a város, mely 
tele volt néppel; özvegyhez 
lett hasonlóvá a nemzetek 
úrn(lje, a tartományok feje
delemnője robot alá került. 

Bet. Sirva sír éjjente, 
könnyei folynak az arcán ; 
nincs ki vigasztalja, mind
azok közúl, akik szerették. 
Barátai mind cserben hagy
ták, és ellenségeivé lettek. 

las : et convérsus vivificásti 
me : •et de abyssis terrae 
iterum reduxísti me : 

Multiplicásti magnificén
tiam tuam : •et convérsus 
consolátus es me. 

Nam et ego confitébor 
tibi in vasis psalmi veritátern 
tuam : *Deus, psallam tibi 
in cithara, Sanctus Israel. 

Exsultábunt Iábia mea 
cum can tá vero tibi~ •et 
ánima mea, quam redemisti. 

Sed et lingua mea tota 
die meditábitur justitiam 
tuam : •cum confúsi et re
vériti fúerint, qui quaerunt 
maia mihi. 

Ant. Deus meus, éripe 
me de manu peccatóris. 

"'!. Avertántur retrórsum 
et erubéscant. 

~- Qui cógitant mihi 
ma ta. 

Pa ter noster (secreto 
tot um). 
Indpit Lamentátio jeremiae 

Prophétae. 
Lectio i. 

Cap. l, 1-5. 
Aleph. Quómodo sedet 

sola civitas plena pópulo : 
facta est quasi vidua dómina 
géntium : princeps provinci
árum facta est sub tribúto. 

Beth. Plorans plorávit in 
nocte, et Iácrimae ejus in 
maxíllis ejus: non est qui 
consolétur eam ex ómnibus 
caris ejus : omnes arnici 
ejus sprevérunt eam, et 
facti sunt ei inimíci. 
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Gimel. Nyomorult szám
kivetésbe költözött Júda, és 
nehéz szolgaságra, a pogá
nyok között lakik, de nyu
galmat nem talál. Üldözői 
mind utólérték öt szoron
gatásaiban. 

Dálet. Sion utai gyászol
nak, mert nincs, ki ünnepre 
jönne ; kapui mind romok
ban hevernek, papjai só
hajtoznak, szüzei gyászban 
vannak, és öt magát kese
rűség nyomja .. 

He. Elnyomói föléje kere-
. kedtek, ellenségei meggaz
dagodtak, mert az úr ellene 
szólott sok gonoszsága 
miatt ; gyermekei fogságba 
vonultak a szorongató szlne 
előtt. 

Jeruzsálem, jeruzsálem, 
térj meg az úrhoz a te Iste
nedhez. 

Jlr. Az Olajfák hegyén Igy 
imádkozott ö az Atyához: 
Atyám, ha lehetséges, mul
jék el tőlem e pohár. • A lé
lek ugyan kész, de a test 
erőtlen. 'f. Virrasszatok s 
imádkozzatok, hogy kisér
tésbe ne essetek. A lélek. 

Második olvasmány. 
jer. l, 6-9. 

Vau. Elhagyta Sion leá
nyát minden ékessége, olya
nok lettek fejedelmei, mint 
a kosok, melyek legelőt nem 
találnak, és erőtlenül ván
szorogtak az üldözö szine 
e Icm. 

Ghimel. Migrávit judas 
propter afflictiónem, et 
multitúdinem servitútis : 
habitávit inter gentes, nec 
invénit réquiem: omn es per
secutóres ejus apprehendé
runt eam inter angústias. 

Daleth. Viae Sion lugent 
eo quod non sint qui vé
niant ad sollemnitátem: 
omnes portae ejus destrúc
tae : sacerdőtes ejus gemén
tes : virgines ejus squálidae, 
et ipsa oppréssa amaritú
dine. 

He. Facti sunt hostes 
ejus in cápite, inimlci ejus 
locupletáti sunt : quia Dó
minus locútus est super 
eam propter multitúdinem 
iniquitátum ejus : párvuli 
ejus ducti sunt in captivitá
tem, ante fáciem tribulántis. 

jerúsalem, jerúsalem con
vértere ad Dóminum Deum 
tuum. 

Jlr. In monte Olivéti orá
vit ad Patrem : Pater, si 
fieri potest, tránseat a me 
calix iste : •Splritus quidem 
promptus est, caro autern 
infirma. Y.Vigiláte, et oráte, 
ut non intrétis in tentatió
nem. Spiritus. 

Lectio ll. 
Cap. l, 6-9. 

V au. Et egréssus est a filia 
Sion omnis decor ej us: facti 
sunt príncipes ejus velut 
arietes non inveniéntes pá
scua : et abiérunt absque 
fortitúdine ante fáciem sub
sequéntis. 
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Zam. Eszébe jutnak je-l Zam. Recordáta est je
ruzsálemnek elnyomatásá-l rúsalem diérum afflictiónis 
nak napjai, hogy oda van suae, et praevaricatiónis 
minden drágasága, mely az ómnium desiderabllium 
övé volt ősidőktől fogva, suórum, quae habúerat a 
hogy amikor népe ellenség diébus antíquis, cum cáde
kezére kerűlt és segítője ret pópulus ejusin manu ho
nem volt : ellenségei néz- stíli, et non esse t auxiliátor: 
ték öt, és mulattak pusztu- vidérunt eam hostes, et de-
lásán. risérunt sábbata ejus. 

Het. Vétkezve vétkezett Heth. Peccátum peccávit 
jeruzsálem, ezért lett buj- jerúsalem, proptérea instá
dosóvá. Mindazok, kik di- bilis facta est : omnes, qui 
csőítették, megvetik, mert glorificábant eam, sprevé
látják gyalázatát j ő maga runt illam, quia vidérunt 
pedig sóhajtozik és elfor- ignomíniam ejus : ipsa au-
<lítja arcát. tem gemens convérsa est re-. 

Tet. Szenny borítja ruhája 
szegélyét, nem gondolta, 
hogy ez lesz a vége ; szörnyü 
mélyre kerűlt, vigasztalója 
sincsen. Lásd meg, Uram, 
szomorúságomat, hogy ellen
ség diadalmaskodik rajtam. 

jeruzsálem, jeruzsálem, 
térj meg az úrhoz, a te 
Istenedhez. 

Il>· Szomorú az én lelkem 
a halálig : maradjatok itt 
s virrasszatok velem : most 
látjátok majd a tömeget, 
mely körülvesz engem. *Ti 
majd futásnak eredtek, én 
pedig elmegyek, hogy fel
áldozzam magamat éret
tetek. f. I me, közeleg az óra, 
és az Ember Fiát átadják 
a bűnösök kezébe. Ti. 

Harmadik olvasmány. 
jer. l, 10-14. 

Jod. Ellenség nyujtotta 
ki kezét minden drágasága 

trórsum. 
Teth. Sordes ejus in pédi

bus ejus, nec recordáta est 
finis sui : depósita est vehe
ménter, non habens conso
latórem : vide, Dómine, af
flictiónem meam, quóniam 
eréctus est inimícus. 

jerúsalem, jerúsalem, 
convértere ad Dóminum, 
Deum tuum. 

Il>· Tristis est ánima mea 
usque ad mortem : susti
néte hic, et vigiláte mecum j 
nunc vidébitis turbam, quae 
circúmdabit me : *Vos fu
gam capiétis, et ego vadarn 
immolári pro vobis. f. Ecce, 
appropínquat hora, et Fílius 
hóminis tradétur in manus 
peccatórum. Vos. 

Lectio iii. 
Cap. l, 10-14. 

J od. Ma num suam misit 
hostis ad ómnia deside-
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után, bizony, látnia kellett, l rabilia ejus: quia vidit gen
hogy oly nemzetek hatol- tes ingréssas sanctuárium 
tak be szentélyébe, melyek- suum, de quibus praecépe
ről azt parancsoltad, hogy ras !le intrárent in ecelé
be ne lépjenek gyülekeze- siam tuam. 
t edbe. 
Káf. Egész népe sóhajto

zik és kenyér után eseng, 
odaadják eledelért minden 
kincsüket, hogy magukat 
felüdítsék. Lásd, Uram és 
vedd észre : mennyire meg
vetetté lettem ! 

Lámed. ó ti mindnyájan, 
kik jártok-keltek az úton, 
nézzetek ide és lássátok : 
Van-e oly fájdalom, mint 
az én fájdalmam, mert le
szúretelt engem, - amint 
megmondotta az úr, -
szörnyű haragjának napján. 

Mem. Tüzet bocsátott a 
magasból csontjaimba, s 
megfenyített engem, hálót 
feszített ki lábam előtt, fel
boritott engem,elhagyatottá 
tett engem, bánkódóvá egész 
nap. 

Nun. Virraszt felettem 
gonoszságaim igája: az 6 
keze állitotta össze és rakta 
nyakamra ; erőmet meg
törte, oly kézbe adott en
gem az úr, melyből nem 
lehet felkelnem. 

jeruzsálem, jeruzsálem, 
térj meg az úrhoz, a te 
Istenedhez. 

Jl>. Ime láttuk őt, s nem 
volt szépsége és ékessége, 
ránézni sem lehetett, bű
neinket ő viselte, s értünk 
szenved, megsebesítették öt 
gonoszságainkért. *Az ö 

Officium. 

Caph. Omnis pópulus ejus 
gemens, et quaerens pa
nem : dedérunt pretiósa 
quaeque pro cibo ad refocil
lándam ánimam. Vide, Dó
mine, et considera, quó
niam facta sum vilis. 

Larned. O vos omnes, qui 
transltis per viam, attén
dite, et vidéte si est dolor 
sicut dolor meus : quóniam 
vindemiávit me, ut locútus 
est Dóminus in die irae 
furóris sui. 

Mem. De excélso misit 
ignem in őssibus meis, et 
erudlvit me : expándit rete 
pédibus meis, convértit me 
retrórsum : pósuit me deso
látam, tota die maeróre 
conféctam. 

Nun. VigilAvit jugum ini
quitátum meárum : in 
manu ejus convolútae sunt, 
et impósitae coli o meo: in
firmáta est virtus mea : de
dit me Dóminus in manu, 
de qua non pótero súrgere. 

jerúsalem, jerúsalem, 
convértere ad Dóminum, 
Deum tuum. 

Jl>. Ecce, vidimus eum 
non habéntern spéciem, ne
que decórem: aspéctus ejus 
in eo non est ; hic peccáta 
nostra portávit, et pro no
bis dolet : ipse autern vul-

7 
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sebei által gyógyultunk mi nerátus est propter iniqui
meg. Y. Valóban, beteg- tátes nostras; *Cujus livóre 
ségeinket ő viselte, s fájdal- sanáti sumus. Y. Vere lan
mainkat ő hordozta. Az ő guóres nostros ipse tulit, et 
sebei által. Ime. dolóres nostros ipse portá-

Második nocturnus. 
Ant. Megszabadítja az úr 

*a hatalmastól a szegényt s 
a szűkölködőt, akin senki 
sem segit. 

7_I. zsoltár. 

Isten, add át itéletedet a 
királynak, *igazságodat a 

király fiának, 
Hogy igazságosan ítélje 

népedet, *és méltányosan 
szegényeidet. 

Békét teremjenek a he
gyek a népnek, *és igazsá
got a halmok, 

Szolgáltasson igazságot a 
nép szegényeinek, nyujtson 
a szegények fiainak segítsé
get, •s alázza meg az erő
szakoskodót. 

Éljen, mig a nap ragyog, 
•nemzedékről nemzedékre, 
mil!; fénylik a hold. 

Ugy szálljon le, mint az 
eső a rétre, *s mint az eső
csepp a földre. 

Virágozzék napjaiban az 
igazság, *és mlg a hold el nem 
múlik, a bőséges boldogság. 

Uralkodjék tengertől ten
gerig, *a folyamtól a föld
kerekség széléig. 

Boruljanak le előtte az 
etiopsok, *és nyalják ellen
ségei a port. 

vit. Cujus. Ecce. 

ln ll Nocturno. 
Ant. Liberávit Dóminus 

*páuperem a poténte, et 
ínopem, cui non erat adjú
tor. 

Psalmus 7I. 

Deus, judícium tuum regi 
da: *et justitiam tuam 

filio regis : 
judicáre pópulum tuum 

in justitia, *et páuperes 
tuos in judlcio. 

Susdpiant montes pacem 
pópulo : •et colles justítiam. 

judicábit páuperes pó
puli, et salvos fáciet fílios 
páuperum : *et humiliábit 
calumniatórem. 

Et permanébit cum sole, 
et ante lunam, *in genera
tióne et generatiónem. 

Descéndet sicut plúvia in 
veiJus: *et sicut stillicldia 
stillántia super terram. 

Oriétur in diébus ejus 
justitia, et abundántia pa
cis : *donec auferátur luna. 

Et dominábitur a mari 
usque ad mare : •et a fiú
rninc usque ad términos 
orbis terrárum. 

Coram illo prócident 
Aethiopes : *et inimlci ejus 
terram lingent. 
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Társis királyai és a szige
tek adományokat hordja
nak, *Arábia és Szába kirá
lyai ajándékokat hozzanak; 

Hódoljon előtte a föld 
minden királya, *s legyen 
minden nemzet a szolgája. 

Mert ő megszabadítja a 
hatalmastól a szegényt •s a 
szükölködőt, akin senki 
sem segit. 

Megkönyörül a szegé
nyen és az ínségesen, *és 
megszabadítja a szűkölkö
döket. 

Uzsorától és erőszaktól 
megmenti őket, *mert be
csesnek tekinti nevüket. 

Éljen és legyen része Ará
bia aranyában, imádkoz
nak is majd érte mindenko
ron, *s áldják élt minden 
napon. 

Bőség legyen mezőn és 
hegytetőn, a Libanonnál is 
nagyobb legyen termése. 
*Virágozzék a város népe, 
mint a rét füve. 

Áldott legyen neve mind
örökre, *míg csak ragyog a 
nap, maradjon meg neve ; 

Benne nyerjen áldást a 
föld minden nemzetsége, 
*minden nemzet öt dicsérje, 

Reges Tharsis, et ínsulae 
múnera ófferent : *reges 
Arabum et Saba dona add ú
cent. 

Et adorábunt eum omnes 
reges terrae : •omnes gentes 
sérvient ei : 

Quia liberábit páuperem 
a poténte : •et páuperem, 
cui non erat adjútor. 

Parcet páuperi et ínopi : 
*et ánimas páuperum sal
vas fáciet. 

Ex usúris et iniquitáte 
rédimet ánimas eórum : •et 
honarábile nomen eórum 
coram illo. 

Et vivet, et dábitur ei 
de auro Arábiae, et adorá
hunt de ipso semper : •tota 
die benedicent ei. 

Et erit firmaméntum in 
terra in summis móntium, 
superextollétur super Liba
num fructus ejus : *et floré
bunt de civitáte sicut fae
num terrae. 

Sit nomen .ejus bene
dictum in saécula : *ante 
solern pérmanet nomen ejus 

Et benedicéntur in ipso 
omnes tribus terrae : *om
nes gentes magnificáb~nt 
eum. 

Áldott legyen az úr, Iz- Benedictus Dóminus, 
rael Istene, *ki egyedül mű- Deus Israel, *qui facit mira-
vel csodákat, bllia solus : 

Áldott legyen az ő felsé- Et benedictum nomen 
ges neve örökre, *teljék be -majestátis e jus in aetérnum: 
felségével az egész világ ! *et replébitur majestáte 
Amen l Amen ! e jus omnis terra: fiat, fiat. 
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Ant. Megszabadítja az úr l Ant. Liberávit Dóminus 
a hatalmastól a szegényt s páuperem a poténte, et fno
a szűkölködöt, akin senki pem, cui non erat adjútor. 
sem segít. 

Ant. Álnokságot tervez
nek *és beszélnek a gono
szok, fennhéjázva erőszakot 
hirdetnek. 

7 2. zsoltár. 

Mily jó az lsten Izraelhez, 
*azokhoz, kik igaz szí

vűek! 
S az én lábam mégis 

majdnem megingott, *lépé
sem majdnem megtántoro
dott, 

· Mert elfogott a gono
szokkal szemben az irígy
ség, *amikor láttam a bű
nösök jólétét. 

Hisz nekik halálukig nin
csenek kínjaik, *és nem tar
tósak csapásaik. 

Az emberi sors nyomorú
ságát ők nem viselik, *az 
embereket sujtó csapások 
nem érik öket. 

Ezért kevélység a nyak
láncuk, *gonoszságuk és ís
tentelenségük a köntösük. 

Érzéketlen szlvükböl ki
tör gonoszságuk, *szívük 
gondolatai után indulnak. 

Álnokságot ter·1eznek és 
beszélnek, *fennhéjAzva eréí
szakot hirdetnek. 

Felnyitják szájukat. az 
ég ellen, •és jártatják nyel
vüket a földieken. 

Ezért fordul népem hoz
zájuk, *hiszen bőséges na
pokra talál náluk. 

Ant. Cogitavérunt ím
pii, *et loeúti sunt nequí
tiarn : iniquitátem in excél
so loeúti sunt. 

Psalmus 72. 

Q uam bonus Israel Deus, 
*his, qui recto sunt 

corde! 
Mei autern paene moti 

sunt pedes : *paene effúsi 
sunt gressus mei. 

Quia zelávi super iniquos, 
*pacem peccatórum videns. 

Quia non est respéctus 
morti eórum : *et firma
méntum in plaga eórum. 

ln labóre hóminum non 
sunt, *et cum hominibus 
non flagellabúntur: 

Ideo ténuit eos supérbia, 
*opérti sunt iniquitáte et 
impietáte sua. 

Pródiit quasi ex ádipe 
iniquitas eórum : *trans
iérunt in afféctum cordis. 

Cogitavérunt, et loeúti 
sunt nequitiarn : *iniqui
tátem in excélso loeúti sunt. 

Posuérunt in eaeium os 
suum: *et lingua eórum 
transívit in terra. 

Ideo convertétur pópu
lus meus hic : *et dies pleni 
inveniéntur in eis. 
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Azt mondják : hogy lenne l Et dixérunt : Quómodo 
erre gondja az Istennek? j scit Deus, *et si est sciéntia 
*Hogy is lenne tudomása in excélso? 
erről a Fölségesnek? 

Im ök bűnösök s a vilá- Ecce, ipsi peccatóres, et 
gon mégis bővelkednek, *és abundántes in saéculo, 
gazdagságban lett részük. *obtinuérunt divitias. 

Azt gondoltam : Hiába ! Et dixi : Ergo sine causa 
tartottam hát tisztán szlve- justificávi cor meum, *et 
met, *mostam az ártatlanok .Javí inter innocéntes manus 
között kezemet. meas : 

Hisz mindennap ostort Et fui flagellátus tota 
szenvedek, *és fenylték ér die, *et castigátio mea in 
minden reggel ! matutlnis. 

De ha azt mondanám : Si dicébam: Narrábo sic: 
én is Igy beszélek ! - *Im *ecce, natiónem filiórum 
árulója lennék fiaid nemzet- tuórum reprobávi. 
ségének! 

Gondolkoztam, hogy ezt 
megértsem, * de nehéz volt 
nekem. 

Míg lsten szentélyébe be 
nem mentem, *és meg nem 
értettem végső sorsukat. 

Bizony, tört vetsz nekik, 
*letaszítod öket, midőn föl
emelkednek. 

Mint pusztulnak, vesznek 
el egy szempillantás alatt l 
*Tönkre mennek gonoszsá
guk miatt! 

Mint ahogy elenyészik az 
álom, ha felébred az ember, 
"'úgy tűnteted el, Uram, vá
rosodból képüket. 

Mert keserűség fogta el 
szivemet, fájdalom hasa
gatta vesérne t: *esztelen vol
tam és értelmetlen. 

Existimábam ut cog
nóscerem hoc, *labor est 
ante me: 

Donec intrem in Sanc
tuárium Dei : *et intél
legarn in novissirnis eórum. 

Verúrntamen propter do
los posuisti eis: *dejecísti 
eos dum allevaréntur. 

Quómodo facti sunt in 
desolatiónem, súbito de
fecérunt : *periérunt prop
ter iniquitátem suam. 

Velut sómnium surgén
tium, Dómine, "'in civitáte 
tua írnáginem ipsárum ad 
nihiium rédiges. 

Quia inflammátum est 
cor meum, et renes mei 
commutáti sunt : *et ego 
ad nihiium redáctus sum, 
et nescivi. 

Irántad oktalan állatként Ut juméntum factus sum 
viselkedtem. *De én min-, apud te: *et ego semper 
denkor veled maradok. tecum. 
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Mert te megfogtad jobbo-l Tenulsti manum déxte
mat, tanácsoddal vezetsz, ram meam : et in voluntáte 
*s aztán dicsőségre emelsz. tua deduxísti me, *et cum 

Hiszen mim vagyon az 
égben, *és miben lelném a 
földön kedvemet kívüled? 

Érje bár testemet, szlve
met enyészet, *szlvem Is
tene s osztályrészem mind
örökké az Isten. 

Mert akik eltávoznak tő
led, Ime elpusztulnak, *el
veszíted mindazokat, kik té
ged hűtlenül elhagynak. 

Nekem azonban jó az Is
tenhez ragaszkodnom, *az 
Úrban, az Istenben blznom. 

És hirdetnem minden di
cséretedet *Sion leányának 
kapuiban. 

Ant. Álnokságot tervez
nek és beszélnek a gonoszok, 
fennhéjázva erőszakot hir
detnek. 

Ant. Kelj fel, Uram, *védd 
meg ügyemet. 

73· zsoltdr. 

Miért vetettél el, Isten, 
teljesen? *Miért gyúlt 

fel haragod legelőd juhai 
ellen? 

Emlékezzél meg gyüleke
zetedről, *melyet ősidőkben 
birtokodba vettél. 

Örökséged részeként meg
váltottál, * a Sion hegyéről, 
melyet lakóhelyeddé tettél. 

Emeld fel végre . kezedet 
kevélységük ellen I *mennyi 
gazságot művelt az ellenség 
a szent helyen ! 

glória suscepisti me. 
Quid enim mihi est in 

caelo? *et a te quid vólui 
super terram? 

Defécit caro mea, et cor 
meum : *Deus cordis mei, 
et pars mea Deus in aetér
num. 

Quia ecce, qui elóngant 
se a te, perlbunt : *per
didisti omnes, qui forni
cántur abs te. 

Mihi autern adhaerére 
Deo bonum est : *pónere 
in Dórnino Deo spem meam: 

Ut annúntiem omnes 
praedicatiónes tuas, *in 
portis filiae Sion. 

Ant. Cogitavérunt lmpii, 
et loeúti sunt nequitiarn : 
iniquitátem in excélso Io
cúti sunt. 

Ant. Exsúrge, Dómine, 
*et júdica causam meam. 

Psalmus 73· 

Ut quid, Deus, repullsti · 
in finem : *irátus est 

furor tuus super oves pás
cuae tuae? 

Memor esto congrega
tiónis tuae, *quam pos
sedlsti ab initio. 

Redernisti virgam heredi
tátis tuae: *mons Sion, 
n quo habitásti in eo. 

Leva manus tuas in su
pérbias eórum in finem : 
*quanta malignátus est ini
mlcus in sancto ! 
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}(ik téged gyűlölnek, kér
kednek *szentélyedben, 

Jelvényeiket tűzték ki je
lekül •a tökijárat fölé esz
telenül. . 

Mint erddben a fát, fej
szével döntötték ki minden 
ajtaját, *baltával és bárd
dal rombolták. 

Szentélyedet lángba bo
rították, *földig meggyaláz
ták nevednek hajlékát. 

Minden nemzetségük azt 
mondta magában : *szűn
tessük meg az lsten minden 
ünnepét az országban ! 

Jeleinket nem látjuk 
nincs többé prófétánk, •s Ö 
nem visel többé gondot 
reánk. 

Isten, még meddig szidal
maz az ellen téged? *örökké 
gyalázza az ellenség neve
det? 

Miért vonod vissza keze
det? *Húzd ki végre kebled
blll jobbodat ! 

Hisz az Isten a mi kirá
lyunk ösidőktöl fogva, *aki 
szabadulást szerzett a föld 
közepette. 

Hatalmaddal a tengert 
ketté hasítottad, •a sárká
nyok fejét a vizekben össze
törted. 

A szörnyeteg fejeit össze
zúztad, •az etiopsok népé
nek eledelül adtad. 

Te fakasztottál forráso-

Et gloriáti sunt qui odé
runt te : *in médio sollem
nitátis tuae. 

Posuérunt signa sua, 
signa : •et non cognové
runt sicut in éxitu super 
summum. 

Quasi in silva lignórum 
secúribus excidérunt jánuas 
ejus in idípsum: : *in secúri 
et áscia dejecérunt eam. 

Incendérunt igni Sanc
tuárium tuum : *in terra 
polluérunt tabernáculum 
nóminis tui. 

Dixérunt in corde suo 
cognátio eórum simul : 
*Quiéscere faciámus omnes 
dies festos Dei a terra. 

Signa nostra non vfdi
mus, jam non est pro
phéta : •et nos · non cog
nóscet ámplius. 

Usquequo, Deus, impro
peráhít inimícus : *irrítat 
adversárius nomen tuum 
in finem? 

Ut quid avértis manum 
tuam, et déxteram tuam, 
*de médio sinu tuo in 
finem? 

Deus autern Rex noster· 
ante saécula : *operátus 
est salútem in médio terrae. 

Tu confirmásti in virtúte 
tua mare : *contribulásti 
cápita dracónum in aquis. 

Tu confregísti cápita 
dracónis : *dedlsti eum es
cam pópulis Aethíopum. 

Tu dirupísti fontes, et 
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kat, patakokat, *Te szári
tottad ki az állandó folyó
kat. 

Tied a nappal és tied az 
éjtszaka, •Te hoztad létre a 
hajnalt és a napot. 

A föld minden határát te 
alkottad, *Te teremtetted 
a nyarat és a tavaszt. 

Emlékezzél meg arról, 
hogy az Urat ellenség szidal
mazza, *s egy oktalan nép 
nevedet gyalázza. 

Ne engedd át a vadálla
toknak a benned blzó lelke
ket, *ne felejtsd el végképen 
szegényeidet l 

Tekints szövetségesedre, 
*mert tele van az ország 
minden zuga a gonoszság 
házai val. 

Ne távozzék tliled szé
gyennel a megalázott, *sze
gény és szűkölködli áldja 
nevedet. 

Kelj fel, Isten l Védd meg 
ügyedet, *emlékezzél meg 
arról, hogy az oktalan na
ponkint gyalázattal illet. 

Ne feledd el ellenségeid 
lármáját, *gyülölőid egyre 
növekvő felfuvalkodását l 

Ant. Kelj fel, Uram, védd 
meg ügyemet. 

"'f. Istenem, szabadíts meg 
a bűnös kezéből. 

.1!> S a törvényszegli és a 
gonosz kezéből. 

Miatyánk (csendben az 
egész). 

torréntes : *tu siccásti flú
vios Ethan. 

Tuus est dies, et tua est 
nox : *tu fabricátus es 
auróram et solem. 

Tu feclsti omnes términos 
terrae : *aestátem et ver 
tu plasmásti ea. 

Memor esto hujus, ini
mícus improperávit Dó
mino : *et pópulus in
sípiens incitávit nomen 
tuum. 

Ne tradas béstiis ánimas 
confiténtes tibi, *et ánimas 
páuperum tuórum ne obli
viscáris in finem. 

Réspice in testaméntum 
tuum : *quia repiéti sunt, 
qui obscuráti sunt terrae 
dómibus iniquitátum. 

Ne avertátur húmilis 
factus confúsus : *pauper 
et inops laudábunt nomen 
tuum. 

Exsúrge, Deus, júdica 
causam tuam: *memor 
esto improperiórum tuórum, 
eórum quae ab insipiénte 
sunt tota die. 

Ne obliviscáris voces ini
micórum tuórum : *supér
bia eórum, qui te odérunt, 
ascéndit semper. 

Ant. Exsúrge, Dómine, et 
júdica causam meam. 

J. Deus meus, éripe me 
de manu peccatóris. 

J!>. Et de manu contra 
legern agéntis et iníqui. 

Pater noster (totum se
creto). 
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Szent Agoston piispök zsol
tármagyarázataibóL 

Negyedik olvasmány. 
(Az 54. zsoltAr l. verséhez.) 

Hallgasd meg, lsten, kö
nyörgésemet, és ne 

vesd meg esdeklésemet ; fi
gyelj reám és hallgass meg 
engem. Küzködő, gyötrődő, 
nyomorúságban sínylődö 
ember szavai ezek. Esdekel, 
mert sokat szenved s meg 
akar szabadulni a bajtó!. 
Nézzük csak, milyen bajban 
van, s amikor elsorolja, is
merjük el, hogy mi is ugyan
abban vagyunk, hogy mi
vel közös a bajunk, közös 
legyen az imádságunk is. 
Elcsüggedtem - úgymond 
_.:._ küzdelmemben, s meg
gyötörtek engem. Miben 
csüggedt el? Miben gyötör
ték meg? Küzdelmemben, 
úgymond. Azokat a gonosz 
embereket érti, akik miatt 
szenved, s a gonosz embe
rek által okozott szenvedé
seit a maga küzdelmének 
nevezi. Ne gondoljátok,hogy 
a gonoszok hiába vannak 
ezen a világon s az lsten 
semmi jót sem müvel álta
luk. Minden gonosz vagy 
azért él, hogy megjavlttas
sék, vagy azért él, hogy 
lemben gyakoroltassék. 

:fl.. Barátom a csók jelé
vel árult el eng.em : Akit 
megcsókolok, ő az, fogjátok 
el őt. Ezt a gonosz jelet 
adta az, aki a gyilkosságot 

Ex Tractátu sancti Augus
tini Episcopi super Psalmos. 

Lectio iv. 
Jn Ps. 54 act ! vers. 

Exáudi, Deus, oratiónem 
meam, et ne despéxeris 

deprecatiónem meam : in
ténde mihi, et exáudi me. 
Satagéntis, sollíciti, in tri
bulatióne pósiti, verba sunt 
ista. Orat multa pátiens, 
de malo liberári desíderans. 
Súperest, ut videámus in 
quo malo sit ; et cum dicere 
coéperit, agnoscámus ibi 
nos esse : ut communicáta 
tribulatióne, conjungámus 
oratiónem. Contristátus 
sum, inquit, in exercita
tióne mea, et conturbátus 
sum. Ubi contristátus? ubi 
conturbátus? ln exercita
tióne mea, inquit. Hórnines 
malos, quos pátitur, com
memorátus est : eamdém
que passiónem malórum hó
minum exercitatiónem suam 
dixit. Ne putétis gratis esse 
malos in hoc mundo, et 
nihil boni de illis ágere 
Deum. Omnis maius aut 
ídeo vivit, ut corrigátur; 
aut ídeo vivit, ut per illum 
bonus exerceátur. 

általa a jó ember a küzde-

Jl.. Amicus meus ósculi 
me trádidit signo : Quem 
osculátus fúero, ipse est, 
tenéte eum ; hoc malum 
fecit signum, qui per ós-
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csókkal vitte végbe. *A sze
rencsétlen otthagyta a vér
dljat s végül is kötéllel fel
akasztotta magát. -., jobb 
lett volna neki, ha nem 
sz ületett volna az az ember l 
A szerencsétlen. 

Ötödik olvasmány. 

Bárcsak azok, akik most 
nekünk kOzdelmeket 

okoznak, megtérnének s ve
lünk együtt küzdenének. 
De addig is, amig nekünk 
küzdelmet okoznak, ne gyű
löljük őket, mert nem tud
juk, hogy azért, mert va
laki gonosz közülük, mind
végig megmarad-e gonosz
ságában. S többnyire, mikor 
te az~ hiszed, hogy ellensé
gedet gyűlölöd, felabaráto
dat gyűlölöd, de nem ve
szed észre. Az ördögről s an
gyalairól tudjuk a Szent
írásból, hogy örök tűzre 
vannak ítélve. Csák ezek
nek a javulását nem remél
hetjük, s ezekkel van titkos 
harcunk. Erre a harcra fegy
verzett fel minket az apos
tol, amikor azt mondta : 
Nem test és vér ellen kell 
harcolnunk - azaz nem az 
emberek ellen, akiket lát
tok - hanem a fejedelmek, 
a hatalmak, sa sötétségnek, 
a világnak vezérei ellen. De 
amikor ő a világot emllti, 
ne gondold talán, hogy az 
ördögök az ég és föld ve
zérei. A világon ő a sötét
séget érti, a világon a világ 
barátait érti, a világon ll 

culum adiroplévit homi
cídium. * lnfélix praeter
misit prétium sánguinis, et 
in fine láqueo se suspéndit. 
-.,. Bonum erat ei, si natus 
non fulsset homo ille. In
félix. 

Lectio v. 

Utinam ergo qui nos modo 
exércent, convertántur, 

et nobiscum exerceántur ; 
tamen, quámdiu ita sunt 
ut exérceant, non eos odé~ 
rimus : quia in eo quod 
maius est quis eórum, ut
rum usque in finem per
severatúrus sit, ignorámus. 
Et pierúrnque cum tibi 
vidéris odisse inimícum, 
fratrem odlsti, et nescis. 
Diábolus et ángeli ejus in 
Scriptúris sanctis manifes
táti sunt nobis, quod ad 
ignem aetérnum sint desti
náti. lpsórum tantum des
peránda est corréctio, con
tra quos habémus occúl
tam luctam : ad quam 
luctam nos arrnat Apó
stolus, dicens : Non est 
nobis colluctátio actvérsus 
carnem et sánguinem : id 
est, non actvérsus hómines, 
quos vidétis, sed advérsus 
príncipes, et potestátes, et 
rectóres mundi, tenebrárum 
harum. Ne forte cum dixís
set, mundi, intellégeres daé
mones esse rectóres caeli 
et terrae. Mundi dixit, tene
brárum harum ; mundi 
dixit, amatórum mundi ; 
mundi dixit, impiórum et 
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a gonoszokat és istentelene
ket érti, azt a világot érti, 
amelyről azt mondja az 
evangélium : S a világ 6t 
meg nem ismerte. 

~- Júdás, a leggonoszabb 
kalmár, csókkal járult az 
úr elé; 6, az ártatlan bá
rány, nem utasitotta vissza 
júdás csókját. *Dénárokért 
árulta el ő Krisztust a zsi
dóknak. 8'. jobb lett volna 
nem születnie. Dénárokért 

iniquórum ; mundi dixit, 
de quo dicit Evangélium : 
Et mundus eum non cog
nóvit. 

~· judas mercátor pés
simus ósculo pétiit Dómi
num : ille ut agnus inno
cens non negávit judae 
ósculum; *Denariórum nú
mero Christum judaéis trá
didit. 8'. Mélius illi erat, si 
natus non fuísset. Dena
riórum. 

Hatodik olvasmány. Lectio vi. 

Mert gonoszságot s vi- Quóniam vidi iniquitátem 
szályt látok a város- et contradictiónem in 

ban. Fontold meg a ke- civitáte. Atténde glóriam 
reszt dicsőségét. Ime, ma Crucis ipsíus. jam in fronte 
már királyok homlokára regum Crux illa fixa est, 
tűzik azt a keresztet, me- cui inimíci insultavérunt. 
lyet az ellenség gúnnyal Efféctus prohávit virtútern: 
illetett. Hatása megmutatta dómuit orbem non ferro, 
erejét : meghódította a vi- sed ligno. Lignum Crucis 
lágot, nem vassal, hanem contuméliis dignum visum 
fával. A keresztfát ellen- est inimlcis, et ante ipsum 
ségei gyalázatra méltónak lignum stantes caput agitá
tartották, s mikor e fa előtt hant, et dicébant : SI Fllius 
állottak, fejüket csóválgat- Dei est, descéndat de Cruce. 
ták s azt mondógatták : Extendébat ille manus suas 
Ha Isten Fia 6, szálljon ad pópulum non credéntem, 
le a keresztről. 6 pedig ki- et contradicéntem. Si enim 
nyujtotta kezét a hitetlen justus est, qui ex fide vivit; 
s ellentmondó nép felé. Ha iníquus est, qui non habet 
ugyanis igaz az, aki a hit- fidem. Quod ergo hic ait, 
ből él, akkor gonosz az, iniquítátem: perfidiam in
akinek nincsen hite. Amit téllege. Vidébat ergo Dómi
tehát itt (a zsoltáros) go- nus in civitáte iniquitátem 
nosz.ságnak nevez, azt ]ti tet- et contradictiónem, et ex
lenségnek értsd. Az Ur te. tendébat manus suas ad 
hát gonoszságot és viszályt pópulum non credéntem, 
látott a városban, s ki- . et contradicéntem ; et ta
nyujtotta kezét a hitetlen l men et ipsos exspéctans 
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s viszálykodó nép felé, és l dicéba t : Pater, ignósce il lis, 
várt reájuk s azért mon- quia nésciunt quid fáciunt. 
dotta : Atyám, bocsáss 
meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. 

:&. Tanítványaim egyike :&. Unus ex discípulis 
ma elárul engem. Jaj annak, meis tradet me hódie: V ae 
aki elárul engem. *jobb lett illi per quem t radar ego : 
volna neki nem születnie. *Mélius illi erat, si natus 
"f. Aki velem a tálba mártja non fuísset. Y. Qui intíngit 
kezét, az ad engem a bűnö- mecum manum in paróp
sök kezébe. jobb lett volna side, hic me traditúrus est 
neki nem születnie. Tanít- in manus peccatórum. Mé-
ványaim. lius. Unus. 

Harmadik nocturnus. In III Nocturno. 
Ant. Azt mondom a go

noszoknak: *Ne beszéljetek 
az lsten ellen gonoszat. 

7 4· zsoltár. 

Dicsérünk téged, lsten, 
*dicsérünk, szólítjuk 

nevedet. 
Csodáidat hirdetjük, *ha 

eljő az ideje, igazságos íté
letet mondok. 

Olvadjon bár el a föld 
és minden lakója, "'én meg
szilárdltom oszlopait. 

Azt mondom a gonoszok
nak : Ne müveljetek gono
szat l *S a vétkezőknek : 
Ne emeljétek fel szarvato
kati 

Ne emeljétek magasra 
szarvatokat, *ne beszélje
tek az lsten ellen gonoszat! 

Mert -nem jő szabadulás 
sem napkeletről, sem nap
nyugatról, sem a puszta 
hegyek felől, *mert az lsten 
az, ki igazságot teszen. 

Ant. Dixi iniquis: *No
Ute loqui advérsus Deum 
iniquitátem. 

Psalmus 74· 

Confitébimur tibi, Deus : 
*confitébimur, et invo

cábimus nomen tuum. 
Narrábimus mirabília tua: 

*cum accépero tempus, ego 
justitlas judicábo. 

Liquefácta est terra, et 
omnes qui hábitant in ea : 
*ego confirmávi colúmnas 
ej us. 

Dixi iniquis: Nolíte ini
que ágere : *et delinquén
tibus : Nolíte exaltáre 
cornu: 

Nollte extóllere in .altum 
cornu vestrum : *nollte !o
qui actvérsus Deum iniqui
tátem. 

Quia neque ab Oriénte, 
neque ab Occidénte, ne
que a desértis móntibus : 
*quóniam Deus judex est. 
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Az egyiket megalázza, a l Hunc humíliat, et hunc 
másikat felmagasztalja. exáltat: *quia calix in 
*Serleg van az úr kezében, manu Dómini vini meri 
fűszeres színborral tele. plenus misto. 

Tölt belőle mindenfelé, Et inclinávit ex hoc in 
mégsem fogy el sepreje, hoc : verúrntamen faex ejus 
*megissza a földnek vala- non est exinaníta: *bibent 
mennyi bűnöse. omnes peccatóres terrae. 

Én pedig mindenkor ma- Ego autern annuntiábo 
gasztalom, *Jákob Istenét in saéculum : *can tábo Deo 
énekkel áldom. jacob. 

A bűnösök szarvát mind Et ómnia córnua pec-
Ietöröm, *s az igaznak catórum confríngam : •et 
szarva magasra emelkedik. exaltabúntur córnua justi. 

Ant. Azt mondom a go- -· Ant. Dixi iniquis : Nollte 
noszoknak: Ne beszéljetek loqui actvérsus Deum iniqui-
az lsten ellen gonoszat. tátem. 

Ant. A föld megrendült Ant. Terra trémuit *et 
*és elcsöndesedett, amikor quiévit, dum exsúrgeret in 
az lsten ltéletre kelt. judício Deus. 

75· zsoltár. Psalmus 75· 

Ismeretes júdában az ls- Notus in judaéa Deus: 
ten, *n·agy a neve Izrael- *in Israel magnum no-

ben. men ejus. 
Lakóhelye Sálemben va- Et factus est in pace locus 

gyol), *lakása a Sionon. ejus:*ethabitátioejusinSion. 
Ott tört össze hatalmas Ibi contrégit poténtias 

íjakat, *pajzsot, kardot és árcuum, •scutum, gládium, 
háborút. et bellum. 

Ragyogó vagy te, -fen- lllúminans tu mirabíliter 
ségesebb, mint az örök he- a móntibus aetérnis : *tur
gyek, •megrettentek tőled báti sunt omnes insipiéntes 
mind az oktalan szlvűek. corde. 

Álomba merültek, *és Dormiérunt somnum su-
mitsem találtak kezükben um: •et nihil invenérunt 
mind a gazdag emberek. omnes viri dívitiárum in 

mánibus suis. 
Feddésedtől, jákobnak 

Istene, •a lovasok álomba 
estek. 

Rettenetes vagy te, ki áll
hat ellened, *ha haragod fel
gerj.ed? 

Ab increpatióne tua, Deus 
jacob, •ctormitavérunt qui 
ascendérunt equos. 

Tu terribilis es, et quis 
resistet tibi? *ex tunc ira 
tua. 
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A mennyblll hallattad lté
letedet, *a föld megrendült 
és elcsöndesedett. 

Mikor az Isten ítéletre 
kelt, • hogy megszabadítson 
a földön minden szelídet. 

Mert az ember gondolata 
is téged dicsőít, *s ünnep
napot ülnek neked, kiket 
haragod megkímélt. 

Tegyetek fogadalmat és 
rójátok le az úrnak, Istene
teknek, *mind, kik körü
lötte vagytok, ajándékot vi
gyetek. 

A Rettenetesnek, ki meg
töri a fejedelmek bátorsá
gát, *ki rettenetes a föld ki
rályai iránt ! 

Ant. A föld megrendült és 
elcsendesedett, mikor az ls
ten ltéletre kelt. 

Ant. Szorongatásom nap
ján 

1
*az Istent keresem ke

zemmel. 

76. zsolt dr. 

Hangosan kiáltok az úr
hoz, *hangosan kérem 

az Istent, hogy figyeljen 
reám. 

Szorongatásom napján az 
Istent keresem, kezemet éj
jel is hozzá emelem,*és azok 
nem lankadnak el. 

Nem akar megvigaszta
lódni a lelkem, *sóhajtozom, 
ha az Istenről elmélkedem, 
eleped a lelkem, ha reágon
dolok. 

Hajnal előtt ébren van a 
szemem, *nyugtalan vagyok, 
beszélni sem tudok. 

De caelo auditum fecísti 
judícium : *terra trémuit 
et quiévit, 

Cum exsúrgeret in ju
dícium Deus, *ut salvos 
fáceret omnes mansuétos 
terrae. 

Quóniam cogitátio hórni
nis confitébitur tibi : *et 
rellquiae cogitatiónis diem 
festum agent tibi. 

Vovéte, et réddite Dó
mino, Deo vestro : •omnes, 
qui in circúitu ejus affértis 
múnera. 

Terribili et ei qui aufert 
spiritum principum, *terri
bili apud reges terrae. 

Ant. Terra trémuit et 
quiévit, dum exsúrgeret in 
judlcio Deus. 

Ant. In die *tribulatiónis 
meae Deum exquisívi má
nibus meis. 

Psalmus 76. 

Voce mea ad Dóminum 
clamávi : *voce mea 

ad Deum, et inténdit mihi. 

In die tribulatiónis meae 
Deum exquisívi, mánibus 
meis nocte contra eum : 
*et non sum decéptus. 

Rénuit consolári Anima 
mea, *memor fui Dei, et 
delectátus sum, et exerci
tátus sum : et defécit spi
ritus meus. 

Anticipavérunt vigilias 
óculi mei : *turbátus sum, 
et non sum locútus. 
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Gondolkodom a hajdani 
időkr61, *elmélkedem a rég
mult esztendőkről. 

Elmélkedem éjtszaka szí
vemben, *gondolkodom, és 
töprengek lelkemben. 

Vajjon örökre elvet az Is
ten? •s nem kegyelmez 
többé sohasem? 

Vagy megvonja irgalmát 
örökre, *nemzedékről nem
zedékre? 

Cogítávi dies antfquos : 
*et annos aetérnos in mente 
hábui. 

Et meditátus sum nocte 
cum corde meo, *et exerci
tábar, et scopébam spiri
tum meum. 

Numquid in aetérnum 
projíciet Deus: *aut non 
appónet ut complacltior sit 
adhuc? 

Aut in finem misericór
diam suam abscíndet, •a 
generatióne in generatió
nem? 

Aut obliviscétur miseréri 
Deus? *aut continébit in 
ira sua misericórdias suas? 

Vagy elfelejtette az lsten 
a könyörületességet, •vagy 
irgalmát haragjában vissza
tartja? 
· És így száltam : Bánato- . Et dixi : Nunc coepi : 
mat az okozza, *hogy meg- *haec mutátio déxterae Ex
változott a Fölségesnek · célsi. • 
jobbja. 

Megemlékezem az úr cse
lekedeteiről, *végiggondo
lom csodáidat kezdettől. 

El.mélkedem minden mű
veden, *és végzéseiddel fog
lalkozom. 

Isten, szentséges a te 
utad ; ki oly nagy Isten, 
mint a mi Istenünk? *Te 
vagy az lsten l Te művelsz 
csodákat. 

Megmutattad a népeknek 
hatalmadat. • Karoddal 
megváltottad népedet, Já
kob és józsef fiait. 

Láttak téged, lsten, a vi
zek, láttak téged a vizek 
*és remegtek, és reszkettek 
a mélységek. 

Memor fui óperum Dó
mini : *quia memor ero ab 
initio mirabílium tuórum. 

Et meditábor in ómni
bus opéribus tuis : •et in 
adinventiónibus tuis exer
cébor. 

Deus, in sancto via tua : 
quis Deus magnus sicut 
Deus noster? •tu es Deus 
qui facis mirabília. 

Notam fecísti in pópulis 
virtútem tuam : *redemísti 
in bráchio tuo pópulurri 
tuum, fílios jacob et jo
seph. 

Vidérunt te aquae, Deus, 
vidérunt te aquae : *et 
timuérunt, et turbátae sunt 
abyssi. 
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Nagy volt a vizek zúgása, 
*megzendültek a fellegek, 

Nyilaid repültek, *szeke
red robajjal dúbörgött. 

Villámaid beragyogták a 
földkerekséget, *rengett a 
föld és remegett. 

Tengeren vitt át utad, 
nagy vizeken vezetett át ös
vényed, *és nem voltak lát
hatók nyomdokaid. 

Mint juhnyájat vezetted 
népedet • Mózes és Áron ke
zével. 

Ant. Szorongatásom nap
ján az Istent keresem ke
zemmel. 

f. Kelj fel, Uram. 
Jlr. És védd meg ügyemet. 

Miatyánk (csendben az 
egész). 

Szent Pál apostolnak a korin
tusiakhoz Irt elséi Jevelébéil. 

Hetedik olvasmány. 
ll, 17-22. 

Ezt azonban megparan
csolom : nem dicsérvén, 

hogy nem jobbra, hanem 
rosszabbra gyültök össze. 
Mert először is úgy hallom, 
hogy midéin összegyűltök az 
egyházban, szakadások van
nak köztetek, és ezt részben 
el is hiszem ; mert szüksé
ges, hogy meghasonlások is 
legyenek, hogy a kipróbál
tak nyilvánvalók legyenek 
köztetek. Midőn tehát egy
begyültök, ez már nem az 

Multitúdo sónitus aquá
rum: *vocem dectérunt nu
bes. 

Etenim sagíttae tuae 
tránseunt : *vox tonltrui 
tui in rota. 

llluxérunt coruscatiónes 
tuae orbi terrae : *commóta 
est, et contrémuit terra. 

ln mari via tua, et sé
mitae tuae in aquis multis : 
*et vestigia tua non cog
noscéntur. 

Deduxísti sicut oves pó
pulum tuum, *in manu 
Móysi et Aaron. 

Ant. ln die tribulatiónis 
meae Deum exquislvi má
nibus meis. 

f Exsúrge, Dómine. 
Jl.. Et júdica causam 

meam. 
Pater noster (totum se

creto). 

De Epistola prima beáti 
Pauli Apóstoli ad Corinthios. 

Lectio vli. 
Cap. 11, 17-22. 

Hoc autern praecípio: non 
laudans, quod non in 

mélius, sed in detérius con
venitis. Primum quidem 
conveniéntibus vobis in 
Ecclésiam, áudio scissúras 
esse inter vos, et ex parte 
credo. Nam opórtet et haé
r'eses esse, ut et qui probáti 
sunt, manifésti fiant in 
vobis. Conveniéntibus ergo 
vobis in unum, jam non est 
Dominicarn cenam mandu
cáre. Unusquísque enim 
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úr vacsorájának evése; mert 
kiki a saját vacsoráját veszi 
elő, hogy megegye. És az 
egyik éhezik, a másik meg 
dőzsöl. Vajjon nincsen-e há
zatok az evésre és ivásra? 
Vagy megvetitek lsten egy
házát és megszégyenítitek 
azokat, akiknek nincsen? 
Mit mondjak nektek? Di
csérjelek-e titeket? Ebben 
nem dícsérlek ! 

ij. Olyan voltam, mint az 
ártatlan bárány : feláldozni 
vittek s nem tudtam, ellen
ségeim tanácsot tartottak 
ellenem s azt mondották : 
*jertek, tegyünk fát a kenye
rébe s irtsuk ki őt az élők 
földjéről. t. Minden elfen
ségem rosszat tervezett elle
nem, gonoszar parancsol
tak ellenem, mondván : 
jertek. 

Nyolcailik olvasmány. 
II, 23-26. 

Mert én az úrtól vettem, 
amit közöltem is ve

letek, hogy az úr jézus azon 
az éjtszakán, amelyen el
árultatott, véve a kenyeret, 
és hálát adván megtöré és 
mondá: Vegyétek és egyé
tek, ez az én testem, mely 
értetek adatik ; ezt csele
kedjétek az én emlékeze
temre. Hasonlóképen a kely
het is, miután megvacsorált, 
mondván : Ez a kehely az 
újszövetség az én vérem
ben ; ezt cselekedjétek, va
lahányszor isszátok, az én 

Officium. 

suam cenam praesúrnit ad 
manducándum. Et álius 
quidem ésurit, álius autern 
ébrius est. Numquid dornos 
non habétis ad manducán
dum et bibéndum? aut 
Ecclésiam Dei contémnitis, 
et confúnditis eos, qui non 
habent? Quid dicarn vobis? 
Laudo vos? ln hoc non 
laudo. 

ij. Eram quasi agnus 
ínnocens: ductus sum ad 
immolándum, et nescié
barn ; consilium fecérunt 
inimíci mei advérsum me, 
dicéntes: *Venite, mittá
mus lignum in panem ejus, 
et eradámus eum de terra 
vivéntium. t. Omnes ini
mici mei advérsum me cogi
tábant maia mihi: verbum 
iníquum mandavérunt ad
vérsum me, dicéntes.Veníte. 

Lectio viil. 
Cap. I l, 23-26. 

Ego enim aceépí a Dó
mino, quod et trádidi 

vobis, quóniam Dóminus 
jesus, in qua nocte trade
bátur, aceépit panem, et 
grá ti as agens fregit, et dixit: 
Accfpite, et manducáte ; 
hoc est corpus meum, quod 
pro vobis tradétur : hoc 
fácite in meam commemo
ratiónem. Simíliter et cá
licem, postquam cenávit, 
tlicens : Hic calix novum 
Testaméntum est in meo 
sánguine ; hoc fácite, quo
tiescúmque bibétis, in me-

8 



114 A NAGYCSÜTÖRTÖK ZSOLOZSMÁJA 

emlékezetemre. Mert vala
hányszor ezt a kenyeret 
eszitek, és ezt a kelyhet isz
szátok, az úr halálát hirde
titek, mig el nem jő. 

If.. Egy óra hosszat nem 
virraszthattatok-e velem, ti, 
kik arra buzditottátok egy
mást, hogy haljatok meg 
énérettem. •Avagy nem lát
játok-e Júdást, hogy meny
nyire nem alszik, hanem 
siet, hogy átadjon engem 
a zsidóknak? r. Mit alusz
tok? Keljetek fel s imádkoz
zatok, hogy kisértésbe ne 

Kilencedik olvasmány. 
ll, 27-34. 

A ki tehát méltatlanul eszi 
J-\ ezt a kenyeret, vagy 
issza az úr kelyhét, vétke
zik az úr teste és vére ellen. 
Tehát vizsgálja meg magát 
az ember, és úgy egyék 
ebből a kenyérből és igyék 
ebből a kehelyből ; mert aki 
méltatlanul eszik és iszik, 
Itéletet eszik és iszik magá
nak, mivel nem kOiönböz
teti meg az úr testét. Ezért 
van köztetek sok beteg és 
erőtlen, és alusznak sokan. 
Ha ellenben önmagunkat 
megitélnők, bizonyára nem 
ltéltetnénk meg. Midőn pe
dig megitéltetOnk, az úr fe
nyit meg minket, hogy ne 
kárhozzunk el ezzel a világ
gal. Ezért, testvéreim, midőn 
egybegyűltök az étkezésre, 
várjátok meg egymást. Ha 
valaki éhezik, egyék oda-

am commemoratiónem. 
Quotiescúmque enim man
ducábitis panem hunc, et 
cálicem bibétis, mortet.tt Dó
mini annuntiábitis, donec 
véniat. 

If.. Una hora non potuis
tis vigHáre mecum, qui 
exhortabámini mori pro me? 
•vet Judarn non vidétis, 
quómodo non dormit, sed 
festinat trádere me Judaéis? r. Quid dormitis? súrgite, 
et oráte, ne intrétis in tenta
tiónem. Vel. 

essetek. Avagy. 

Lectio lx. 
Cap. ll, 27-34. 

Itaque quicúmque man
ducáverit panem hunc, 

vel biberit cálicem Dómini 
indlgne, reus erit córporis 
et sánguinis Dómini. Probet 
autern selpsum homo: et 
sic de pane illo edat, et 
de cálice bibat. Qui enim 
mandúcat et bibit indigne, 
judidum sibi mandúcat et 
bibit, non dijúdicans cor
pus Dómini. Ideo inter vos 
multi inflrmi et imbecllles, 
et dórmiunt multi. Quod si 
nosmetlpsos dijudicarémus, 
non útique judicarémur. 
Dum judicámur autem, a 
Dórnino corripimur, ut non 
cum hoc mundo damnémur. 
Itaque, fratres mei, cum 
convenltis ad manducán
dum, Invicem exspectáte. 
Si quis ésurit, domi man
dúcet: ut non in judlcium 
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haza, hogy ne ltéletre gyűi
jetek egybe. A többit pedig, 
ha majd odamegyek, elin
tézem. 

:&. A nép vénei tanácsot 
tartottak, *hogy jézust csel
lel elfogják s meggyilkolják: 
kardokkal és dorongokkal 
mentek ki eléje, mint valami 
lator elé. "$'. A főpapok és a 
farizeusok gyűlést tartot
tak, Hogy. A nép vénei. 
Ma és a következő két napon, 
ha a Matutinumot elválaszt
juk a Laudestől, elmondjuk a 
Respice kezdetű könyörgést. 
( 124. oldal.) a Laudes ellitt 
pedig csendben egy Miatyánkot 
és Üdvözlégy Máriát mondunk. 

conveniátis. Cétera autem, 
cum vénero, dispónam. 

:&. Senióres pópuli con
sliium fecérunt,i'*Ut jesum 
dolo tenérent, ' et occlde
rent : cum gládiis et fústi
bus exiérunt tamquam ad 
latrónem. 111. Coliegérunt 
pontifices et ·pharisaéi con
cilium. Ut. Senióres. 
Si Matutinum, hodie vel biduo 
sequenti, extra Chorum a Lau
dibus separetur, subjungitur 
Oratio Réspice quaésumus, 
Dómine, ut infra l 24, et Laudes, 
dictis secreto Pater noster et 
Ave Maria, absolute a prima 

Antiphona incipiuntur. 
---'---

A Laudesre. Ad Laudes. 
Ant. Bizonyulj, Uram, Ant. justificéris, Dómine, 

*igaznak beszédedbens dia- *in sermónibus tuis, et 
dalmaskodjál ítéletedben. vineas cum judieáris. 

Itt elmondjuk az 50. zsoltárt. 123. old. Utána: 
Ant. Bizonyulj, Uram, Ant. justificéris, Dómine, 

igaznak beszédedben s dia- in sermónibus tuis, et vin
dalmaskodjál ítéletedben. eas cum judicáris. 

Ant. Az Urat, *mint a j u- Ant. Dóminus •tam-
hot, vitték a feláldozásra és quam ovis ad victimarn 
nem nyitotta meg száját. duetus est, et non apéruit 

os suum. 

Bg. zsoltár. 

Uram, te vagy a mi mene
dékünk *nemzedékről 

nemzedékre. 
Mielőtt hegyek lettek, 

föld és világ születtek, 
*öröktől fogva és mind
örökké vagy te, Isten ! 

Te visszatérited az embert 

Psalmus Bg. 

Dómine, refúgium factus 
es nobis : *a genera

tióne in generatiónem. 
Priúsquam montes fie

rent, aut formarétur terra 
et orbis: *a saéeulo et usque 
in saéculum tu es, Deus. 

Ne avértas hóminem in 
8* 
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a porba, *azt mondod : Tér
jetek vissza, emberfiak, 
abba. 

Hisz szemed előtt ezer 
esztendő olyan, *mint az 
eltűnt tegnapi nap, 

Avagy egy éjtszakai őr-
szolgálat. * Esztendeink 
semminek számítanak. 

Olyanok, mint a reggel 
kiviruló fű : reggel hajt és 
virul, *estére elfonnyad, el
hervad és elszárad. 

Elenyészünk ugyanis ha
ragod miatt, *rettegjük 
bosszúságoda t. 

Magad elé állítod gonosz
ságainkat, *arcod világos
ságába titkainkat. 

Ezért enyésznek el sorra 
napjaink, *és veszünk el a 
te haragod miatt. 

Esztendeink pókhálóhoz 
hasonlítanak : *éveink 
napjai hetven esztendőt ha 
érnek. 

Vagy nyolcvan esztendőt, 
ha nagyszámúak ; *ami 
azon túl van, az nyomorú
ság és fáradalom : 

Mert jön az ernyedés *és 
elsodródunk. 

Vajha megértenők hara
god erejét, *és félelmetes 
haragodat mérlegelnők ! 

Tanits meg jobbod isme
retére, *hogy bölcseséggel 
telítsük szivünket. 

Fordulj meg, Uram, végre 
valahára, *légy irgalmas 
szolgáidhoz. 

Hadd teljünk el kora reg-

humilitátem : *et dixisti : 
Convertimi ni, filii hóminum. 

Quóniam mille anni ants 
ó_culos tuos: *tamquam dies 
hestérna, quae praetériit, 

Et custódia in nocte, 
*quae pro nihilo habéntur, 
eórum anni erunt. 

Ma ne sicut herba tránseat, 
mane flóreat, et tránseat : 
*véspere décidat, indúret et 
aréscat. 

Quia defécimus in ira 
tua, *et in furóre tuo 
turbáti sumus. 

Posuisti iniquitátes nos
tras in conspéctu tuo : 
*saéculum nostrum in illu
minatióne vultus tui. 

Quóniam omnes dies 
nostri defecérunt : *et in 
ira tua defécimus. 

Anni nostri sicut aránea 
meditabúntur: *dies annó
rum nostrórum in ipsis, 
septuaginta anni. 

Si autern in potentáti
bus, octogínta anni : *et 
ámplius eórum, labor et 
dolor. 

Quóniam supervénít 
mansuetúdo : *et corripié
mur. 

Quis novit potestAtem 
irae tuae : *et prae timóre 
tuo iram tuam dinumeráre? 

Déxteram tuam sic no
tam fac : *et erudltos corde 
in sapiéntia. 

Convértere, Dómine, ús
quequo? *et deprecábilis 
esto super servos tuos. 

Repiéti sumus mane 
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gel irgalmaddal, *hogy uj
jongjunk és vigadjunk egész 
életünkben. 

Örvendezzünk annyi na
pig, rnint ameddig megaláz
tál minket, *s annyi évig, 
mint ameddig nyomorúsá
got láttunk. 

Tekints szolgáidra s al
kotásaidra, *vezéreld jóra 
fiaikat. 

Derüljön reánk az úrnak, 
a mi lstenünknek kedve, 
vezesd jóra felettünk ke
zünknek munkáját, *ve
zesd jóra kezünknek mun
káját! 

Ant. Az Urat, mint a 
juhot vitték a feláldozásra 
és nem nyitotta meg száját. 

Ant. Szívem elkeseredett 
*bennem, reszket vala
mennyi csontom. 

35· zsoltár. 

Elhatározza magában a 
gonosz, hogy vétkezik, 

*szeme előtt nincs Isten 
félelme. 

Színe előtt álnokul cse
lekszik, *hadd lehessen ta
pasztalni gyűlöletes gonosz
ságát. 

Gonoszság és csalárdság 
szájának beszéde, *tudni 
sem akar arról, hogy a jót 
cselekedje. 

Fekvélhelyén eszét go
noszságon töri, *minden 
nem jó útra rálép, s a rosz
szat nem gyűlöli. 

Uram, az égig ér kegyes
séged, *a fellegekig hűsé
ged. 

misericórdia tua : *et ex
sultávimus, et delectáti su
mus ómnibus diébus nostris. 

Laetáti sumus pro dié
bus, quibus nos humiliásti : 
*annis, quibus vidimus 
maia. 

Réspice in servos tuos, 
et in ópera tua : *et dírige 
fílios eórum. 

Et sit splendor Dómini, 
Dei nostri, super nos, et 
ópera mánuum nostrárum 
dírige super nos : *et opus 
mánuum nostrárum t:lírige. 

Ant. Dóminus tamquam 
ovis ad victimarn ductus 
est, et non apéruit os suum. 

Ant. Contritum est *cor 
meum in médio mei, contre
muérunt ómnia ossa mea 

Psalmus 35· 

Dixit injústus ut delín
quat in semetípso : 

*non est timor Dei ante 
óculos ejus. 

Quóniam dolóse egit in 
conspéctu ejus : *ut in
veniátur iniquitas ejus ad 
ódium. 

Verba oris ejus iniquitas, 
et dolus : *nóluit intellí
gere ut bene ágeret. 

Iniquitátem meditátus 
est in cubíli suo : *ástitit 
omni viae non bonae, ma
lítiam autern non odívit. 

Dómine, in caelo mise
ricórdia tua : *et véritas. 
tua usque ad nubes. 
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lgazságoss'ágod olyan, justitia tua sicut montes 
mint az lsten hegyei, *ítéle- Dei : *judlcia tua abyssus 
teid hatalmas mélységek. multa. 

Fenntartasz, Uram, em- Hómines, et juménta sal-
bert és állatot, *Istenem, vábis Dómine : *quem
mily gazdag a te irgalmas- ádmodum multiplicásti mi-
ságod ! sericórdiam tuam, Deus. 

Az emberek fiai •szár- Filii autern hóminum, *in 
ny ad oltalmába menekül- tégmine alárum tuárum spe-
nek. rábunt. 

Házad dús javaitól meg- Inebriabúntur ab uber-
részegülnek, *gyönyörűsé- táte domus tuae : •et tor
ged patakjával itatod öket. rénte voluptátis tuae potá

Nálad van az étet forrása, 
*és világosságod által lá
tunk világosságot. 

Terjeszd ki irgalmadat 
ismerőidre, *igazságodat az 
igaz szívűekre. 

Hogy a kevélység lába kö
zelembe ne jusson, •s a bűnös 
keze engem meg ne ingasson. 

A gonosztevők immár el
hullanak, *úgy megkerge
ted öket, hogy meg sem áll
hatnak. 

Ant. Szfvem elkeseredett 
bennem, reszket valamennyi 
csontom. 

Ant. Bátorítottái,*Uram, 
erőddel és szent eledeled
deL 

Mózes éneke. 
, Exod. 15, 1-19. 

Enekeljünk az úrnak• 
mert fenségeset mfvelt, 

*lovat és rajtaülőt a ten
gerbe vetett. 

Az Úré az én erőm és di
csérő énekem, •mert ű lett 
az én menekvésem. 

bis eos. 
Quóniam apud te est 

fons vitae : •et in lúmine 
tuo vidébimus lumen. 

Praeténde misericórdiam 
tuam sciéntibus te, •et jus
titiam tuam his, qui recto 
sunt corde. 

Non vénlat mihi pes 
supérbiae : •et manus 
peccatóris non móveat me. 

Ibi cecidérunt qui ope
rántur iniquitátem : •ex
púlsi sunt, nec potuérunt 
stare. 

Ant. Contritum est cor 
meum in médio mei, con
tremuérunt ómnia ossa mea. 

Ant. Exhortátus es *in 
virtúte tua, et in refectióne 
sancta tua, Dómine. 

Canticum Moysis. 
Exodi 15, 1-19. 

Cantémus Dórnino : glo
riőse enim magnificá

tus est, *equum et ascen
sórem dejécit in mare. 
, Fortitúdo mea, et laus 
mea Dóminus, •et factus 
est mihi in salútem: 



LAUDES ll g 

ő az én Istenem, hadd 
dicsliltem, • Atyámnak Is
tene, hadd magasztalom. 

Olyan az úr, mint a hősi 
harcos : Mindenható az ő 
neve. • A fára9 szekereit és 
seregét a tengerbe vetette. 

Válogatott vezérei elme
rültek a Vörös-tengerben. 
•Hullámok boritották el 
őket, miként a kő, a mély
ségbe sfillyedtek. 

jobbodat, Uram, felma
gasztalta ereje, jobbod, 
Uram, az ellenséget meg
verte, •dicsőséged nagyságá
ban megbuktattad ellenei
det. 

Kibocsátottad haragodat 
s az mint tarlót megemész
tette őket, •haragod lehe
letére vizek feltorlódtak. 

Hömpölygő habok meg
állottak, •hullámok tenger 
közepén egybesorakoztak. 

Szólt az ellen : Üzőbe ve
szem és elérem, •zsákmányt 
osztok és kielégül a lelkem. 

Kirántom kardomat •s 
megöli őket kezem. 

De lehelt leheteted és ten
ger boritotta el őket. •Ha
talmas vizekben, mint ólom, 
elmerültek. 

Ki olyan, mint Te, Uram, 
az erősek között, •ki olyan, 
mint Te, szentségben dicső, 
félelmetes, dícsérendő, cso
datevő? 

Kinyujtottad kezed s 
föld nyelte el őket. •E népet, 
melyet megváltottál, irgal
madban vezetted. 

Iste Deus meus, et glori
ficábo eum: •Deus patris 
mei, et exaltábo eum. 

Dóminus quasi vir pugná
tor, Omnipotens nom en e jus. 
•currus Pharaónis et exérci
tum ejus projécit in mare. 

Elécti príncipes ejus 
submérsi sunt . in Mari 
Rubro : •abyssi operu
érunt eos, descendérunt in 
profúndum quasi lapis. 

Déxtera tua, Dómine, 
magnificáta est in fortitú
dine : déxtera tl,la, Dómine, 
percússit inimicum. •Et in 
multitúdine glóriae tuae de
posuisti adversários tuos : 

Misísti iram tuam, quae 
devorávit eos sicut stípu
lam. •Et in spiritu furóris 
tui congregátae sunt aquae : 

Stetit unda fluens, •con· 
gregátae sunt abyssi in 
médio mari. 

Dixit inimícus : Pérse
quar et comprehéndam, 
•dívidam spólia, implé
hitur ánima mea : 

Evaginábo gládium meum, 
•interficiet eos manus mea. 

Fiavit spirítus tuus, et 
opéruit eos mare : •sub
mérsi sunt quasi plumbum 
ín aquis veheméntibus. 

Quis similis tui in fór
tibus, Dómine? •quis simi
lis tui, magnlficus in sancti
táte, terribilis atque laudá
bilis, fáciens mirabllia? 

Extendísti manum tuam, 
et devorávit eos terra. •Dux 
fuisti in misericórdia tua 
pópulo quem redemlsti : 
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Szent lakóhelyedre *ha
talmaddal vitted. 

A népek felserkentek és 
haragra gerjedtek:*Filisztea 
lakóit gyötrelem szállta 
meg. 

Edom fejedelmei akkor 
megrőkönyödtek, Moáb 
erőseit remegés szállta meg, 
*Kánaán minden lakója 
megdermedett. 

Szakadjon is reájuk féle
lem és rettegés, *karod 
erejétől 
Kővé meredjenek, míg 

átvonul közöttük, Uram, a 
te néped, *míg átvonul e 
néped, melyet magadévá 
tettél. · 

Vidd be s ültesd őket 
örökséged hegyére, *erős 
lakóhelyedre, melyet,Uram, 
készítettél, 

Szenthelyedre, melyet ke
zed erősitett össze *s ural
kodjék az úr mindenkor, 
örökre. 

Bement ugyanis a. fáraó 
lovassága, szekereivel és 
lovasaival együtt, a ten
gerbe *és az úr vissza
térítette reájuk a tenger 
vízeit: 

Izrael fiai pedig száraz
földön jártak* a tenger 
közepén. 

Ant. Bátorítottál, Uram, 
erőddel és szent eledeleddeL 

Ant. Feláldoztatott, *me rt 
ő akarta, s bűneinket ő 
hordozta. 

Et portásti eum in for
titúdine tua, *ad habitácu
lum sanetum tuum. 

Ascendérunt pópuli, et 
iráti sunt : *dolóres obti
nuérunt habitatóres Phi-
lísthiim. · 

Tunc conturbáti sunt 
prlncipes Edom, robústos 
Moab obtínuit tremor: 
*obriguérunt omnes habi- · 
tatóres Chánaan. 

Irruat super eos formido 
et pavor, *in magnitúdine 
bráchii tui : 

Fiant immóbiles quasi 
lapis, donec pertránseat pó
pulus tuus, Dómine, *donec 
pertránseat pópulus tuus 
iste, quem possedísti. 

lntrodúces eos, et plan
tábis in monte hereditátis 
tuae, *firmlssimo habitá
culo tuo quod operátus es, 
Dómine: 

Sanctuárium tuum, Dó
mine, quod firmavérunt ma
nus tuae. *Dóminus regná
bit in aetérnum et ultra. 

Ingréssus est enim eques 
Phárao cum cúrribus et 
equítibus ejus in mare : 
*et redúxit super eos Dómi
nus aquas maris : 

Fílii autern Israel arn
bulavérunt per siccum *in 
médio ejus. 

Ant. Exhortátus es in 
virtúte tua, et in refectióne 
sancta tua, Dómine. 

Ant. Oblátus est *quia 
ipse vóluit, et peccáta 
nostra ipse portávit. 
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I 46. zsolt dr. 

Dicsérjétek az Urat, 
mert jó dicsérni őt, 

*Istenünket dicsérni édes 
és illendő. 

Felépíti az úr jeruzsá
lemet, *egybegyüjti Izrael 
szétszórtjait. 

Meggyógyítja a megtört 
szívüeket, *bekötözi sebei
ket. 

A csillagoknak sokaságát, 
megszámlálja, *és mind
annyiukat nevén szólítja. 

Nagy a mi Urunk, nagy 
az ő hatalma, *bölcseségé
nek nincsen határa. 

Felkarolja az úr a szelí
deket, *de porig alázza a 
bűnösöket. 

Hálaadásul az úrnak éne
keljetek,* Istenünknek lant
tal zengjetek. 

6 borítja el felhőkkel az 
eget, *és készít esőt a föld
nek. 

6 sarjaszt füvet a hegye
ken, *és növényzetet az 
emberek háziállatainak. 

6 ad enni a barmoknak, 
*a hozzá kiáltó hollófiókák
nak. 

Nem a ló erejében telik 
kedve, *sem a férfi láb
szárában öröme. 

Azokban leli örömét az 
úr, akik őt félik, *és remé
nyüket az ő irgalmába vetik. 

Ant. Feláldoztatott, mert 
ő akartasbűneinket ő hor
dozta. 

Psalmus r 46. 

T audáte Dóminum quón
L iam bon us est psalmus: 
*Deo nostro sit jucúnda, 
decóraque laudátio. 

Aedíficans jerúsalem 
Dóminus : *dispersiónes 
Israélis congregábit. 

Qui sanat contritos cor
de : *et álligat contritiónes 
eórum. 

Qui númerat multitúdi
nem stellArum : *et ómni
bus eis nómina vocat:. 

Magnus Dóminus noster, 
et magna virtus ejus: *et 
sapiéntiae ejus non est nú
merus. 

Susdpiens mansuétos Dó
minus : *humílians autern 
peccatóres usque ad terram. 

Praecini te Dórnino in con
fessióne : *psállite Deo no
stro in cithara. 

Qui óperit eaeium nú
bibus : *et parat terrae 
plúviam. 

Qui prodúcit in mónti
bus faenum : *et herbarn 
servitúti hóminum. 

Qui dat juméntis escarn 
ipsórum : *et puJlis cor
vőrum invocántibus eum. 

Non in fortitúdine equi 
vol u n tátern habébit: *nec in 
tibiisviri beneplácitum erit ei 

Beneplácitum est Dó
mino super timéntes eum: 
*et in eis, qui sperant super 
misericórdia ejus. 

Ant. Oblátus est quia. 
ipse vóluit, et peccáta no
stra ipse portávit. 
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f. Az az ember, akivel f. Homo pacis meae, in 
békességben voltam, akiben quo sperávi. ~· Qui edéhat 
megbfztam. ~· Ki az én ke- panes meos, ampliávit ad
nyeremet ette, nagy csalárd- vérsum me supplantatió
ságot követett el ellenem. nem. 

Ant. Az áruló pedig •jelt Ant. TrádHor autern •de-
adott nekik, mondván : dit eis signum, dicens: 
Akit megcsókolok, ő az, Quem osculátus fúero, ipse 
fogjátok meg éit. est, tenéte eum. 

Zakarids éneke, l. 41 old. 
Ant. Az áruló pedig jelt 

adott nekik, mondván : 
Akit megcsókolok, éi az, 
fogjátok meg éit. 
A Benedictus éneklése közben 
az oltáron levő hat gyertyát is 
eloltjflk, s a templomban is 
eloltanak mlnden lámpát és 
mécsest, úgyhogy csak a 15 ágú 
gyertyatartó legfelső gyertyája 
marad égve. Mikor a Benedictus 
után megismétlik az Antifonát, 
ezt a gyertyát is leveszik a 
gyertyatartóról, s elrejtik az 

oltár szentlecke oldalán. 
Ezután letérdelünk s mondjuk : 

Ant. Krisztus engedelmes 
lett értünk a halálig. 

A második éjtszakán (nagypén
tekre virradólag) hozzátesszük : 
, Még pedig a halálig a 

keresztfán. 
A harmadik éjtszakán (nagy
szombatra virradólag) hozzá-

tesszük: 
Amiért is az lsten fel

magasztalta őt, s olyan ne
vet adott neki, mely min
den név felett van. 

Canticum Zachariae, 41 p ag. 
Ant. Tráditor autern de

dit eis signum, dicens : 
Quem osculátus fúero, ipse 
est, tenéte eum. 
Interim, dum dicitur Canti
cum Benedictus, exstinguuntur 
paulatim sex candelae positae a 
principio supra altare, ita ut in 
ultimo versu exstinguatur ul
tima candel a: similiter exstin
guuntur lampades et luminaria 
perecclesiam. Cum repetit ur An
tiphona, accipitur suprema can
dela ex candel ab ro, et abscondi
tursub Altari in cornu Epistolae. 

Et d icitur flexis genibus : 

Ant. Christus factus est 
pro nobis obédiens usque 
ad mortem. 

Secunda nocte additur : 

Martem autern crucis.· 

Tertia nocte additur: 

Propter quod et Deus 
exaltávit illum, et dedit illi 
nomen, quod est super omne 
nomen. 

Ezután csendben elmondjuk a Pater noster tot um sub silentio. 
Miatyánkot, majd következik Postea aliquantulum al.tius 
némileg felemelt hangon az sequens 
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so. zsolt dr. 

Köny örülj rajtam, Isten, 
•nagy irgalmad szerint. 

Töröld el gonoszságomat, 
*nagy könyörületességed 
szerint. 

Moss engem tisztára vét
kemtöl, *tisztíts meg en
gem bűnömtól. 

Gonoszságomat elisme
rem, *és bűnöm elóttem 
van szűntelen. 

Egyedül ellened vétkez
tem, s ami elótted gonosz, 
azt cselekedtem, *hogy igaz
nak bizonyulj beszédedben,s 
diadalmaskodjál itéleted ben. 

Ime, gonoszságban fogan
tattam, *és bűnökben fo
gant engem az én anyám. 

ime, te az igazságot sze
reted ; *bölcseséged elrej
tett titkait kinyilatkoztat
tad nekem. 

Hints meg engem izsóp
pal, hogy tiszta legyek, 
•moss meg engem, hogy a 
hórJál fehérebb legyek. 

Add, hogy örömet és vi
dámságot halljak, *megtört 
csontjaim hadd ujjongjanak. 

Fordítsd el bűneimtól ar
codat, •töröld el minden 
gonoszságomat. 

Tiszta szivet teremts be
lém, lsten, •s · újítsd meg 
az igaz lelket bensőmben. 

Szined elől el ne vess 
engem, •szent lelkedet meg 
ne vond tölem. 

Psalmus so. 

Miserére mei, Deus, •se
cúndum magnam mi

sericórdiam tuam. 
Et secúndum multitúdi

nem miseratiónum. tuárum, 
*dele iniquitátem meam. 

Amplius Java me ab ini
quitáte mea : •et a peccáto 
meo munda me. 

Quóniam iniquitátem 
meam ego cognósco : •et 
peccátum meum contra me 
est semper. 

Tibi soli peccávi, et ma
Ium coram te feci : •ut 
justificéris in sermónibus 
tuis, et vineas cum judi
cáris. 

Ecce enim, in iniquitáti
bus concéptus sum : •et in 
peccátis concépit me mater 
mea. 

Ecce enim, veritátern jii
Iexisti, •incérta et occúlta 
sapiéntiae tuae manifes
tásli mihi. 

Aspérges me hyssópo, et 
mundábor : *Iavábis me, et 
super nivem dealbábor. 

Auditui meo dabis gáu
dium et laetitiarn : •et ex
sultábunt ossa humiliáta. 

Avérte fáciem tuam a 
peccátis meis : •et omnes 
iniquitátes meas dele. 

Cor mundum crea in me, 
Deus : •et spíritum rectum 
fnnova in viseéribus meis. 

Ne projfcias me a fácie 
tua: •et spiritum sanetum 
tuum ne áuferas a me. 



124 A NAGYCSÜTÖRTÖK ZSOLOZSMÁJA 

Add vissza ·nekem örven
detes segítségedet, *és feje
delmi lélekkel erősíts meg 
engem. 

Hadd tanítsam utaidra a 
bűnösöket, *hogy hozzád 
térjenek az istentelenek. 

Szabadíts meg a vértől, 
Isten, szabadító Istenem, 
*hogy ujjongva hirdesse 
igazságodat nyelvem. 

Uram, nyisd meg ajka
mat, *hadd hirdesse szájam 
dícséretedet. 

Hiszen, ha véres áldoza
tot kivánnál, bizonnyal meg
adnám; *de te égő áldo
zatokban nem leled ked
vedet. 

A töredelmes lélek áldo
zat az Istennek, *a töredel
mes, alázatos szivet, Isten, 
nem veted meg ! 

Tégy jót, Uram, jóságod
ban a Sionnal, *hogy fel
épüljenek jeruzsálem falai. 

Akkor majd kedvedet Ie
led igaz áldozatban, ajándé
kokban, egészen elégő áldo
zatokban;*akkor majd fiatal 
bikákat tesznek oltárodra. 

Tekints, kérünk Urunk, e 
családodra, melyért ·a mi 

Urunk jézus Krisztus vona
kodás nélkül átadta magát 
üldözőinek kezébe és ke
reszthalált szenvedett.(Halk 
hangon) : Ki veled él és 
uralkodik ... 

Redde mihi laetitiarn sa
Iutáris tui : •et spiritu prin
cipáli confirma me. 

Docébo iníquos vias tuas: 
*et ímpii ad te convertén
tur. 

Libera me de sanguini
bus, Deus, Deus salútis 
meae : *et exsultábit lingua 
mea justitiam tuam. 

Dómine, lábia mea apé
ries : *et os meum annun
tiábit laudem, tuam. 

Quóniam si voluisses sa
crificium, dedíssem útique : 
*holocáustis non delectá
beris. 

Sacrifidum Deo spiritus 
contribulátus : *cor contri
tum, et humiliátum, Deus, 
non despícies. 

Benigne fac, Dómine, in 
bona voluntáte tua Sion : 
*ut aedificéntur muri jerú
salem. 

Tunc acceptilbis sacri
ficium justitiae, oblatió
nes, et holocáusta : *tunc 
impónent super altáre tu
um vítulos. 

Réspice, quaésumus, Dó
mine, super hane fa

míliam tuam, pro qua Dó
minus noster jesus Christus 
non dubitávit mánibus tradi 
nocéntium, et crucis subire 
torméntum: (sed) Qui tecum 
vivit (dicitur sub silentio). 

Igy végzödik e három napon, Sic terminantur omnes Horae 
egészen Nagyszombat Nonájáig in hoc triduo, usque ad No
bezárólag a zsolozsma mind- nam Sabbati saneli inclusive. 
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egyik része. A Laudes elmondása Ad Laudes tamen, flnita Ora
után némi zajt és zörej t kelte- tione, fit fragor et strepitus 
nek, majd előhozzák az oltár aliquantulum; mox profertur 
szentlecke oldalán elrejtett égő candela accensa de sub Alta ri, 
gyertyát, aztán valamennyien 1 et omnes surgunt, et cum 
felkelnek és csendben távoznak. silentio discedunt. 

A Primára. 1 Ad Primam. 
Csendben elmondjuk a Miatyán- Diclis secre to Pater noster, 
kot, Üdvözlégy Máriát, Hiszek- Are Maria et Credo absolute 
egyet, azután azonnal a követ- inchoantur a sequentibus Psal-

kező zsoltárokat : mis hoc modo: 

53- zsoltár. Psalmus. 53 

Isten, szabadíts meg en- Deus, in nómine tuo sal
gem nevedben, *hatal- vum me fac: *et in 

maddal szolgáltass igazsá- virtúte tua júdica me. 
got nekem! 

Isten, hallgasd meg 
imádságomat, *fogadd fü
ledbe szájam beszédeit. 

Mert idegenek keltek föl 
ellenem, életemre erőszako
sak törnek, *kik Istenre 
nem tekintenek. 

Im azonban, ·az lsten 
segít engem, *s az úr oltal
mazza lelkemet. 

Fordítsd a rosszat ellen
ségeimre, *igazságodban ve
szítsd el őket. 

Készségesen áldozom 
majd neked, *és hálát adok, 
Uram, jóságos nevednek ; 

Deus, exáudi oratiónem 
meam : *áuribus pércipe 
verba oris mei. 

Quóniam aliéni insurrexé
runt advérsuru me, et fortes 
quaesiérunt ánimam meam : 
*et non proposuérunt Deum 
ante conspéctum suum. 

Ecce enim, Deus Adju
vat me : *et Dóminus sus
céptor est ánimae meae. 

Avérte maia inimícis 
meis: *et in veritáte tua 
dispérde illos. 

Voluntárie sacrificábo 
tibi, *et confitébor nómini 
tuo, Dómine : quóniam bo
num est: 

Mert minden nyomorú- Quóniam ex omni tribu-
ságból kiragadsz engem, *és latióne eripuísti me : *et 
szemern lenézheti ellensé- super inimícos meos despé-
geimet. xit óculus meus. 
Ezután következik a 118. zsoltar l. (L. 45. old.) és a 118. 

zsoltár ll. (L. 46. old.) 
A zsoltárok elmondása után a Primát ugyanúgy fejezzük 

be, mint a Laudest. L. 122. old. 
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A Tertiára. 
Csendben elmondjuk a Miatyánkot és az Odvlizlégy Máriát, 
mlndjárt utána a három vasárnapi zsoltárt (54. old.), azuttm 

pedig a nagycsütlJrtöki Laudes befejezését (122. old.). 

A Sextára. 
Csendben elmondjuk a Miatyánkot és az Odvözlégy Máriát, 
mindjárt utllna a három vasárnapi zsoltárt (59. old.), azután 

pedig a nagycsütörtöki Laudes befejezését ( 122. old.). 

A Nonára. 
Csendben elmondjuk a Miatyánkol és az Odözlégy Máriát, 
mindjárt utllna a három vasárnapi zsoltárt (65. old.), azután 

pedig a nagycsütörtöki Laudes befejezését (122. old.). 

A Vecsernyére. 
Ezen és a következő napon 
csendbenelmondjuk a Miatyán
kol és az Odvözlégy Máriát, 
azutlln ének nélkül kezdjük a 

vecsernyét : 
Ant. Felemelem a szaba

dulás kelyhét *s az úr nevét 
segltségül hívom. 

IIS. zsoltdr. 

Hittem, s azért Igy szól
tam, *felette nagy meg

alázás ért. 
Elkeseredésemben mon

dottam : *hazug minden 
ember! 

Mivel viszonozzam az úr
nak *mindazt, amit velem 
cselekedett? 

Felemelem a szabadulás 
kelyhét, *s az úr nevét 
segítségül hívom. 

Teljesitem az úrnak tett 
fogadalmaim'}t egész népe 
előtt. *Az Ur szlne előtt 
drága dolog, hogy meghal
janak a jámborok. 

"Ad Vesperas. 
Hodie et die sequenti, dictis 
secreto Pater noster et Ave 
Maria, Vesperae inchoantur 
absolute a prima Antiphona 

sine cantu. 

Ant. Cálicem *salutáris 
acclpiam, et nomen Dómini 
invocábo. 

Psalmus ns. 

Crédidi, propter quod Io
cútus sum : *ego au

tem humiliátus sum nimis. 
Ego dixi in excéssu meo : 

*Omnis homo mendax. 

Quid retrlbuam Dómino: 
*pro ómnibus, quae retrí
buit mihi? 

Cálicem salutáris aceí
piarn : *et nomen Dómini 
invocábo. 

Vota mea Dórnino red
ctarn coram omni pópulo 
ejus : *pretiósa in con
spéctu Dómini mors sanctó
rum ejus: 
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Én is, Uram, a te szolgád 
vagyok, *szolgád vagyok, 
és fia szolgálódnak. 

Széttörted bilincseimet! 
*A hála áldozatát neked 
bemutatom, s az úr nevét 
segítségül hívom. 

Teljesítem az úrnak tett 
fogadalmaimat egész népe 
eWtt, *az úr házának ud
varaiban, tebenned, jeru
zsálem. 

Ant. Felemelem a tzaba
dulás kelyhét s az úr nevét 
segítségül hívom. 

Ant. Azok között, *akik 
a békét gyűlölik, békessé
ges vagyok, mégis ha velük 
beszélek, ők ok nélkül be
lém kötnek. 

II9. zsoltár. 

Szorongatásomban az úr
hoz kiáltottam, *s ő 

meghallgatott engem. 
Uram, szabadítsd meg 

lelkemet a gonosz ajaktól 
*és a csalárd nyelvtől. 

Mi leszen a részed, mi 
lesz a jutalmad, *te csalárd 
nyelv? 

Hegyesre fent hősi nyi
lak, *és pusztitó parázs
tüzek. 

jaj nekem, hogy szám
kivetésem oly hosszúra nyú
lik, és l(édár lakói közt 
lakom ! *Lelkem már soká 
lakozik 

Azok között, akik a békét 
gyűlölik. Békességes va
gyok, *mégis ha velük be
szélek, ők ok nélkül belém 
kötnek. 

ó Dómine, quia ego ser
vus tuus : *ego servus tuus, 
et fflius ancíllae tuae. 

Dirupísti vincula mea : 
*tibi sacrificábo hóstiam 
laudis, et nómen Dómini 
invocábo. 

Vota mea Dórnino red
ctarn in conspéctu omnis 
pópuli ejus : *in átriis do
mus Dómini, in médio tui, 
jerúsalem. 

Ant. Cálicem salutáris ac
cípiam, et nomen Dómini 
invocábo. 

Ant. Cum his, *qui odé
runt pacem, eram pacíficus: 
dum loquébar illis, impu
gnábant me gratis. 

Psalmus n9. 

Ad Dóminum cum tribu
lárer clamávi : *et 

exaudlvit me. 
Dómine libera ánimam 

meam a lábiis iníquis, ~t 
a lingua dolósa. 

Quid detur tibi, aut quid 
apponátur tibi *ad linguarn 
dolósam? 

Sagíttae poténtis acú
tae, *cum carbónibus deso
latóriis. 

Heu mihi, quia incolá
tus meus prolongátus est : 
habitávi cum habitántibus 
Cedar: *multum incola fuit 
ánima mea. 

Cum his, cjui odérunt pa
cem, eram pacificus: *cum 
loquébar illis, impugnábant 
me gratis. 
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Ant. Azok között, akik 
a békét gyűlölik, békessé
ges vagyok, mégis ha 
velük beszélek, ök ok nélkül 
belém kötnek. 

Ant. A gonosz emberek
től* ments meg engem, 
Uram. 

I 39· zsoltár. 

Ments meg engem, Uram, 
a gonosz embertől, 

*szabadíts meg az erőszakos 
férfiútól. 

Kik gonoszságot tervez
nek szivükben, *és egész 
nap háborúságot keltenek. 

Mint kígyóknak hegyes 
a nyelvük, *vipera mérge 
van a nyelvük alatt. 

Óvj meg, Uram, a bűnös 
kezétől, *és ments meg 
engem a gonosz emberektől. 

Kik lépteimnek gáncsot 
vetnek, *tőrt vetnek ne
kem titkon a kevélyek. 

Kötelekből hálót feszíte
nek elém, *kelepcét állita
nak elém az út mentén. 

Mondom az úrnak : Te 
vagy az én Istenem, *hall
gasd meg, Uram, hangos 
könyörgésemet. 

Uram, Uram, erős segít
ségem, *takard be fejemet 
a harc napján. 

Ne engedj át, Uram, aka
ratom ellenére a bűnösnek, 
*rosszat terveznek ellenem, 
ne hagyj el, hogy fel ne 
fuvalkodjanak. 

Felemelik körülöttem fe-

Ant. Cum his, qui odé
runt pacem, eram pacifi
cus : dum loquébar illis, 
impugnábant me gratis. 

Ant. Ab hominibus *ini
quis libera me, Dómine. 

Psalmus I39· 

Eripe me, Dómine, ab hó
mine malo: *a viro ini

quo éfipe me. 

Qui cogitavérunt iniqui
tátes in corde : *tota die 
constituébant proélia. 

Acuérunt linguas suas si
cut serpéntis: *venénum 
áspidum sub Iábiis eórum. 

Custódi me, Dómine, de 
manu peccatóris : *et ab 
hominibus iniquis éripe me. 

Qui cogitavérunt sup
plantáre gressus meos : *ab
scondérunt supérbi láque
um mihi: 

Et funes extendérunt in 
láqueum : *juxta iter scán
dalum posuérunt mihi. 

Dixi Dórnino : Deus meus 
es tu : *exáudi, Dómine, 
vocem deprecatiónis mr.ae. 

Dómine, Dómine, virtus 
salútis meae : *obumbrásti 
super caput meum in die 
belli. 

Ne tradas me, Dómine, 
a desidério meo peccatóri : 
*cogitavérunt contra me, 
ne derelínquas me, ne forte 
exalténtur. 

Caput circúitus eórum : 
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jüket, •önnön ajkuk go
noszsága boritsa el öket l 

Hulljon reájuk szénpa
rázs, taszítsd őket tűzbe, 
*nyomorúságukból fel ne 
keljenek. 

Ne legyen maradása az 
országban a szájhösnek, 
*ragadja az erőszakos em
bert balsorsa veszedelembe. 

Tudom, hogy az úr fel
karolja a szükölködők ügyét 
*s a szegények jogát ; 

S áldják majd nevedet az 
igazak, "'és szined előtt lak
nak a jámborok. 

Ant. A gonosz emberek
től ments meg engem,Uram. 

Ant. Őrizz meg engem *a 
nekem felállított tőrtlll, a 
gonosztevők kelepeéitőL 

r4o. zsoltdr. 

Uram, kiáltok hozzád, 
hallgass meg engem, 

*figyelj szavamra, midőn 
hozzád kiáltok. 

Szálljon illatáldozatként 
szined elé imádságom, •és 
kezem felemelése legyen 
olyan, mint az esti áldozat. 

Tégy, Uram, lakatot szá
jamra, *reteszt ajkam ajta
jára; 

Ne engedd, hogy szívem 
gonoszságra térjen, *és men
tegetvén mentegessem bű
nömet, 

Mint azok az emberek, 
akik gonoszságot cseleksze
nek ; *részem se legyen 
abban, amit ők szeretnek. 

Officium. 

*labor Jabiórum ipsórum 
opériet eos. 

Cadent super eos carbó
nes, in ignem dejicies eos : 
*in misériis non subsistent. 

Vir linguósus non diri
gétur in terra : *virum in
jústum maia cápient in in
téritu. 

Cognóvi quia fáciet Dó
minus judícium lnopis : *et 
vindictam páuperum. 

Verúrntamen j usti confite
bún tur námini tuo: *et habi
tábunt recti cum vultu tuo. 

Ant. Ab hominibus ini
quis libera me, Dómine. 

Ant. Custódi me *a lá
queo, quem statuérunt mihi, 
et a scándalis operántium 
inlquitátem. 

Psalmus I 40. 

Dómine, clamá v i ad te, 
exáudi me: *inténde 

voci meae, cum elamávera 
ad te. 

Dirigátur orátio mea si
cut incénsum in conspéctu 
tuo: *elevátio mán u um meá
rum sacrifidum vesperti
num. 

Pone, Dómine, custódiam 
ori meo : *et óstium circum
stántiae lábils meis. 

Non declines cor meum 
in verba malítiae, *ad excu
sándas excusatiónes in pec
cátis. 

Cum hominibus operán
tibus iniquitátem : •et non 
communicábo cum eléctis 
eórum. 

9 
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Am feddjen meg irga
lomból az igaz és korholjon 
meg engem, *de a bűnös
nek olaja ne kenje meg fe
jem; 

Még imádságom is az ellen 
szól, amiben ők kedvüket 
telik. *Ha majd biráikat kő
sziklához verik, 

Meghallják, hogy szavaim 
hathatósak. *Mint a gö
röngy, melyet a mező szi
nére a földből kiszánta
nak-l 

Ugy hevernek csontjaink 
az alvilág szélére szórtan. 
*Uram, Uram, reád tekint 
szemem, tebenned remé
Iekk .ne vedd el éltemet. 

unzz meg engem a ne
kem felállitott tőrtől, *a 
gonosztevők kelepcéi~lil. 

Essenek a bűnösök a sa
ját hálójukba, *magam pe
dig hadd menjek át baj 
nélkül rajta. 

Ant. Űrizz meg engem a 
nekem felállitott tőrtől, a 
gonosztevők kelepcéitől. 

Ant. Fürkészve tekintek 
*jobbra, de nincs ki velem 
gondolna. 

I4I. zsoltdr. 

Szavammal az Úrhoz ki
áltok, ot.szavammal az 

úrhoz könyörgök. 
Szlne elé öntöm imádsá

gomat, *feltárom előtte 
nyomorúságomat. 

Corripiet me justus in 
misericórdia, et increpábit 
me : *óleum autern pecca
tóris non implnguet caput 
meum. 

Quóniam adhuc et orátio 
mea in beneplácitis eórum : 
•absórpti sunt juncti petrae 
júdices eórum. 

Audient verba mea quó
niam potuérunt : *sicut 
crassitúdo terrae erúpta est 
super terram. 

Dissípáta sunt ossa nostra 
secus inférnum : *quia ad te, 
Dómine, Dómine, óculi 
mei : in te sperávi, non 
áuferas ánimam meam. 

Custódi me a láqueo, 
quem statuérunt mihi : *et 
a scándalis operántium ini
quitátem. 

Cadent in retiáculo ejus 
peccatóres : *singuláriter 
sum ego donec tránseam. 

Ant. Custódi me a lá
queo, quem statuérunt mihi, 
et a scándalis operántium 
iniquitátem. 

Ant. Considerábam *ad 
déxteram, et vidébam, et 
non erat qui cognósceret 
me. 

Psalmus I 4 r. 

Voce mea ad Dóminum 
clamávi : *voce mea ad 

Dóminum deprecátus sum : 
Effúndo in conspéctu 

ejus oratiónem meam, *et 
tribulatiónern meam ante 
ipsum pronúntio. 
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Ha lelkem elcsügged ben
nem, *Te ismered ösvé
nyeimet. 

Ezen az úton, amelyen 
járok, *titkon tőrt vetettek 
nekem. 

Fürkészve tekintek 
jobbra, *de nincs, ki velem 
gondolna l 

Nincs számomra mene
dék, *nem akad, ki életem
mel töródnék. 

Hozzád kiáltok, Uram, 
*mondom : Te vagy az én 
bizodalmam, osztályrészem 
az élőknek földén. 

Méltasd figyelemre kö
nyörgésemet, *mert felette 
bágyadt lettem. 

Szabadlis meg üldözőim
tól, •mert erősebbek nálam. 

Vezess ki a börtönből, 
hogy dicsérjem nevedet ; 
*várnak az igazak engem, 
míg jót teszel velem. 

Ant. Fürkészve tekintek 
jobbra, de nincs, ki velem 
gondolna. 

Ant. Mikor pedig vacso
ráltak, *vette Jézus a kenye
ret, és megáldotta és meg
törte és odaadta tanitvá
nyainak. 

Nagypénteken a következő 
antlfonát mondj uk : 

Ant. Miután vette az 
ecetet, *azt mondotta: Be
teljesedett, és lehajtva fe
jét, kiadta lelkét. 

ln deficiéndo ex me spiri
tum meum, *et tu cogno
vlsti sémitas meas. 

In via hac, qua ambu
lábam, *abscondérunt lá
queum mihi. 

Considerábam ad déxte
ram, et vidébam : *et non 
erat qui cognósceret me. 

Périit fuga a me, *et non 
est qui requírat ánimam 
meam. 

Clamávi ad te, Dómine, 
*di.xi : Tu es spes mea, 
pórtio mea in terra vivén
tium. 

lnténde ad deprecatió
nem meam : *quia humiliá
tus sum nimis. 

Libera me a persequén
tibus me : *quia confortáti 
sunt super me. 

Educ de custódia áni
mam meam ad confitén
dum nómini tuo : *me ex
spéctant justi, donec retrj
buas mihi. 

Ant. Considerábam ad dé
xteram, et vidébam, et non 
erat qui cognósceret me. 

Ad Magnif. Ant. Coenán
tibus autern illis, *accépit 
jesus panem, et benedlxit, 
ac fregit, deditque disclpu
lis Suis. 

Feria VI in Parasceve: 

Ad Magnif. Ant. Cum ac
ceplsset acétum, *dixit : 
Consummátum est ; et, in
clináto cápite, emfsit splri
tum. 

9* 
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Ezután elmondjuk a Magnificatot. L. 76. old. Utána: 
Ant. Mikor pedig vacso-l Ant. Coenántibus autern 

ráltak, vette jézus a kenye- illis, aceépit jesus panem, 
ret, és megáldotta és meg- et benedixit, ac fregit, de
törte és odaadta tanltvá- dítque discípulis suis. 
nyainak. 
~--~~-~··~~====~~~~.~====~ 

Nagypénteken : Feria VI in Parasceve: 
Ant. Miután vette az Ant. Cum aceepisset acé-

ecetet, azt mondotta : Be- tum, dixit : Consummátum 
teljesedett és lehajtva fejét, est ; et, inclináto cápite, 
kiadta lelkét. emfsit spíritum. 
---~=-.--... -. ==·-~~~~.=-=~~~=-=--=--=--·=--~· -=-=·-·=--=-=-= 

Ezután elmondjuk a Laudes befejezését. 122. old. 

A Completoriumra. 
Elmondjuk a közgyónást, a feloldozást, 49. old., majd a három 
vasárnap esti zsoltárt, 78. old., utána Simeon énekét (Most 
bocsátod el . . . 82. old.), s ugyanúgy fejezzük be a Com-

pletoriumot, mlnt a Laudest. (122. old.) 

A NAGYPÉNillEf\ ~~OliO~~MÁJA. 

A Matutinumra. 
Csendben elmondjuk a Miatyán
kot, az Odvöz/lgy Máriát és a 
Hiszekegyet, s azután a követ-

kezőket. 

Első nocturnus. 
Ant. A föld királyai fel

kelnek, *egybegyűlnek a 
fejedelmek az úr ellen s az 
ő Felkentje ellen. 

z. zsoltár. 

Miért dühöngenek a nem
zetek,* terveznek cél

talan dolgokat a népek? 
A föld királyai felkelnek, 

egybegyűlnek a fejedelmek 

Ad Matutinum. 
Dictis secreto Pater noster, A ve 
María et Credo, absolute incipi
tur ab Antiphona primi Psalmi. 

ln l Nocturno. 
Ant. Astitérunt reges ter

rae, *et príncipes convené
runt in unum advérsus Dó
minum, et advérsus Chri
stum ejus. 

Psalmus z. 

Q uare fremuérunt gentes, 
•et pópuli meditáti 

sunt inánia? 
Astitérunt reges terrae, 

et príncipes convenérunt in 
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*az úr ellens az ő Felkentje 
ellen: 

Szakítsuk széjjel láncu
kat, *rázzuk Ie magunkról 
igájukat l 

A mennyekben lakó ki
neveti 6ket, *az úr kigú
nyolja 6ket. 

Szól majd hozzájuk ha
ragjában, *megrémíti 6ket 
bosszúságában. 

Sionnak, az ő szent he
gyének királyává engem 
tett meg ; *és hirdetem ren
deletét. 

Szólt ugyanis hozzám az 
Úr: *Fiam vagy te, a mai 
napon nemzettelek én téged. 

Kérd t6Iem, és neked 
adom a nemzeteket örök
ségedül, *s a föld határait 
osztályrészedül. 

Kormányozd őket vas
vesszővel, *cserépedényként 
törjed össze őket. 

Nos hát, királyok, okul
jatok l *Földnek ítélői ta
nuljatok ! 

Szolgáljatok az úrnak 
rettegve, *ujjongjatok 
előtte remegve. 

Tanuljatok fegyelmet, 
hogy fel ne gerjedjen az úr 
haragja, *s a} igaz útról el 
ne vesszetek, 

Midlln haragja hirtelen 
fellobban: *kik benne biz
nak, boldogok mindnyájan ! 

Ant. A föld királyai fel
kelnek, egybegyűlnek a fe
jedelmek az úr ellen s az ő 
Felkentje ~llen. 

unum *advérsus Dóminum, 
et actvérsus Christum ejus. 

Dirumpámus vincula eó
rum : *et projíciámus a no
bis jugum ipsórum. 

Qui hábitat in caelis, ir
ridébit eos: *et Dóminus 
subsannábit eos. 

Tunc loquétur ad eos in 
ira sua, *et in furóre suo 
conturbábit eos. 

Ego autern constitútus 
sum Rex ab eo super Sion 
montem sanetum ejus, 
*praédicans praecéptum 
e jus. 

Dóminus dixit ad me : 
*Filius meus es tu, ego 
hódie génui te. 

Póstula a me, et dabo 
tibi gentes hereditátern 
tuam, *et possessiónem 
tuam terminos terrae. 

Reges eos in virga férrea, 
*et tamquam vas flguli 
confrínges eos. 

Et nunc, reges intellígite: 
*erudímini, qui judicátis 
terram. 

Servite Dórnino in ti
móre : *et exsultáte ei cum 
tremóre. 

Apprehéndite discipli-
nam, nequándo irascátur 
Dóminus, •et pereátis de 
via justa. 

Cum exárserit in brevi 
ira ejus, *beáti omnes qui 
confidunt in eo. 

Ant. Astitérunt reges ter
rae, et príncipes convené
runt in unum actvérsus Dó
minum, et actvérsus Chri
stum ejus. 
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Ant. Szétosztották egy
más között *ruhámat és 
köntösömre sorsot vetettek. 

2I. zsoltár. 

Istenem, Istenem, tekints 
reám, miért hagytál el 

engem? *Távol van szaba
dulásomtól hangos jajveszé
kelésem. 

Én Istenem, kiáltok nap
pal, de te nem hallgatsz 
meg, *kiáltok éjjel is, és 
nyugtot nem találok. 

Pedig te ott lakol a szent 
helyen, *és Izrael dicsér 
téged. 

Benned bíztak atyáink, 
*bíztak, és te megszabadí
tottad <iket. 

Hozzád kiáltottak és 
megszabadultak, *benned 
bíztak és meg nem szégye
nültek. 

Én azonban féreg vagyok, 
nem ember, *embereknek 
csúfja, népnek utálata. 

Aki csak lát, mind gúnyt 
űz bel6lem, *félrehúzza aj
kát, fejét csóválgatja: 

Az Urban bizott, mentse 
meg <it, *szabadítsa meg, ha 
kedvét leli benne ! 

Hiszen te vagy, ki ki
hoztál engem anyám méhé
ből, *te vagy reménységem 
anyám eml6je óta. Reád 
vetődtem anyámnak méhé
ből. 

Anyám méhétéH fogva te 
vagy az Istenem. *Ne légy 
távol tlílem, 

Mert közel a nyomorú-

Ant. Divisérunt sibi *ve
stiménta mea, et super ve
stem meam misérunt sor
tem. 

Psalmus 2r. 

Deus, Deus meus, ré
spice in me: quare me 

dereliquísti? *longe a sa
lúte mea verba delictórum 
meórum. 

Deus meus, clamábo per 
diem, et non exáudies : *et 
nocte, et non ad insipién
tiam mihi. 

Tu autern in sancto hábi
tas, *laus Israel. 

In te speravérunt patres 
nostri : *speravérunt, et li
berásti eos. 

Ad te clamavérunt, et 
salvi facti sunt : *in te spe
ravérunt, et non sunt con
fúsi. 

Ego autern sum vermis, 
et non homo : *oppróbrium 
hóminum, et abjéctio plebis. 

Omnes vidéntes me, de
risérunt me : *lorúti sunt 
lábiis, et movérunt caput. 

Sperávit in Dómino, erí
piat eum : *salvum fáciat 
eum, quóniam vult eum. 

Quóniam tu es, qui ex
traxísti me de ventre : *spes 
mea ab ubéribus matris 
meae. In te projéctus sum 
ex útero : 

De ventre matris meae 
Deus meus es tu, *ne discés
seris a me: 

Quóniam tribulátio pró-
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ság, •és nincs, ki segitséget 
nyuj tana. 

Körülvett engem sok tu
lok, *körülfogtak kövér bi
kák, 

Kitátották reám száju
kat, •mint ragadozó s or
dító oroszlán. 

Szétfolytam, miként a 
viz, *minden csontom szer
tevált, 

Szlvem olyan lett *tes
tem belsejében, mint a meg
olvadt viasz. 

Erőm, mint a cserép, ki
száradt, nyelvem lnyemhez 
tapadt, •tesujtottál a halál 
porába. 

Körülvett engem nagy 
sereg kutya, *körülfogott a 
gonoszok zsinatja, 

Átfúrták kez~met és lá-
bamat, *megszámlálták 
minden csontomat. 

Néznek reám, bámulnak 
engem, •szétosztották egy
más között ruhámat, és 
köntösömre sorsot vetettek. 

De te, Uram, ne vond 
meg tőlem segítségedet, *fi
gyelj reám és oltalmazz 
meg engem. 

Szabadíts meg, Istenem, 
a kardtól, *mentsd meg 
egyetlen lelkemet a kutyák 
karmától. 

Szabadlts meg az orosz
lán to.rkából, •engem, a 
megalázottat, a bölény 
szarvától. 

Hadd hirdessem testvé-

xima est : *quóniam non 
est qui ádjuvet. 

Circumdedérunt me vi
tuti multi : •tauri pingues 
obsedérunt me. 

Aperuérunt super me os 
suum, *sicut leo rápiens et 
rúgiens. 

Sicut aqua effúsus sum : 
•et dispérsa sunt ómnia 
ossa mea. 

Factum est cor meum 
tamquam cera Iiquéscens 
•in médio ventris mei. 

Aruit tanquam testa vir
tus mea, et lingua mea ad
haésit fáucibus meis : •et 
in púlverem mortis dedu
xísti me. 

Quóniam circumdedé-
runt me canes multi : •con
cilium malignántium obsé
dit me. 

Fodérunt manus meas et 
pedes meos : *dinumeravé
runt ómnia ossa mea. 

lpsi vero consideravérunt 
et inspexérunt me : *divi
sérunt sibi vestiménta mea, 
et super vestem meam mi
sérunt sortem. 

Tu autem, Dómine, ne 
elongáveris auxilium tuum 
a me: *ad defe·nsiónem 
meam cónspice. 

Erue a frámea, Deus, Ani
mam meam : •et de manu 
canis únicam meam : 

Salva me ex ore leónis : 
•et a córnibus unicórnium 
humilitátem meam. 

Narrábo nomen tuum 
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reimnek nevedet, •a gyüle
kezetben hadd dicsérjelek : 

Ti, kik félitek az Urat, 
dicsérjétek éit, • Jákob min
den ivadéka, magasztaljá
tok öt. 

Félje öt Izrael minden 
ivadéka, •mert ű nem veti 
meg és nem nézi le a sze
gény könyörgését. 

Nem forditotta el tölem 
tekintetét, •és meghallga
tott, midőn hozzá kiáltottam. 

Olcsérlek majd téged a 
nagy gyülekezetben; •amit 
fogadtam, teljesitem azok 
előtt, kik félik őt. 

jóllakásig esznek majd a 
szegények, kik keresik az 
Urat, dicsérik majd űt, 
•szívük feléled örökkön
örökre. 

Észbe kap és megtér az 
úrhoz •a föld minden ha
tára, 

És leborul szlne előtt •a 
nemzetek valamennyi csa
ládja. 

Mert az Úré a királyi ha
talom, *s ű a nemzetek 
uralkodója. 

Eszik és leborul előtte 
a földnek minden gazdag 
embere ; *leborulnak előtte 
mindazok, akik a porba Ic
szállnak. 

Néki el majd a lelkem, 
•néki szolgál majd nemze
dékem. 

Az úrról beszélek az el
jövendó nemzedéknek, •az ő 
igazságát fogják hirdetni az 
egek a születendő népnek, 
mivel az úr Igy cselekedett. 

frátribus meis : •in médio 
ecclésiae laudábo te. 

Qui timétis Dóminum, 
laudáte eum: •univérsum 
semen jacob, glorificáte 
eum. 

Tímeat eum omne semen 
Israel : •quóniam non spre
vit, neque despéxit depre
catiónem páuperis : 

Nec avértit fáciem suam 
a me : •et cum elamárern 
ad eum, exaudívit me. 

Apud te laus mea in ec
clésia magna : •vota mea 
reddam in conspéctu ti
méntium eum. 

Edent páuperes, et sa
turabóntur: et laudábunt 
Dóminum qui requírunt 
eum : *vivent corda eórum 
in saéculum saéculi. 

Reminiscéntur et conver
téntur ad Dóminum •uni
vérsi fines terrae : 

Et adorábunt in ·con
spéctu ejus •univérsae fa
miliae géntium. 

Quóniam Dómini est re
gnum : •et ipse dominábi
tur géntium. 

Manducavérunt et adora
vérunt omnes pingues ter
rae : *in conspéctu ejus 
cadent omnes qui descén
dunt in terram. 

Et ánima mea illi vivet: 
*et semen meum sérviet 
ipsi. 

Annuntiábitur Dórnino 
generátio ventóra : •et an
nuntiábunt caeli justitiam 
ejus pópulo qui nascétur, 
quem fecit Dóminus. 
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Ant. Szétosztották egy
más között ruhámat és kön
tösömre sorsot vetettek. 

Ant. Hamis tanuk támad
nak ellenem *és hazudik a 
gonoszság önmagával szem
ben. 

26. zsoltár. 

Az úr az én világosságom 
és üdvösségem : •kitől 

kellene félnem? 
Az úr oltalmazza élte

met : * kitől kellene remeg
nem? 

Ha közelednek felém a 
gonoszok, *hogy egyék hú
somat. 

Ellenségeim, akik szoron
gatnak, •maguk botlanak 
meg és elesnek. 

Ha táborok kelnek is elle
nem, *nem ijed meg szívem. 

Ha harc támad is ellenem, 
*akkor is reménykedem. 

Egyet kérek az úrtól, 
azért esedezem : *hadd lak
jam az úr házában éltem
nek minden napjánJ 

Hadd lássam az Ur pom
páját, *hadd látogassarn 
templomát. 

Mert ő elrejt hajlékában 
*a veszedelem idején ; meg
véd sátra rejtekében, 

Kősziklára emel fel en
gem, * s így fölemeli feje
met ellenségeim fölé. 

És én körüljárok és haj-

Ant. Divisérunt sibi ve
stiménta mea, et super ve
stem meam misérunt sor-
tem. · 

Ant. lnsurrexérunt in me 
*testes iníqui, et mentíta 
est iniquitas sibi. 

Psalmus 26. 

Dóminus illuminátio mea, 
et salus mea, *quem 

timébo? 
Dóminus protéctor vitae 

meae, *a quo trepidábo? 

Dum apprópiant super 
me nocéntes, *ut edant 
carnes meas : 

Qui tribulant me inimfci 
mei, *ipsi infirmáti sunt, 
et cecidérunt. 

Si consistant advérsum 
me castra, *non timébit cor 
meum. 

Si exsúrgat advérsum me 
proélium, *in hoc ego spe
rábo. 

Unam pétii a Dómino, 
hane requfram, *ut inhábi
tem in domo Dómini ómni
bus diébus vitae meae : 

Ut videarn voluptátem 
Dómini, *et visitem tem
plum ejus. 

Quóniam abscóndit me 
in tabernáculo suo : *in 
die malórum protéxit me 
in abscóndito tabernáculi 
sui. 

ln petra exaltávit me: 
*et nunc exaltávit caput 
meum super inimícos meos. 

Circufvi, et immolávi in 
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lékában áldozatot mutatok taber"náculo ejus hóstiam 
be diadalkiáltással, *ének- vociferatiónis : *cantábo, et 
lek és zsoltárt zengek az psalmum dicarn Dómino. 
úrnak. 

Halld meg, Uram, szó
zatomat, mellyel hozzád 
kiáltok, *könyörülj rajtam 
és hallgass meg engem l 

Neked szól szlvem, téged 
keres tekintetem : •a te 
arcodat keresem, Uram ! 

Ne fordítsd el tőlem arco
dat, •ne fordulj el haragod
ban szo/gádtól, 

Légy segltőm ; •ne hagyj 
el és ne vess meg engem, 
Istenem, én segitségern l 

Hisz atyám és anyám is 
elhagyott, *de az úr fel
karolt. 

Mutasd meg nekem, Uram, 
törvényed útját, • És vezess 
engem a helyes ösvényre el
lenségeim miatt. 

Ne adj át elleneim aka
ratának, *mert hamis tanuk 
támadnak ellenem, és ha
zudik a gonoszság önmagá
val szemben. 

Hiszem, hogy meglátom 
az úr javait *az élők földén. 

Remélj az Úrban, légy 
férfias, *bátor legyen szlved, 
és bízzál az úrban l 

Ant. Hamis tanuk támad
nak ellenem és hazudik a 
gonoszság önmagával szem
ben. 

Exáudi, Dómine, vocem 
meam, qua clamávi ad te : 
•miserére mei, et exáudi 
me. 

Tibi dixit cor meum, 
exquisivit te fácies mea : 
*fáciem tuam, Dómine, re
quíram. 

Ne avértas táciern tuam 
a me : •ne declines in ira a 
servo tuo. 

Adjútor meus esto : *ne 
derelinquas me, neque de
splcias me, Deus, salutáris 
meus. 

Quóniam pater meus, et 
mater mea dereliquérunt 
me : *Dóminus autern as
súmpsit me. 

Legern pone mihi, Dó
mine, in via tua : *et dirige 
me in sémitam rectam pro
pter inimicos meos. 

Ne tradlderis me in áni
mas tribulántium me : 
*quóniam insurrexérunt in 
me testes inlqui, et mentlta 
est iniquitas sibi. 

Credo vidére bona Dó
mini *in terra vivéntium. 

Excpécta Dóminum, vi
rlliter age : •et confortétur 
cor tuum, et sústine Dómi
nlim. 

Ant. lnsurrexérunt in me 
testes inlqui, et mentita 
est iniquitas sibi. 

t. Szétosztották egymás J. Divisérunt sibi vesti-
között ruhámat. ménta mea. 
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Il>· És köntösömre sorsot 
vetettek. 

Miatyánk (végig csend
ben). 

Il>· Et super vestem meam 
misérunt sortem. 

Pater noster (totum se
creto). 

jeremiás próféta Siralmai- De Lamentatióne jeremíae 
ból. Prophétae. 

Els6 olvasmány. 
jer. 2, 8-11. 

Het. Elhatározta az úr, 
hogy szétrombolja Sion leá
nyának kőfalát, kifeszítette 

. mérőzsinórját, és nem húzta 
vissza kezét, míg el nem 
pusztította ; gyászba borult 
a sánc és a kőfal, romokban 
hever mindkettő. 

Tet. A földbe süllyedtek 
kapui, elpusztltotta s össze
törte zárait, királya és fő
emberei a pogányok közt 
vannak, nincsen törvény, 
prófétái sem nyernek láto
mást az úrtól. 

J od. A földön ülnek némán 
Sion leányának vénei, ha
muval hintik meg fejüket, 
szőrruhába öltöznek, földig 
hajtják fejüket jeruzsálem
nek szűzei. 

Káf. Szemern elbágyadt a 
sírástól, bensőm megrendült, 
májam kiömlött a földre 
népem leányának romlása 
miatt, mert kisded és cse
csemő elalél a város utcáin. 

jeruzsálem, jeruzsálem, 
térj meg az Úrhoz, a te Iste
nedhez. · 

Il> Barátaim mind elhagy
tak engem, ellenségeim fö-

Lectio i. 
Cap. 2, 8-1 t. 

Heth. Cogitávit Dóminus 
dissipáre murum flliae Sion: 
teténdit funlculum suum, 
et non avértit manum suam 
a perditióne: luxítque ante
murále, et murus páriter 
dissipátus est. 

Teth. Deflxae sunt in 
terra portae ejus : pérdidit, 
et contrivit vectes ejus : 
regern ejus et príncipes ejus 
in géntibus : non est lex, et 
prophétae ejus non invené
runt visiónem a Dómino. 

]od. Sedérunt in terra, 
conticuérunt senes flliae 
Sion : conspersérunt cinere 
cápita sua, accíncti sunt 
cillciis, abjecérunt in ter
ram cápita sua virgines 
jerúsalem. 

Caph. Defecérunt prae lá
crimis óculi mei, conturbáta 
sunt viscera mea : effúsum 
est in terra jecur meum su
per contritióne fíliae pópuli 
mei, cum defíceret párvulus 
et lactens in platéis óppidi. 

jerúsalem, jerúsalem, 
convértere ad Dóminum, 
Deum tuum. 

Il>· Omnes arnici mei de
reliquérunt me, et prae-
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lém kerekedtek, s akit sze
rettem, elárult engem.* És 
rettenetes szemekkel, ke
gyetlen csapással megver
tek és ecettel itattak engem. 
~- A gonoszok közé vetet
tek engem s nem kimélték 
meg életemet. És. 

Második olvasmány. 
jer. 2, 12-15. 

Lámed. Igy szóltak any
jukhoz: Hol a kenyér meg 
a bor? Amikor elhullottak, 
mint a sebesültek a város 
utcáin, amikor kilehelték 
lelküket anyjuk ölében. 

Mem. Mivel vesselek ösz
sze? Mihez hasonlítsalak, 
jeruzsálem leánya? Mivel 
mondjalak egyenlőnek, hogy 
megvigasztaljalak, Sionnak 
szűz leánya? Mert nagy, 
mint a tenger, a te romlá
sod, ki gyógyíthatna meg 
téged? 

Nun. Amit a te prófétáid 
neked jósoltak, csalárdság 
volt és balgaság i nem tár
ták fel gonoszságodat, hogy 
bűnbánatra indítsanak té
ged, hanem hamis jöven
döléseket láttak neked, el
taszíttatásodra. 

Szárnek. Összecsapják fe
letted kezüket mind, kik 
átmennek az úton, felszisz
szennek, fejüket csóválják 
jeruzsálem leánya fölött, 
<<Ez hát az a város, amely
ről azt mondották : töké
Ietes szépség, az egész föld
nek gyönyörűsége?•> 

valuérunt insidiántes mihi: 
trádidit me quem diligé
barn i *Et terribílibus ócu
lis plaga crudéli percutién
tes, acéto potábant me. ~
Inter iníquos projecérunt 
me, et non pepercérunt áni
mae meae. Et. 

Lectio ii. 
Cap. 2, 12-15. 

Larned. Mátribus suis dixé
runt: Ubi est tríticum et vi
num? cum deficerent quasi 
vulneráti in platéis civitá
tis: cum exhalárent ánimas 
suas in sinu matrum suá
rum. 

Mem. Cui comparábo te? 
vel cui assimilábo te, fília 
jerúsalem? cui exaequábo 
te, et consolábor te, virgo 
filia Sion? Magna est enim 
velut mare contrítio tua : 
quis medébitur tui? 

Nun. Prophétae tui vidé
runt tibi falsa et stulta, 
nec aperiébant iniquitátem 
tuam, ut te ad paenitén
tiam provocárent : victérunt 
autern tibi assumptiónes fal
sas, et ejectiónes. 

Samech. Plausérunt su
per te mánibus omnes tran
scúntes per viam : sibila
vérunt, et movérunt caput 
suum super fíliam jerúsa
lem : Haéccine est urbs, 
dicéntes, perfécti decóris, 
gáudium . univérsac terrae? 
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jeruzsálem, jeruzsálem, 
térj meg az úrhoz, a te Iste
nedhez. 

~- A templom kárpitja 
kettészakadt '"És az egész 
föld megrendült ; a kereszt
ről a lator azt kiáltotta és 
mondotta : Emlékezzél meg 
rólam, Uram, ha majd or
szágodba jutsz. 1. A kő
sziklák megrepedtek, a sirok 
megnyíltak, és sok szent 
teste, kik a sírban szende
regtek, feltámadt. És. 

Harmadik olvasmány. 
3, 1-9. 

Alef. Én vagyok az a 
férfiú, ki láttam nyomorú
ságomat haragjának vesz
szeje által. 

Alef. Engem vezetett és 
vitt sötétségbe, nem pedig 
világosságba. 

Alef. Csak én ellenem 
emeli untalan kezét egész 
nap. 

Bet. ElaggottA tette b6-
römet és húsomat, össze
törte csontjaimat. 

Bet. KörülsAncolt és kö
rülvett engem epével és 
gyötrelemmel. 

Bet. Sötétségben adott 
nekem lakást, mint az örök 
halottaknak. 

Gimel. Körülkerített en
gem, hogy ki ne mehessek, 
súlyossá tette bilincsemet. 

Gíme!. Sőt akkor is, ha 
kiáltok és könyörgök, ki
zárja imádságomat. 

Gimel. Elzárta utaimat 

jerúsalem, jerúsalem, 
convértere ad Dóminum; 
Deum tuum. 

~- Velum templi scissum 
est, *Et omnis terra tré
muit; latro de cruce clamá
bat, dicens : Meménto mei, 
Dómine, dum véneris in 
regnum tuum. 1. Petrae 
scissae sunt, et monuménta 
apérta sunt, et multa cór
pora sanctórum, qui dor
míerant, surrexérunt. Et. 

Lectio iii. 
Cap. 3, 1-9. 

Aleph. Ego vir videns 
pau pertátern meam in virga 
indignatiónis ejus. 

Aleph. Me minávit, et 
addúxit in ténebras, et non 
in lucern. 

Aleph. Tantum in me 
vertit, et convértit manum 
suam tota die. 

Beth. Vetústam fecit pel
lern meam, et carnem meam, 
contrivit ossa mea. 

Beth. Aedificávit in gyro 
meo, et eireúrndedit me 
felle et labóre. 

Beth. In tenebrósis colio
cávit me, quasi mórtuos 
sempitérnos. 

Ghimel. Circumaedificá
vit actvérsum me, ut non 
egrédiar : aggravávit cóm
pedem meum. 

Ghimel. Sed et, cum ela
mávera et rogávero, exclú
sit oratiónem meam. 

Ghimel. Conclúsit vias 
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faragott kövekkel, eltérí
tette ösvényeimet. 

jeruzsálem, jeruzsálem, 
térj meg az úrhoz, a te 
Istenedhez. 

lj.. Én kiválasztott szőlőrn, 
én ültettelek téged. *Ho
gyan változtál meg Igy, 
hogy keserűséget okozz ne
kem, hogy engef!l keresztre 
feszíts, Barabbást pedig el
bocsásd. Y. Körülvettelek 
sövénnyel, a köveket ki
szedtern belőled, s tornyot 
épitettern benned. Hogyan. 

Második nocturnus. 
Ant. Erőszakot alkalmaz

nak, •kik életemre törnek. 

37· zsoltár. 

Uram, ne feddj meg en
gem bosszúságodban, 

*ne fenyíts meg haragodban. 
Mert belém fúródnak nyi

laid, •és kezed súlya reám 
nehezedik. 

Har'agod rniatt nincs ép 
h!'!IY testemen, *bűneim 
rniatt nincs nyugalma csont
jaimnak. 

Mert gonoszságaim elbo
rUják fejemet, *és súlyos 
teherként nehezednek reám. 

Bűzhödnek és rothadnak 
sebeim, *oktalanságom 
rniatt ; 

Nyomorult lettem, egé
szen meggörnyedtem, *szo
rnorkodva járok-kelek nap
hosszat. 

meas lapidibus quadris, sé
mitas meas subvértit. 

jerúsalem, jerúsalem, 
convértere ad Dóminum, 
Deum tuum. 

lj.. Vínea mea elécta, ego 
te plantávi : *Quórnodo 
convérsa es in arnaritúdi
nern, ut me crucifigeres et 
Barábbarn dirnítteres? Y. 
Seplvi te, et lápides elégí ex 
te, et aedificávi turrirn. 
Quórnodo. Vínea. 

Én kiválasztott. 

ln II Nocturno 
Ant. Vim faciébant, *qui 

quaerébant ánirnarn meam. 

Psalmus 37· 

Dórnine, ne in furóre tuo 
árguas me, *neque in 

ira tua corripias me. 
Quóniarn sagittae tuae 

infixae sunt rnihi : *et con
firrnásti su·per me rnanurn 
tuarn. 

Non est sánitas in carne 
mea a fácie irae tuae : *non 
est pax őssibus rneis a fácie 
peccatórurn rneórurn. 

Quóniarn iniquitátes 
rneae supergréssae sunt ca
put rneurn: *et sicut onus 
grave gravátae sunt super 
me. 

Putruérunt et corrúptae 
sunt cicatrices rneae, *a fá
cie insipiéntiae rneae. 

Miser factus sum, et cur
vátus sum usque in finem : 
*tota die contristátus in
grediébar. 
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Ágyékomat gyulladás Quóniam lumbi mei im-
lepte el, *nincs testemen ép pléti sunt illusiónibus : •et 
hely; non est sánitas in carne 

Erőtelen, felette összetört 
vagyok, •szlvem fájdalmá
ban jajgatok. 

Uram, előtted van min
den óhajtásom, *nincs el
rejtve előtted sóhajom ; 

Szívem háborog, erőm 
elhagyott, *még szemern vi
lága sincs velem. 

Ha közelednek felém *ba
rátaim és társaim, megáll
nak, 

Kik velem tartottak, 
messze maradnak ; *erősza
kot alkalmaznak, kik éle
temre törnek, 

Kik vesztemet akarják, 
álnokságot beszélnek, •s 
naphosszat cselt szőnek. 

Én azonban, mint a sü
ket, nem hallok, *mint a 
néma, aki nem nyitja ki 
száját, olyan vagyok ; 

Olyanná lettem, mint az, 
aki nem hall, *mint akinek 
ellentmondás nincsen a szá
jában. 

Mert reményemet, Uram, 
beléd vetem, *Te meghall
gatsz, Uram, én Istenem ! 

Hisz azt mondom : Ellen
ségeim rajtam sohase ör
vendjenek, *és ha lábam 
meginog, nagyokat felettem 
ne beszéljenek. 

Én a csapásokat kész-

mea. 
Affllctus sum, et humi

Hátus sum nimis : *rugié
bam a gémitu cordis mei. 

Dómine, ante te omne 
desidérium meum : *et gé
mitus meus a te non est 
abscónditus. 

Cor meum conturbátum 
est, dereliquit me virtus 
mea : *et lumen oculórum 
meórum, et ipsum non est 
mecum. 

Arnici mei, et próximi 
mei *advérsum me appro
pinquavérunt, et stetérunt. 

Et qui juxta me erant, 
de longe stetérunt : *et vim 
faciébant qui quaerébant 
ánimam meam. 

Et qui inquirébant maia 
mihi, loeúti sunt vanitátes : 
*et dolos tota die medita
bántur. 

Ego autern tamquam 
surdus non audiébam : *et 
sicut mutus non apériens 
os suum. 

Et factus sum sicut ho
mo non áudiens : *et non 
habens in ore suo redargu
tiónes. 

Quóniam in te, Dómine, 
sperávi : •tu exáudies me, 
Dómine, Deus meus. 

Quia dixi : Nequándo su
pergáudeant mihi inimlci 
mei : *et dum coromovén
tur pedes mei, super me 
magna loeúti sunt. 

Quóniam ego in flagélla 
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séggel fogadom, *fájdal
mam mindenkor előttem 
vagyon. 

Mert megvallom gonosz
ságomat, *és bánkódom bű
nöm miatt. 

De ellenségeim élnek és 
fölém kerekednek, *sokan 
vannak, kik igazságtalanul 
gyűlölnek; 

Kik a jóért rosszal fizet
nek, bántanak, *mert jóra 
törekszem. 

Ne hagyj el engem, Uram, 
én Istenem, *ne távozzál el 
tőlem! 

Figyelj reám, segíts meg 
engem, *Uram, szabadító 
Istenem! 

Ant. Erőszakot alkalmaz
nak, kik életemre törnek. 

Ant. jöjjenek zavarba *és 
szégyenüljenek meg, kik éle
temre törnek, hogy elve
gyék. 

39· zsoltár. 

Várva-vártam az Urat, *s 
ő figyeimét felém fordí

totta. 
Meghallgatta könyörgése

met, *kihúzott a nyomorú
ság verméből, a sár fertő
jéből; 

Lábamat kősziklára he
lyezte, *lépésemet bíztossá 
tette, 

És szájamba új éneket 
adott, *Istenünket dicsérő 
szózatot. 

Sokan látják és megfé
lemlenek, *s az úrba vetik 
reményüket. 

parátus sum : *et dolor 
meus in conspéctu meo 
semper. 

Quóniam iniquitátem 
meam annuntiába : *et co
gitábo pro peccáto meo. 

Inimíci autern mei ví
vunt, et confirmáti sunt su
per me : *et multiplicáti 
sunt qui odérunt me iníque. 

Qui retríbuunt maia pro 
bonis, detrahébant mihi : 
*quóniam sequébar bonitá
tem. 

Ne derelínquas me, Dó
mine, Deus meus : *ne di
scésseris a me. 

Inténde in adjutórium 
meum, *Dómine, Deus sa
Iútis meae. 

Ant. Vim faciébant qui 
quaerébant ánimam meam. 

Ant. Confundántur *et re
vereántur, qui quaerunt 
ánimam meam, ut áuferant 
e am. 

Psalmus 39· 

Exspéctans exspectávi Dó
minum, *et inténdit 

mihi. 
Et exaudívit preces meas: 

*et edúxit me de lacu mi
sériae, et de !uto faecis. 

Et státuit super petram 
pedes meos : *et diréxit 
gressus meos. 

Et immísit in os meum 
cánticum novum, *carmen 
Deo nostro. 

Vidébunt multi, et timé
hunt : *et sperábunt in Dó
mino. 
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Boldog az az ember, ki
nek reménye az úr neve, 
*s aki nem néz hiábavalósá
gokra,hitvány balgaságokra. 

Sok csodát műveltél, 
Uram, én Istenem, *és ter
veidben nincs hozzád ha
sonló senki sem ! 

Hirdetném és elmonda
nám, *de több, hogysem 
felsorolhatnám. 

Vágóáldozatot, ételáldo
zatot nem kívánsz, *hanem 
készségessé tetted fülemet ; 

Égő- s bűnért való áldo
zatot nem követelsz, *ezért 
mondom: lm eljövök ! 

A könyv élén az van írva 
felőlem, hogy akaratodat 
teljesftsem. *Ezt akarom, 
én Istenem, törvényed itt 
van szfvemben. 

Nagy gyülekezet előtt 
hirdetem igazságodat, *Ime 
nem tartom vissza ajka
mat, Uram, te tudod ! 

Igazságodat nem rejtem 
el szlvemben, *hűségedet 
és segítségedet hirdetem. 

Nem titkolom irgalma
dat és hűségedet *a nagy 
gyülekezetben. 

Te, Uram, ne vond meg 
irgalmadat tőlem, *kegyel
med és hűséged tartson fenn 
mindenkoron engem. 

Mert számtalan veszély 
környékez; *utólértek go
noszságaim, fel sem tudok 
tekinteni. 

Számosabbak, mint a haj-

Officium. 

Beátus vir, .;:ujus est no
men Dómini spes ejus : *et 
non respéxit in vanitátes et 
insánias falsas. 

Multa fecísti tu, Dómine, 
Deus meus, mirabília tua : 
*et cogitatiónibus tuis non 
est qui sírnilis sit tibi. 

Annuntiávi et locútus 
sum : *multiplicáti sunt 
super númerum. 

Sacriticium et oblatiónem 
noluísti : *aures autern per
fecísti mihi. 

Holocáustum et pro pec
cáto non postulásti : *tunc 
dixi : Ecce, vénio. 

ln cápite libri scriptum 
est de me ut fácerem vo
luntátem tuam : *Deus 
meus, vólui, et legern tuam 
in médio cordis mei. 

Annuntiávi justitiam 
tuam in ecclésia magna, 
*ecce, lábia mea non prohi
béba : Dómine, tu scisti. 

justitiam tuam non 
abscóndi in corde meo : 
*veritátem tuam et salu
táre tuum dixi. 

Non abscóndi misericór
diam tuam et veritátern 
tuam *a concílio multo. 

Tu autem, Dómine, ne 
lange fácies miseratiónes 
tuas a me : *misericórdia 
tua et véritas tua semper 
suscepérunt me. 

Quóniam circumdedérunt 
me maia, quorum non est 
númerus : *comprehendé
runt me iniquitátes meae, 
et non pótui ut vidérem. 

Multiplicátae sunt super 

tO 
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szál fejemen, *és bátorsá
gom is elhagyott engem. 

Teljék kedved, Uram, 
megmentésemben, *Uram, 
tekints reám és segíts meg 
engem. 

jöjjenek zavarba mind 
és szégyenüljenek meg, kik 
életemre törnek, *hogy el
vegyék. 

Hátráljanak meg s érje
nek szégyent, *kik bajt kí
vánnak nekem. 

Hordozzák gyalázatukat 
hamarosan, *kik hahotázva 
hahotáznak rajtam l 

Ujjongjanak s örvendez
zenek benned mindazok, kik 
téged keresnek ; •magasz
taltassék az úr! - mond
ják mindenkoron, kik ör
vendeznek szabadításodon. 

Bár én koldus vagyok és 
szegény, *az úr majd gon
doskodik rólam; 
Segítőm és oltalmazóm 

te vagy, *én Istenem, ne 
késlekedjél l 

Ant. jöjjenek zavarba és 
szégyenüljenek meg, kik éle
temre törnek, hogy elve
gyék. 

Ant. Idegenek •keltek föl 
ellenem, életemre erőszako
sak törnek. 

53· zsoltdr. 

Isten, szabadíts meg en
gem nevedben, *hatal

maddal szolgáltass igazsá
got nekem! 

lsten, hallgasd meg imád
ságomat, *fogadd füledbe 
szájam beszédeit. 

capíllos cápitis mei : *et 
cor meum derellquit me. 

Compláceat tibi, Dómine, 
ut éruas me: *Dómine, ad 
adjuvándum me réspice. 

Confundántur et reve
reántur simul, qui quaerunt 
ánimam meam, *ut áufe
rant eam. 

Convertántur retrórsum, 
et revereántur, *qui volunt 
mihi maia. 

Ferant contéstim con
fusiónem suam, *qui dicunt 
mihi : Euge, euge. 

Exsúltent, et laeténtur 
super te omnes quaeréntes 
te : *et dicant semper : 
Magnificétur Dóminus : qui 
diligunt salutáre tuum. 

Ego autern mendícus sum, 
et pauper : *Dóminus solll
citus est mei. 

Adjútor meus, et pro
téctor me us tu es : • Deus 
meus, ne tardáveris. 

Ant. Confundántur et re
vereántur, qui quaerunt áni
mam meam, ut áuferant 
eam. 

Ant. Aliéni *insurre-
xérunt in me, et fortes 
quaesiérunt ánimam meam. 

Psalmus 53· 

Deus, in nómine tuo sal
vum me fac : *et in 

virtúte tua júdica me. 

Deus, exáudi oratiónem 
meam: *áuribus pércipe 
verba oris mei. 
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Mert idegenek keltek föl 
ellenem, életemre erőszako
sak törnek, *kik Istenre 
nem tekintenek. 

Im azonban, az Isten se
gít engem, •s az úr oltal
mazza lelkemet. 

Fordítsd a rosszat ellen
ségeimre, *igazságodban ve
szítsd el őket. 

Készségesén áldozom 
majd neked, *és hálát adok, 
Uram, jóságos nevednek ; 

Mert minden nyomorú
ságból kiragadsz engem, *és 
szemern lenézheti ellensé
geimet. 

Ant. Idegenek keltek föl 
ellenem, életemre erőszako
sak törnek. 

r. Hamis tanuk keltek 
fel ellenem. 

~- ~s hazudott a gonosz
ság önmagával szemben. 

Miatyánk (végig csend
ben). 

Szent Ágoston püspök 
zsoltármagyarázatából. 

Negyedik olvasmány. 
A 63. zsolt. 2. verséhez. 

Oltalmazz meg lsten, a go
noszok zsinatjától, a go

nosztevők sokaságától ! Te
kintsünk csak a mi fejedel
münkre. Sok vértanu járt 
Igy, de egyiken sem annyira 
feltűnő a dolog,mint ~ vérta
nuk fejedeimén: ő rajta 
jobban láthatjuk azt, amit 

Quóniam aliéni insurre
xérunt advérsum .m~, et 
fortes quaesiérunt ammarn 
meam : *et non propo
suérunt Deum ante con
spéctum suum. 

Ecce enim, Deus ádjuvat 
me : *et Dóminus suscéptor 
est ánimae meae. 

Avérte maia inimícis meis 
*et in veritáte tua dispérde 
ill os. 

Voluntárie• sacrificábo 
tibi, *et confitébor námini 
tuo, Dómine : quóniam bo
num est: 

Quóniam ex omni tribula
tióne eripulsti me : *et su
per inimícos meos despéxit 
óculos meus. 

Ant. Aliéni insurrexé
runt in me, et fortes 
quaesiérunt ánimam meam. 

r. lnsurrexérunt in me 
testes inlqui. 

~- Et mentlta est iniqui
tas sibi. 

Pater noster (totum se
creto.) 

Ex Tractátu sancti Augus
tini Episcopi super Psalmos. 

Lectio iv. 
In Psalmum 63 ad vers. 2. 

Protexisti me, Deus, a 
convéntu malignán

tium, a multitúdine operán
tium iniquitátem. jam ip
sum caput nostrum intueá
mur. Multi Mártyres tália 
passi sunt, sed nihil sic 
elúcet, quómodo caput Már
tyrum : ibi mélius intué-

10* 
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azok tapasztaltak. ő meg
oltalmaztatott a gonoszte
vők gyülekezetétől, mert 
megoltalmazta önmagát, 
mint Isten, megoltalmazta 
testét, mint Fiú, és valóságos 
ember, mert ő ember fia is 
és Isten fia is. Isten fia az 
lsten alakja, ember fia a 
szolga alakja miatt, s neki 
hatalmában állott életét fel
áldozni s azt ismét felvenni. 
Mit tehettek vele ellenségei? 
Megölték testét, de nem 
ölték meg lelkét. Vigyázza
tok l Kevés lett volna, ha 
az úr csak szóval buzdí
totta volna a vértanukat, 
de példájával meg nem erő
l!ítette volna szavát. 

~· Mint valami latorra, 
karddal és dorongokkal jöt
tetek ki, hogy elfogjatok en
gem. "'Mindennap közötte
tek voltam amikor a temp
lomban tanítottam, s nem 
fogtatok meg engemlés íme 
megostoroztatok s 'la ke
resztrefeszíteni visztek. W. 
Mikor kezet vetettek jé
zusra s megfogták, azt mon
dotta nekik. Mindennap. 

Ötödik olvasmány. 

Tudjátok, milyen volt a 
gonosz zsidók zsinatja s 

milyen volt a· gonosztevők 
sokasága. Mily gonoszságot 
követtek el? Azt, hogy meg
akarták a mi Urunk jézus 
Krisztust ölni. Annyi jót 
tettem, mondotta, veletek ; 
vajjon melyik miatt akar
tok megölni engem ! Bete-

mur, quod illi expérti sunt. 
Protéctus est a multitúdine 
malignántium, protegénte 
se Deo, protegénte carnem 
suam ipso Fílio, et hómine, 
quem gerébat: quia Fílius 
hóminis est, et Fílius Dei 
est. Fílius Dei, propter for
mam Dei : Fílius hóminis, 
propter formam servi, ha
bens in potestáte pónere 
ánimam suam, et recípere 
eam. Quid ei potuérunt fá
cere inimíci? Occidérunt 
corpus, ánimam non occidé
runt. Inténdite. Parum ergo 
erat, Dóminum hortári Már
tyres verbo, nisi firmáret 
exémplo. 

~. Tamquam ad latró
nem exfstis cum gládiis 
et fústibus comprehéndere 
me; *Quotidie apud vos 
eram in tempio docens, et 
non me tenuístis : et ecce, 
flagellátum dúcitis ad cruci
figéndum. W. Cumque in
jecíssent manus in jesum, 
et tenufssent eum, dixit ad 
eos. Quotidie. 

Lectio v. 

Nostís, qui convéntus erat 
malignántium judaeó

rum, et quae multitúdo erat 
operántium iniquitátem. 
Quam iniquitátem? Quia 
voluérunt occídere Dómi
numjesum Ch~istum. Tanta 
ópera bona, inquit, osténdi 
vobis: propter quod horum 
me vultis occldere? Pértulit 



MATUTINUM 149 

geiket mind megvigasztalta, omnes infírmos eórum, cu
nyomorultjaikat mind meg- rávit omnes Jánguidos eó
gyógyította, a mennyek or- rum, praedicávit regnum 
szágát hirdette, nem hall- caelórum, non tácuit vitia 
gatta el vétkeiket Sém, hogy eórum, ut ipsa pótius eis 
inkább azokra neheztelje- displicérent, non médícus, 
nek, mint az orvosra, aki a quo sanabántur. His ám
azokat orvosolta. Mindeze- ni)Jus curatiónibus ejus in
ket a gyógyításait hálátlan- gráti, tamquam multa febre 
sággal viszonozták, s mint- phrenétici, insaniéntes in 
egy nagy láztól dühöngve médicum, qui vénerat cu
örjöngtek az orvos ellen, ráre eos, excogitavérunt con
aki gyógyítani jött öket s silium perdéndi eum: tam
elhatározták, hogy megölik; quam ibi voléntes probáre, 
mintegy így akarták pró- utrum vere homo sit, qui 
bára tenni, hogy valóban mori possit, an áJiquid super 
ember-e, aki meghalhat, hórnines sit, et mori se non 
vagy pedig valami ember- permíttat. Verbum ipsárum 
fölötti lény, aki nem engedi, agnóscimus in Sapiéntia Sa
hogy meghaljon. Szavukat lomónis : Morte turpíssima, 
megtaláljuk Salamon Böl- ínquíunt, condemnémus 
cseségében : ltéljük öt gya- eum. Interrogémus eum : 
lázatos halálra, így szóltak, erit enim respéctus in ser
kérdezzük meg őt, mert mónibus illíus. Si enim vere 
amint mondja, oltalomban Fílius Dei est, líberet eum. 
részesül, ha csakugyan az 
lsten fia, szabadítsa meg őt az Isten. 

Iy. Sötétség lett, mikor Iy. Ténebrae factae sunt, 
a zsidók keresztrefeszítették dum crucifixíssent jesum 
jézust : és kilenc óra körül judáei ; et circa horarn no
jézus nagy szóval felkiál- nam exclamávit jesus voce 
tott s mondá : Én Istenem, magna : Deus meus, ut 

. míért hagytál el engem? quid me dereliquísti? "'Et, 
*És lehajtva fejét, kiadta incJináto cápite, emisit spi-

- lelkét. sr. Felkiáltott Jézus ritum. sr. Exclámans jesus 
nagy szóval és mondá: voce magna, ait : Pater, 
Atyám, a te kezedbe aján- in manus tuas comméndo 
lom lelkemet. És. spirituru meum. Et. 

Hatodik olvasmány. Lectio vi. 

Megélesítették,mint a kar- Exacuérunt tamquam glá
dot, nyelvüket. Ne dium linguas suas. Non 

mondják a zsidók : Nem dicant judáei : Non occídi
öltük meg Krisztust. Hiszen· mus Christum. Etenim 
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csak azért adták át őt Pilá. proptérea eum dedérunt jú
tus bírónak, hogy ne őket dici Piláto, ut quasi ipsi 
tartsák halála okainak. Mi- a morte ejus videréntur im~ 
kor ugyanis Pilátus azt múnes. Nam cum dixfsset 
mondotta nekik, öljétek eis Pilátus : Vos eum aceí
meg ti őt, azt felelték: Ne- dite, respondérunt: Nobis 
kOnk senkit sem szabad non licet occidere quem
megölnünk. TettOk gonosz- quam. Iniquitátem facino
ságát az emberi biróra akar- ris sui in júdicem háminem 
ták hárltani, de vajjon meg refúndere volébant: sed 
csalhatták-e az isteni birót? numquid Deum júdicem 
Pilátus abban, amit tett, fallébant? Quod fecit Pilá
azzal, hogy megtette, némi- tus, in eo ipso quod fecit, 
leg részes volt, de velük aliquántum párticeps fuit: 
összehasonlítva ő sokkal ár- sed in comparatióne illó
tatlanabb volt. Azon volt rum multo ipse innocéntior. 
ugyanis, amennyire csak le- Institit enim, quantum pó
betett, hogy megszabadítsa tuit, ut illum ex eórum má
őt kezükból ; azért _ostoroz- ni bus liberáret : nam pro
tatta meg s vitte ki hozzá- ptérea flagellátum prodúxit 
juk. Nem üldözésből osto- ad eos. Non persequéndo 
rozta meg az Urat, hanem Dóminum flagellávit, sed 
az ő dühüket akarta kielé- eórum furóri satistácere 
gíteni, hogy Jegalább Igy volens : ut vel sic jam mi
szelidüljenek meg, s szün- téscerent, et desínerent velle 
jenek meg életére törni, ha occldere, cum flagellátum 
megostorozva látják. Meg- vidérent. Fecit et hoc. At 
tette ezt is. Ám amikor ők ubi perseveravérunt, nostis 
továbbra is kitartottak, tud- ill um Javfsse manus, et 
játok, hogy megmosta ke- dixísse, quod ipse non fecís
zét és kijefentette, · hogy set, mundum se esse a morte 
mivel ö nem tette volna, ő illius. Fecit tamen. Sed si 
ártatlan az ő halálában. reus, quia fecit vel invítus : 
Mindazonáltal megtette. De illi innocéntes, qui coegé
ha ő vétkes, mivel bár nem runt, ut fáceret? Nullo 
szívesen de mégis megtette, modo. Sed ille dixit in eum 
ártatlanok-e azok, akik kén y- senténtiam, et jussit eum 
szeritették arra, hogy meg- crucifígi, et quasi ipse aceí
tegye? Semmiképen sem. De dit: et vos, o judáei, occi
ő mondotta ki felette az íté- dístis. Unde occidístis? Glá
letet, ő teszittette keresztre, dio linguae: acuístis enim 
s. így mintegy ő ölte meg : linguas vestras. Et quando 
de zsidók, mégis ti öltétek percussístís, nisi quando ela
meg őt. Hogyan öltétek mástis: Crucifíge, crucifige? 
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meg? Nyelvetek kardjával : élessé tettétek ugyanis nyel
veteket. S mikor öltétek meg, ha nem akkor, amikor 
azt kiáltoztátok : Feszltsd meg őt, feszltsd meg őt l 
--JI.. Az én kedves lelkemet :&· Animam meam ditéc
a gonoszok kezébe adtam, s tam trádidi in manus ini
az én örökségem olyan lett, quórum, et facta est mihi 
mint az oroszlán az erdő- heréditas mea sicut leo in 
ben. Kiadta ellenem a szót silva ; dedit contra me 
az ellenség : Gyűljetek egy- voces adversárius, dicens : 
be, és siessetek, faljátok fel Congregámini, et properáte 
őt : kietlen sivatagba he- ad devorándum. ill um; po
lyeztek engem és gyászolt suérunt me in desérto soli
engem az egész föld. *Mert túdinis, et luxit super me 
nem akadt senki, ki felis- omnis terra: *Quia non 
mert volna és jót tett volna est invéntus qui me agnósce
velem. r. Rámtámadtak a ret, et fáceret bene. r. ln
férfiak irgalmatlanul, s nem surrexérunt in me viri abs
klmélték életemet. Mert. que misericórdia, et non 
Az én kedves. pepercérunt ánimae meae. 

Harmadik nocturnus. 
Ant. Támadóimtól •sza

l;>adits meg, Uram, engem, 
mert elveszik életemet. 

58. zsoltár. 

Ments meg ellenségeimtől, 
lsten, •támadóimtól 

szabadlts meg engem. 

Ments meg a gonosztevők
től, *oltalmazz meg a vé
rengző emberektől. 

Mert ime lest vetnek éle
temnek, *reám rohannak az 
erősek, 

Bár nincs bennem sem 
bűn, sem gonoszság, Uram, 
*bűn l!'élkül járom egyenes 
utamat. 

Kelj fel, siess elém, nézz 
ide, *hisz Uram, a seregek 

Quia. Animam. 

In lll Noctnrno. 
Ant. Ab insurgéntibus 

in me *libera me, Dómine, 
quia occupavérunt ánimam 
meam. 

Psalmus 58. 

Eripe me de inimicis meis, 
Deus meus : •et ab 

insurgéntibus in me libera 
me. 

Eripe me de operántibus 
iniquitátem : •et de viris 
sánguinum salva me. 

Quia ecce cepérunt áni
mam meam : *irruérunt in 
me fortes. 

Neque iniquitas mea, ne
que peccátum meum, Dó
mine, *sine iniquitáte cu
cúrri, et diréxi. 

Exsúrge in occúrsum 
meum, et vide : •et tu, 
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Istene te vagy, Izrael Is
tene. 

Siess, látogasd meg e 
nemzeteket mind, *ne kö
nyörülj senkin, ki gonoszat 
cselekszik. 

Minden este megjelennek, 
mint az éhes kutyák, *s a 
várost köröskörül bejárják. 

Im egyre jártatják száju
kat, kard van ajkukon, 
*hisz ki hallja meg sza
vukat? 

Ám te, Uram, kineveted 
őket, *megsemmisíted mind 
e nemzeteket. 

Reád bízom megőrzésre 
erőmet, mert te, lsten, ol
talmazóm vagy nekem. 
*Elémbe jő az én kegyes 
Istenem. 

Megadja nekem az lsten, 
hogy elnézzek ellenségeim 
fölött. Ne öld meg őket, 
*hogy népem meg ne feled
kezzék; 

De hatalmaddal szórd 
szerteszét *és alázd meg 
őket, Uram, ki oltalmazóm 
vagy nékem! 

Szájuk vétke, ajkuk be
széde *saját kevélységtik 
ejtse őket tőrbe ! 

Átkozódásukért, hazug 
beszédükért vesszenek el 
haragodtól, •vesszenek el 
végkép; 

Hadd tudják meg, hogy 
az Isten uralkodik jákobon, 
*s a földnek kerekségén ! 

Minden este megjelennek, . 

Dómine, Deus virtútem, 
Deus Israel, 

Inténde ad visitándas om
n es gentes : *non misereáris 
ómnibus, qui operántur ini
quitátem. 

Converténtur ad véspe
ram : et farnem patiéntur 
ut canes, *et circulbunt 
civitátem. 

Ecce, loquéntur in ore 
suo, et gládius in lábiis 
eórum: *quóniam quis 
audívit? 

Et tu, Dómine, deridé
bis eos : *ad nihiium de
dúces omnes gentes. 

Fortitúdinem meam ad 
te custódiam, quia, Deus, 
suscéptor meus es : *Deus 
meus, misericórdia ejus 
praevéniet me. 

Deus osténdet mihi su
per inimlcos meos, ne aceí
das eos : *nequándo obli
viscántur pópuli mei. 

Dispérge illos in virtúte 
tua : *et depóne eos, pro
téctor meus, Dómine : 

Delíctum oris eórum, ser
mónem labiórum ipsórum : 
*et comprehendántur in su
pérbia sua. 

Et de exsecratióne et 
mendácio annuntiabúntur 
in consummatióne : *in ira 
consummatiónis, et non 
e ru nt. 

Et scient quia Deus do
minábitur jacob : *et fí
nium terrae. 

Converténtur ad véspe-
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mint az éhes kutyák, • s a 
várost köröskörül bejárják ; 

Étel után barangolnak, 
*és üvöltenek, ha jól nem 
laknak. 

Én azonban éneklem ha
talmadat, *minden reggel 
magasztalom irgalmadat, 

Mivel te oltalmazóm vol
tál, *és menedékem sanyar
gatásom napján. 

Én segítőm, neked zenge
dezem, mert te, Isten, oltal
mazóm vagy nekem, *én 
irgalmas Istenem ! 

Ant. Támadóimtól sza
badíts meg, Uram, engem, 
mert elveszik életemet. 

Ant. Eltávolítottad *tő
lem ismerőseimet : fogságba 
kerültem, nincsen menek
vésem. 

87. zsoltár. 

U ram,szabadításom Istene, 
*éjjel-nappal kiáltok 

előtted. 
Hadd jusson imádságom 

szined elé, *hajtsd füledet 
könyörgésemre. 

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

A sirba szállók közé szá
mitanak engem, *olyanná 
lettem, mint akinek segít
sége nincsen. Védtelen let
tem, miként a halottak, 

Mint a megöltek, akik a 
sirban alszanak, kikről többé 

ram, et farnem patiéntur 
ut canes : *et circuibunt 
civitátem. 

Ipsi dispergéntur ad 
manducándum : *si vero 
non fúerint saturáti, et 
murmurábunt. 

Ego autern cantábo for
titúdinem tuam : *et ex
sultábo mane misericórdiam 
tuam. 

Quia factus es suscéptor 
meus, *et refúgium meum, 
in die tribulatiónis meae. 

Adjútor meus, tibi psal
lam, quia, Deus, suscéptor 
meus es: *Deus meus, 
misericórdia mea. 

Ant. Ab insurgéntibus in 
me líbera me, Dómine, quia 
occupavérunt ánimam me
am. 

Ant. Longe feclsti *notos 
meos a me : tráditus sum, 
et non egrediébar. 

Psalmus 87. 

Dómine, Deus salútis 
meae: *in die clamávi, 

et nocte coram te. 
Intret in conspéctu tuo. 

orátio mea : *inclfna aurem 
tuam ad precem meam : 

Quia repiéta est malis 
ánima mea : *et vita mea 
inférno appropinquávit. 

Aestimátus sum cum 
descendéntibus in lacum : 
*factus sum sicut homo 
sine adjutório, inter mór
tuos liber. 

Sicut vulneráti dormi
éntes in ~epúlcris, quorum 
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meg nein emlékezel, *és ki
ket kezed eltaszított. 

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

Reám nehezedett a te ha
ragod, *reám zúdítottad 
minden hullámodat. 

Eltávolltottad tőlem is
merőseimet, *s ök megutál
tak engem; 

Fogságba kerültem, nin
csen menekvésem, *elbá
gyad az inségt(JJ szemem. 

Uram, egész nap tehoz
zád kiáltok, *feléd terjesz
tem kezemet : 

Vajjon holtakon mü
velsz-e csodákat? *avagy 
feltámasztják-e az orvosok 
a holtakat, hogy téged di
csérjenek? 

Vajjon hirdetik-e a sir
ban kegyességedet? *az 
enyészet helyén hűségedet? 

Vajjon ismerik-e csodái~ 
dat a sötétség helyén, *s 
igazságodat a feledés földén? 

non es memor ámplius : 
*et ipsi de manu tua repúlsi 
sunt. . 

Posuérunt me in lacu 
inferióri : *in tenebrósis, 
et in umbra mortis. 

Super me confirmátus est 
furor tu us: *et omn es fluctus 
tuos induxlsti super me. 

Longe fecisti notos meos 
a me: *posuérunt me abo
minatiónem sibi. 

Tráditus sum, et non 
egrediébar : *óculi mei 
languérunt prae inópia. 

Clamávi ad te, Dómine, 
tota die : *expándi ad te 
manus meas. 

Numquid mórtuis fácies 
mirabília: *aut médici 
suscitábunt, et confitebún
tur tibi? 

Numquid narrábit áJiquis 
in sepúlcro misericórdiam 
tuam, *et veritátern tuam 
in perditióne? 

Numquid cognoscéntur 
in ténebris mirabília tua, 
*et justítia tua in terra 
obliviónis? 

Uram, én hozzád kiál- Et ego ad te, Dómine, 
tok, *kora reggel eléd száll clamávi : *et mane orátio 
imádságom. mea praevénlet te. 

Miért veted meg, Uram, Ut quid, Dómine, repéllis 
imádságom? *miért fordí- oratiónem meam : *avértis 
tod el t(Jiem arcodat? fáciem tuam a me? 

Ifjúkorom óta szegény Pauper sum ego, et -in 
vagyok és fájdalommal tele, labóribus a juventúte mea: 
*mióta feln(Jttem, szégyent · *exaltátus autem, humiliá-
és gyalázatot hordozok. tus sum et conturbátus. 

Atcsapott rajtam hara- In me transiérunt irae 
god, *és megrenditettek en- tuae : *et terróres tui con-
gem borzal maid. turhavérunt me. 
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Körülvesznek engem egész 
nap, miként a vizek, •min
denünnen körülvesznek. 

És te eltávolítottad tő
lem barátomat és társamat, 
•nyomorúságomtól ismerő
seimet! 

Ant. Eltávolitottad tő
lem ismerőseimet, fogságba 
kerültem, nincsen menek
vésem. 

Ant. Leskelődnek ők •az 
igaz életére, s elitélik az ár
tatlan vért. 

Circumdedérunt me sicut 
aqua tota die : *circum
dedérunt me simul. 

Elongásti a me amicum 
et próximum : •et notos 
meos a miséria. 

Ant. Longe feclsti notos 
meos a me : tráditus sum, 
et non egrediébar. 

Ant. Captábunt *in áni
mam justi, et sánguinem 
innocéntem condemnábunt. 

93· ~oltdr. Psalmus 93· 

Uram, bosszúállás Istene, Deus ultiónum Dóminus : 
*bosszúállás Istene, *Deus ultiónum líbere 

jelenj meg ! egit. 
Kelj fel, ó h birája a föld- Exaltáre, qui· júdicas ter-

nek, *fizess meg a kevélyek- ram : •redde retributiónem 
nek ! supérbis. 

Meddig fognak, Uram, a Usquequo peccatóres, 
bűnösök, •meddig fognak Dómine, *úsquequo pecca
még a bűnösök dicsekedni? tóres gloriabúntur : 

Meddig fognak még fe- Effabúntur, et loquéntur 
csegni, gonoszságot beszélni, iniquitátem : *loquéntur 
*kérkedni a gonosztevők omnes, qui operántur in-
mind? justítiam? 

Népedet, Uram, elnyom- Pópulum tuum, Dómine, 
ják, *örökségedet sanyar- humiliavérunt : •et heredi-
gatják ; tátern tuam vexavérunt. 

Az özvegyet s a jöve- Vlduam, et ádvenam in-
vényt meggyilkolják, •az terfecérunt : •et puplllos 
árvákat lemészárolják, occidérunt. 

S azt mondják : Nem Et dixérunt : Non vidé-
látja ezt az úr, •nem veszi bit Dóminus, •nec intéliiget 
észre Jákob Istene l Deus jacob. 

Eszméljetek, ti oktalan- lntelllgite, insipiéntes in 
jai a népnek, •esztelenek, pópulo : •et stulti, ali
térjetek valahára észhez ! quándo sápite. 

Ne hallana a fúlnek plán- Qui plantávit aurem, non 
tálója? •s ne látna a szem- l áudiet: *aut qui finxit ócu-
nek alkotója? , Ium, non considerat? 
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Ne büntetne, kl dorgálja 
a népeket, *ki tudományra 
tanítja az embert? 

Ismeri az úr az emberek 
gondolatait, *és tudja, hogy 
hiábavalók. 

Boldog az ember, akit te 
oktatsz, Uram, *és törvé
nyedre megtanítasz, 

Hogy megóvjad 6 t a gonosz 
napoktól, *míg a bűnös szá
mára a verem el nem készül. 

Mert az úr nem taszítja 
el népét, *és nem hagyja el 
örökségét, 

Mig vissza nem tér az 
igazság az ítélkezésbe, *s 
mögéje nem sorakozhatnak 
mind az igaz szívűek. 

Ki kel fel értem a gono
szok ellen? *ki áll mellém 
a gonosztevőkkel szemben? 

Ha az úr nem nyujtott 
volna segítséget, *már-már 
az alvilágban lakoznék a 
lelkem. 

Ha azt mondottam : Inog 
a lábam, *megsegített a te 
irgalmad, Uram. 

Bármily sok fájdalmam 
volt szívemben, *vigaszta
lásaid felviditottak engem. 

Lehet-e köze hozzád a 
hamisság székének? *és nyo
morgatás-e a szándékod a 
törvénnyel? 

Leskelődnek ők az igaz 
életére, *s elítélik az ártat
lan vért. 

De nekem az úr mene-

Qui córripit gentes, non 
árguet : *qui docet hórni
nem sciéntiam? 

Dóminus scit cogitatió
nes hóminum, *quóniam 
vanae sunt. 

Beátus homo, quem tu 
erudíeris, Dómine : *et de 
lege tua docúeris eum, 

Ut mítiges ei a diébus 
malis : *donec fodiátur pec
catóri fóvea. 

Quia non repéllet Dómi
nus plebem suam : *et 
hereditátern suam non 
derellnquet. 

Quoadúsque justítia con
vertátur in judícium: *et 
qui juxta illarn omnes qui 
recto sunt corde. 

Quis consúrget mi,!li ad
vérsus . malignántes? *aut 
quis stabit mecum advérsus 
operántes iniquitátem? 

Nisi quia Dóminus ad
júvit me : *paulo minus 
habitásset in inférno ánima 
mea. 

Si dicébam : Motus est 
pes meus: *misericórdia 
tua, Dómine, adjuvábat me. 

Secúndum multitúdinem 
dolórum meórum in corde 
meo : *consolatiónes tuae 
laetificavérunt ánimam 
meam. 

Numquid adháeret tibi 
sedes iniquitátis : *qui 
fingis Iabórem in praecépto? 

Captábunt in ánimam 
justi : *et sánguinem inno
céntem condemnábunt. 

Et factus est mihi Dómi-
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dékern lett, *és biztos segit- ' nus in refúgium : *et Deus 
ségern az én Istenem ; meus in adjutórium spei 

mea e. 
6 megtorolja rajtuk ha- Et reddet i llis iniquitá-

misságukat, saját gonosz- tem ipsórum : et in malí
ságukkal semmisíti meg 'i tia eórum dispérdet eos : 
őket ; *megsemmisíti őket *dispérdet illos Dóminus, 
az úr, a mi Istenünk. Deus noster. 

Ant. Leskelődnek ők az Ant. Captábunt in áni-
igaz életére s elítélik az ár- mam justi, et sánguinem 
tatlan vért. innocéntem condemnábunt. 

F. Álnok nyelvvel beszél- F. Loeúti sunt actvérsum 
nek ellenem. me lingua dolósa. 

~· Gyűlölködő beszédek- ~· Et sermónibus ódii 
kel vesznek körül s ok nél- circumdedérunt me, et ex-
kül ostromolnak engem. pugnavérunt me gratis. 

Miatyánk (végig csend- Pater noster (totum se-
ben). creto). 

Szent Pál apostolnak 
a zsidókhoz Irt leveléből. 

Hetdik ólvasmány. 
'4, 11-15. 

Törekedjünk tehát be
menni abba a nyuga

lomba, hogy valaki a hitet
lenségnek ugyanabba a pél
dájába ne essék. Mert ele
ven az lsten szava és hatá
sos, és áthatóbb minden 
kétélű kardnál, és behat az 
elmének és léleknek, az 
ízeknek és velőknek elosz
lásáig, és megítéli a szív 
gondolatait és szándékait. 
Es semmiféle teremtmény 
sem láthatatlan az ö színe 
előtt, sőt minden födetlen 
és nyilt az ö szeme előtt, aki 
előtt felelni fogunk. Mivel 
tehát olyan nagy főpapunk 
van, aki áthatolt az egeken, 

De Epistola beáti Pauli 
Apóstoli ad Hebráeos. 

Lectio vll. 
Cap. 4, 11-15. 

Festinémus íngredi in 
illarn réquiem : ut ne 

in idípsum quis incidat 
incredulitátis exémplum. 
Vivus est enim sermo Dei, 
et éfficax, et penetrabllior 
omni gládio ancípiti : et 
pertingens usque ad dívisió
nem ánimae ac splritus, 
compágum quoque ac me
dullárum, et discrétor cogi
tatiónum et intentiónum 
cordis. Et non est ulla 
creatúra invisíbilis in con
spéctu ejus : ómnia autern 
nuda et apérta sunt óculis 
ejus, ad quem nobis sermo. 
Habéntes ergo Pontificem 
magnum, qui penetrávit 
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jézus, az lsten fia, tartsunk 
ki a hitvallás mellett. Mert 
nem olyan f6papunk van, 
aki nem tudna részvéttel 
lenni gyöngeségeink iránt, 
hanem olyan, aki minden
ben hasonlóképen kisértést 
szenvedett, a bűnt kivéve. 

~. Atadtak az istentele
nek kezébe, s a gonoszok 
közé vetettek engem, s nem 
kímélték életemet; egybe
gyűltek ellenem a hatalma
sok. *És mint az óriások, 
szembe álltak velem. r. Ide
genek támadtak ellenem, s 
a hatalmasok életemre tör
tek. És. 

Nyolcadik olvasmány. 
4, 16; 5, 1-3. 

Járuljunk azért bizalommal 
a kegyelem trónja elé, 
hogy irgalmasságot nyer

jünk, és kegyelmet találjunk 
alkalmas iddben való segít
ségre. Mert minden főpap, 
emberek közill választat
ván, emberekért rendelte
tik az lsten előtt való 
ügyeikre, hogy ajándékokat 
és áldozatokat. mutasson be 
a bűnökért ; ki részvéttel 
tud lenni a tudatlanok és 
tévelygők iránt, mert 6 
maga is körül van véve 
gyöngeséggel, és ezért, va
lamint a népért, úgy önma
gáért is áldozatot kell be
mutatnia a bűnökért. 

~· jézust átadta az isten
telen a papi fejedelmeknek 
s a nép véneinek *Péter pe-

caelos, jesum Fílium Dei : 
teneámusconfessiónem. Non 
enim habémus Pontíficem, 
qui non possit cómpati in
firmitátibus nostris : ten
tátum autern per ómnia pro 
similitúdine absque pec
cáto. · 

~· Tradidérunt me in 
manus impiórum, et inter 
iníquos projecérunt me, et 
non pepercérunt ánimae 
meae; congregáti sunt act
vérsum me fortes : *Et sicut 
gigántes stetérunt contra 
me. r. Aliéni insurrexé
runt advérsum me, et for
tes quaesiérunt ánimam me-

I
am. Et. 

. Lectio vili. 
Cap. 4; 16; 5, 1-3. 

A deámus ergo cum fi
t\. dúcia ad thronum grá
tiae : ut misericórdiam con
sequámur, et grátiam in
veniámus in auxílio oppor
túno. Omnis namque Pónti
fex ex hominibas assúmptus, 
pro hominibus constitúitur 
in iis, quae sunt ad Deum, 
ut ófferat dona, et sacri
fieia pro peccátis : qui con
dolére possit iis, qui ignó
rant et errant : quóniam 
et ipse circúmdatus est in
firmitáte : et proptérea de
bet quemádmodum pro pó
pulo, ita étiarn et pro semet
ipso offérre pro peccátis. 

~· jesum trádidit írnpius 
summis prindpibus sacer
dótum, et senióribus pó-
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dig távolról követte őt, hogy 
lássa, mi lesz a vége. r. Vit
ték pedig Kaifáshoz, a papi 
fejedelemhez, ahol az írás
tudók és a farizeusok egybe
gyűltek. Péter. 

puli : *Petrus autern seque
bátur eum a Ionge, ut vi
déret finem. r. Adduxérunt 
autern eum ad Cáipham 
prlncipem sacerdótum, ubi 
scribae et pharisaéi con
vénerant.. Petrus. 

Kilencedik olvasmány. Lectio lx. 
, 5, 4-10. Cap. 5, 4-10. 

Es nem is veszi senki ma- N e.: quisquam surnit sibi 
gának ezt a tisztességet, honórem, sed qui vo

hanem akit Isten hív, mint cátur a Deo, tamquam 
Áront. Igy Krisztus sem ön- Aaron. Sic et Christus non 
rnagát dicsőítette meg, hogy septetlpsum clarificávit ut 
főpappá legyen, hanem az, Póntifex fíeret: sed qui 
aki mondotta neki : Fiam locútus est ad eum : Fílius 
vagy te, én ma nem- meus es tu, ego hódie génui 
zettelek téged. Amint más te. Quemádmodum et in 
helyen is mondja : Te pap álio loco dicit : Tu es sacér
vagy mindörökké Melkize- dos in aetérnum secúndum 
dek rendje szel"int. Ki tes- órdinem Melchísedech. Qui 
tének napjaiban imáit és in diébus carnis suae preces, 
könyörgéseit nagy kiáltás- supplicationésque ad eum, 
sal és könnyhullatással be- qui possit illum salvum fá
mutatván Annak, aki őt cere a morte, cum clarnőre 
megszabadlthatta a halál- válido et lácrimis ófferens, 
tól, meghallgattatott az ő exaudítus est pro sua reve
hódolatáért, és noha Isten réntia. Et quidem cum 
Fia volt, engedelmességet esset Fílius Dei, didicit ex 
tanult azokból, amiket szen- iis, quae passus est, abe
vedett ; és a befejezéshez diéntiam : et consummá
jutván, örök üdvösség oka tus, factus est ómnibus 
lett mindazoknak, kik neki obtemperántibus sibi causa 
engedelmeskednek, Istentől salútis aetérnae, appellátus 
főpapnak neveztetvén Mel- a Deo Póntifex juxta órdi-
kizedek rendje szerint. nem Melchlsedech. 

~· Szemern elhomályoso- ~· Caligavérunt óculi mei 
dott a sírástól, mert eltávo- a fletu meo : quia elongá
zott tőlem az én vigasz- i tus est a me, qui consola
talóm. Lássátok valameny-, bátur me : Vidéte, omnes 
nyien, népek, *Van-e fájda-i pópuli, *Si est dolor sírnilis 
lom, mely hasonló az én fáj- .

1 

sicuLdolor meus. r. O vos 
dalmamhoz. r. Óh, ti mind- omnes, qui transítis per 
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nyájan, akik jártok-keltek viam, atténdite et vidéte. 
az úton, nézzetek ide és Si. Caligavérunt. 
lássátok. Van-e. Szemem. 
Ha a Matutinumot elválaszt
juk a Laudestől, elmondjuk a 
Respice kezdetü könyörgést 
(124. old.), a Laudes előtt pe
dig csendben a Miatyánkot és 

az Üdvözlegy Máriát. 

A Laudesre. 
Ant. Tulajdon • Fiánaksem 

kedvezett az lsten, hanem 
értünk valamennyiünkért 
odaadta őt. 

50. zsoltár. (Lásd 123. old.) 

Ant.Tulajdon fiának sem 
kedvezett az Isten, hanem 
értünk valamennyiünkért 
odaadta őt. 

Ant. Lelkem elszorul ben
séímben, •szlvem háborog 
bennem. 

I 42. zsoltár. 

Uram, hallgasd meg imád
ságomat, vedd hűséged 

szerint füledbe könyörgése
met, *hallgass meg engem 
igazságod szerint. 

Ne szállj ltéletre szolgád
dal, •mert senki sem igaz 
el6tted az él6k közül. 

Ime ellenség üldözi lelke
met, •porig alázza éltemet, 

Olyan sötétségbe taszít 
engem, mint amilyenben a 
rég meghaltak vannak.*Lel
kem elszorul bensőmben, 
szívem háborog bennem. 

Si Matutinum extra Chorum 
a Laudibus separetur, subjun
gitur Oratio Réspice, quaésu
mus, Dómine, et Laudes, dictis 
secre to Pater noster e.t A ve 
María, absolute a prima Anti-

phona incipiuntur. 

Ad Laudes. 
Ant. Próprio *Filio suo 

non pepércit Deus, sed pro 
nobis ómnibus trádidit il
Ium. 

Psalmus 50. (Pag. 123.) 

Ant. Próprio Fílio suo 
non pepércit Deus, sed pro 
nobis ómnibus trádidit il
Ium. 

Ant. Anxiátus est super 
me *splritus meus, in me 
turbátum est cor meum. 

Psalmus r 42. 

Dómine, exáudi oratió
nem meam : áuribus 

pércipe obsecratiónem me
am in veri tá te tua : *exáudi 
me in tua justitia. 

Et non intres in judícium 
cum servo tuo : *quia non 
justiticábitur in conspéctu 
tuo omnis vivens. 

Quia persecútus est ini
mícus án i mam meam : *hu
miliávit in terra vitam meam. 

Collocávit me in obscú
ris sicut mórtuos saéculi : 
•et anxiátus est super me 
spirítus meus, in me tur
bátum est cor meum. 
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Megemlékezem a r~gi 
időkről, gondolkodom mm
den tetteden, *kezed müvei
ről elmélkedem. 

Kitárom feléd kezemet, 
*lelkem utánad, mint a 
szomjas föld, eped. 

Uram, hamar hallgass 
meg engem, *mert elsorvad 
a lelkem. 

Ne fordítsd el tőlem arco
dat, *mert olyan leszek, 
mint akik a sírba szállnak. 

Add, hogy már reggel 
halljam irgalmadat, *mert 
én beléd vetem bizodalma
mat · 
M~tasd meg nekem az 

utat, amelyen járnom kell, 
*mert én hozzád emelem lel
kemet. 

Ments meg engem ellen
ségeimtől, Uram, hozzád 
menekülök. *Taníts meg 
arra, hogy akaratodat meg
tegyem, mert te vagy az én 
Istenem. 

Vezessen engem jó lelked 
sima földön. *Uram, neve
dért tarts életben engem. 

Vezess ki a szorongatás
ból hűségedben, *és veszítsd 
el irga1madban ellenségei
met, 

Semmisítsd meg minden 
üldözélmet. *mert én a te 
szalgád vagyok. 

Ant. Lelkem elszorul ben
s(ímben, szívem háborog 
bennem. 

Officeum. 

Memor fui diérum anti
quórum, meditátus sum in 
ómnibus opéribus tuis : *in 
factis mánuum tuárum me
ditábar. 

Expándi manus meas ad 
te: *ánima mea sicut terra 
sine aqua tibi. 

Velóciter exáudi me, Dó-
mine : *defécit spirítus 
me us. 

Non avértas fáciem tuam 
a me: *et sírnilis ero 
descendéntibus in lacum. 

Auditam fac mihi mane 
misericórdiam tuam: *quia 
in te sperávi. 

Notam fac mihi viam, in 
qua ámbulem : *quia ad 
te levávi ánimam meam. 

Eripe me de inimícis meis, 
Dómine, ad te confúgi : 
*doce me tácere voluntátem 
tuam, quia Deus meus es tu. 

Spirítus tuus bonus de
dúcet me in terram rec
tam : *propter nomen tu
um, Dómine, vivificábis me, 
in aequitáte tua. 

Edúces de tribulatióne 
ánimam meam : *et in 
misericórdia tua dispérdes 
inimícos meos. 

Et perdes omnes, qui 
tribulant ánimam meam: 
*quóniam ego servus tuus 
sum. 

Ant. Anxiátus est super 
me spirítus meus, in me 
turbátum est cor meum. 

ll 
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Ant. Szólt az egyik lator 
a másikhoz :11 Mi azzal bűn
hOdünk, amit cselekede
teinkkel megérdemeltünk, 
de ez mit cselekedett? Em
lékezzél meg, Uram, rólam, 
ha majd országodba jutsz. 

84. zsoltdr. 

Megkegyelmeztél, Uram, 
országodnak, *véget 

vetettél Jákob fogságának. 
Megbocsátottad néped 

vétkét, *betakartad minden 
bűn ét. 

Egészen lecsendesítetted 
haragodat, •megszüntetted 
haragos indulatodat. 

Állíts minket helyre, sza
badttó Istenünk, •és for
dítsd el haragodat rólunk. 

Avagy mindörökre harag
szol-e reánk, *és nemzedék
ről-nemzedékre terjeszted-e 
ki haragodat? 

Isten, kelts új életre min
ket. • Hogy örvendezzék 
benned néped ; 

Mutasd meg nekünk, 
Uram, irgalmasságodat, •s 
add meg nekünk szabadítá
sodat. 

Hadd halljam meg, mit 
szól hozzám az úr lsten, 
"'hisz ő békét hirdet nemze
tének, 

Szentjeinek, •s mindazok
nak, kik szfvükbe térnek. 

Ant. Ait latro ad latró
nem: *Nos quidem digna 
factis reclpimus, hic autern 
quid fecit? Meménto mei, 
Dómine, dum véneris in 
regnum tuum. 

Psalmus 84. 

Benedixisti, Dómine, ter
ram tuam : •avertísti 

captivitátem jacob. 
Remisisti iniquitátem ple

bis tuae: •operuísti ómnia 
peccáta eórum. 

Mitigásti omnern iram 
tuam : •avertísti ab ira 
indignatiónis tuae. 

Convérte nos, Deus, sa
lutáris noster : •et avérte 
iram tuam a nobis. 

Numquid irt aetérnum 
irascéris nobis? •aut extén
des iram tuam a genera
tióne in generatiónem? 

Deus, tu convérsus vivi
ficábis nos : •et plebs tua 
laetábitur in te. 

Osténde nobis, Dómine, 
misericórdiam tuam: •et 
salutáre tuum da nobis. 

Audiarn quid loquátur in 
me Dóminus Deus: •quó
niam loquétur pacem in 
ptebern suam. 

Et super sanctos suos : 
•et in eos, qui convertúntur 
ad cor. 

Bizony, közel van a sza- Verúrntamen prope ti-
badulás azokhoz, akik őt méntes eum salutáre ipsfus : 
félik, *hogy dicsőség lakoz- •ut inhábitet glória in terra 
zék országunkban. ' nostra. 

Az irgalom s a hűség talál- i Misericórdia, et véritas 
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kozik, *az igazság s a béke 
csókot vált. 

Hűség sarjad a földbill, 
*s igazság tekint le az égből. 

Valóban, az úr megadja 
kegyelmét, *és földünk meg
termi gyümölcsét. 

Igazság jár előtte, *s kö
veti az úton lépteit. 

Ant. Szólt az egyik lator 
a másikhoz : Mi azzal bűn
hödünk, amit cselekede
teinkkel megérdemeltünk, 
de ez mit cselekedett? Em
lékezzél meg, Uram, rólam, 
ha majd országodba jutsz. 

Ant. Ha bajba jut *a lel
kem, Uram, emlékezzél meg 
irgalmasságodróL 

Habakuk éneke. 
3, 2-19. 

Uram, eljutott hozzám a 
te hlred, *és én megret

tentem. 
Keltsd életre művedet, 

Uram, *még az esztendők 
folyamán, 

Tedd ismeretessé még az 
esztendlik folyamán. *Ami
kor haragod felgerjed, gon
dolj az irgalomra l 
jő az lsten Dél felől, *és 

a Szent a Fárán hegye felől; 

Dicsősége elborítja az ege
ket, *és dicséretével telve 
van a föld. 

Ragyogása olyan, mint a 
napfény : •sugarak törnek 
elő kezéből, 

Ott vagyon elrejtve ereje, 

obviavérunt sibi : *justitia, 
et pax osculátae sunt. 

Véritas de terra orta est: 
*et j ustltia de caelo pros
péxit. 

Etenim Dóminus dabit 
benignitátem : *et terra 
nostra dabit fructum suum. 

justitia ante eum arn
hulábit : *et ponet in via 
gressus suos. 

Ant. Ait latro ad latró
nem : Nos quidem digna 
factis recípimus, hic autern 
quid fecit? Meménto mei, 
Dómine, dum véneris in 
regnum tuum. 

Ant. Cum conturbáta 
fúerit *ánima mea, Dómine, 
misericórdiae memor eris. 

Canticum Habacuc. 
Hab. 3, 2-19. 

Dómine, audfvi audi
tiónem tu am, •et tlmui. 

Dómine, opus tuum, *in 
médio annórum vivffica il
lud: 

ln médio annórum no
tum fácies : *cum irátus 
fúeris, misericórdiae recor
dáberis. 

Deus ab Austro véniet, 
*et sanctus de monte 
Pharan: 

Opéruit caelos glória ejus: 
•et laudis ejus plena est 
terra. 

Splendor ejus ut lux erit : 
*córnua in mánibus ejus : 

Ibi abscóndita est for
ll* 
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*színe el6tt halad a halál, 

S a dögvész jár lába előtt. 
*Megáll, és megméri a föl
det, 

Tekintetével szétszórja a 
nemzeteket ; *és összetör
nek az örök hegyek, 

Meghajlanak az osreg1 
halmok *örökkévalóságá-
nak léptei alatt. · 

Nyomorúságban látom 
Etiópia sátrait, *reszketnek 
Mádián földéneksátorlap jai. 

Vajjon a folyókra harag
szol-e, Uram, *vagy a folyók 
ellen irányul-e bosszúd, 
vagy a tenger ellen haragod. 

Hogy felszállsz Iovaidra, 
*és diadalmas szekereidre? 

Feszítve megfeszíted íja
dat, *amint megesküdtél a 
törzseknek ; 

Folyókat hasítasz a 
földbe. Látásodra megren
dülnek a hegyek, *kiárad
nak az örvénylő vizek, 

Hallatja hangját a mély
ség, *magasra emeli kezét. 

Nap és hold megállnak 
hajlékukban, *nyilaid fé
nyességében; villogó Iánd
zsád ragyogásában letűn
nek. 

Bosszúságodban taposod 
a földet, *haragodban meg
bénítod a nemzeteket. 

Kivonulsz néped megsza
badítására, *felkentednek 
megszabadítására. 

Levered a gonosz házá-

titúdo ejus: •ante fáciem 
ejus ibit mors. 

Et egrediétur diábolus 
ante pedes ejus. *Stetit, et 
mensus est terram. 

Aspéxit, et dissótvit gen
tes : *et contríti sunt mon
tes saéculi. 

lncurváti sunt colles 
mundi, *ab itinéribus aeter
nitátis ejus. 

Pro iniquitáte vidi ten
tória Aethiópiae, *turba
búntur pelles terrae Má
dian. 

Numquid in flumínibus 
irátus es, Dómine? *aut in 
flumínibus furor tuus? vel 
in mari indignátio tua? 

Qui ascéndes super equos 
tuos : *et quadrígae tuae 
salvátio. 

Súscitans suscitábis ar
cum tuum: *juraménta 
tribubus quae Iocútus es. 

Flúvios seindes terrae: 
victérunt te, et doluérunt 
montes : *gurges aquárum 
tránsiit. 

Dedit abyssus vocem 
suam : *altitúdo manus 
suas levávit. 

Sol, et luna stetérunt in 
habitáculo, suo, *in luce 
sagittárum tuárum, ibunt 
in splendóre fulgurántis 
hastae tuae. 

In frémitu conculcábis 
terram : *et in furóre 
obstupefácies gentes. 

Egréssus es in salútem 
pópuli tui : *in salútem 
cum Christo tuo. 

Percussísti caput de 
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nak tetejét, *nyakig feltá
rod alapját. 

Megátkozod kormánypál
cáját, harcosainak fejét, 
*kik szélvészként törnek 
elő, hogy szétszórjanak en
gem; 

Kik újjonganak, *mint 
aki elnyeli rejtekhelyén a 
szegényt. 

Utat készítesz lovaidnak 
a tengerben, *a nagy vizek 
iszapjában. 

Mikor ezt hallottam, meg
rendült a belsőm, *e szóra 
megremegtek ajkaim. 

Korhadás hatolt csont
jaimba, *megremegtek lép
teim. 

Vajha én nyugton lehet
nék a szorongatás napján, 
*mely eljö az öt sanyargató 
népre! 

Mert nem virágzik majd 
akkor a fügefa, *és nem 
fakad rügy a szőllőkben ; 

Megcsal az olajfa termése, 
*s a szántóföldek nem hoz
nak éleimet ; 

Kivész az akolból a juh, 
*és nem lesz marha a jászo
loknál: 

Én azonban örvendezem 
az Úrban, *és vigadozom 
szabadító Istenemben. 

Az lsten, az úr az én 
erősségem, *és ö olyanná 
teszi lábamat, mint a 
szarvasét; 

És eljuttat engem magas
lataimra a Győzelmes, *mi
közben zsoltárt éneklek. 

Ant. Ha bajba jut a lel-

domo ímpii : *denudásti 
fundaméntum ejus usque 
ad collum. 

Maledixísti sceptris ejus, 
cápiti bellatórum ejus, 
*veniéntibus ut turbo ad 
dispergéndum me. 

Exsultátio eórum *sicut 
ejus, qui dévorat páuperem 
in abscóndito. 

Viam fecísti in mari equis 
tuis, *in tuto aquárum mul
tárum. 

Audívi,·et conturbátus est 
venter meus: *a voce 
contremuérunt lábia mea. 

lngrediátur putrédo in 
őssibus meis, *et subter me 
scáteat. 

Ut requiéscam in die 
tribulatiónis : *ut ascén
dam ad pópulum aceinctum 
nostrum. 

Ficus enim non florébit: 
*et non erit germen in 
víneis. 

Mentiétur opus ollvae : 
*et arva non áfferent cibum. 

Abscindétur de ovíli pe
cus : *et non erit arrnén
tum in praesépibus. 

Ego autern in Dórnino 
gaudébo : *et exsultábo in 
Deo jesu meo. 

Deus Dóminus fortitúdo 
mea : *et ponet pedes meos 
quasi cervórum. 

Et super excélsa mea 
dedúcet me victor *in psal
mis canéntem. 

Ant. Cum conturbáta 
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kem, Uram, emlékezzél 
meg irgalmasságodróL 

Ant. Emlékezzél meg, 
*Uram, rólam, ha majd or
szágodba jutsz. 

I47· zsoUár. 

Dicsérd az Urat, jeruzsá
lem, "'dicsérd Sion, Iste· 

n edet. 
Mert ő erősekké teszi ka

puid zárait, *megáldja ben
ned fiaidat. 

Békességet ad határaid
nak *és kövér búzával jól
lakat. 

EikOldi szavát a földre, 
*gyorsan fut az ő beszéde. 

Olyan havat ad, mint a 
gyapjú *és szórja a zuzma
rát, mínt a hamut. 

Hullatja, mint a morzsát, 
jegét, *ki állhatja ki hide
gét? 

De ha elküldi igéjét, fel
olvasztja őket, *szelének fu
vall atára folyni kezdenek a 
vizek. 

Közli Jákobbal igéjét, 
*Izraellel törvényeit és vég
zéseit. 

Nem tett igy semmi más 
nemzettel, •nem ismertette 
meg őket rendeleteiveL 

Ant. Emlékezzél meg, 
Uram, rólam, ha majd or
szágodba jutsz. 

-,. A sötétségbe helye
zett engem. 

ij. Mint a régen meghol
takat. 

Ant. Feje fölé •helyezték 

fúerit ánima mea, Dómine, 
misericórdiae memor eris. 

Ant. Meménto mei, *Dó
mine, dum véneris in reg
num tuum. 

Psalmus r 47. 
T au da, jerúsalem, Dómi
L num : *lauda Deum 
tuum, Sion. 

Quóniam confortávit se
ras portárum tuárum : *be
nedfxit fíliis tuis in te. 

Qui pósuit fines tuos 
pacem : *et ádipe fruménti 
sátiat te. 

Qui emittit elóquium 
suum terrae : *velóciter 
currit sermo ejus. 

Qui dat nivem sicut la
nam : *nébulam sicut cine
rem spargit. 

Mittit crystállum suam 
sicut buccéllas : *ante 
fáeiem frfgoris ejus quis 
sustinébit? 

Emittet verbum suum, 
et liquefáeiet ea : *flabit 
spirítus e jus, et fluent aquae. 

Qui annúntiat verbum 
suum jacob: *justltias, et 
judieia sua Israel. 

Non fecit táliter omni 
natióni : *et judieia sua 
non manifestávit eis. 

Ant. Meménto mei, Dó
mine, dum véneris in reg
num tuum. 

-,. Collocávit me in ob
scúris. 

ij. Sicut mórtuos saéculi. 

Ant. Posuérunt *super 
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ügyét e felírással : A názá- caput ejus CllUsam ipsfus 
reti jézus, a zsidók királya. scriptarn : jesus Nazarénus, 

Rex judaeórum. 

Zakariás éneke. 
(L. 41. old.) 

Ant. Feje fölé helyezték 
ügyét e felírással : A názá
reti jézus, a zsidók királya. 

Canticum Zachariae. 
(Pag. 41.) 

Ant. Posuérunt super ca
put ejus causam ipsfus 
scriptarn : jesus Nazaré
nus, Rex judaeórum. 

Ezutlln a Laudest ugyanúgy fejezzük be, mint nagycsütörtökön. 
(L. J 22. old.) 

Az órákra. 
A Primát, Tertlét, Sextát, Nonát ugyanúgy mondjuk, mínt nagy

csütörtökön, az ott jelölt vAitozással. (L. J 25. old.) 

Vecsernyére. 
Mindent úgy mondunk, mint nagycsütörtökön. (L. 126. old.) 

A Completoriumra. 
Mindent úgy mondunk, mint nagycsütörtökön. (L. J32. old.) 

A Matutlnumra. Ad Matutinum. 
Csendben elmondjuk a Miatyán- Dictis secre to Pater noster, Ave 
kol, az Odvörlégy Máriát és a Hi- Maria et Credo, absolute incipi
srekegytl, s azután következik az tur ab An tiphona primi Psalmi. 

Els6 nocturnus. 
Ant. Épen azért nyugton 

•térek aludni és pihenni. 

4· zsoUár. 

Meghallgattál, igazságom 
Istene, valahányszor 

segítségül hívtalak, •tágas
ságra változtattad szoron
gatásomat; 

ln l Nodurno. 
Ant. ln pace •in idfpsum, 

dórmiam et requiéscam. 

Psalmus 4-

cum invocárem exaudívit 
me Deus justitiae meae: 

•in tribulatióne dilatásti 
mihi. · 
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Könyörülj hát rajtam *és 
hallgasd meg imámat. 

Emberek fiai, meddig 
lesztek megátalkodottak ? 
* Miért szerettek hiábavaló
ságot, hajszoltok hazugsá
got? 
, Tudjátok meg, hogy az 
Ur csodálatosan vezérli 
szen.tjét, *meghallgat engem 
az Ur, ha hozzá kiáltok. 

Ne vétkezzetek, bármint 
haragusztok, *bánjátok meg 
nyugvóhelyeteken, amit ma
gatokban mondtok. 

Áldozzatok igaz áldoza
tokat, s az Úrba vessétek 
bizalmatokat. *Sokan mond
ják : Ki mutat jót nekünk? 

Am mi, Uram, arcod fé
nyességének jeiét viseljük. 
•örömöt adtál szívembe, 

Míg az ő gazdagítójuk 
*csak gabonájuk, boruk és 
olajuk termése. 

Epen azért nyugton térek 
*aludni és pihenni, 

Mert te, Uram, kivált
képen *megerősítettél re
ménységemben. 

Ant. Epen azért nyugton 
térek aludni és pihenni. 

Ant. Lakozhatik majd 
*sátrad ban s tartózkodhatik 
szent hegyeden. 

I 4· zsoltár. 

Uram, ki lakozhatik sát
radban, *ki tartózkod

hatik szent hegyeden? 

Az, aki szeplőtelenül jár, 
*és igazságot cselekszik; 

Miserére mei, *et exáudi 
oratiónem meam. 

Fílii hórninum, úsque
quo gravi corde? *ut quid 
dilígitis vanitátern, et quaé
ritis mendácium? 

Et scitóte quóniam mi
rificávit Dóminus sanetum 
suum : *Dóminus exáudiet 
me cum elamávera ad eum. 

lrascímini, et nolíte pec
cáre : *quae dícitis in cór
díbus vestris, in cubílibus 
vestris compungímini. 

Sacrificáte sacrifidum 
justitiae, et speráte in Dó
mino. *Multi dicunt: Quis 
osténdit nobis bona? 

Signátum est super nos 
lumen vultus tui, Dómine: 
*dedísti laetitiarn in corde 
meo. 

A fructu fruménti, vini, 
et ólei sui *multiplicáti sunt. 

ln pace in idípsum *dór
miam, et requiéscam ; 

Quóniarn tu, Dómine, 
singuláriter in spe "'con
stituísti me. 

Ant. In pace in idípsum, 
dórrniam et requiéscam. 

Ant. Habitábit *in taber
nácula tuo, requiéscet in 
monte sancto tuo. 

Psalmus I4. 

Dómine, quis habitábit 
in tabernáculo tuo? 

*aut quis requiéscet in 
monte sancto tuo? 

Qui ingréditur sine má
cula, •et operátur justítiam: 
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Ki igazat gondol szívében, 
*nyelvével nem követ el ál
nokságot; 

Felebarátjának nem tesz 
rosszat, *embertársa gyalá
zásának hitelt nem ad ; 

Aki elött a gonosz nem ér 
semmit, *de nagyra tartja 
azokat, kik az Urat félik. 

Ki ha esküszik felebarát
jának, meg nem csalja, 
*pénzét nem adja kamatra, 
s vesztegetö ajándékot nem 
fogad el az ártatlan ellen. 

Ki így teszen, *meg nem 
inog sohasem. 

Ant. Lakozhatik majd sát
radban és tartózkodhatik 
szent hegyeden. 

Ant. Testem *reménység
ben pihen. 

, I 5· zsoltár. 

Ovj meg engem, Uram, 
mert tebenned van re

ményem. *Mondom az úr
nak :Te vagy az én Istenem, 
Náladnál nagyobb javam 
nincsen. 

A szentekkel, kik orszá
gában vannak, *csodálato
san kielégiti minden óhaj
tásomat. 

Sok gyötrödése van azok
nak, *kik más isten után 
futkosnak. 

Nem veszek részt véres 
áldÓzataikban, *nevüket 
sem veszem ajkamra. 

Az úr az én örökségem 
és kelyhern osztályrésze, 

Qui lóquitur veritátern 
in corde suo, *qui non egit 
dolum in lingua sua : 

Nec fecit próximo suo 
malum, *et oppróbrium non 
aceépit advérsus próximos 
suos. 

Ad nihiium dcdúctus est 
in conspéctu ejus malignus: 
*timéntes autem Dóminum 
gloríficat : 

Qui jurat próximo suo, 
et non décipit, *qui pe
cúniam suam non dedit ad 
usúram, et múnera super 
innocéntem non accépit. 

Qui facit haec, *non 
movébitur in aetérnum. 

Ant. Habitábit in taber
nácula tuo, requiéscet in 
monte sancto tuo. 

Ant. Caro mea *requiés
cet in spe. 

Psalmus 15. 

Consérva me, Dómine, 
quóniam sperávi in te. 

*Dixi Dórnino: Deus meus 
es tu, quóniam bonórum 
meórum non eges. 

Sanctis, qui sunt in terra 
ejus, *mirificávit omnes vo
luntátes meas in eis. 

Multiplicátae sunt infir-
mitátes eórum : *póstea 
acceleravérunt. 

Non congregábo conventi
cula eórum de sanguinibus, 
*nec memor ero nóminum 
eórum per lábia mea. 

Dóminus pars hereditátis 
meae, et cálicis mei : *tu 
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•te adod vissza öröksége
met. 

A mérőzsinór pompás 
részt juttatott nekem, 
•valóban pompás nekem az 
én örökségem. 

Áldom az Urat, ki ezt 
megérttette velem, •veséim 
még éjjel is erre intenek 
engem. 

Szűntelenül magam előtt 
látom az Urat, •hisz ő áll 
jobbomon, hogy meg ne 
in~gjak. 

Orvend is a szlvem, uj
jong is a nyelvem, •sőt tes
tem is reménységben pihen: 

Mert nem hagyod az al
világban lelkemet, •s nem 
engeded, hogy romlást lás
son szented. 

Megmutatod az élet út
ját nekem, szlned előtt 
örömmel töltesz el engem, 
•és jobbodon mindvégig 
gyönyörűségem leszen. 

Ant. Testem reménység
ben pihen. 

"Y. Épen azért nyugodtan. 
f!z. Térek aludni és pi

henni. 
Miatyánk (végig csend

ben). 

jeremiás próféta siralmai
ból. 

Elsíi olvasmány. 
3, 22-30. 

Het. Az úr irgalma az, 
hogy el nem vesztünk, mert 
irgalmassága meg nem szű
nik. 

es, qui restltues hereditá
tem meam mihi. 

Funes cecidérunt mihi in 
praecláris : •étenim heré
unas mea praeclára est 
mihi. 

Benedicarn Dóminum, 
qui trlbuit mihi intelléctum: 
*lnsuper et usque ad noctem 
increpuérunt me renes mei. 

Providébarn Dóminum 
in conspéctu meo semper : 
•quóniam a dextris est 
mihi, ne commóvear. 

Propter hoc laetátum est 
cor meum, et exsultávit 
lingua mea : *lnsuper et 
caro mea requiéscet in spe. 

Quóniam non derelinques 
ánimam meam in inférno : 
•nec dabis sanetum tuum 
vidére corruptiónem. 

Notas mihi fecísti vias 
vitae, adimplébis me lae. 
tltia cum vultu tuo : •de
lectatiónes in déxtera tua 
usque in finem. 

Ant. Caro mea requiés
cet in spe. 

"Y. ln pace in idípsum. 
f!z. Dórmiam et requiés

cam. 
Pater noster (totum se

creto). 

De Lamentatióne jeremiae 
Prophétae. 

Lectio l. 
Cap. 3, 22-30. 

Heth. Misericórdiae Dó
mini quia non sumus con
súropti : quia non defecé
runt miseratiónes ejus. 
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Het. Megújul az minden 
reggel, nagy a te hűséged. 

Het. Az én osztályrészem 
az úr - mondja az én lel
kem- azért remélek benne. 

Tet. jó az úr azokhoz, 
akik benne blznak, a lélek
hez, mely őt keresi. 

Tet. jó hallgatva várni az 
Isten segítségére. 

Tet. javára van a férfiú
nak, ha igát hordoz ifjúsá
gától fogva. 

Jod. Üljön ma_gában és 
hallgasson, mert O helyezte 
azt reá. 

J od. Tegye száját a porba, 
talán van még reménység. 

Jod. Nyujtsa oda arcát 
annak, aki őt veri, teljék 
meg gyalázattal. 

jeruzsálem, Jeruzsálem, 
térj meg az Urhoz, a te 
Istenedhez. 
~· Mint a juhot a le

ölésre, úgy vitték, s mikor 
bántalmazták, nem nyi
totta meg száját : halálra 
adta magát, *Hogy életet 
adjon népének. 'f. Halálra 
adta lelkét, s a gonoszok 
közé számíttatott. Hogy. 

Második olvasmány. 
4, 1-6. 

Alef. Miként homályosult 
el az arany, miként válto
zott el a pompás szfnarany l 
Szétszórtan hevernek a szen
tély kövei minden utca szeg
Ietén l 

Bet. Sion dicső fiait, kik 
színarannyal értek fel, mi-

Heth. Novi dilúculo, 
multa est fides tua. 

Heth. Pars mea Dóminus, 
dixit ánima mea : proptérea 
exspectábo eum. 

Teth. Bonus est Dóminus 
sperántibus in eum, ánimae 
quaerénti illum. 

Teth. Bonum est praesto
tári cumsiléntiosalutáre Dei. 

Teth. Bonum est viro, 
cum portáverit jugum ab 
adolescéntia sua. 

Jod. Sedébit solitárius, 
et tacébit : quia levávit 
super se. 

Jod. Ponet in púlvere os 
suum, si forte sit spes. 

Jod. Dabit percutiénti se 
maxíllam, saturábitur op
próbriis. 

jerúsalem, jerúsalem, 
convértere ad Dóminum, 
Deum tuum. 

~· Sicut ovis ad aceisi
ónern ductus est, et dum 
male tractarétur, non 
apéruit os suum : tráditus 
est ad mortem, *Ut vivi
ficáret pópulum suum. 'f. 
Trádidit in martem ánimam 
suam, et inter scelerátos 
reputátus est. Ut. 

Lectio ll. 
Cap. 4, 1-6. 

Aleph. Quómodo obscurá
tum est aurum, mutátus est 
color óptimus, dispérsi sunt 
tápides sanctuárii in cápite 
ómnium plateárum? 

Beth. Filii Sion Inclyti, et 
amícti auro primo : quó-
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ként tekintették agyagedé
nyeknek, a fazekas keze mű
veinek! 

Gimel. Még a sakálok is 
odanyujtják emlőiket, hogy 
táplálják kicsinyeiket ; az 
én népem leánya kegyetlen, 
mint a struccmadár a siva
tagban. 

Dálet. A csecsemő nyelve 
az ínyéhez tapadt szomjú
ságában, a kisdedek kenye
ret kértek, de nem volt, ki 
szegne nekik ! 

He. Kik pompás ételeket 
ettek, az utcákon pusztulnak 
el, kik bíborban nevelked
tek, a szemétdombot ölelik. 

Vau. Mert nagyobb volt 
a gonoszsága népem leányá
nak Szodoma bűnénél, mely 
elpusztult egy szempillantás 
alatt, a nélkül, hogy kéz 
nyult volna hozzá. 

Jeruzsálem, jeruzsálem, 
térj meg az Úrhoz, a te 
Istenedhez. 

lj>. Kelj fel, jeruzsálem, 
s vesd Ie az öröm ruháit, öl
tözzél hamuba és szőrzsákba, 
*Mert benned ölték meg Iz
rael szabadítóját. r. Foly
janak, mint a patak, éjjel
nappal könnyeid, s meg ne 
pihenjen szemed fénye. 
Me rt. 
Kezdődik jeremiás próféta 

imádsága. 
Harmadik olvasmány. 

5, 1-11. 

Emlékezzél meg arról, 
Uram, hogy mi történt 

velünk, nézd és lásd gyalá-

modo reputáti sunt in vasa 
téstea, opus máiluum fí
guli 

Ghimel. Sed et lámiae nu
davérunt mammam, facta
vérunt cátulos suos : filia 
pópuli mei crudélis, quasi 
strúthio in desérto. 

Daleth. Adhaésit lingua 
lacténtis ad palátum ejus 
in siti : párvuli petiérunt 
panem, et non erat qui 
frángeret eis. 

He. Qui vescebántur vo
luptuóse, interiérunt in viis: 
qui nutriebántur in cróceis, 
amplexáti sunt stércora. 

Vau. Et major effécta est 
iniquitas fíliae pópulj mei 
peccáto Sodomórum, quae 
subvérsa est in moménto, 
et non cepérunt in ea ma
nus. 

Jerúsalem, jerúsalem, 
convértere ad Dóminum, 
Deum tuum. 

lj>. jerúsalem, surge, et 
éxue te véstibus jucundi
tátis : indúere cínere et 
cilício, *Quia in te occisus 
est Salvátor Israel. r. De
duc quasi torréntem lácri
mas per diem et noctem, 
et non táceat pupílla óculi 
tui. Quia. 
lncipit Orátio jeremíae 

Prophétae. 
Lectio lll. 

Cap. 5, 1-11. 

Recordáre, Dómine, quid 
aceiderit nobis : intu

ére, et réspice oppróbrium 



MATUTINUM 173 

zatunkat. Örökrészünk má
sokra szállott, házaink ide
genekre. Apátlan árvákká 
lettünk, anyáink olyanok, 
mint az özvegyek. Pénzért 
isszuk a saját vizünket, meg 
kell fizetnünk a saját fán
kat! Nyakra-főre kergetnek 
minket j ha elfáradunk,nyu
godni nem engednek. Egyip
tomnak nyujtottunk kezet 
s az asszíroknak, hogy jól
lakjunk kenyérrell Atyáink 
vétkeztek, és nincsenek 
többé, és mi viseljük gonosz
ságaikat! Szolgák uralkod
nak rajtunk, és nincs, ki 
megváltson kezükből ! Élet
veszéllyel hozzuk el kenye
rünket a pusztában levő 
kard elől. Bőrünk izzik, mint 
a kemence az égető éhség
től. Az asszonyokat meggya
lázták Sionban, s a szűzeket 
júda városaiban. 

jeruzsálem, jeruzsálem, 
térj meg az úrhoz, a te 
Istened hoz. 

Jl>. Gyászolj, népem, mint 
a szűz, jajgassatok, pászto
rok, hamuban és szörzsák
ban, *Mert eljött az úr nagy 
és igen · keserves napja. 
f.Övezzétek fel magatokat, 
papok, s gyászoljatok, oltár 
szolgái, hintsétek meg ma
gatokat hamuval. Mert. 
Gyászolj. 

Második nocturnus. 

nostrum. Heréditas nostra 
versa est ad aliénos : do
mus nostrae ad extráneos. 
Pupílli facti sumus absque 
patre, matres nostrae quasi 
víduae. Aquam nostrarn pe
c(mia bíbimus : ligna nostra 
prétio comparávimus. Cer
vidbus nostris minabámur, 
lassis non dabátur réquies. 
Aegypto dédimus manum, 
et Assyriis, ut saturarémur 
pane. Patres nostri pecca
vérunt, et non sunt : et nos 
iniquitátes eórum portávi
mus. Servi domináti sunt 
nostri : non fuit qui redírne
ret de manu eórum. ln 
animábus nostris afferebá
mus panem nobis, a fácie 
gládii in desérto. Pellis no
stra, quasi clíbanus exústa 
est a fácie tempestátum fa
mis. Mulíeres in Sion humi
Iiavérunt, et virgines in civi
tátibus juda. 

jerúsalem, jerúsalem, 
convértere ad Dóminum, 
Deum tuum. 

Jl>. Plange quasi virgo, 
plebs mea j ululáte, pastó
res, in cinere et cilício : 
*Quia venit dies Dómini 
magna et arnára valde. 
f. Accíngite vos, sacerdó
tes, et plángite, minístri 
altáris, aspérgite vos cínere. 
Quia. Plange. 

ln ll Nocturno. 
Ant. Táruljatok fel *örök Ant. Elevámini, *portae 

kapuk, hadd vonuljon be a aeternáles, et introíbit Rex 
dicsöség királya. glóriae. 
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23. zsoltár. 

Az úré a föld s ami azt be
tölti, •a földkerekség és 

minden lakója. 

Mert a tengerekre ő ala
pította, •s a folyók fölé ő 
állitotta. 

Ki mehet fel az úr he
gyére? *Ki állhat meg az ő 
szent helyén? 

Az, akinek keze ártatlan, 
kinek szfve tiszta, *ki ma
gát hiúságra nem adja, s 
nem tesz hamis esküt tár
sának. 

Az ilyen áldást nyer az 
úrtól, *s irgalmat azlsten
töl, az ő oltalmazójátóL 

Ez azok nemzedéke, kik 
őt keresik, *kik Jákob lste
nének arcát keresik. 

Táruljatok fel, hatalmas 
kapuk, táruljatok fel, örök 
kapuk, *hadd vonuljon be 
a dicsőség királya l 

Ki az a dicsőség királya? 
*Az erős és hatalmas úr, a 
harcban hatalmas úr. 

Táruljatok fel, hatalmas 
kapuk, táruljatok fel, örök 
kapuk, *hadd vonuljon be 
a dicsőség királya l 

Ki az a dicsőség királya? 
*A seregek Ura, ű a dicső
ség királya. 

Ant. Táruljatok fel örök 
kapuk, hadd vonuljon be a 
dicsőség királya. 

Ant. Hiszem, hogy meg
látom *az úr javait az élők 
földén. 

Psalmus 23. 

Dómini est terra, et pleni
túdo ejus : *orbis ter

rárum, et univérsi qui há
bitant in eo. 

Quia ipse super mária 
fundávit eum : *et super 
flúmina praeparávit eum. 

Quis ascéndet in montem 
Dómini? •aut quis stabit 
in loco sancto ejus? 

lnnocens mánibus et 
mundo corde, •qui non ac
cépit in vano ánimam suam, 
nec jurávit in dolo próximo 
su o. 

Hic accípiet benedictló
nem a Dórnino : *et miseri
córdiam a Deo, salutári suo. 

Haec est generátio quae
réntium eum, *quaeréntium 
fáciem Dei jacob. 

Attóllite portas, princi~ 
pes, vestras, et elevámini, 
portae aeternáles : *et in
troibit Rex glóriae. 

Quis est iste Rex glóriae? 
*Dóminus fortis et potens : 
Dóminus potens in proélio. 

Attóllite portas, prfnci
pes, vestras, et elevámini, 
portae aeternAles : *et in-· 
trolbit Rex glóriae. 

Quis est iste Rex glóriae? 
*Dóminus virtútum ipse 
est Rex glóriae. 

Ant. Elevámini, portae 
aeternáles, et introfbit Rex 
glóriae. 

Ant. Credo vidére *bona 
Dómini in terra vivéntium. 
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26. zsoltár. Psalmus 26. 

Az úr az én világosságom 
és üdvösségem : *kitől 

kellene félnem? 
Az úr oltalmazza élte

met : *kitől kellene remeg
nem? 

Ha közelednek felém a 
gonoszok, *hogy egyék hú
somat, 

Ellenségeim, akik szo
rongatnak, *maguk botla
nak meg és elesnek. 

Ha táborok kelnek is 
ellenem, •nem ijed meg szl
vem· 
H~ harc tárnati is elle

nem, *akkor is remény
kedem. 

Egyet kérek az úrtól, 
azért esedezem : *hadd lak· 
jam az úr házában éltem
nek minden napján_. 

Hadd lássam az Ur pom
páját, *hadd látogassarn 
templomát. 

Mert 6 elrejt hajlékában 
•a veszedelem idején ; meg
véd sátra rejtekében, 

Kősziklára emel fel en
gem, •s Igy fölemeli feje
met ellenségeim fölé. 

És én körüljárok és haj
lékában áldozatot matatok 
be diadalkiáltással, *ének
lek és zsoltárt zengek az 
úrnak. 

Halld meg, Uram, szó
zatomat, mellyel hozzád 
kiáltok, *könyörülj rajtam 
és hallgass meg engem l 

Neked szól szlvem, Téged 

Dóminus illuminátio mea, 
et salus mea, *quem 

timébo? 
Dóminus protéctor vitae 

meae, •a quo trepidábo? 

Dum apprópiant super 
me nocéntes, •ut edant car
nes meas: 

Qui tribulant me inimlci 
mei, *ipsi infirmáti sunt, 
et cecidérunt. 

Si consistant advérsum 
me castra, •non timébit cor 
meum. 

Si exsúrgat advérsum me 
proélium, *in hoc ego spe
rAbo. 

Unam pétii a Dómino, 
hane requíram, •ut inhábi
tem in domo Dómini ómni
bus diébus vitae meae : 

Ut videarn voluptAtem 
Dómini, •et visitem tem
plum ejus. 

Quóniam abscóndit me 
in tabernáculo suo : *in die 
malórum protéxit me in 
abscóndito tabernáculi sui. 

ln petra exaltávit me : 
•et nunc exaltávit caput 
meum super inimicos meos. 

Circulvi, et immolávi in 
tabernáculo ejus hóstiam 
vociferatiónis : *cantábo, et 
psalmum dicarn Dómino. 

Exáudl, Dómine, vocem 
meam, qua clamávi ad te : 
*miserére mei, et exáudi me. 

Tibi dixit cor meum, ex-
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keres tekintetem : *a te 
arcodat keresem, Uram ! 

Ne fordítsd el tölem ar
codat, *ne fordulj el hara
godban szolgádtól, 

Légy segítőm ; *ne hagyj 
el és ne vess meg engem, 
Istenem, én segítségem ! 

Hisz atyám és anyám is 
elhagyott, *de az úr fel
karolt. 

Mutasd meg nekem, Uram, 
törvényed útját, *és vezess 
engem a helyes ösvényre 
ellenségeim miatt. 

Ne adj át elleneim aka
ratának, *mert hamis tanuk 
támadnak ellenem, és ha
zudik a gonoszság önmagá
val szemben. 

f-!iszem, hogy meglátom 
az Ur javait *az élők földén. 

Remélj az úrban, légy 
férfias, *bátor legyen szí
ved, és bízzál az Úrban ! 

Ant. Hiszem, hogy meg
látom az úr javait az élők 
földén. 

Ant. Uram, *visszahoztad 
lelkemet az alvilágbóL 

29. zsoltár. 

Magasztallak, Uram, mert 
fölemeltél engem, *és 

nem engedted, hogy elle
neim örüljenek fölöttem. 

Hozzád kiáltottam, Uram, 
én Istenem, *és te meg
gyógyitottál engem. 

quisivit te fácies mea : *fá
ciem tuam, Dómine, requí
ram. 

Ne avértas táciern tuam 
a me : *ne declines in ira a 
servo tuo. 

Adjútor meus esto : *ne 
derelínquas me, neque de
spícias me, Deus, salutáris 
meus. 

Quóniam pater meus, et 
math mea dereliquérunt 
me: *Dóminus autern as
súmpsit me. 

Legern pöne mihi, Dó
mine, in via tua : *et dirige 
me in sémitam rectam pro
pter inimícos meos. 

Ne tradíderis me in áni
mas tribulántium me : 
*quóniam insurrexérunt in 
me testes iníqui, et mentita 
est iniquitas sibi. 

Credo vidére bona Dó
mini *in terra vivéntium. 

Exspécta Dóminum, vi
ríliter age : *et confortétur 
cor tuum, et sústine Dómi
num. 

Ant. Credo vidére bona 
Dómini in terra vivéntium. 

Ant. Dómine, *abstra
xísti ab ínferis ánimam 
meam. 

Psalmus 29. 

Exaltábo te, Dómine, quó
niam suscepist! me: *nec 

delectásti inimícos meos su
per me. 

Dómine, Deus meus, cla
mávi ad te, •et sanásti me. 
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Uram, visszahoztad lel
kemet az· al világból, •meg
mentettél engem azok kö
zül, kik a sírba szálltak. 

Zengjetek zsoltárt az úr
nak, ti az ő szentjei, *áld
játok szent emlékezetét ; 

Mert büntet ugyan ha
ragjában, *de jóakaratú 
élethossziglan. 

Este sírás tér be, *de 
reggelre vidámság. 

Míkor dúslakodtam, Igy 
száltam : *Nem fogok meg
inogni sohasem, 

Mert te, Uram, kegyes
ségedben •szilárddá tetted 
dicsőségemet. 

De te elfordítottad arco
dat tőlem, *és én megren
dültem. 

Ekkor, Uram, hozzád ki
áltottam, *és lstenemhez 
könyörögtem : 
Véremből mi hasznod 

lenne, *ha leszállnék a sír
verembe.? 

Vajjon a por magasztal
hat-e téged, *és hirdetheti-e 
hűségedet? . 

Meghallgatott az úr és 
megkönyörült rajtam,*meg
segített az úr engem. 

Sírásomat örömre fordí
tottad, *szörruhámat szét
szaggattad, vidámsággal 
öveztél körül, 

Hogy énekeljen neked 
dicsőségem, és szomorúság 
ne érjen engem. *Áldlak 
érte örökké, Uram, én Iste
nem! 

Officium. 

Dómine, eduxisti ab in
fémo ánimam meam : *sal
vásti me a descendéntibus 
in Iacum. 

Psállite Dómino, sancti 
ejus : *et confitémini me
móriae sanctitátis ejus. 

Quóniam ira in indigna
tióne ejus : *et vita in vo
luntáte ejus. 

Ad vésperum demorAbi
tur fletus : *et ad matuti
num laetitia. 

Ego autern dlxi in abun
dántia mea: *Non mové
bor in aetérnum. 

Dómine, in voluntáte tua, 
*praestitisti decóri meo vir
tútem. 

Avertlsti fáciem tuam a 
me, *et factus sum contur
bátus. 

Ad te, Dómine, clamábo : 
*et ad Deum meum depre
cábor. 

Quae utilitas in sánguine 
meo, *dum descéndo in 
corruptiónem? 

Numquid confitébitur 
tibi pulvis, *aut annuntlábit 
veritátern tuam? 

Audivit Dóminus, et mi
sértus est mei : *Dóminus 
factus est adjútor meus. 

Convertisti planctum 
meum in gáudium mihi : 
*conscidlsti saccum meum, 
et circumdedlsti me laeti
tia: 

Ut cantet tibi glória mea, 
et non compúngar: *Dó
mine, Deus meus, in aetér
num confitébor tibi. 

12 
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Ant. Uram, visszahoztad 
lelkemet az alvilágból. 

r. Te pedig, Uram, kö
nyörülj rajtam. :fl.. És álllts 
ismét talpra engem s én 
majd visszafizetek nekik. 

Miatyánk (csendben) 
Szent Ágoston püspök zsol

tármagyarázatából. 
A 63. zsolt. 7. vers. 

Negyedik olvasmány. 

Az ember szive felemelke
dik, de az lsten felOl

kerekedik. Ők azt mondo
gatják : }(i lát meg min
ket ? Gonoszságokat tervez
nek, felemésztik ármány
kodásban erejüket. 6, mint 
ember, hozzájárult terveik
hez, s hagyta, hogy mint 
embert, elfogják. Nem fog
hatták volna ugyanis el, 
ha nem lett volna ember, 
nem láthatták volna, ha 
nem lett volna ember, nem 
verhették volna, ha nem 
lett volna ember, nem fe
szlthették. volna keresztre 
s nem halhatott N ol na meg, 
ha nem lett volna ember. 
Hozzájárult tehát, mint em
ber, mindazokhoz a szen
vedésekhez, amelyek sem
mit sem értek volna el 
ellene, ha , nem lett volna 
ember. De ha ő nem lett 
volna ember, nem szaba
dult volna meg az ember. 

Ant. Dómine, abstraxlsti 
ab lnferis ánimam meam. 

r. Tu autem, Dómine, 
miserére mei. :fl.. Et resús
cita me, et retrfbuam eis. 

Pater noster (secreto) 
ExTractátu sanctiAugustini 

Episcopi super Psalmos. 
ln Psalmum 63 vers. 7. 

Lectio iv. 
A ccédet homo ad cor al
t-\ tum, et exaltábitur 
Deus. Illi dixérunt : Quis 
nos vidébit? Defecérunt 
scrutántes scrutatiónes, con
silia maia. Accéssit homo 
ad ipsa consllia, passus est 
se tenéri ut homo. Non 
enim tenerétur nisi homo, 
aut viderétur nisi homo, 
aut caederétur nisi homo, 
aut crucifigerétur, aut mo
rerétur nisi homo. Aceés
sit ergo homo ad illas om
nes passi ón es, quae in . illo 
nihil valérent, nisi esset 
homo. Sed si ille non esset 
homo, non liberarétur homo. 
Accéssit homo ad cor al tum, 
id est, cor secrétum, objí
ciens aspéctibus humánis 
hóminem, servans intus 
Deum : celans formam Dei, 
in qua aequális est Patri, 
et ófferens formam servi, 
qua minor est Patre. 

Mint embernek, szlve felemelkedett, azaz lí elrejtette 
szlvét, mert az emberi szemek elé mint embert álli
totta magát, istenségél pedig magába rejtette: el
rejtette isteni természetét, melyben egyenl{) az Atyá
val, s szolgai alakot öltött, melyben kisebb az Atyánál. 
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:ij. Eltávozott a mi pász
torunk, az élő víz forrása, 
és eltávozásakor a nap el
sötétedett. *De az is fog
ságba került, aki fogságban 
tartotta az első embert: 
ma a halál kapuit és zárait 
«;gyaránt széttörte a mi 
üdvözítllnk. 8'. Lerombolta 
ugyanis az alvilág börtöneit 
s megtörte az ördög hatal
mát. De. 

Ötödik olvasmány. 

Mit értek el ármánykodá
sukkal, amelyre erejü

ket fecsérelték, amikor még 
a már meghalt és eltemetett 
úrnak sírjához is öröket ál
lítottak? Azt mondották 
ugyanis Pilátusnak : Az a 
csaló- ezzel a névvel az úr 
jézus Krisztust illették, -
hogy vigasztalódjanak szol
gái, ha öket is csalóknak 
nevezik - azt mondották 
tehát Pilátusnak : az a csaló 
még életében azt mondotta : 
Harmadnapra feltámadok. 
Hagyd meg tehat, hogy őriz
zék a sirját harmadnapig, 
hogy el ne jöjjenek tanít
ványai s el ne lopják őt s 
azt ne mondják a népnek : 
Feltámadt halottaiból, -
mert ez az utóbbi tévedés. 
veszélyesebb lenne az első
nél. Pilátus azt mondotta 
nekik: Van 6rségtek, men
jetek és őrizzétek, ahogy 
tudjátok. Erre lik elmentek, 
s megerősítették a sirt örök
kel, és lepecsételték a követ. 

:ij. Ó h ti mindnyájan, kik 

:ij. Recéssit pastor nos
ter, fons aquae vivae, ad 
cujus tránsitum sol obscu
rátus est ; *Nam et ille 
captus est, qui captlvum 
tenébat primum hóminem: 
hódie portas mortis et seras 
páriter Salvátor noster di
srúpit. 8'. Destrúxit qui
dem claustra inférni, et sub
vértit poténtias diáboli. 
Nam. 

Lectio v. 

Quo perduxérunt illas 
scrutatiónes suas, quas 

perscrutántes, defecérunt, 
ut étiarn mórtuo Dórnino 
et sepúlto, custódes póne
rent ad sepúlcrum? Dixé
runt enim Piláto : Sedúctor 
ille ; hoc appellabátur nó
mine Dóminus jesus Chris
tus, ad saJátium servórum 
suórum, quando dicúntur 
seductóres ; ergo illi Piláto : 
Sedúctor ille, lnquiunt, di
xit adhuc vivens : Post tres 
dies resúrgam. jube Itaque 
custodlri sepúlcrum usque 
in diem tértium, ne forte 
véniant disclpuli ejus, et 
furéntur eum, et dicant 
plebi, Surréxit a mórtuis : 
et erit novissimus error pe
jor prióre. Ait illis Pilátus : 
Habétis custódiam, ite, cu
stodíte, sicut scitis. Illi au
tem abeúntes, muniérunt 
sepúlcrum, signántes lápi
dem cum custódibus. 

~. O vos omnes, qui tran
l 2* 
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jártok-keltek az úton, néz- sítis per viam, atténdite et 
zetek ide s lássátok, *Van-e vidéte. *Si est dolor simi
oly fájdalom, mint az én lis sicut dolor meus. t. At
fájdalmam? t. Nézzetek ide, téndite, univérsi pópuli, et 
valamennyien népek, s tás- vidéte dolórem meum. Si. 
sátok fájdalmamat. Van-e. 

Hatodik olvasmány. Lectio vi. 

Aslrhoz katonákat állítot- posuérunt custódes míli
tak örökül. Am a föld tes ad sepúlcrum. Con

megrendült és az úr fel- cússa terra Dóminus resur
támadt, s olyan csodák tör- réxit : mirácula facta sunt 
téntek a sir körül, hogy tália circa sepúlcrum, ut et 
maguk a katonák, akik lír- ipsi mílites, qui custódes 
ködni jöttek, tanuskodhat- advénerant, testes fíerent, 
tak volna róla, ha igazat si vellent vera nuntiáre. 
akartak volna mondani. De Sed avarítia illa, quae capti
az a kapzsiság, amely Krisz- vávit disclpulum cómitem 
tus kisérő tanítványát fog- Christi, captivávit et mlli
lyul ejtette, az őrködő ka- 1 tem custódem sepúlcri. Da
tonát is fogságba ejtette. mus, ínquiunt, vobis pe
Pénzt adunk nektek,-mon- cúniam : et dícite, quia, vo
dották - csak mondjátok, bis dormiéntibus, vené
hogy míg aludtatok, eljöt- runt discípuli ejus, et abstu
tek tanítványai és elvitték lérunt eum. Vere defecérunt 
öt. Valóban elfecsérelték scrutántes scrutatiónes. 
az ármánykodók ármány- Quid est quod dixlsti, o 
kodásukkal erejüket. Mert infélix astútia? Tantúrnoe 
mit is mondtál, ó szeren- déseris lucern consllii pic
csétlen ravaszság? Annyira tátis, et in profúnda versú
elhagyod az üdvös tanács tiae demérgeris, ut hoc dl
világosságát s annyira mé- eas: Dícite, quia, vobis dor
lyen süllyedsz a fondorko- miéntibus, venérunt disci
ctás örvényeibe, hogy azt puli ejus, et abstulérunt 
mondod : Mondjátok, hogy eum? normiéntes testes ád
míg aludtatok, eljöttek ta- hibes? vere tu ipse obdor· 
nítványai s elvitték öt? místi, qui scrutándo tália 
Alvó tanukra hivatkozol? defecísti. 
Bizony, te magad aludtál, 
mikor ilyen ármánykodásra fecsérelted erőidet. 

:&. Ime, mikép hal meg :&. Ecce, quómodo mon-
az igaz, s senki sem veszi tur justus, et nemo pércipit 
szívére, kivégzik az igaz fér- corde: et viri j usti tollún
fiakat, es senki sem törődik tur, et nemo considerat ; a 
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vele, a gonoszság színe elől 
elvétetett az igaz *És em
léke békességben lesz. P. 
Mint a bárány a nyírbja 
előtt, elnémult s nem nyi
totta meg száját, a szoron
gatástól és az Itélettől meg
szabadlttatott. És. Ime. 

Harmadik nocturnus. 
Ant. Az lsten segít en

gem •s az úr oltalmazza 
lelkemet. 

53· zsoltdr. 

Isten, szabadits meg en
gem nevedben, *hatal

maddal szolgáltass igazságot 
nekem! 

lsten, hallgasd meg imád
ságomat, *fogadd füledbe 
szájam beszédeit. 

Mert idegenek keltek föl 
ellenem, életemre erőszako
sak törnek, *kik Istenre 
nem tekintenek. 

lm azonban az lsten se
git engem, •s az úr oltal
mazza lelkemet. 

Fordltsd a rosszat ellen
ségeimre, *igazságodban ve
szítsd el 6ket. 

Készségesen áldozom 
majd neked, •és hálát adok, 
Uram, jóságos nevednek; 

Mert minden nyomorúság
ból kiragadsz engem, *és 
szemern lenézheti ellensé
geimet. 

Ant. Az lsten segit en
gem s az úr oltalmazza 
lelkemet. 

fácie iniquitAtis sublátus 
est justus: *Et erit in pace 
memória ejus. P. Tam
quam ·agnus coram tQn
dénte se obmútuit, et non 
apéruit os suum: de an
gústia, et de judício sub
Iátus est. Et. Ecce. 

In Ill Nocturno. 
Ant. Deus ádjuvat me, 

*et Dóminus suscéptor est 
ánimae meae. 

Psalmus 53. 
·Deus, ín nómine tuo sal

vum me fac : *et in 
virtúte tua júdica me. 

Deus, exáudi oratiónem 
meam: *áuribus pércipe 
verba oris mei. 

Quóniam aliéni ínsurrexé
runt actvérsum me, et fortes 
quaesiérunt ánimam meam: 
•et non proposuérunt Deum 
ante conspéctum suum. 

Ecce enim, Deus Adjuvat 
me : •et Dóminus suscép
tor est Animae meae. 

Avérte maia inimlcis 
meis : •et ín veritáte tua 
dispérde illos. 

Voluntárie sacrificábo 
tibi, *et confitébor nómini 
tuo, Dómine : quónia~ bo
num est: 

Quóniam ex omni tribu
latióne eripuísti me : *et 
super inimícos meos despé
xít óculus meus. 

Ant. Deus ádjuvat me, 
et Dóminus suscéptor est 
á ni ma e me ae. 
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Ant. Lakóhelye Sálemben 
*vagyon, lakása a Sionon. 

75· zsoltdr. 

Ismeretes júdában az ls
ten, *nagy a neve Iz

raelben. 
Lakóhelye Sálemben va

gyon, *lakása a Sionon. 

Ott tört össze hatatmas 
íjakat, *pajzsot, kardot és 
háborút. 

Ragyogó vagy te, - fen
ségesebb, mint az örök he
gyek, *megrettentek tőled 
mind az oktalan szlvűek ; 

Álomba merültek,*és mit
sem találtak kezükben mind 
a gazdag emberek. 

Feddésedtől, jákobnak 
Istene, •a lovasok álomba 
estek. 

Rettenetes vagy te, ki 
állhat ellened, *ha haragod 
felgerjed? 
Amennyből hallattad lté

letedet, *a föld megrendült 
és elcsöndesedett, 

Míkor az Isten ltéletre 
kelt, *hogy megszabadítson 
a földön minden szelfdet. 

Mert az ember gondolata 
is téged dicsőit, *s ünnep
napot ülnek neked, kiket 
haragod megkimélt 

Tegyetek fogadalmat és 
rójátok le az úrnak, Istene
teknek, *mind, kik körü
lötte vagytok, ajándékot vi
gyetek 

Ant. ln pace *factus est 
locus ejus, et in Sion habi
tátio ejus. 

Psalmus 75. 

Notus in judaéa Deus: 
*ln Israel magnum nor 

men ejus. 
Et factus est in pace lo

cus ejus : *et habitátio ejus 
in Sion. 

Ibi contrégit poténtias 
árcuum, *scutum, gládium, 
et bellum. 

lllúminans tu mirabiliter 
a móntibus aetérnis : *tur
báti sunt omnes insipiéntes 
corde. 

Dormiérunt somnum su
um : *et nihil invenérunt 
omnes viri dívitiárum in 
mánibus suis. 

Ab increpatióne tua, 
Deus jacob, *dormitavé
runt qui ascendérunt equos. 

Tu terrfbilis es, et quis 
resístet tibi? *ex tunc ira 
tua. _ 

De caelo auditum feclsti 
judícium: *terra trémuit 
et quiévit, 

Cum exsúrgeret in judi
dum. Deus, *ut salvos fá
ceret omnes mansuétos ter
rae. 

Quóniam cogitátio hó
minis confitébitur tibi : *et 
relíquiae cogitatiónis diem 
festum agent tibi. 

Vovéte, et réddite Dó
mino, Deo vestra : •omnes, 
qui in circúitu ejus affértis 
múnera. 
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A Rettenetesnek, ki meg
töri a fejedelmek bátorsá
gát, *ki rettenetes a föld ki
rályai iránt l 

Ant. Lakóhelye Sálemben 
vagyon, Jakása a Sionon. 

Ant. Olyanná lettem, 
•mint akinek segftsége nin
csen, védtelen lettem, mi
ként a halottak. 

Terribiii et ei qui aufert 
spíritum prlncipum, •ter
ríbili apud reges terrae. 

Ant. In pace factus est 
locus ejus, et in Sion habi
tátio ejus. 

Ant. Factus sum *sicut 
homo sine adjutório, inter 
mórtuos liber. 

87. zsoltdr. Psalmus 87. 

Uram, szabaditAsom Is- Dómine, Deus salútis 
tene, *éjjel-nappal kiál- meae : •in die clamávi, 

tok előtted. et nocte coram te. 
Hadd jusson imádságom Intret in conspéctu tuo 

szined elé, *hajtsd füledet orátio mea : *inclfna aurem 
könyörgésemre. tuam ad precem meam : 

Mert fájdalommal van Quia repiéta est malis 
tele a lelkem, *és életem az ánima mea : *et vita mea 
alvilághoz közeledik. inférno appropinquávit. 

A slrba szállók közé szá- Aestimátus sum cum de
mftanak engem, *Olyanná scendéntibus in lacum : *fa
lettem, mint akinek segít- ctus sum sicut homo sine 
sége nincsen. Védtelen Jet- adjutórío, inter mórtuos 
tem, miként a halottak, liber. 

Mint a megöltek, akik a Sicut vulneráti dormiéntes 
sírban alszanak, kikről in sepúlcris, quorum non es 
többé meg nem emlékezel, memor ámplius : *et ipsi de 
*és kiket kezed eltaszltott. manu tua repúlsi sunt. 

Letettek engem a verem Posuérunt me in Jacu in
aljára, *a sötétségbe s a ha- ferióri : *in tenebrósis, et 
!ál árnyékába. in umbra mortis. 

Reám nehezedett a te ha- Super me confirmátus est 
ragod, . *reám zúdltottad furor tuus : *et omnes flu
minden hullámodat. ctus tuos induxlsti super me. 

Eltávolltottad tőlem is- Longe feclsti notos meos 
merőseimet, *s ők megútái- a me : *posuérunt me ab-
tak engem ; ominatiónem sibi. 

Fogságba kerültem, nin- Tráditus sum, et non 
csen menekvésem, *elbá- egrediébar : *óculi mei lan
gyad az inségtől szemem. guérunt prae inópia. 

Uram, egész nap tehoz- Clamávi ad te, Dómine, 
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zád kiáltok, *feléd terjesz
tem kezemet ; 

Vajjon holtakon művelsz-e 
csodákat ? •avagy feltá
masztják-e az orvosoka holta
kat, hogy téged dicsérjenek? 

Vajjon hirdetik-e a sirban 
kegyességedet, •az enyészet 
helyén hűségedet. 

Vajjon ismerik-e csodái
dat a sötétség helyén, *s 
igazságodat a feledésföl dén? 

Uram, én hozzád kiáltok, 
*kora reggel eléd száll imád
ságom. 

Miért veted meg, Uram, 
imádságom? * Miért fordí
tod el tőlem arcodat? 

Ifjúkorom óta szegény 
vagyok és fájdalommal tele, 
*mióta felnőttem, szégyent 
és gyalázatot hordozok. 

Átcsapott rajtam hara
god, *és megrenditettek en
gem borzalmaid. 

Körülvesznek engem 
egész nap, miként a vizek, 
*mindenünnen körülvesz
nek. 

És te el távolitottad tőlem 
barátomat és társamat, 
*nyomorúságomtól ismerő
seimet! 

Ant. Olyanná lettem, 
mint akinek segítsége nin
csen, védtelen lettem, mi
ként a halottak. 

f. Lakóhelye Sálemben 
vagyon lj>. Lakása a Sionon. 

Miatyánk (végig csend
ben). 

tota die : *expándi ad te 
manus meas. 

Numquid mórtuis fácies 
mirabilia: *aut médici sus
citábunt, et confitebúntur 
tibi? 

Numquid nanábit áJi
quis in sepúlcro misericór
diam tuam, *et veritátern 
tuam in perditióne? 

Numquid cognoscéntur 
m ténebris mírabilia tua, 
*et justitia tua in terra 
obliviónis? 

Et ego ad te, Dómine, 
clamávi : *et mane orátio 
mea praevénlet te. 

Ut· quid, Dómine, re pél
lis oratiónem meam : *avér
tis fáciem tuam a me? 

Pauper sum ego, et in 
labóribus a juventúte mea : 
*exaltátus autem, humiliá
tus sum et conturbátus. 

ln me transiérunt irae 
tuae : *et terróres tui con
turbavérunt me. 

Circumdedérunt me sicut 
aqua tota die : *circum
dedérunt me simul. 

Elongásti a me amícum 
et próximum : *et notos 
meos a miséria. 

Ant. Factus sum sicut 
homo sine adjutório, inter 
mórtuos liber. 

f. ln pace factus est 
locus ejus. lj>. Et in Sion 
habitátio ejus. 

Pater noster (totum se
creto). 
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Szent Pál apostolnak a De Epistola beáti Pauli 
zsidókhoz Irt leveléből. Apóstali ad Hebraéos. 

Hetedik olvasmány. 
9, 11-14. 

K rísztus azonban, mint a 
jövendő javak főpapja 

jelenvén meg, a nagyobb és 
tökéletesebb, nem kézzel 
készített, azaz nem ebből a 
világból való sátoron át, 
nem is bakok vagy borjak 
vére által, hanem a saját 
vére által ment be egyszer
smindenkorra a szentélybe, 
örök váltságot szerezve. 
Mert ha bakok és bikák 
vére, és az üszőnek elhintett 
hamva a fertőzötteket meg
szenieli a test megtisztulá
sára, mennyivel inkább 
fogja Krisztus vére, ki a 
Szentlélek által' önmagát 
hozta áldozatul szeplőtele
nül Istennek, megtisztítani 
lelkiismeretünket a holt cse
lekedetektől, hogy az élő 
lstennek szolgáljunk! 

"&· Felkeltek a föld kirá
lyai, egybegyültek a fejedel
mek *Az úr ellen és az{! fel
kentje ellen. r. Miért agyar
kodnak a nemzetek s miért 
gondolnak hiábavalóságo
kat a népek? Az úr ellen. 

Nyolcadik olvasmány 
' 9, 15-18. 

Es ezért új szövetségnek 
a közvetft{!je ő, hogy 

halálát az első szövetség 
alatt történt törvényszegé-

Lectio vll. 
Cap. 9, 11-14. 

Christus assistens Pónti
fex futurórum bonó

rum, per ámplius et perféc
tius tabernáculum non ma
nufáctum, id est, non hujus 
creatiónis : neque per sán
guinem hircórum aut vitu
lórum, sed per próprium 
sánguinem introívit semel 
in Sancta, actérna redemp
tióne invénta. Si enim san
guis hircórum, et taurórum, 
et cinis vítulae aspérsus in
quinátos sanctifica t ad emun
datiónem carnis : quanto 
m<l;gis san~uis Christi, 
qui per Spiritum San
etum semetipsum óbtulit 
immaculátum Deo, emun
dábit consciéntiam nostrarn 
af> opcribus mortuis, ad 
serviéndum Deo vivénti? 

"&· Astitérunt reges ter
rae, et príncipes convené
runt in unum, *Advérsus 
Dóminum, etadvt'rsus Chris
tum ejus. r. Quare fre
muérunt gentes, et pópuli 
meditáti sunt inánia? Ad
vérsus. 

Lectio vili. 
Cap. 9, 15-18. 

Et ideo novi Testaménti 
mediátor est : ut, morte 

intercedénte, in redemptió
nem eárum praevaricatió-
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sek váltságáért közbevet
vén, a hivatottak az örökké
tartó örökségnek Igéretét el
nyerjék. Mert ahol végren
delet van, szükséges, hogy 
bekövetkezzék a végrendel
kező halála. Mert a végren
delet csak halál esetén jog
erős, különben pedig még 
nem érvényes, mlg él a vég
rendelkező. Ezért az első 
sem avattatott fel vér nél
kül. 

Jl.. A sirba szállók közé 
számitanak engem*Oiyanná 
lettem, mint akinek segít
sége nincsen, védtelen let
tem, miként _ a halottak. 
"f, Letettek engem a verem 
aljára, a sötétségbe s a halál 
árnyékába. Olyanná lettem. 

Kilencedik olvasmány. 
9, 19-22. 

Mert Mózes is, miután fel
olvasta a törvénynek 

minden parancsát az egész 
népnek, vevén a borjak és 
bakok vérét, vizzel és vö
rös gyapjúval és izsóppal 
meghinté magát a könyvet 
és az egész népet, mondván: 
Ez a vére a szövetségnek, 
melyet az lsten számotokra 
rendelt. És a sátort is és az 
isteni tiszteletnek minden 
eszközét hasonlóképen meg
hintette vérrel, és majd
nem minden dolog vérrel 
tisztíttatik meg a törvény 
szerint, és vérontás nélkül 
nincs banbocsánat 

Jl.- Miután eltemették az 
Urat, lepecsételték a sirt s 

num, quae erant sub prióri 
Testaménto, repromissió
nem accípiant, qui vocáti 
sunt aetérnae hereditátis_ 
Ubi enim testaméntum est: 
mors necésse est intercé
dat testatóris_ Testaméntum 
enim in mórtuis confirmá
tum est : alióquin nondum 
valet, dum vivit qui testá
tus est. Unde nec primum 
quidem sine sánguine dedi
cátum est_ 

Jl.. Aestimátus sum cum 
descendéntibus in lacum : 
*Factus sum sicut homo 
sine adjutório, inter mór
tuos liber. P"- Posuérunt me 
in lacu irfferióri, in tenebró
sis, et in umbra mortis. 
Factus_ 

Lectio ix. 
Cap_ 9, 19-22-

T ectio enim omni man
L dáto Legis a Móyse uni
vérso pópulo : accipiens sán
guinem vitulórum, et hir
córum cum aqua et lana 
coccínea, et hyssópo : ipsum 
quoque librum, et omnern 
pópulum aspérsit, dicens : 
Hic sanguis Testaménti, 
quod mandávit ad vos Deus. 
Etiam tabernáculum, et 
ómnia vasa ministérii sán
guine simíliter aspérsit : et 
ómnia paene in sánguine 
secándum legern mundán
tur : et sine sán~uinis effu
sióne non fit remissio. 

Jl.. Sepúlto Dómino, sig
nátum est monuméntum, 
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követ hengeritettek a sir 
szája elé. *És katonákat 
állitottak oda, hogy llrizzék 
őt. f. A papi fejedelmek Pi
látus elé járultak és kérték 
őt. És. Miután. 

volvéntes lápidem ad ós
tium monuménti: *Ponén
tes mllites; qui custodlrent 
illum. f. Aceedéntes prin
cipes sacerdátum ad Pilá
tum, petiérunt illum. Po
néntes. Sepúlto. 

Ha a Matutinumot elválasztjuk i Si Matutinum extra Chorum a 
a Laudestl31, elmondjuk a Re-· Laudibusseparetur,subjungitur 
spice kezdetú könyörgést (124. Oratio Réspice, quáesumus, 
old.), a Laudes ell3tt pedig Dómine, pag. 124, et Laudes, 
csendben a Mlatyánkot és az dictis secreto Pater noster et 

Üdvözlégy Máriát. Ave Maria, absolute a prima 
Antiphona incipiuntur. ---

A Laudesre. 
Ant. Ó h halál, *halálod le

szek és harapásod ó alvilág. 
50. zsoltflr, (L. 123. old.) 
Ant. ó halál, halálod le

szek és harapásod ó h alvilág. 

Ant. Siratják őt, *mint ~z 
egyszülöttet, mert az Ur 
ártatlanja megöletett. 

9I. zsoltdr. 

Jó dolog az Urat dicsérni, 
*nevednek, óh Fölséges 

énekét zengeni, 
Hirdetni reggelenkint ke

gyelmedet, *éjjelente hűsé
gedet. 

Tlz húros lanttal, koboz
zal, *énekszóval, citarával; 

Mert megörvendeztettél, 
Uram, műveddel, •s ujjon
gok kezed tetteinek. 

Mily nagyok, Uram, mű
veid, *felette mélységesek 
gondolataid l 

Ad Laudes. 
Ant. O mors, •ero mors tua, 

morsus tuus ero, inférne. 
Psalmus 50. (Pag. 123.) 

Ant. O mors, ero mors 
tua, morsus tuus ero, in
férne. 

Ant. Plangent eum *quasi 
unigénitum, quia ínnocens 
Dóminus occisus est. 

Psalmus 9r. 

Bonum est confitéri Dó
mino : •et psállere nó

mini tuo, Altlssime. 
Ad annuntiándum mane 

misericórdiam tuam: *et ve
ri tá tem tuam per noctem. 

In decachórdo, psaltério : 
*cum cántico, in cithara. 

Quia delectásti me, Dó
mine, in factúra tua : *et 
in opéribus mánuum tu
árum exsultábo. 

Quam magnificáta sunt 
ópera tua, Dómine l *nimis 
profúndae factae sunt cogi
tatiónes tuae. 
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De az oktalan ember nem 
ismeri, "'s az esztelen nem 
érti ezt meg. 

Azért burjánzanak fel, 
mint a fű a bűnösök "'s in
dulnak virágzásnak mind a 
gonosztevők, 

Hogy elvesszenek örökkön 
örökre! *Te, Uram, .felsé
ges vagy örökre ! 

Mert íme, Uram, a te 
ellenségeid, a te ellenségeid 
elvesznek, "'és szétszóród
nak mind, kik gonoszat 
tesznek. 

De az én szarvam föl
emelkedik, mint a bölényé, 
*s bőséges irgalomban lesz 
része öregségemnek ; 

Szemern lenézi majd el
lenségeimet, *és gonosz tá
madóimról hallani fog fü
lem. 

Virul majd az igaz, mint 
a pálma, *gyarapszik, mint 
a Libanon cédrusa ; 

El vannak ők ültetve az 
úr házában, *virulnak Is
tenünk házának udvarai
ban. 

Még késő öregségükben 
is gyümölcsöt hoznak, "'és 
jól érzik magukat, hirdetve, 

Hogy igazságos az úr, a 
mi Istenünk, "'és pincs igaz
ságtalanság benne. 

Ant. Siratják őt, mint az 
egyszülöttet, mert az úr 
ártatlanja megöletett. 

Ant. Nézzetek ide, *vala
mennyien népek, s lássátok 
fájdalmamat. 

Vir inslpiens non cognós
cet : *et stultus non intéUi
get haec. 

Cum exórti fúerint pec
catóres sicut faenum : •et 
apparúerint omnes, qui ope
rántur iniquitátem: 

Ut intéreant in saécu
lum saéculi : *tu autern Al
tissimus in aetérnum, Dó
mine. 

Quóniam ecce inimlci tui, 
Dómine, quóniam ecce ini
mlci tui períbunt : *et dis
pergéntur omnes, qui ope
rántur iniquitátem. 

Et exaltábitur sicut uni
córnis cornu meum : *et 
senéctus mea in misericór
dia úberi. 

Et despéxit óculus meus 
inimicos meos : *et in in
surgéntibus in me mali
gnántibus áudiet auris mea. 

justus, ut palma floré
bit : *sicut cedrus Líbani 
multiplicábitur. 

Plantáti in domo Dó
mini, *in átriis domus Dei 
nostri florébunt. 

Adhuc multiplicabúntur 
in senécta úberi : •et bene 
patiéntes erunt, ut annún
tient: 

Quóniam rectus Dómi
nus, Deus noster : •et non 
est iniquitas in eo. 

Ant. Plangent eum quasi 
unigénitum, quia ínnocens 
Dóminus occisus est. 

Ant. Atténdite, *univérsi 
pópuli, et vidéte dolórem 
me um. 
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63. Zsoltár. 

Hallgasd meg, Isten, esdő 
könyörgésemet, *az el

lenség félelmétől szabadítsd 
meg lelkemet. 

Oltalmazz meg a gono
szok zsinatjától, *a gonosz
tevők sokaságától. 

Mert kardként megélesí
tik nyelvüket, *íjként fel
ajzzák keserű beszédüket, 
hogy titkon lenyilazzák az 
ártatlant. 

Le is nyilazzák hirtelen, 
anélkül, hogy félnének, 
*megátalkodnak gonosz 
szándékukban. 

Megegyeznek, hogy tőrt 
vetnek titokban, *azt mon
dogatják : Ki látja meg? 

Gonoszságokat terveznek, 
*felemésztik ármánykodás
ban erejüket. 

Az ember szíve felfuval
kodik, *de az Isten felül
kerekedik; 

Ütéseik gyermeknyilak 
ütéseivé lesznek, *nyelvük 
erejét veszti, s ő ellenük 
támad. 

Megdöbben mindenki, aki 
látja őket, *és megfélemle
nek mind az emberek ; 

Hirdetik az lsten tetteit, 
*és megértik cselekedeteit. 

Örvendezik akkor majd 
az igaz az Úrban, !d benne 
reménykedett, *és dicsek
szenek az igaz szivűek mind
nyájan. 

Ant. Nézzetek ide, vala-

Psalmus 63. 

Exáudi, Deus, oratiónem 
meam cum déprecor : 

*a timóre inimici éripe áni
mam meam. 

Protexisti me a convéntu 
malignántium : *a multitú
dine operántium iniquitá
tem. 

Quia exacuérunt ut glá
dium linguas suas : *inten
dérunt arcum rem amáram, 
ut sagíttent in occúltis im
maculátum. 

Súbito sagittábunt eum, 
et non timébunt : "'firma
vérunt sibi sermónem ne
quam. 

Narravérunt ut abscón
derent láqueos: *dixérunt: 
Quis vidébit eos? 

Scrutáti sunt iniquitátes: 
*defecérunt scrutántes scru
tlnio. 

Accédet homo ad cor al
tum : *et exaltábitur Deus. 

Saglttae parvulórum fac
tae sunt plagae eórum : 
*et infirmátae sunt contra 
eos linguae eórum. · 

Conturbáti sunt omnes 
qui vidéban t eos : *et tímuit 
omnis homo. 

Et annuntiavérunt ópera 
Dei, *et facta ejus intellexé
runt. 

Laetábitur justus in Dó
mino, et sperábit in eo, *et 
laudabúntur omnes recti 
corde. 

Ant. Atténdite, univérsi 
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mennyien népek s lássátok 
fájdalmamat. 

Ant. Az alvilág kapujától, 
*mentsd meg, Uram, lelke
met. 

Ezekiás éneke. 
Iz. 38, 10-20. 

Szóltam én : Éltem dere
kán kell elmennem *az 

alvilág kapuihoz ; 
Keresteméveim hátralevő 

részét! *Azt gondoltam: 
Nem látom többé az Urat, 
az Istent az élők földén ; 

Nem látok többé embert 
*és békében lakót. 

Nemzedékern eltt1nt és 
összegöngyölődött előlem, 
*mint a pásztorok sátra. 

Éltem elszakadt, mintha 
elvágta volna a takács, alig 
hogy szőni kezdett, máris 
~!vágott engem ; *reggeltől 
estig végzesz velem. 

Reggelig reménykedtem, 
*de mint az oroszlán, úgy 
összetörte minden csontomat, 

Reggeltől estig végzesz 
velem. *Mint a fecskefiók, 
úgy csipogok, nyögök, mint 
a galamb; 

Szemern bágyadtan *te
kintett.az égre. 

Uram, erőszakot szenve
dek, felelj értem l *Mit 
mondjak? Avagy mit felel 
majd nekem, hiszen ő maga 
cselekedte ezt l 

Átgondolom előtted ösz
szes éveimet *lelkem keser
vében. 

pópuli, et vidéte dolórem 
meum. 

Ant. A porta fnferi *érue, 
Dómine, ánimam meam. 

Canticum Ezech/ae. 
Is. 38, I0-20. 

Ego dixi : ln dimldio di
érum meórum *vadam 

ad portas Interi. 
Quaesívi reslduum annó

rum meórum. *Dixi: Non 
vidébo bóminum Deum in 
terra vivéntium. 

Non aspiciarn hóminem 
ultra, *et habitatórem quí
étis. 

Generátio mea abláta est, 
et convolúta est a me, *qua
si tabemáculum pastórum. 

Praeclsa est velut a te
xénte, vita mea : dum ad
huc ordlrer, succldit me : 
*de mane usque ad véspe
ram finies me. 

Sperábam usque ad mane, 
*quasi leo sic contrivit óm
nia ossa mea : 
' De mane usque ad vés

peram flnies me : *sicut 
pullus hirúndinis sic cla
mábo, meditábor ut co
lúmba: 

Attenuáti sunt óculi mei, 
*suspiciéntes in excélsum : 

Dómine, vim pátior, re
spónde pro me. •Quid di
cam, aut quid respondébit 
mihi, cum ipse fécerit? 

Recogitábo tibi omnes 
annos meos *in amaritú
dine ánimae meae. 
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Uram, ha Igy kell élnem, 
és Ilyen a lelkem élete : fe
nylts meg engem, de adj 
életet ! • Igy javamra válik 
legkeserűbb keservem. 

Bizony, te megszabadí
tottad lelkemet, hogy el ne 
vesszen ; •hátad mögé ve
tetted minden bűnömet. 

Mert nem az alvilág ma
gasztal téged, és nem a ha
lál dicsőít téged ; •nem azok 
várnak hűségedre, kik a sir
gödörbe szállnak : 

Aki él, aki él az magasztal 
téged, mint én is manap, 
•az atya hirdeti fiainak 
hűségedet. 

Uram, ments meg engem, 
•hogy zsoltárainkat zeng
hessük1 éltünk minden nap
ján az úr házában. 

Ant. Az alvilág kapujától 
mentsd meg, Uram, lelkemet. 

Ant. Óh ti mindnyájan, 
•kik jártok-keltek az úton, 
nézzetek ide s lássátok, 
van-e olyan fájdalom, mint 
az én fájdalmam. 

zso. zsoltár. 

Dícsérjétek az Urat szent 
hajlékában, •dicsérjétek 

őt az ég erős boltozatában. 
Dicsérjétek öt hatalmas 

tetteiért, •dicsérjétek öt 
nagyságának teljességéért. 

Dicsérjétek öt harsona
szóval, •dícsérjétek öt lant
tal és kobozzaL 

Dicsérjétek öt dobbal és 
körtánccal, •dicsérjétek öt 
húrokkal és fuvolával. 

Dómine, si sic vívitur, et 
in tálibus vita spirítus mei, 
corrlpies me, et vivificábis 
me. •Ecce, in pace amari
túdo mea amaríssima : 

Tu autern eruisti ánimam 
meam ut non perlret : •pro
jeclsti post tergum tuum 
ómnia peccáta mea. 

Quia non inférnus con
fitébitllr tibi, neque mors 
laudáhít te : •non exspectá
bunt, qui descéndunt in la
cum, veritátern tuam. 

Vivens vivens ipse con
fitébitur tibi, sicut et ego 
hódie : •pater filils notam 
fáciet veritátern tuam. 

Dómine, salvum me fac, 
•et psalmos nostros cantá
himus cunctis diébus vitae 
nostrae in domo Dómini. 

Ant. A porta lnferi érue, 
Dómine, ánimam meam. 

Ant. O vos omnes, •qui 
transítis per viam, attén
dite et vidéte, si est dolor 
sicut dolor meus. 

Psalmus rso. 
T audáte Dóminum in san
L ctis ej us : •laudáte eum 
in firmaménto virtútis ejus. 

Laudáte eum in virtúti
bus ejus : •Jaudáte eum 
secúndum multitúdinem 
magnitúdinis ejus. 

Laudáte eum in sono 
tubae : •Jaudáte eum in 
psaltério, et cithara. 

Laudáte eum in tym
pano, et choro : •laudáte 
eum in chordis, et órgano. 
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Dicsérjétek lit zengő cin
tányérral, dicsérjétek ót 
csengli cintányérraL • Min
den lélek dícsérje az Urat! 

Ant. Óh ti mindnyájan, 
kik jártok-keltek az úton, 
nézzetek ide s lássátok, 
van-e olyan fájdalom, mint 
az én fájdalmam. 

"'$'. Az én testem remény
ségben pihen. 

ij. És nem engeded, hogy 
Szented rothadást lásson. 

Ant. Az asszonyok, • a sir
nál ülve, jajgattak és sirat
ták az Urat. 

Zakariás éneke. 
L. 41. old. 

Laudáte eum in cymba
lis benesonántibus : Iaudáte 
eum in cymbalis jubilatió
nis : •omnis spirítus laudet 
Dóminum. 

Ant. O vos omnes, qui 
transltis per viam, atténdite 
et vidéte, si est dolor sicut 
dolor meus. 

"'$'. Caro mea requiéscet 
in spe. 

ij. Et non dabis sanetum 
tuum vidére corruptiónem. 

Ad Bened. Ant. Mulleres 
*sedéntes ad monuméntum 
lamentabántur, tlentes Dó
minum. 

Canticum Zachariae. 
Pag. 41. 

Ant. Az asszonyok a sir- Ant. Mulíeres sedéntes ad 
nál ülve jajgattak és sirat- monuméntum tamentabán-
ták az Urat. tur, flentes Dóminum. 
A Laudest ezen a napon is úgy fejezzük be, mint nagy

csütörtökön, az ott közölt változással (1. 122. old.). 

A Primát, Tertiát, Sextát, Nonát 
ugyanúgy mondjuk, mint nagycsütörtökön, az ott közölt vál

tozással (l. 125. old.). 

A Vecsernyére. Pro V esperis. 
A nagyszombati vecsernyét ünnepélyesen a szentmise végén 
mondja el az Egyház (1. 341. old.). Ha külön mondjuk el, ell!tte 
csendben elmondjuk a Miatyánkot és az Üdvözlégye!, a végén 

pedig a könyörgés után hozzátesszük: 
"'$'. Az úr legyen veletek "'$'. Dóminus vobíscum. 
ij. És a te lelkeddel. Ji>. Et cum spiritu tuo. 
"'$'. Mondjunk áldást az "'$'. Benedicámus Dómino, 

úrnak, alleluja, alleluja allelúja, allelúja. 
ij. Hála legyen az lsten- ij. Deo grátias, allelúja, 

nek, alleh,1ja, alleluja allelúja. . 
"'$'. A megholt hívek Isten "'$'. Fidélium ánimae per 
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irgalmasságából békessé~- misericórdiam Dei requiés-
ben nyugodjanak. cant in pace. 

Jlr. Amen. Jlr. Amen. 
Ezután csendben elmondjuk a Miatyánkot. 

A Completoriumra. Ad Comptetorium. 
Mindent ugyanúgy mondunk, mint virágvasárnapon (77. old.), 

az alábbiak kivételével : 
A Laus tibi Domine helyett ezt mondjuk: Alleluja. 

A zsoltárokat antifonák nélkül mondjuk. Himnuszt, capi
tulumct és responsorium breve-t nem mondunk, hanem mind
járt a zsoltárok után Simeon énekének Antifonáját kezdjük: 

Ant. A szombat végén i Ant. Véspere autern sáb-
pedig. bati. 
Ezután elmondjuk Simeon énekét (82. old.), majd befejező 

antifonáját: 
Ant. A szombat végén Ant. Véspere autern 

pedig, mely a hét első nap- sábbati, quae lucéscit in 
jára virrad, elméne Mária prima sábbati, venit María 
Magdolna és a másik Mária Magdaléne, et áltera María, 
megnézni a sírt. Alleluja. vidére sepúlcrum, allelúja. 
Az Ave Regina coelorum helyett a következő karverset és 

könyörgést mondjuk: 

Mennynek királyné Asz- 1 Regina caeli, laetáre, al
szonya! - Örülj, szép lelúja; - Quia quem 

Szüz l Alleluja ; - Mert kit meruísti portáre, allelúja,
méhedben hordozni Resurréxit, sicut dixit, ai
Méltó voltál, Alleluja ; - lelúja : - Ora pro nobis 
Amint megmondotta vala Deum, allelúja. 
- Föltámadott. Alleluja. 
- Imádd Istent, hogy le-
mossa - Bűneinket. Alle-
luja. . r. Örülj és örvendezz, 
Szűz Mária, alleluja. 

Jlr. Mert bizonnyal föl
támadott az úr, alleluja. 

Könyörögjünk. Úristen! ki 
szent Fiadnak, a mi 

Urunk jézus Krisztusnak 
föltámadásával a világot 

Officium. 

r. Gaude et laetáre, Vjrgo 
María, allelúja. 

Jlr. Quia surréxit Dómi
nus vere, allelúja. 

Orémus. Deus, qui per re
s~trrectiónem Fílii tui 

Dómini nostri jesu Christi 
mundum laetificáre digná-

13 
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megörvendeztetni méltóz- tlis es : praesta, quaesumus, 
tattál, add, kérünk, hogy az ut per ejus Genitrícem Vir
ő anyja, Szűz Mária által az ginern Mariam perpétuae 
örök élet örömeit elnyerhes- capiámus gáudia vitae. Per 
sük. Ugyanazonami Urunk eúmdem Christum Dómi
jézus Krisztus által. ~· num nostrum. ~· Amen. 
Amen. 

Az Egyház újjongó öröme, allelujás örvendezése, diadalmas 
ünneplése zeng a húsvétvasárnap zsolozsmájában. Túláradó 
örömében e napon csak egy Nocturnust mond, Himnuszt, 
Capitulumot mindenütt elhagy s a Completoriumban négy
szeres allelujával zengi Simeon énekét: Látták szemeim a te 
me~váltásodat! Értsük meg az Egyház örömét és a húsvétvasár
napi zsolozsma lelki örömökre buzditó antifonáját: Ez az a 
nap, amelyet az Or szerzett: ujjongjunk és örvendezzünk rajta! 

A Matutimimra. 
Miatyánk, Üdvözlégy Má

ria Hiszekegy. 
f. Uram, nyisd meg ajkai

mat . 
. ll>· Hadd hirdesse szájam 

dícséretedet. 
';. Gondolj, Isten, segit

ségemre 
:fl.. Siess, Uram,támogatá

somra. 
';. Dicsőség az Atyának 

és Fiúnak és Szenilélek Is
tennek 

:fl.. Miképen kezdetben 
volt, most van és lesz mind
örökkön-örökké. 

Amen. Alleluja. 
lnvit. Valóban feltámadt 

az úr. *Alleluja, 
Ismételjük: Valóban fel

támadt az úr. Alleluja. 

Ad Matutinum. 
Pater noster, Ave Maria 

et Credo. 
Y. Dómine, lábia mea 

a pé ries. 
:fl.. Et os meum annuntiá

bit laudem tuam. 
Y. Deus, in adjutórium 

meum inténde. 
:fl.. Dómine, ad adjuván

dum me festína. 
y. Glória Patri,et Fílio,et 

Spiritui Sancto. 

:fl.. Sicut erat in princípio,et 
nunc, et semper, et in saé
cula saeculórum. 

Amen. Allelúja. 
Invitat. Surréxit Dómi

nus vere, *AIIelúja. 
Repetitur : Surréxit Dó

minus vere, allelúja. 
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94· zsoltár. 

Jertek, örvendezzünk az 
úrnak, ujjongjunk szaba

dító Istenünknek : járul
junk eléje magasztalással, 
vigadjunk elotte zsoltárok
kal. 

Valóban feltámadt az úr. 
Alleluja. , 

Mert nagy lsten az Ur, 
hatalmas király o minden 
istenen ; mert az úr nem 
taszítja el népét ; mert ke
zében van a föld mínden 
határa s övéi a hegyek csú
csai. 

Alleluja. 
Övé a tenger is, mert (j 

alkotta azt, s az (j keze ala
pította a szárazföldet; jer
tek, imádjuk leborulva ot, 
esedezzünk az úr, a mi 
alkotónk előtt, mert ő a mi 
Urunk, Istenünk, mi pedig 
az ő népe s az o legelőjének 
juhai vagyunk. 

Valóban feltámadt az úr. 
Alleluja. 

Ma, ha szavát halljátok, 
meg ne keményítsétek szl
veteket, mint a Bosszantás 
helyén és a Kísértés napján 
a pusztában, hol atyáitok 
megkísértettek engem, pró
bára tettek, bár látták mű
veimet. 

Alleluja. 
Negyven esztendeig igen 

közel voltam e nemzedék
hez,s azt mondottam: Szün
telenül tévelyegnek ezek 

Psalmus 94· 

Venite, exsultémus Dó
mino, jubilémus Deo, 

salutári nostro : praeoc
cupémus fáciem ejusin con
fessióne, et in psalmis jubi
lémus ei. 

Surréxit Dóminus vere, 
allelúja. 

Quóniam Deus magnus 
Dóminus, et Rex magnus 
super omnes deos: quó
niam non repéllet Dóminus 
ptebern suam : quia in 
manu ejus sunt omnes fines 
terrae, et altitúdines món
tium ipse cónspicit. 

Allelúja. 
Quóniam ipsfus est mare, 

et ipse fecit illud, et áridam 
fundavérunt manus ej us: 
venite, adorémus, et proci
dámus ante Deum : ploré
mus coram Dómino, qui 
fecit nos, quia ipse est Dó
minus, Deus noster: nos 
autern pópulus ejus, et oves 
páscuae ejus. 

Surréxit Dóminus vere, 
alle! úja. 

Hódie, si vocem ejus 
audiéritis, nolíte obduráre 
corda vestra, sicut in exacer
batióne secúndum diem ten
tatiónis in desért o: ubi ten
tavérunt me patres vestri, 
probavérunt et vidérunt 
ópera mea. 

Allelúja. 
Quadragiota annis pró

ximus fui generatióni huic, 
et dixi : Semper hi errant 
corde ; ipsi vero non cogno-

13* 
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szívükben, és nem ismerik vérunt vias meas : quibus 
utaimat s azért megesküd- jurávi in ira mea : Si 
tem nekik haragomban: introíbuntinréquiem meam. 
Nem mennek be nyugal-
mamba. 

Valóban feltámadt az úr. Surréxit Dóminus vere, 
Alleluja. allelúja. 
Dicsőség az Atyának. . . Glória Patri. . . Sicut 

Miképen . . . 

1 

erat ... 
Alleluja. Allelúja. 
Valóban feltámadt az úr. Surréxit Dóminus vere, 
MW~a ~~~~L 

Ezután rnindj árt következik a 

Nocturnus. 

Ant. Én vagyok az, aki 
vagyok, *és nem indulok a 
gonoszok tanácsán, hanem 
az úr törvényében lelem 
kedvemet. Alleluja. 

l. zsoltár. (Lásd ll. old.) 
Dicsőség az Atyának ... 
Ant. Én vagyok az, aki 

vagyok s nem indulok a 
gono~zok tanácsán, hanem 
az Ur törvényében lelem 
kedvemet. AHeluja. 

Ant. Kértem Atyámat, 
*alleluja, nekem adta a 
nemzeteket, alleluja, örök
ségül alleluja. 

2. zsoltár. (Lásd 12. old.) 
Dicsöség az Atyának ... 
Ant. Kértem Atyámat 

alleluja, nekem adta a 
nemzeteket, alleluja, örök
ségül, alleluja. 

Ant. Én aludtam *és 
álomba merültem, és felkel
tem, mert az úr felkarolt 
engem. Alleluja, alleluja. 

3. zsoltár. (Lásd 13 old.) 

Ad Nocturnum. 

Ant. Ego sum qui sum, 
*et consilium meum non 
est cum ímpiis, sed in lege 
Dómini volúntas mea est, 
allelúja. 

Psalmus l. (Pag. ll.) 
Glória Patri ... 
Ant. Ego sum qui sum,. 

et consílium meum non est 
cum ímpiis, sed in lege Dó
mini volúntas mea est, 
allelúja. 

Ant. Postulávi Patrem 
meum, *allelúja: dedit mihi 
gentes, allelúja, in heredi
tátem, allelúja. 

Psalmus 2. (Pag. 12.) 
Glória Patri ... 
Ant. Postulávi Patrem 

meum, allelúja: dedit mihi 
gentes, allelúja, in heredi-
tátem, allelúja. . 

Ant. Ego dormívi, *et 
somnum cepi : et exsurréxi, 
quóniam Dóminus suscépit 
me, allelúja, allelúja. 

Psalmus 3. (Pag. 13.) 
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Dicsőség az Atyának ... 
Ant. Én aludtam, és 

álomba merültem és felkel
tem, mert az úr felkarolt 
engem. Alleluja, alleluja. 

r. Felkelt az úr a sírból. 
Alleluja. 

"fl.. Aki a kereszten füg
gött értünk. Alleluja. 

Miatyánk (csendben, egé
szen addig) : 

r. És ne vigy minket a 
kisértésbe 

"fl.. De szabadíts meg a 
gonosztól. 

Feloldozás. 

Hallgasd meg.Urunk,jézus 
Krisztus szolgáid kö

nyörgését és irgalmazz ne
künk, ki az Atyával és a 
Szentlélekkel együtt élsz és 
uralkodol mindörökkön
örökké. "fl.. Amen. 

r. Add kérlek,uram,áldá
sodat. 

Áldás. Az evangélium ol
vasása szolgáljon megsza
badításunkra és oltal
munkra. "fl.. Amen. 

Glória Patri ... 
Ant. Ego dormlví, et 

somnum cepi : et exsur
réxi, quóniam Dóminus 
suscépit me, allelúja, alle
lúja. 

r. Surréxit Dóminus de 
sepúlcro, allelúja. 

Il>· Qui pro nobis pepén
dit in ligno, allelúja. 

Pater noster (secreto us
que ad). 

8'. Et ne nos indúcas in 
tentatiónem. 

Il>· Sed líbera nos a malo. 

Absolutlo. 

Exáudi, Dómine jesu 
Christe, preces servó

rum tuórum, et míserére 
nobis : Qui cum Patre et 
Spiritu Sancto vivis et reg
nas in saécula saeculórum. 
Il>· Amen. 

8'. jube, domne, bene
dícere. 

Benedictio. Evangélica 
léctio sit nobis salus et 
protéctio. Il>· Amen. 

Olvasmány a szent evan- Léctio sancti Evangélii se-
géliumból Márk szerint. cúndum Marcum. 

ElsiJ olvasmány. Lectio l. 
16, 1-7. 

Az időben : Mária Mag
dolna és Mária, jakab 

anyja, és Szalome illatszere
ket vásárolának, hogy el
menvén, megkenjék jézust. 
És a többi. 

16, 1-7. 

In illo térnporc: Maria 
Magdaléne, et Maria 

jacóbi, et Salóme emérunt 
arómata, ut veniéntes ún
gerent jesum. ·Et réliqua. 
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Szent Gergely pápa magya- Homilia sancti Gregórii 
rázata. Papae. 

Hallottátok, kedves test
véreim, hogy a szent 

asszonyok, akik ·az Urat 
követték, illatszerekkel a 
sírhoz mentek, és azt, akit 
életében szerettek, halálá
ban is emberséges törekvés
sel szolgálták. Ez az ese
mény mutatja, mit kell a 
szent Egyházban nekünk is 
tennünk. úgy kell ugyanis 
hallgatnunk az eseménye
ket, hogy egyszersmind arra 
is gondoljunk, amit nekünk 
követnünk kell. Mi is, akik 
hiszünk abban, aki meghalt, 
ha az erények illatával el
töltve, a jócselekedetek 
szándékával keressük az 
Urat, valóban illatszerekkel 
megyünk az ö sírjához. 
Azok az asszonyok, akik az 
illatszerekkel odamentek, 
angyalokat Játtak: azok a 
lelkek látják ugyanis a 
menny lakóit, akik az eré
nyek illatával, szent vágya
kozással mennek az úrhoz. 

Te pedig, Urunk, irgal
mazz nekünk. 

~- Hála legyen az lsten
nek. 

J!.. Az úr angyala leszál
lott az égből, s o.dament, s 
elhengerítette a követ és 
ráült, és azt mondotta az 
asszonyoknak: *Ne félje
tek, hiszen .tudom, hogy a 
felfeszítettet keresitek; már 

!\ udístis, fratres caríssimi, 
J-\ quod sanctae mulíeres, 
quae Dóminum fúerant se
cútae, cum aromátibus ad 
monuméntum venérunt, et 
ei, quem vivéntem diléxe
rant, étiarn mórtuo, stúdio 
humanitátis obsequúntur. 
Sed res gesta áJiquid in 
sancta Ecclésia signat ge
réndum. Sic quippe necésse 
est, ut audiámus quae facta 
sunt, quátenus cogitémus 
étiam, quae nobis sint ex 
eórum imitatióne faciénda. 
Et nos ergo in eum, qui est 
mórtuus, credéntes, si odóre 
virtútum reférti, cum opini
óne bonórum óperum Dó
minum quaérimus, ad mo
numéntum profécto illius 
cum aromátibus venímus. 
Illae autern mulíeres Ange
los viden t, quae cum aramá
tibus venérunt : quia vidé
licet illae mentes supérnos 
cives aspíciunt, quae cum 
virtútum odóribus ad Dó
minum per sancta desidéria 
proficiscúntur. 

Tu autem, Dómine, mi
serére nobis. 

~- Deo grátias. 

:&· Angelus Dómini de
scéndit de caelo, et accé· 
dens revólvit lápidem, et 
super eum sedit, et dixit 
muliéribus: *Nolíte timére; 
scio enim, quia crucifixum 
quaéritis ; jam surréxit : 
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feltámadt : jertek és lássá
tok a helyet, ahová tették 
az Urat.AIIeluja. W. És ami
kor bementek a sírboltba, 
egy ifjút láttak ülni jobbkéz 
felől, hosszú fehér ruhába 
öltözve és megrémültek. 6 
azt mondotta nekik: Ne ... 

Dics6ség az Atyának és 
Fiúnak és Szentlélek lsten
nek. .ft.. Az Úr angyala ... 
(Megismételjük egészen a 
f-ig.) Utána: 

W. Add, kérlek, uram, ál
dásodat. 

Áldás. Az lsten segítsége 
maradjon velünk minden
koron. R. Amen. 

Második olvasmány. 

Meg kell jegyeznünk, mi
ért van az, hogy az 

angyalt jobbfel61 látják 
ülni. Mi mást jelent ugyanis 
a baloldal, mint a jelen éle
tet, a jobboldal pedig az 
örök életet? Ezért írja az 
Énekek éneke : Balja az én 
fejem alatt vagyon, jobbja 
pedig átölel engem. Mivel 
tehát a mi Megváltónk e 
romlandó jelen életet már 
elhagyta, az angyal, aki az 
ő örök életét jött hirdetni, 
helyesen ült a jobboldalra. 
Hosszú fehér ruhába volt 
öltözve, mert a mi ünne
pünk örömeit hirdette. A 
ruha fehérsége ugyanis a mi 
ünnepünk fényét jelenti. 
A mi ünnepünkét-e, vagy 
az övét-e, mondjuk? Hogy 
helyesebben beszéljünk, 
mondjuk, hogy az övét is 

venite, et vidéte locum, ubi 
pósitus erat Dóminus, alle
lúja. W. Et introeúntes in 
monuméntum, vidérunt jú
venem sedéntern in dextris, 
coopértum stola cándida, 
et obstupuérunt : qui dixit 
illis. Nolíte. 

Glória Patri, et Fllio, et 
Spiritui Sancto ; (et repeti
tur If. Angelus Dómini, 
usque ad W.) Deinde dici
tur: 

W. jube, domne, bene
dicere. 

Benedictio. Divinum auxi
lium máneat semper no
bíscum . .ft.. Amen. 

Lectio ii. 

N otándum vero nobis est, 
quidnam sit, quod in 

dextris sedére Angelus cér
nitur. Quid namque per 
sinístram, nisi vita prae
sens : quid vero per déxte
ram, nisi perpétua vita de
signátur? Unde in Cánticis 
cantícórum scriptum est : 
Laeva ejus sub cápite meo, 
et déxtera illius amplexá
bitur me. Quia ergo Re
démptor noster jam prae
séntis vitae corruptiónem 
transierat, recte Angelus, 
qui nuntiáre perénnem ejus 
vitam vénerat, in déxtera 
sedébat. Qui stola cándida 
coopértus appáruit : quia 
festivitátis nostrae gáudía 
nuntiávit. Candor étenim 
vestis, splendórem nostrae 
denúntiat sollemnitátis. 
Nostrae dicámus, an suae? 
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meg a mienkét is. A mi 
Megváltónk feltámadása 
ugyanis a mi ünnepünk is 
volt, mivel minket a hal
hatatlansághoz visszavitt, 
és az angyalok ünnepe volt, 
mert azáltal, hogy minket 
az .égiekhez· visszahívott, az 
ő számukat teljessé tette. 

Te pedig ... 
~· Mikor elmult a szom

bat, Mária Magdolna és Má
ria, jakab anyja, és Sza
Iome illatszereket vásárol
tak, *Hogy elmenjenek és 
megkenjék jézust. Alleluja, 
alleluja. "f. Es korán reggel 
a hét első napján a sírhoz 
mentek, napfelkeltekor. 
Hogy. Dicsőség az Atyának. 
Hogy. 

"f. Add, kérlek, uram, 
áldásodat. 

Áldás. A menny lakóinak 
társaságába juttasson el 
minket az angyalok királya. 
~-Amen. 

Harmadik olvasmány. 

Az ő és a mi ünnepünkre 
jelent meg tehát az an

gyal fehér ruh~ban, mert 
amikor mi az Ur feltáma
dása által a mennyeiekhez 
visszajutunk, · a mennyei 
haza veszteségei kárpótlást 
nyernek. De halljuk csak, 
mit mond az odaérkező 
asszonyokhoz : Ne féljetek l 
Mintha csak azt mondaná : 
Azok féljenek, akik nem 
szeretik a menny lakóinak 
jöttét ; azok féljenek, akik 

Sed ut fateámur vérius, et 
suae dicámus et nostrae. 
Illa quippe Redemptóris 
nostri resurréctio et nostra 
festívitas fuit, quia nos ad 
immortalitátem redúxit: 
et Angelórum festívitas éx
stitit, quia nos revocándo 
ad caeléstia, eórum núme
rum implévit. 

Tu autern ... 
~· Cum transísset sáb

batum, María Magdaléne, 
et Maria jacóbi, et Salóme 
emérunt arómata, *Ut ve
niéntes úngerent jesum, al
Jelúja, allelúja. "f. Et valde 
mane una sabbatórum, vé
niunt ad monuméntum, 
orto jam sole. Ut. Glória 
Patri. Ut. 

"W. jube, domne, bene
dícere. 

Benedictio. Ad societátem 
civium supernőrum perdú
cat nos Rex Angelórum. 
~· Amen. 

Lectio Ili. 

In sua ergo ac nostra 
festivitáte Angelus in 

albis véstibus appáruit : 
quia, dum nos per resur
rectiónem Dominicarn ad 
supérna redúcimur, caeléstis 
pátriae damna reparántur. 
Sed quid adveniéntes fémi
nas affátur, audíámus : No
líte expavéscere. Ac si ap érte 
dicat : Páveant illi, qui non 
arnant advéntum sup"ernó
rum civium ; pertiméscant, 
qui carnálibus desidériis 
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a testi kívánságok alatt gör
nyedezve, nem remélik, 
hogy az ő társaságukba el
juthatnak. Ti azonban rnit 
féltek, hiszen ti polgártár
saitokat látjátok. Ezért 
rnondja Máté, arnikor az 
angyal megjelenését leírja: 
Tekintete olyan volt, rnint 
a villám, és ruhája, rnint a 
hó. A villám ugyanis az 
ijesztő félelmet, a hó pedig 
a szelíd fehérséget jelenti. 

Te pedig ... 

Szent Ambrus himnusza. 

Téged, ls!en, dicsérünk, 
*téged Urnak ismerünk. 

Téged, örök Atyaisten, *áld 
az egész földön rninden. 

Neked rnindnyájan az 
angyalok, *egek és hatal
masságok, 

Kerub- és szeráfseregek, 
*szüntelen így énekelnek : 

Szent, szent, szent vagy. 
*Seregek szent Istene vagy. 

Teljesek dicsőségednek 
*fölségével föld és egek. · 

Téged az apostoloknak 
*szent karai magasztalnak. 

Téged a szent próféták
nak *lelkei dícsérve áld
nak. 

Téged dicsőít imádva •a 
mártirok sokasága. 

Téged a föld kerekségén 
*szentegyházad vall és dl
csér. 

Téged áld, ó, véghetet
len *nagyfölségü Atyaisten. 

S egyszülött Fiadat áldja, 
*kinek tisztelet és hála. 

pressi, ad eórurn se sacie
tátern pertingere posse de
spérant. Vos autern,cur perti
rnéscitis, quae vestros con
cives vidétis? Unde et Mat
thaéus Angeium apparuisse 
descríbens, ait : Erat as
péctus ejus sicut fulgur, et 
vestirnénta ejus sicut nix. 
ln fúlgure étinem terror 
tirnóris est, in nive autern 
blandirnénturn candóris. 

Tu autern ... 

Hymnus Ambrosíanus. 

Te Deum laudárnus : •te 
Dórninurn confitérnur. 

Te aetérnurn Patrem 
*Omnis terra venerátur. 

Tibi ornnes Angeli, *Ubi 
Caeli, et univérsac Potes
tátes: 

Tibi Chérubirn et Sé
raphirn *incessábili voce 
proelámant : 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
*Dórninus, Deus Sábaoth. 

Pleni sunt caeli et terra 
*rnajestátis glóriae tuae. 

Te gloriósus • Apostoló
rum chorus, 

Te Prophetárum *lau
dábilis nítrnerus, 

Te Mártyrurn candidá
tus *laudat exércitus. 

Te per orbem terrárum 
•sancta confitétur Ecclésia, 

Patrern *irnrnénsae rna
jestátis ; 

Venerándurn tuum verum 
*et únicurn Filium; 
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S a vigasztaló Szentlelket, 
*kitől nyerjük a kegyelmet. 

Krisztus ! *Dicsöség Ki
rálya, 

S lsten Fia, *légy imádva. 

Te hogy az embert meg
mentsed, *szűz méhében 
vettél testet. 

Halál fullánkját elvetted 
*s megnyitád nekünk a 
mennyet. 

lsten jobbján ülsz az ég
ben, *az Atya dicsőségében. 

Hisszük, mint világ bi
rája, *jösz ítélni a világra. 
A következő verset térdelve 

mondjuk: 
Téged azért, Uram, ké

rünk, légy oltalmunk, légy 
vezérünk, *Kiket szent vé
red nagy árán megváltot
tál a keresztfán. 

Engedj részt a dicsőség
bel) *szenteidnek seregében. 

Üdvözüljön, Uram, né
ped, *nyerjen áldást örök
séged. 

Légy vezére boldogságra, 
*légy jutalma s koronája. 

Mindennap*dícsérünk Té
ged. 

Szent nevedet áldja né
ped. 

Őrizz meg ma bűntől 
minket *és bocsásd meg 
vétkeinket. 

Könyörülj rajtunk, úr
isten! *Könyörülj te hivei
den. 

Legyen irgalmad miraj
tunk, *amint benned van 
bizalmunk. 

Sanetum quoque *Pa
ráclitum Splritum. 

Tu Rex glóriae, *Christe. 

Tu Patris *sempitérnus 
es Fllius. 

Tu, ad liberándum sus
ceptúrus hóminem, *non 
horruísti Virginis úterum. 

Tu, devlcto mortis acú
leo, *aperuísti credéntibus 
regna caelórum. 

Tu ad déxteram Dei se
des, *in glória Patris. 

judex créderis *esse ven
túrus. 
Sequens versus dicitur flexis 

geni bus. 
Te ergo quaésumus, tuis 

fámulis súbveni, *quos pre
tiőso sánguine redemisti. 

Aetérna fac cum Sanctís 
tuis *in glória numerári. 

Salvum fac pópulum 
tuum, Dómine, *et bénedic 
hereditáti tuae. 

Et rege eos, *et extólle 
illos usque in aetérnum. 

Per síngulos dies "'bene
dícimus te; 

Et laudámus nomen tuum 
in saéculum, •et in saécu
lum saéculi. 

Dignáre, Dómine, die isto 
*sine peccáto nos custodíre. 

Miserére nostri, Dómine, 
*miserére nostri. 

Fiat misericórdia tua, Dó
mine, super nos, •quemád
modum sperávi'mus in te. · 
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Benned van, Uram, re- ln te, Dómine, sperávi : 
ményünk, •ne hagyj soha •non confúndar in aetér-
szégyent érnünk. num. 
~~-=·-~--==== ===~===~==== 

Ha a Matutinumot a Laudestől 
elválasztjuk, a következőket 

mondjuk: 

1. Az úr legyen veletek. 
:&. És a te lelkeddel. 
Könyörögjünk. lsten ... 

(376. old.) 
f. Az úr legyen veletek. 
:&. És a te lelkeddel. 
f. Mondjunk áldást az 

úrnak. 
:&· Hála legyen az lsten

nek. 
f. A megholt hívek lsten 

irgalmából békességben nyu
godjanak. 

:&. Amen. 
Miatyánk ... (végig csend

ben.) 

A Laudesre. 
Ha a Matutinumot elválasztot
tuk a Laudestól, akkor a Laudes 
előtt csendben egy Miatyánkot 
és Üdvözlégy Máriát mondunk. 

f. Gondolj, lsten, segítsé
gemre. 

:&· Siess, Uram, támoga
tásomra. 

Dicsőség az Atyának ... 
Miképen ... Alleluja. 

Ant. Az úr angyala pedig 
*leszállott az égből, oda
ment és elhengerítette a kö
vet és ráült. Alleluja, alle
luja. 

In privata recltatione Matu
tinum a Laudibus separari 
potest, quo in casu dicitur: 

f. Dóminus vobíscum. 
:&. Et cum spiritu tuo. 
Orémus. Deus . . . 376. 

1. Dóminus vobíscum. 
:&. Et cum spiritu tuo. 
f. Benedicámus Dómino. 

:&. Deo grátias. 

1. Fidélium ánimae per 
misericórdiam Dei requies
cant in pace. 

:&. Amen. 
f. Pater noster (totum 

secreto). 

Ad Laudes. 
Si Laudes extra Chorum sepa
rentur a Matutino, ante eas 
dicitur secreto Pater noster et 
Ave María; secus absolute in-

cipiuntur, ut sequitur: 

f. Deus in adjutórium 
meum intende. 

:&. Dómine, ad adjuván
dum me festina. 

Glória Patri.. . Sicut 
erat •.. Alleluja. 

Ant. Angelus autern Dó
mini *descéndit de caélo, 
et accédens revólvit lápi
dem, et sedébat super eum, 
allelúja, allelúja. 
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92. zso/tdr. 

K iráily á lett az úr! Föl
ségbe öltözött, *erőbe 

öltözött az úr és felövezte 
magát; 

Megerősftette a föld ke
rekségét, *hogy ne ingadoz
zék. 

Trónod kezdet óta szi
lárd, *öröktől fogva vagy 
te. 

Zúgnak, Uram, a folyó
vizek, *hangosan zúgnak a 
folyóvizek, 

Hányják habjaikat a fo
lyóvizek. *De a nagy vizek 
zúgásánál, 

A tenger csodálatos hul
lámainál *csodálatosabb az 
úr a magasságban. 

Bizonyságaid igen bizo
nyosak, *szentség illeti há
zadat, Uram, örök időkre. 

Dicsőség az Atyának ... 
Ant. Az úr angyala pedig 

leszállott az égből, odament 
és elhengerftette a követ és 
ráült. Alleluja, alleluja. 

Ant. És ime nagy föld
indulás *támadt, mert az 
úr angyala leszállott az ég
ből. Alleluja. 

99· zsolt dr. 

Ujjongjatok Istennek, or
szágok mind, *szolgál

játok az Urat örvendezve, 
járuljatok eléje *lelken-

dezve! · 
Tudjátok meg, hogy az 

Psalmus 92. 

Dóminus regnávit, decó
rem indútus est: * indú

tus est Dóminus fortitúdi
nem, et praectnxit se. 

Etinern firmávit orbem 
terrae, *qui non commové
bitur. 

Paráta sedes tua ex tunc : 
*a saéculo tu es. 

Elevavérunt flúmina, Dó-
mine: *elevavérunt flú-
mina vocem suam. 

Elevavérunt flúmina 
fluctus suos, *a vácibus 
aquárum multárum. 

Mirábiles elatiónes ma
ris: *mirábilis in altis Dó
minus. 

Testimánia tua credibília 
facta sunt nimis : *domum 
tuam decet sanctitúdo, Dó
mine, in longitll'dinem dié
rum. 

Glória Patri. 
Ant. Angelus autern Dó

mini descéndit de caelo, et 
accédens revólvit lápidem, 
et sedébat soper eum, alle
lúja, allelúja. 

Ant. Et ecce, terraernó
tus *factus est magnus : 
Angelus enim Dómini de
scéndit de caelo, allelúja. 

Psalmus 99. 

J ubiláte Deo, omnis terra : 
*servfte Dórnino in lae
titia. 
Introíte in conspéctu e jus, 

*in exsultatióne. 
Scitóte quóniam Dómi-
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úr az lsten, •6 alkotott 
minket és nem mi magunk ; 

Az 6 népe s az 6 legel6jé
nek nyája vagyunk l *Lép
jetek be kapuiba hálaadás
sal, udvaraiba magasztalás
sal, · 

Áldjátok őt, dicsérjétek 
nevét, mert jó az úr, örökké 
tart kegyelme, *nemzedék
ről-nemzedékre hűsége. 

Dicsőség az Atyának ... 
Ant. És ime nagy föld

indulás támadt, mert az úr 
angyala leszállott az égből. 
Alleluja. 

Ant. Olyan volt a *tekin
tete, m1nt a villám, és ru
hája, mint a hó. Alleluja, 
alleluja. 

6z. zsoltdr. 

Isten, én· Istenem, *virra
datkor tehozzád ébredek. 
Reád szomjazik a lelkem, 

*utánad oly nagyon sóvá
rog a testem. 

E puszta, úttalan, vízte
len vidéken. *Bárcsak meg
jelenhetnék ellítted a szent 
helyen, és láthatnám hatal
madat és dicsőségedet ! 

Hisz irgalmad jobb, mint 
az élet, *ajkam hadd dicsér
jen Téged. 

Áldani akarlak, amig csak 
élek, *és nevedben emelem 
fel kezemet. 

Szinte zsírral és kövér
séggel telik el a lelkem, *s 
ujjongó ajakkal mond szá
jam dícséretet, 

nus ipse est Deus : *ipse 
fecit nos, et non ipsi nos. 

Pópulus ejus, et oves 
páscuae ejus : *introíte por
tas ejusin confessióne, átria 
ejus in hymnis : confitémini 
illi. 

Laudáte nomen ejus: 
quóniam suávis est Dómi
nus, in aéternum misericór
dia ejus, *et usque in gene
ratiónem et generatiónem 
véritas ejus. 

Glória Patri. 
Ant. Et ecce, terraerno

tus factus est magnus : An
gelus enim Dómini descén
dit de caelo, allel.úja. 

Ant. Erat autern *aspé
ctus ejus sicut fulgur, vesti
ménta autern ejus sicut nix, 
allelúja, allelúja. 

Psalmus 6z. 

Deus, Deus meus, *ad te 
de luce vígilo. 

Sitívit in te ánima mea, 
*quam . multiplíciter tibi 
caro mea. 

ln terra desérta, et ínvia, 
et inaquósa : *sic in sancto 
appárui tibi, ut vidérem 
virtútem tuam, et glóriam 
tuam. · 

Quóniam mélior est mi
sericórdia tua super vitas : 
*lábia mea laudábunt te. 

Sic benedicarn te in vita 
mea : •et in nómine tuo 
levábo manus meas. 

Sicut ádipe et pingué
dine repleátur ánima mea : 
*et lábiis exsultatiónis lau
dábit os meum. 
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Ha reád gondolok nyugvó 
helyemen, ha reggelenkint 
rólad elmélkedem. *Hisz te 
ma.id megsegítesz engem, 

És szárnyad árnyékában 
örvendezhetem, lelkem te
hozzád tapad, *és jobbod 
erősen tart engem. 
Ők pedig hiába törnek 

életemre, lesüllyednek a 
föld mélységeibe, *kard ha
talmába kerülnek, sakálok 
osztályrésze lesznek. 

Örvendezik akkor majd 
a király az Istenben, kik 
reá esküsznek, diadalmas
kodnak valamennyien, 
*mert elnémul a szája azok
nak, kik gonoszat beszél
nek. 

Dicsöség az Atyának ... 
Ant. Olyan volt a tekin

tete, mint a villám, és ru
hája mint a hó. Alleluja, 
alleluja. 

Ant. Tőle való félelmük
ben *az őrök megremegtek 
és olyanok lettek, mint a 
holtak. Alleluja. 

A három ifjú éneke. 
Dán. 3, 57-88 és 56. 

Áldjátok az úr minden 
J-\ alkotmányai az Urat, 
*dícsérjétek és magasztaljá
tok őt mindörökké. 

Áldjátok az úr angyalai 
az Urat : *áldjátok egek az 
Urat. 

Áldjátok minden egek fö
lötti vizek az Urat: *áldjá
tok az úr minden erői az 
Urat. 

Áldjátok nap és hold az 

Si memor fui tui super 
stratum meum, in matutl
nis meditábor in te : *quia 
fuisti adjútor meus. 

Et in velaménto alárum 
tuárum exsultábo, adhaésit 
ánima mea post te: *me 
suscépit déxtera tua. 

lpsi vero in vanum quae
siérunt ánimam meam, in
troíbunt in interióra terrae : 
*tradéntur in manus gládii, 
partes vúlpium erunt. 

Rex vero laetábitur in 
Deo, laudabúntur omnes 
qui jurant in eo : *quia 
obstrúctum est os loquén-
tium iníqua. · 

Glória Patri. 
Ant. Erat autern aspéc

tus ejus sicut fulgur, vesti
ménta autern ejus sicut nix, 
allelúja, allelúja. 

Ant. Prae timóre autern 
ejus *extérriti sunt custó
des, et facti sunt velut 
mórtui, allelúja. 

Canticum trium Puerorum. 
Dan. 3, 57-88 et 56. 

Benedícite, ómnia ópera 
Dómini, Dórnino : *lau

dáte et superexaltáte eum 
in saécula. 

Benedícite, Angeli Dó
mini, Dórnino : *benedícite, 
caeli, Dómino. 

Benedícite aquae omnes, 
quae super caelos sunt, Dó
mino : *benedícite, omnes 
virtútes Dómini, Dómino. 

Benedlcite, sol et luna, 
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Urat : *áldjátok az ég csil
lagai az Urat. 

Áldjátok minden zápor
eső és harmat az Urat : 
*áldjátok lsten minden sze
Jei az Urat. 

Áldjátok tűz és hőség az 
Urat : *áldjátok hideg és 
hőség az Urat. 

Áldjátok harmat és zuz
mara az Urat: *áldjátok 
fagy és hideg az Urat. 

Aidjátok jég és hó az 
Urat : *áldjátok éjek és na
pok az Urat. 

Áldjátok világosság és sö
tétség az Urat : *áldjátok, 
villámok és felhők az Urat. 

Áldja a föld az Urat: 
*dicsérje és magasztalja őt 
mindörökké. 

Áldjátok hegyek és hal
mok az Urat: *áldjátok a 
föld minden növényei az 
Urat. 

Áldjátok kútforrások az 
Urat : *áldjátok tengerek 
és folyóvizek az Urat. 

Áldjátok tenger halai és 
éll5lényei az Urat : *áldjá
tok ég madarai az Urat. 

Áldjátok vad- és szelíd 
állatok mind az Urat : *áld
játok emberek az Urat. 

Áldja Izrael az Urat : 
*dicsérje és magasztalja 
mindörökké. 

Áldjátok úr papjai az 
Urat : *áldjátok úr szolgái 
az Urat. 

Áldjátok igazak szivei és 
lelkei az Urat : *áldjátok 

Dórnino : *benedícite stel
lae caeli, Dómino. 

Benedicite, omnis imber 
et ros, Dórnino : *benedl
cite, omnes spirítus Dei, 
Dómino. 

Benedlcite, ignis et aes
tus, Dórnino : *benedicite, 
frigus et aestus, Dón1ino: 

Benedícite, rores et prui
na, Dórnino : *benedicite, 
gelu et frigus, Dómino. 

Benedícite, glácies et ni
ves, Dórnino : *benedícite 
noctes et dies, Dómino. 

Benedicite, lux et téne
brae, Dórnino : *benedicite, 
fúlgura et nubes, Dómino. 

Benedícat terra Dómi
num : *laudet et super
exáltet eum in saécula. 

Benedicite, montes et col
les, Dórnino : *benedícite, 
univérsa germinántia in 
terra, Dómino. 

Benedícite, fontes, Dó
mino : *benedicite, márla 
et flúmina, Dómino. 

Benedícite, cete, et óm
nia, quae movéntur in aquis, 
Dórnino : *benedícite, om
nes vólucres caeli, Dómino. 

Benedícite, omnes bés
tiae et pécora, Dórnino : 
*benedícite, filii hóminum, 
Dómino. 

Benedícat Israel Dómi
num : *laudet et superexál
tet eum in saécula. 

Benedícite, sacerdótes Dó
mini, Dórnino : *benedlcite, 
servi Dómini, Dómino. 

Benedícite, spíritus, et 
ánimae justórum, Dórnino: 
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szentek és alázatos szlvüek 
az Urat. 

Áldjátok Ananiás, Aza
riás és Mizael az Urat : 
*dícsérjétek és magasztaljá
tok öt mindörökké. 

Áldjuk az Atyát és a Fiút 
a Szentlélekkel együtt : *di
csérjük és magasztaljuk őt 
mindörökké. 

Áldott vagy, Uram, az ég 
erősségében : *dicséretes és 
dicsőséges és magasztos 
mindörökké. 

Ant. Tőle való félelmük
ben az őrök megremegtek 
és olyanok lettek, mint a 
holtak. Alleluja. 

Ant. Megszólalt pedig az 
angyal •s azt mondotta az 
asszonyoknak : Ne féljetek, 
hiszen tudom, hogy jézust 
keresitek. Alleluja. 

I 48. zsoltár. 

Dicsérjétek az Urat az 
egekből, *dícsérjétek őt 

a magasságban ! 
Dícsérjétek őt, angyalai 

mind, *dícsérjétek őt, sere
gei mind l 

Dicsérjétek őt, nap és 
hold, *dícsérjétek őt mind, 
ragyogó csillagok ! 

Dícsérjétek őt, az egek
nek egei, *és minden vizek 
a,z ég felett, dícsérjétek az 
Ur nevét! 

Mert ő szólott és lettek, 
*ő parancsolt és létrejöttek. 

. Felállitotta őket örökkön
örökre, •s el nem múló tör
vényt szabott nekik. 

*benedícite, sancti, et hú
miles corde, Dómino. 

Benedlcite, Anania, Aza
ria, Misael, Dórnino : *lau
dáte et superexaltáte eum 
in saécula. 

Benedicámus Patrem et 
Filium cum Sancto Spiritu : 
*laudémus et superexalté
mus eum in saécula. 

Benedictus es, Dómine, 
in firmaménto caeli : •et 
laudábilis, et gloriósus, et 
superexaltátus in saécula. 

Ant. Prae timóre autern 
ejus extérriti sunt custódes, 
et facti sunt velut mórtui, 
allelúja. 

Ant. Respóndens autern 
Angelus, *dixit muliéribus : 
Nolíte timére; scio enim, 
quod jesum quaéritis, al
lelúja. 

Psalmus 148. 
T audáte Dóminum de eae
L lis: *laudáte eum in 
excélsis. 

Laudáte eum, omnes An
geli ejus : *laudáte eum, 
omnes virtútes ejus. 

Laudáte eum, sol etluna: 
*laudáte eum, omnes stel
lae, et lumen. 

Laudáte eum, caeli eae
lórum: •et aquae omnes, 
quae super caelos sunt, lau
dent nomen Dómini. 

Quia ipse dixit, et facta 
sunt : *ipse mandávit, et 
creáta sunt. 

Státuit ea in aetérnum, et 
in saéculum saéculi •praecép
tum pósuit,et non praeteribit 
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Dicsérjétek az Urat a 
földről, *sárkányok és mély
séges vizek mind I 

Tűz, jégeső, hó, fagy és 
szélvihar, *melyek paran
csát teljesítik; 

Mindnyájan ti hegyek és 
halmok, *gyümölcstermő 
fák és mind a cédrusok, 

Vadállatok és mind a bar
mok, *csúszó-mászó és szár
nyas állatok, 

fiöld királyai és mind a 
népek, *fejedelmek és mind, 
bírái a földnek, 

Ifjak és szűzek, vének ~s 
gyermekek : dícsérjék az Ur 
nevét, *mert csak az ő neve 
magasztos, 

Fölsége égnél-földnél na
gyobb ! *Felemelte népé
nek szarvát, 

Dicsérje őt minden 
szentje, *Izrael fiai, a hozzá 
közel álló nép. 

Dicsőség az Atyának ... 
Ant. Megszólalt pedig az 

angyal s azt mondotta az 
asszonyoknak:. Ne féljetek, 
hiszen tudom, hogy jézust 
keresitek, alleluja. 
·Ez az a nap, amelyet az 

úr szerzett, ujjongjunk 
és örvendezzünk rajta. 

Ant. És korán reggel, *a 
hét első napján a sírhoz 
mentek napfelkeltekor, al
leluja. 
Zakariás éneke ... (L. 41. old.) 

Dicsöség az Atyának ... 
Ant. És korán reggel, a 

hét el~ő napján a sírhoz 

Officium. 

Laudáte Dóminum de 
terra, *dracónes, et omnes 
abyssi. 

Ignis, grando, nix, glá
cies, spirítus procellárum : 
*quae fáciunt verbum ejus: 

Montes, et omnes colles : 
*ligna fructífera, et omnes 
ce d ri. 

Béstiae, et univérsa pé
cora : *serpéntes, et vó
lucres pennátae. 

Reges terrae, et omnes 
pópuli : *prlncipes, et om
nes júdices terrae. 

júvenes, et virgines : se
nes cum junióribus laudent 
nomen Dómini : *quia exal
tátum est nomen ejus so
líus. 

Conféssio ejus super eae
Ium et terram : *et exaltá
vit cornu pópuli sui. 

Hymnus ómnibus san
ctis ej us: *flliis Israel, pó
pulo appropinquánti sibi. 

Glória Patri. 
Ant. Respándens autern 

Angelus, dixit muliéribus : 
Nolfte timére ; scio enim 
quod jesum quaéritis, alle
lúja. 

Haec dies, quam fecit 
Dóminus: exsultémus, 

et laetémur in ea. 
Ad Bened. Ant. Et valde 

mane *una sabbatórum vé
niunt ad monuméntum, 
orto jam sole, allelúja. 
Canticum Zachariae. (Pag. 41.) 

Glória Patri. 
Ant. Et valde mane una 

sabbatórum véniunt ad mo-

14 
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mentek napfelkeltekor, al
leluja. 

~- Az úr legyen veletek. 
Jl>. És a te lelkeddel. 
Könyörögjünk. lsten, ki 

a mai napon (l. 376. old.). 
Y. Az Ur legyen veletek. 
Jt. És a te lelkeddel. 
Y. Mondjunk áldást az 

úrnak, alleluja, alleluja. 
lj,. Hála legyen az lsten

nek, alleluja, alleluja. 
Y. A megholt hivek lsten 

irgalmából békességben 
nyugodjanak. fl,. Amen. 
Ha a zsolozsmát itt félbeszakít
juk, csendben elmondjuk a 

Miatyánkot. Utána: 
~- Az Úr adja meg ne

künk békéjét. 
Jl>. És az örök életet. 

Amen. 
Azután elmondjuk a Regina 
coeli-t s a hozzatartozó könyör-

. gést (193. old.). Utána : 

~- Az lsten segítsége ma
radjon velünk mindenkoron. 

Jl>. Amen. 

numéntum; orto jam sole, 
allelúja. · 

Y. Dóminus vobiscum. 
lj.. Et cum spiritu tuo. 
Orémus. Deus qui, ho-

diérna die (pag 376.). 
Y. Dóminus vobíscum. 
Jl>. Et cum spiritu tuo. 
~- Benedicámus Dómino, 

allelúja, allelúja. 
lj,. Deo grátias, allelúja. 

allelúja. 
~- Fidélium ánimae per 

misericórdiam Dei requiés
cant in pace. Jl>. Amen. 
Si tunc terminetur Officium, 
dicitur Pater noster totum 

secreto. Postea : 
Y. Dóminus det nobis 

suam pacem. 
.fl.. Et vitam aetérnam. 

Amen. . . 
Et immediate dicitur cum suis 
versu et Oratione Regina coeli 
pag 193. Postea concluditur : 

Y. Divinum auxilium 
máneat semper nobíscum. 

fl,. Amen. 
---

A Primára. Ad Primam. 
Miatyánk, Üdvözlégy Má- Pater noster, Ave María 

ria, Hiszekegy. et Credo. 
Y. Gondolj, lsten, segít- Y. Deus, in adjutórium 

ségemre. meum inténde. 
Jl>. Siess, Uram, támoga tá- Jl>. Dómine, ad adjuván-

somra. dum me festina. 
Dicsöség az Atyának .. ·1 Glória Patri. Sicut erat. 

Miképen ... Alleluja. Allelúja. 
Ezután elmondjuk az 53. (125. old.), a 118. l. és a 118. ll. 

zsoltárt (45. old.). Utána : 

Ez az a nap, amelyet az l Haec dies, quam fecit Dó-
úr szerzett, ujjongjunk minus: exsultémus, et 

és örvendezzünk rajta. laetémur in ea. 
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8'. Az úr legyen veletek. 
Jt. És a te lelkeddel. 
Könyörögjünk. Urunk, 

mindenható lsten . . . (50. 
old.) 

8'. Dóminus voblscum. 
Jt. Et cum spiritu tuo. 
Orémus. Dómine, Deus. 

(Pag 50.) 

A többit ugyanúgy mondjuk, mint virágvasárnapon (51. old. 
de az alábbi Lectio brevis-t olvassuk: 

Rövid olvasmány. 
J(ol. 3, 1-2. 

Ha feltámadtatok Krisz
tussal, keressétek az 

odafent valókat, ahol az 
Isten jobbján ülő Krisztus 
vagyon. Az odafent való 
dolgokat keressétek, ne a 
földieket. Te pedig, Uram, 
irgalmazz nekünk. 

Lectio brevis. 
Col. 3, 1-2. 

Si consurrexístis cum 
Christo,· quae sursum 

sunt quaérite, ubi Christus 
est in déxtera Dei sedens : 
quae sursum sunt sápite, 
non quae super terram. Tu 
autem, Dómine, miserére · 
nobis. 

Ha a Príma után a zsolozsmát félbeszakítjuk, csendben el
mondjuk a Miatyánkot. 

A Tertiára. Ad Tertiam. 
Miatyánk, Üdvözlégy Má- Pater noster et Ave Maria. 

ri a. 
8'. Gondolj, lsten, segít- 8'. Deus, in adjutórium 

ségemre. meum inténde. 
R. Siess, Uram, támoga- Jt. Dómine, ad adjuván-

tásomra. · dum me festína. 
Dicsőség az Atyának . . . Glória Patri, Sicut erat. 

Miképen. Alleluja. Allelúja. 
Ezután mindjárt elmondjuk a három vasárnapi zsoltárt, 54. 

old. Utána: 

Ez az a nap, amelyet az úr Haec dies, quam fecit 
szerzett, ujjongjunk ~s Dóminus: exsultémus, 

örvendezzünk rajta. et laetémur in ea. 
8'. Az úr legyen veletek. 8'. Dóminus voblscum. 
Jt. És a te lelkeddel. Jt. Et cum spiritu tuo. 
Könyörögjünk. lsten, ki Orémus. Deus, qui hodi-

a mai napon (376. old.). érna die ... (Pag 376.) 
8'. Az úr legyen veletek. -gr. Dóminus vobiscum. 
&. És a te lelkeddel. . Jt. Et cum spiritu tuo. 
'Sf. Mondjunk áldást az p. Benedicámus Dómino. 

úrnak. 

14* 
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Jlr. Hála legyen az Is- Jlr. Deo grátias. 
tennek. 

"8'. A megholt hivek Isten "8'. Fidélium ánimae per 
irgalmából békességben misericórdiam Dei requiés-
nyugodjanak. fl.. Amen. cant in pace. fl.. Amen. 
Ha a zsolozsmát itt félbeszakítjuk, csendben elmondjuk a 

Miatyánkot. 

A Sextára. Ad Sextam. 
Miatyánk, Üdvözlégy Má- Pater noster et Ave Ma-

~- ria. 
"8'. Gondolj, Isten, segít- "8'. Deus, in adjutórium 

ségemre. meum inténde. 
Jlr. Siess, Uram, támoga- Jlr. Dómine, ad adjuván-

tásomra. dum me festina. 
Dicsőség az Atyának . . . Glória Patri. Sicut erat. 

Miképen. Alleluja. Allelúja. 
Ezután mindjárt elmondjuk a három vasárnapi zsoltárt, 59. 

old. Utána: 

Ez az a nap, amelyet az Haec dies, quam fecit 
úr szerzett, ujjongjunk Dóminus : exsultémus, 

és örvendezzünk rajta. et laetémur in ea. 
"8'. Az úr legyen veletek. "8'. Dóminus vobíscum. 
Jlr. És a te lelkeddel. Jlr. Et cum spiritu tuo. 
Könyörögjünk. Isten, ki Orémus. Deus, qui ho-

a mai napon (376. old.). diérna die ... (Pag 376.) 
r. Az úr legyen veletek. r. Dóminus vobiscum. 
Jlr. És a te lelkeddel. fl.. Et cum spiritu tuo . 

. r. Mondjunk áldást az r. Benedicámus Dómino. 
Urnak. 

fl.. Hála legyen az Istennek. Jlr. Deo grátias. 
"8'. A megholt hívek lsten "8'. Fidélium ánimae per 

irgalmából békességben misericórdiam Dei requiés-
nyugodjanak. Jlr. Amen. cant in pace. Jlr. Amen. 
Ha a zsolozsmát itt félbeszakítjuk, csendben elmondjuk 

a Miatyánkot. 

A Nonára. 
Miatyánk, Üdvözlégy Má

ria. 
"8' Gondolj, Isten, segít

ségemre. 

Ad Nonam. 
Pater noster et Ave Ma

ría. 
"8'. Deus, in adjutórium 

meum intende. 
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~· Siess, Uram, támoga- ~· Dómine, ad adjuván-
tásomra. dum me festina. 

Dicsőség az Atyának. . . Glória Patri. Sicut erat. 
Miképen. Alleluja. Allelúja. 
Ezután mindjárt elmondjuk a három vasárnapi zsoltflrt, 65. 

old. Utána: 

Ez 3iZ a nap, amelyet az Haec dies, quam fecit 
Ur szerzett, ujjongjunk Dóminus: exsultémus, 

és örvendezzünk rajta. et laetémur in ea. 
W. Az úr legyen veletek. W. Dóminus voblscum. 
~· És a te lelkeddel. ~· Et cum. spiritu tuo. 
Könyörögjünk. lsten, ki Orémus. Deus, qui ho-

a mai napon (376. old.). diérna die ... (Pag 376.) 
W. Az úr legyen veletek. W. Dóminus vobiscum. 
~. És a te lelkeddel. &. Et cum spiritu tuo. 
W. Mondjunk áldást az W. Benedicámus Dómino. 

úrnak. 
~· Hála legyen az Istennek. ~. Deo grátias. 
W.A megholt hívek lsten W. fidélium ánimae per 

irgalmából · békességben misericórdiam Dei requiés-
nyugodjanak. ~· Amen. cant in pace. ~· Amen. 
Ha a zsolozsmát itt félbeszakítjuk, csendben elmondjuk a 

Miatyánkot. 

A Vecsernyére. Ad Vesperas. 
Miatyánk, Üdvözlégy Má- Pater noster et Ave Ma-

ria. ría. 
W. Gondolj, Isten, segit- W. Deus, in adjutórium 

ségemre. meum inténde. 
~·Siess, Uram, támogatá- &· Dóm i ne, ad adjuván-

somra. dum me festina. 
Dicsőség az Atyának. Glória Patri. Sicut erat. 
Miképen. Allelúja. Allelúja. 

Ezután mindjárt elmondjuk az öt vasárnapi zsoltárt, 70. old., 
az alábbi antifonákkal : 

J. Ant. Az úr angyala • Ant. Angelus autern Dó
pedig •leszállott az égből, ~ mini •descéndit de caelo, 
odament és elhengerltette a · et accédens revólvit lápi
követ és ráült, alleluja, dem, et sedébat super eum, 
alleluja. allelúja, allelúja. 

2. Ant. És Ime nagy föld- Ant. Et ecce, terraernó-
indulás •támadt, mert az tus •tactus est magnus : 
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úr angyala leszállott az Angelus enim Dómini de-
égből, alleluja. scéndit de caelo, allelúja. 

3. Ant. Olyan volt *a te- Ant. Erat autern •aspé-
kintete, mint a villám és ctus ejus sicut fulgur, vesti
ruhája mint a hó, alleluja, ménta autern ejus sicut nix, 
alleluja. allelúja, allelúja. 

4. Ant. Tőle való féle!- Ant. Prae timóre autern 
mükben *az örök megre- ejus *extérriti sunt custó
megtek s olyanok lettek des, et facti sunt velut 
mint a holtak, alleluja. mórtui, allelúja. 

5. Ant. Megszálalt pedig Ant. Respándens autern 
az Angyal *s azt mondotta Angelus, *dixit muliéribus: 
az asszonyoknak: Ne félje- Nolíte timére; scio enim, 
tek, hiszen tudom, hogy quod jesum quaéritis, alle
jézust keresitek, alleluja. !úja. 

Utána : Postea : 

Ez az a nap, amelyet az Haec dies, quam fecit Dó-
úr szerzett : ujjongjunk minus : exsultémus, et 

s örvendezzünk rajta. laetémur in ea. 
Ant. És amikor odatekin- Ad Magnif. Ant. Et re-

tettek, *látták, hogy a kö spieiéntes *vidérunt revo
el .van hengerítve ; mert lútum lápidem : erat quippe 
igen nagy volt, alleluja. magnus valde, allelúja. 

Magnificat, 76. old. Magnificat pag. 76. 
Ant. És amikor odatekin- Ant. Et respiciéntes vi-

tettek, látták, hogy a kö el dérunt revolútum lápidem : 
van hengerítve ; mert igen erat quippe magnus valde, 
nagy volt, alleluja. allelúja. 

"f. ~z Ur legyen veletek. W. Dóminus vobíscum . 
.&. Es a te lelkeddel. .&. Et cum spiritu tuo. 
Könyörögjünk. Isten, ki Orémus. Deus, qui ho-

a mai napon (376. old.). diérna die pag. 376. 
W. Az úr legyen veletek. W. Dóminus vobíscum . 
.&. És a te lelkeddel. .&. Et cum spiritu tuo. 
W. Mondjunk áldást az 'f. Benedicámus Dó-

úrnak, alleluja, alleluja. mino, allelúja, allelúja . 
.&· Hála legyen az Isten- .&. Deo grátias, allelúja, 

nek, alleluja, alleluja. allelúja. 
W. A megholt hívek lsten ";. Fidélium ánimae per 

irgalmából békességben misericórdiam Dei requiés-
nyugodjanak. fl.. Amen. cant in pace . .&. Amen. 
Ha itt félbE'szakit.iuk a zsolozsmát, csendben egy Miatyánkot 

mondunk. 
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A Completoriumra. Ad Completorium. 
Mindent úgy mondunk, mint virágvasárnapon, 77. old., az 

alábbiak kivételével. 
A Laus tibi Dómine helyett ezt mondjuk: Alleluja. 

Utána mindjárt elmondjuk a három vasárnapi zsoltárt. Utána: 
Ant. Alleluja, alleluja, Ant. Allelúja, allelúja, al-

alleluja, alleluja. Ielúja, allelúja. 
Simeon éneke (82. old.). Canticum Simeonis (pag. 82.) 

Utána: Postea : 

Ez az a nap, amelyet az Haec dies,quam fecit Dó-
Úr szerzett, ujjongjunk minus : exsultémus, et 

és örvendezzünk rajta. laetémur in ea. 
'· Az úr legyen veletek. '· Dóminus vobiscum. 
~· És a te lelkeddel. ~· Et cum spiritu tuo. 

Könyörögjünk. Látogasd Qrémus. Visita, quaésu
meg, kérünk, Urunk, ezt mus, Dómine, habitatiá

a hajlékot s íízd el tőle az el- nem istam, et omn es in
lenség minden cselvetését : sídías inimíci ab ea longe 
szent angyalaid lakjanak repélle : Angeli tui sancti 
benne, hogy békességben hábitent in ea, qui nos in 
őrizzenek minket, s a te ál- pace custódiant ; et bene
dásod legyen rajtunk min- díctío tua sit super nos sem
denkoron. A mi Urunk . . . per. Per Dóminum. 

~. Amen. ~· Amen. 
'· Az úr legyen veletek. '· Dóminus vobiscum. 
R. És a te lelkeddel. ~· Et cum spiritu tuo. 
t Mondjunk áldást az '· Benedicámus Dómino. 

úrnak. 
R>· Hála legyen az Istennek. 

Aldás. Áldjon és őrizzen 
meg minket _a mindenható 
és irgalmas Ur, az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek. ~·Amen 

Mennynek lcirályné Asszonya 
(1. 193. old.). Utána : 

~·Amen. 
'· Az Isten segítsége 

maradjon velünk minden
koron. ~· Amen. 

Miatyánk, Üdvözlégy Má
ria, Hiszekegy (csendben). 

~· Deo grátias. 
Benedictio. Benedlcat et 

custódiat nos omnipotens 
et miséricors Dóminus, Pa
ter, et Fílius, et Spíritus 
Sanctus. ~· Amen. 
Regina coeli (pag. 193.) Postea: 

~·Amen. 
'· Divinum auxílium 

máneat semper nobiscum. 
Jt. Amen. 

Deinde dicitur secreto 
Pater noster, Ave María et 
Credo. 



ll. RÉSZ. 

A nagyhét szentmiséi és szertartásai. 

Vl'f\ÁGV A,~Á~NAP. 
A virágvasárnapi szertartás az egyházi év legszentebb heté

nek, a nagyhétnek fenséges nyitánya. Krisztus Urunk jeruzsá
lembe való bevonulásának emlékére pálma- vagy olajfaágakat 
(nálunk fűzfabarkát) szentel az Egyház és ünnepélyes körme
nettel hódol az úr elölt, de már ezen a napon megkezdi az úr 
jézus Krisztus szenvedésének emlékezetét is. 

l. A Tertia (53. old.) elmondása után, vagy ahol a zsolo7s
mát kűlön végzik, a meghatározott órában a pap elmondja az 
Aspergest, s mint a nagymisék előtt, sunteltvízzel meghinti a népet. 

2. Ezután következik a pálma- vagy barkaszentelés. Szer
tartásainak felépitése ugyanolyan, mint a szentmise imád
ságaié: az átváltoztatás helyét a pálmaágak megszentelése fog
lalja el. Ezzel a pálmaágak szentelményekké válnak, hogy 
<•mindazok, akik azt átveszik, lelki és testi oltalmat nyerjenek••. 

3. A pálmaszentelés után a papság és a nép kimegy a temp
lomból és ünnepélyes körmenettel meghordozza a megszentelt 
ágakat. Visszatérve, a körmenet a templom ajtóit bezárva 
találja. Bent ekkor két vagy négy énekes ajkán felcsendül 
az ének, s a kivülállók kórusa áhítattal felelget reá. Az ének 
végén az alszerpap a kereszt nyelével ráüt a bezárt ajtóra, 
az feltárul s a körmenet örvendezve bevonul a templomba. 
Szép jelképe ez a szertartás annak, hogy az ősszüleink bűne 
miatt bezárt mennyországot Krisztus keresztje nyitotta meg 
ismét nekünk. 

4. A körmenet után következik a szentmíse. Ezt már az úr 
jézus Krisztus szenvedésének jegyében mondja az Egyház. 
A szentleckét követő böjti ének után elkezdődik a szenvedés 
története, a passio is. Mikor a szent szöveg az úr jézus halálá
hoz ér, a pappal együtt mindenki· térdreborul és hálás hódolat
tal emlékezik meg az úr megváltó szenvedéseiről. 

Kérjük az Urat, hogy •béketűrését követhessük s így fel
támadásának is részesei lehessünk•. (Oratio.) 
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1. A azente1tvizzel val6 meghintés. 

Hints meg engem, •Uram, 
izsóppal, hogy tiszta le

gyek, moss meg engem, 
hogy a hónál fehérebb le
gyek. (Zs. 50, 3.) Könyörülj 
rajtam, lsten, nagy irgal
mad szerint. Hints meg 
engem, Uram. 

1\. spérges me, *Dómine, 
J-\ hyssópo, et mundábor : 
lavábis me, et super ni
vern dealbábor. (Ps. 50, 3.) 
Miserére mei, Deus, secún
dum magnam misericór
diam tuam. Aspérges me. 

Eközben a pap meghinti szenteltvizzel a népet, majd énekli : 
$'. Mutasd meg, Uram, t. Osténde nobis, Dó

nekünk irgalmasságodat. mine, misericórdiam tuam. 
fl,. És szabadításodat add fl,. Et salutáre tuum da 
meg nekünk. nobis. 

f. Uram, hallgasd meg t. Dómine, exáudi oratió
könyörgésemet. Jt. És kiál- nem meam. fl,. Et clamor 
tásom jusson eléd. meus ad te véniat. 

t. Az úr legyen veletek. t. Dóminus vobiscum. 
Jt. És a te lelkeddel. Jt. Et cum spiritu tuo. 

Könyörögjünk. Hallgass Qrémus. Exáudí nos, Dó
meg minket, szentséges mine sancte, Pater om

Urunk, mindenható Atyánk, n í potens, aetérne Deus et 
örök lsten, és küldd el kegye- míttere dignéris sanetum 
sen az égblll szent angyalo- Angeium tuum de eaelis ; 
dat, ki őrizze, ápolja, oltal- qui custódiat, fóveat, pró
mazza, látogassa és védel- tegat, vísitet, atque detén
mezze e háznak minden dat omnes habitántes in hoc 
lakóját. Krisztus Urunk habitáculo. Per Christum, 
által. Dóminum nostrum. 

Jt. Amen. &. Amen. 
2. A p41múgak vagy bark4k azentel&e. 

Bevezetéstil a kar énekli vagy a pap elmondja a következő 
antifonát: (Máté 21, 9.) 

m!ozsánna Dávid fiá-~ w osánna fili o David: 
nak l áldott, ki az úr benedictus qui venit 

__ nevében jő l ú Izrael\ _ in nómine Dómini. 
királya: Hozsánna a magas- O Rex Israel: Hosánna in 
ságban l excélsis. 
A pap a szentlecke oldalán, az oltár felé fordulva, összetett kézzel 

mondja: 
f. Az úr legyen veletek., "8'. Dominus voblscum. 

&. És a te lelkeddel. &. Et cum spiritu tuo. 
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K önyörögjünk. lsten, akit 
szeretni és tisztelni 

igazság, kifejezhetetlen ke
gyelmed ajándékait soka
sltsd meg bennünk és aki 
Fiad halálában hitünknek 
reményt adtál, add, hogy 
az ű feltámadása által cé
iunkhoz el is jussunk: Ki 
veled. ~- Amen. 

Szentlecke Mózes ll. könyvé-
ből. (15, 27; 16, 1-7.) 

Ama napokban: Izrael fiai 
Elimbe jutának, hol ti

zenkét forrás és hetven 
pálmafa volt: és tábort 
ütének a vizek mellett. 
Majd elindulának Etim
ből és Egyiptom földéről 
való kivonulásuktól szá
mltva, a második hónap ti
zenötödik napján eljuta 
Izrael fiainak egész soka
sága a Sin-pusztába, mely 
Elim és a Sinai között va
gyon. Zúgolódék ekkor Iz
rael fiainak egész gyüleke
zete Mózes és Áron ellen a 
pusztában. Azt mondák né
kik Izrael fiai: Bárcsak meg
haltunk volna az Úr keze 
által Egyiptom földén, ami
kor a húsos fazekak mellett 
ültünk s jóllakásig ettünk 
kenyeret. Miért hoztatok ki 
minket ebbe a pusztába, 
hogy éhen veszltsétek ezt 
az egész sokaságot? Mondá 
erre az úr Mózesnek: fm e, 
én majd kenyeret hulla
tok néktek az égből; men
jen ki a nép és szedjen 
egy-egy napra valót, hogy 

Orémus. Deus, quem di
lígere et amáre justitia 

est ineffábilis grátiae tuae 
in nobis dona multíplica: et 
qui fecísti nos in morte Filii 
tui speráre quae crédimus; 
fac nos eódem resurgénte 
pervenfre quo téndimus: 
Qui tecum vivit et regnat. 
~· Amen. 

Léctio libri Exodi. (15, 27; 
16, 1-7.) 

In diébus il lis: V enérun t fi
lii Israel in Elim, ubi erant 

duódecírn fontes aquárum, 
et septuaginta palmae: et 
castrametáti sunt juxta 
aquas. ProfecUque sunt de 
Elim, et venit omnis multi
túdo filiórum Israel in de
sértum Sin, quod est inter 
E lim et Sínai: quintodécimo 
die mensis secúndi, post
quam egréssi sunt de terra 
Aegypti. Et murmurávit 
omnis congregátio filiórum 
Israel contra Móysen et Aa
ron in solitúdine. Dixerúnt
que filii Israel ad eos: Uti
nam mórtui essémus per 
manum Dómini in terra 
Aegypti, quando sedebá
mus super ollas cárnium, et 
comedebámus panem in sa
turitáte: cur eduxlstis nos 
in desérturu istud, ut occi
derétis omnern multitúdi
nem fame? Dixit autern Dó
minus ad Móysen: Ecce, ego 
piuarn vobis panes de caelo: 
egrediátúr pópulus, et cólli
gat quae suffidunt per sin
gulas dies: ut tentem eum, 
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próbára tegyem, vajjon tör-l utrum ámbtilet in ·lege mea, 
vényern szerint jár-e el vagy an non. Die autern sexto 
sem. A hatodik napon is ké- parent quod lnferant: ·et sit 
szltsék el azt, amit bevisz- duplum, quam coliigere so
nek, de az kétszerannyi le- lébant per singulos dies. 
gyen, mint amennyit napon- Dixerúntque Móyses et Aa
kint szedni szoktak. Mondá ron ad omn es fili os Israel: 
erre Mózes és Áron Izrael Véspere sciétis, quod Dó
valamennyi fiának: Estére minus edúxerit vos de terra 
megtudjá tok, hogy az úr Aegypti: et mane vidébitis 
hozott ki titeket Egyiptom glóriam Dómini. 
földéról, reggel pedig meg-
látjátok az úr dicsóségét. 

Atvonulásra. }l.. (Ján. Graduale. }l.. (Joann. ll, 
ll, 47-50, 53.) Egybegyüj- 47-49, 50 et 53.) Coliegérunt 
ték a fópapok és farizeusok pontífices et pharisaei con
a fótanácsot és mondálc: cílium, et dixérunt: Quid 
Mit csináljunk? mert ez az j' fácimus, quia hic homo 
ember sok csodajelt művel. multa signa facit? Si dirnit
Ha tovább is így hagyjuk timus eum sic, omnes ere
lit, mindnyájan hinni fognak den t in eum: * Et vén i en t 
benne : * És eljönnek a ró- Románi, et tollent nostrum 
maiak, és elveszik helyünket locum, et gen tem. r. Un us 
és nemzetünket. r. Egyik pe- autern ex il lis, Cá i p has n ó
dig közülök, Kaifás nevü, ki mine, cum esset pántifex 
abban az esztendóben f/!pap anni illius, prophetávit dí
v ala, jövendölve, mondá ne- cens: Expedit vobis, ut un us 
kik: jobb nektek, hogy egy moriátur homo pro pópulo, 
ember haljon meg a népért, et non tota gens péreat. Ab 
mintsem az egész nemzet el- illo ergo die cogitavérunt 
vesszen. Attól a naptól tehát interticere eum, dicéntes: * 
elhatározták, hogy megölik Et vénient. 
lit, mondván :*És eljönnek. 

Vagy:Jl.. (Máté 26, 39, 41.) 
Az Olajfák hegyén az Atyá
hoz imádkozott: Atyám l ha 
lehetséges, múljék el tólern e 
pohár.* A lélek ugyan kész, 
de a test gyönge: legyen 
meg a te akaratod. r. Ébren 
legyetek és imádkozzatok, 
hogy kísértetbe ne essetek. 
* A lélek. 

Vel : }l.. (Matth. 26, 39 
et 41.) In monte Olivéti 
orávit ad Patrem: Pater, si 
fíeri potest, tránseat a me 
calix iste. * Spirítus quidem 
promptus est, caro autern 
infirma: fiat volúntas tua. 
r. Vigiláte, et oráte, ut non 
intrétis in tentatiónem. * 
Spirítus quidem. 
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+ A szi!Ilt evangélium sza
kasza Szent Máté szerint. 

(21, 1-9.) 

Az i dllben: Midlin jézus 
jeruzsálemhez közele

dett és Betfagéba ért az 
Olajfák hegyéhez, akkor el
külde két tanltványt, mond
ván nekik: Menjetek a hely
ségbe, mely elélttetek va
gyon és mindjárt találtok 
egy megkötött szamarat és 
vele vemhét; oldjátok el és 
hozzátok ide nekem. És ha 
valaki nektek szól, mond
játok, hogy az úrnak szük
sége vagyon rájuk; és azon
nal elbocsátja azokat. Mind
ez pedig azért történt, hogy 
beteljesedjék, amit a pró
féta jövendölt, mondván: 
Mondjátok Sion leányának: 
Ime, a te királyod jön hozzád 
szeliden, szamáron és vem
hén, a teherhordónak fián 
ülve. Elmenvén tehát a ta
nltványok, úgy cselekvének, 
amint parancsolta vala ne
kik jézus. És elhozák a 
szamarat és vemhét, rájuk 
tevék ruháikat és őt azokra 
ülteték. A nagy sereg pedig 
leterlté ruháit az úton; má-

, sok meg galyakat vagdalá
nak a fákról és az útra szó
rák. A népek pedig, melyek 
megelllzék és követék őt, 
kiáltozának, mondván: Ho
zsánna Dávid fiának: áldott, 
ki az úr nevében jő l 

+ Sequéntia sancti Evangélii 
aecúndum Matthaeum. 

(21, 1-9.) 

I n i!! o térn p ore: Cum appro
pinquásset jesus jerosóly

mis, et venlsset Béthphage 
ad montem Olivéti: tunc mi
sit duos disclpu!os suos, di
cens eis: l te in castéllum, 
quod contra vos est, et sta
tim inveniétis ásinam alli
gátam, et puli um cum ea: 
sólvite, et addúcite mihi: et 
si quis vobis áJiquid dlxerit, 
dicite, quia Dóminus his 
opus habet, et conféstim di
míttet eos. Hoc autern to
tum factum est, ut adim
plerétur quod dictum est 
per Prophétam, dicéntern: 
Dicite fili ae Sion: Ecce rex 
tuus venit tibi mansuétus, 
sedens super ásinam et puJ
Ium, filium subjugális. Eún
tes autern discipuli, fecérunt 
sicut praecépit i! lis Jesus. 
Et adduxérunt ásinam, et 
puli um: et imposuérunt su
per eos vestiménta sua, et 
eum d és u per sedérefecérunt. 
Plúrima autern turba síra
vérunt vestiménta sua in 
via: álli autern caedébant 
ramos de arbóribus, et ster
nébant in via: turbae au
tem, quae praecedébant, et 
quae sequebántur, clamá
bant, dicéntes: Hosánna fi
lio David: benedictus, qui 
venit in nómine Dómini. 

(EzutAn következik a barkAk megszentelése.) 

r. Az úr legyen veletek. l r. Dóminus vobíscum. 
If.. És a te lelkeddel. If.. Et cum spiritu tuo. 
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Könyörögjünk. Növeld a Qrémus. Auge fidern ln te 
benned bizók hitét, ls- sperántium, Deus, et 

ten, és alázatos könyörgé- súpplicum preces dernénter 
sünket hallgasd meg kegye- exáudi: véniat super nos 
sen; szálljon reánk bóséges múltiplex misericórdia tua: 
irgalmad; áldas~sanak meg bene~ dicántur et hi pálrni
e pálma- vagy olajfaágak; tes palmárum, seu olivárum: 
és valamint a bárkából ki- et sicut in figúra Ecclésiae 
jött Noét és az Egyiptom- multiplicásti Noe egredién
ból Izrael fiaival együtt ki- tem de arca, et Móysen 
költözött Mózest, megsza- exeúntem de Aegypto cum 
porltottad, mint az Egyház flliis lsra~l: Ita nos portán
előképeit; úgy menjünk mi tes palmas, et ramos olivá
Krisztus elé, kik e pálma- és rum, bonis áctibus occurrá
olajfaágakat hordozzuk, jó mus óbviam Christo: et per 
cselekedetekkel és jussunk ipsum in gáudium introeá
be általa az örökkétartó mus aetérnum: Qui tecum 
örömbe. Ki veled él és ural- vivitetregnatinunitáteSpl
kodik a Szentlélekkel egye- ritus Sancti Deus. 
tem ben. PrefAció: 

Mindörökkön örökké-. Jl.. per ómnia saecula saecu
Amen. r. Az Úr le- lórum. Jl.. Amen. r. Dó

gyen veletek. Jl.. És a te lel- minus vobiscum. Jl.. Et 
keddeL r. Emeljük fel szl- cum spiritu tuo. r. Sursum 
vünket. ~. Felemeltük az corda. Jl.. Habémus ad Dó
Úrhoz. r. Adjunk hálát minum. r. Grátias agámus 
Urunknak, Istenünknek. Jl.. Dórnino Deo nostro. Jl.. 
Méltó és igazságos. Dignum et justum est. 

Valóban méltó és igazsá
gos, illi! és üdvösséges, 

hogy mi neked mindenkor 
és mindenhol hálát adjunk, 
szentséges úr, mindenható 
Atya, örök lsten: Ki dicsil
séges vagy szenteid taná
csában; mivel neked szol
gálnak teremtményeid és 
egyedül téged ismernek 
el alkotójuknak és Istenük
nek, és téged minden al
kotmányod dicsér és álda
nak szenteid, szabad szó
val vallván e világ királyai 

Vere dignum et justum 
est, aequum et salu

táre, nos tibi semper, et 
ubique grátias ágere: Dó
mine sancte, Pater omni
potens, aetérne Deus: Qui 
gloriáris in consllio Sanctó
rum tuórum. Tibi enim 
sérviunt creatúrae tuae: 
quia te solum auctőrern et 
Deum cognóscunt, et om
nis factúra tua te colláudat, 
et benedicunt te· Sancti 
tui. Quia illud magnum 
Unigéniti tui nomen coram 
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és hatalmasságai előtt Egy- régibus et potestátibus hu
szülötted nagy nevét, kinek jus saeculi libera voce con
szolgálatára készen állanak fiténtur. Cui assistunt An
az angyalok és a főangyalok, geli et Archángeli, Th ron i 
a trónállók és uralkodók és et Dominatiónes: cumque 
az egész mennyei sereggel a omni militia caeléstis exér
te dicsőséged himnuszát zen- ci tus, hymnum glóriae tuae 
gik, szünet nélkül mondván: cóncinunt, sin e fine dicéntes. 

A kar elénekli a Sanctus-t aztán a pap igy folytatja: 
"f. Az úr legyen veletek. "!. Dominus vobiscum. 

fl.. És a te lelkeddel. QEt cum spiritu tuo. 

Könyörögjünk. _ Kérünk, rémus. Pétimus; Dómine 
szentséges Urunk, min- sancte, Pater omnipo-

denható Atya, örök Isten: t ens, aetérne Deus: ut hane 
hogy az olajfának ezt a ter- creatúram olivae, quam ex 
ményét, melyet a fából sar- ligni matéria prodire jus
jasztottál s melyet szájában slsti, quamque colúmba ré
vitt a bárkába visszatérő diens ad arcarn próprio 
galamb,megáh-Bdani és meg- pértulit ore, bene+dlcere; 
szen+telni méltóztassál, et sancti+ficáre dignéris: 
hogy mindazok, kik azt át- ut, quicúmque ex ea re
veszik, lelki és testi oltalmat céperint, acclpiant sibi pro
nyerjenek és legyen, Urunk, tectiónem ánimae et córpo
kegyelmednek ez a szent jel- ris: fiátque, Dóm i ne, nos
képe üdvösségünk eszköze. trae salútis remédium, tuae 
Ami Urunk, jézus Krisztus, grátiae sacraméntum. Per 
a te Fiad által. Dóminum. 

Könyörögjünk. lsten, ki Qrémus. Deus, qui dis
egybegyüjtöd, ami el pérsa cóngregas, et con

van szórva s fenntartod, gregáta consérvas: qui pó
ami egybe van gyüjtve, ki pulis óbviam jesu ramos 
megáldottad a jézus elé portántibus benedixisti: 
ágakkal menö népet: áldd béne+dic étiarn hos ramos 
+meg e pálma- s olajfa- palmae et ollvae, quos tui 
ágakat is, melyeket szolgáid fámuli ad honórem nómi
szent neved tiszteletére hl- nis tui fidéliter susdpiunt: 
ven tartanak, hogy ahová ut, in quemcúmque locum 
csak beviszik, az ott lakók introdúcti fúerint, tuam be
megnyerjék áldásodat és nedictiónem habitatóres loci 
száműzve minden bajt, ol tal- ill í us consequántur: et, omni 
mazza meg jobbod azokat, adversitáte effugáta,déxtera 
kiket megváltott a te Fiad tua prótegat, quos redémit 
jézus Krisztus, ami Urunk. jesus Christus, Fllius tuus, 
Ki veled él és uralkodik. Dóminus noster: Qui. tecum. 
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Könyörögjünk. lsten, ki 
végzésed csodálatos 

rendje szerint, érzéketlen 
dolgok által is meg akartad 
mutatni üdvösségünk meg
szerzését, add, kérünk, hogy 
hiveid ájtatos szlvvel meg
értsék annak titkos értel
mét, mit a sokaság mai 
napon mennyei világosság 
sugallatára cselekedett, mi
dőn a Megváltó elé menvén, 
pálma- és olajágakat terí
tett lába alá. A pálmaágak 
tehát azt jelentik, hogy kö
zel van a halál fejedelme 
fölötti diadal: az olajfa sar
jadékai pedig mintegy azt 
kiáltják, hogy a lelki olaj 
megérkezett. Megértette 
ugyanis már akkor az em
berek boldog sokasága, hogy 
Megváltónk megkönyörül az 
emberi nem nyomoruságain 
és az egész világ életéért 
harcba száll a halál fejedel
mével és halálávalle is győzi. 
Azért szót fogadván, olyano
kat cselekedett, mik őbenne 
mind a győzelem diadalát, 
mind az irgalom bőségét 
jelentik. Mi is, teljes hittel 
hivén, hogy ezek Igy és ezért 
történtek, alázatosan ké
rünk, szentséges Urunk, 
mindenható Atya, örök ls
ten, ugyanazon a mi Urunk 
jézus Krisztus által, hogy 6 
benne s 6 általa, kinek tag
jaivá rendeltél minket, a ha
lál országa felett győzedel
meskedjünk és Igy az ö di
csliséges feltámadásának is 
részesei lehessünk: Ki veled. 

Orémus. Deus, qui mlro 
dispositiónis órdine, ex 

rebus étiarn insensibílibus, 
dispensatiónem nostrae sa
lútis osténdere volulsti: da, 
quaesumus; ut devóta tu
órum corda fidélium salú
briter intélligant, quid mys
tice deslgnet in facto, quod 
hódie caelésti lúmine affláta, 
Redemptóri óbviam procé
dens, palmárum atque oli
várum ramos vestlgiis ejus 
turba substrávit. Palmárum 
ígitur rami de mortis prín
cipe triúmphos exspéctant; 
súrculi vero olivárum, spiri
tuálem unctiónem adve
nísse quodámmodo clamant. 
lntelléxit enim jam tunc illa 
hómínum beáta multitúdo 
praefigurári:quiaRedémptor 
noster humánis eóndolens 
misériis, pro totfus mundl 
vita cum mortis príncipe 
esset pugnatúrus, ac morién
do triumphatúrus. Et Ideo 
tália óbsequens admiriistrá
vit, quae in illo, et triúmphos 
victóriae, et misericórdiae 
pinguédinem declarárent. 
Quod nos quoque plena fide, 
et factum et significátum 
retinéntes, te, Dómine sanc
te,Pater omnlpötens,aetérne 
Deus, pereúmdem Dóminum 
nostrum jesum Christum 
suppliciter exorámus.: ut in 
ipso, atque per ipsum, cujus 
nos membra fíeri voluisti, de 
mortis império victáriam 
reportántes, ipsfus gloriósae 
resurrectiónis participes esse 
mereámur: Qui tecum. 
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Könyörögjünk. Isten, ki azt 
parancsoltad, hogy a ga

lamb olajfaág által hirdesse 
a világnak a békét, kérünk, 
szen~teld meg ez olaj- és 
egyéb ágakat mennyei ál
dásoddal, hogy egész ·né
pednek üdvösségére válja
nak. A mi Urunk jézus 
Krisztus által. :&. Amen. 

Könyörögjünk. Áldd ~ 
meg kérünk, Urunk; 

ezeket a pálma- és olaj
ágakat és tedd, hogy amit 
ma néped tiszteletedre tes
tileg cselekszik, azt végezze 
teljes áldozatkészséggel lel
kileg, ellenségén győzedel
meskedve s az irgalmasság 
cselekedeteit kiváltképpen 
szeretve. A mi Urunk jézus 
Krisztus. 

Orémus. Deus, qui per 
ollvae ramum, pacem 

terris colúrnbarn nuntiáre 
jussisti: praesta, quaesu
mus; ut h os olfvae, ce
terarúmque árborum ramos, 
caelésti bene ~dictióne sane· 
tlfices: ut cuncto pópulo 
tuo proficiant ad salútem. 
Per Christum. :&- Amen. 

Orémus. Béne ~dic, quae
sumus, Dómine, hos 

palmárum, seu olivárum 
ramos: et praesta; ut, quod 
pópulus tuus in tui vene
ratiónem hodiérna die cor
poráliter agit, hoc spiri
tuáJiter summa devotióne 
perflciat, de hoste victó
riarn reportándo, et opus 
misericórdiae summópere 
diligéndo. Per Dóminum. 

Ekkor a pap tömjént tesz a füstölöbe s az Asperges kezdetü (lásd 
a 217. oldalt) antlfonát mondva, háromszor meghinti szentettvfz
zel a barkát s háromszor megtömjénezi. Aztán Igy folytatja : 

r. Az úr legyen veletek. r. Dóminus vobiscum. 
:&. És a te lelkeddel. :&. Et cum spiritu tuo. 

Könyörögjünk. Isten, ki Qrémus. Deus, qui Filium 
Fiadat, a mi Urunk tuum jesum Crhistum 

jézust Krisztust, üdvössé- Dóminum nostrum pro sa
günkért e világra küldötted, lúte nostra in hunc mundum 
hogy magát hozzánk aláz- misisti, ut se humiliáret ad 
va, minket ho:azád vissza-, nos, et nos revocáret ad te: 
vezessen: kinek , midőn je- cui étiam, dum jerúsalem 
ruzsAiembe ment, hogy az venlret, ut adimpléret Scrlp
frást betöltse, a hivő nép túras, credéntium populó
serege buzgó ·áhitattal ru- rum turba, fidelissima de
hált pálmaágakkal útjára votióne vestiménta sua cum 
terítette: engedd, kérünk, rarnis palmárum in via ster
hogy mi is utat készltsünk né ban t: praesta, quaesu
annak a hitnek, me ly által mus; ut illi fidei viam prae
a botlás kövének és bot- parémus, de qua, remóto 
ránysziklájának eltávolítása lápide offensiónis, et petra 
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után jó cselekedeteink az scándali, fróndeant apud te 
igazság ágaival viruljanak ópera nostra justitiae ra
előtted, fi ogy méltók le- mis: ut e jus vestigia sequi 
hessünk annak nyomdokait mereámur: Qui tecum. 
követni: Ki veled. 
Ezután kiosztják a barkát előbb a papság, majd a nép között. 
Mindenkl térdenállva veszi át és megcsókolja először a barkát és 
azután a pap kezét. J(özben a kar a következő antifonákat énekli: 

Ant. A zsidók gyermekei 
olajágakat hordozva mentek 
az úr elé, ujjongván és 
mondván: Hozsánna a ma
gasságban. 

Ant. A zsidók gyerme
kei ruháikat terítették az 
útra s kiáltozták, mond
ván : Hozsánna Dávid Fiá
nak. Áldott, ki az úr nevé
ben jő. 

r. Az Úr legyen veletek. 
Il>· És a te lelkeddel. 

Könyörögjünk. Örök min
denható Isten, aki azt 

akartad, hogy Urunk Jézus 
Krisztus a szamárvemhére 
üljön és aki a népsereget 
megtanltottad, hogy ruhákat 
és ágakat terítsen az útra, 
és az ő dícséretére Hozsannát 
énekeljen, add kérünk, hogy 
mi az ő ártatlanságát követ
hesS'iik és ezáltal érdemét ~ 
megnyerni méltók lehessünk. 
Ugy:J.nazon Krisztus Urunk. 

Ant. Púeri Hebraeórum 
portántes ramos olivárum, 
obviavérunt Dómino, da
mántes, et dicéntes: Ho
sánna in excélsis. 

Ant. Púeri Hebraeórum 
vestiménta prosternébant in 
via, et clamábant dicéntes: 
Hosánna fili o David: bene
dictus, qui venit in nómine 
Dóm ini. 

r. Dóminus vobfscum. 
Il>· Et cum spiritu tuo. 

Orémus. Omnipotens sem
pitérne Deus, qui Dó

minum nostrum jesum Chri
stum super pullum ásinae 
sedére fecisti, et turbas po
pulórum vestiménta, vel ra
mos árborum in via stér
nere, et Hosánna decantáre 
in laudem ips! us doculsti: 
da,quaesumus; ut illórum in
nocéntiam imitári posslmus, 
et eórum méritum eónsequi 
mereámur. Per eúmdem. 

3. A k6rmenet. 

Ezután kezdődik a körmenet. A pap tömjént tesz a füstölöbe, 
majd a diákonus a nép felé fordulva mondja : Procedámus in 
pace. = Induljunk békével. - A kar felel : In nómine Christf. 
Amen. = J(risztus nevében. Amen. A körmenet alatt a papság 
és a hivők kezükben viszik a barkát és az itt következő anti-

fonákból énekelnek: 
Ant. (Máté 21, 1-3, 7-9.) l .<\nt. (Matth. 21, 1-3, 7, 

Midőn jeruzsálemhez köze- 8 et 9.) Cum appropin-

Cfficium. 15 



226 VIRÁGVASÁRNAP 

ledett az úr, elkülde két 
tanítványt, mondván: Men
jetek a helységbe, mely 
előttetek vagyon és talál
tok egy megkötött szamár
vemhet, melyen még em
ber nem ült; oldjátok el 
és hozzátok ide nekem. És 
-ha valaki nektek szól, 
mondjátok, hogy az úrnak 
szüksége vagyon rá. Elold
ván a szamárvemhét, elve
zeték jézushoz és rájatevén 
ruháikat, őt ráülteték. Né
melyek leteriték ruháikat 
az úton, mások meg gallya
kat vagdalának a fákról és 
az útra szórák. Akik pedig 
követék, kiáltozának: Ho
zsánna, áldott, ki az úr ne vé· 
ben jő. Áldott a mi atyánk
nak, Dávidnak Qrszága. 
Hozsánna a magasságban. 
Dávid fia,könyörülj rajtunk. 

Ant. (Ján. 12, 12-13.) 
Midön a nép meghallotta, 
hogy jézus jeruzsálembe 
jön, pálmaágakat vőn és 
elébe méne s a gyermekek 
kiáltozának, mondván: Ez 
az, ki a nép üdvösségére jött. 
Itt a mi üdvösségünk és Iz
rael megváltása. Milyen ha
talmas ő, kinek elébe men
nek a trónok és uralkodók. 
Ne félj, Sion leánya; Ime, a 
te Királyod jön hozzád sza
márvemhén ülve, miként 
írva van. Üdvözlégy Király, 
világ alkotója, ki megvál
tani jöttél minket. 

quáret Dóminus jerosóly
mam, misit duos ex discl
pulis suis, dicens: It e in ca
stéllum, quod contra vos 
est: et inveniétis puJium 
ásinae alligátum, super 
quem nullus hóminum se
dit: sólvite, et addúcite 
mihi. Si quis vos interrogá
verit, dícite: Opus Dórnino 
est. Solvéntes adduxérunt 
ad jesum: et imposuérunt 
illi vestiménta sua, et sedit 
super eum: álii expandébant 
vestiménta sua in via: álii 
ramos de arbóribus sterné
bant: et qui sequebántur, 
clamábant: Hosánna, bene
dictus, qui venit in nómine 
Dómini: benedictum re
gnum patris nostri David: 
Hosánna in excélsis: mise
rére nobis, fili David. 

Ant. (Joann. 12, 12-13.) 
Cum audisset pópulus, quia 
jesus venit jerosólymam, 
accepérunt ramos palmá
rum : et exiérunt ei ób
viam, et clamábant púeri, 
dicéntes: Hic est, qui ven
túrus est in salútem pópuli. 
Hic est salus nostra, et re
démptio Israel. Quantus est 
iste, cui Throni, et Domina
tiónes occúrrunt! No li ti
mére, fília Sion: ecce Rex 
tuus venit tibi, sedens super 
puJium ásinae, sicut scrip
tum est. Salve Rex, tabri
cátor mundi, qui venisti re
dlmere nos. 

Ant. Hat nappal hús- Ant. Ante sex dies so-
vét ünnepe előtt, midőn az llémnis Paschae, quando ve-
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úr jeruzsálem városába 
jött, gyermekek jövének 
eléje és kezükben pálma
ágakat vivének és kiáltának 
nagy szóval, mondván: Ho
zsánna a magasságban, ál
dott vagy, ki irgalmasságod 
bőségében jöttél: Hozsánna 
a magasságban. 

Ant. A sereg virágok
kal és pálmákkal jön a 
Megváltó elé: s a diadalmas 
gylíztesnek illő hódolatot 
mutat be: a népek az lsten 
Fiát ajkukkal dicsőítik: és 
Krisztus dícséretére az ege
kig felhangzanak e szavak: 
Hozsánna a magasságban. 

Ant. Az angyalokkal s 
a gyermekekkel egyesül
jünk, mi is, hivek, és kiált
suk a halál legyőzöjének : 
Hozsánna a magasságban. 

Ant. A nagy sokaság, 
mely az ünnepre egybe
gyült, az úrnak kiálta: Ál
dott, aki az úr nevében jő: 
Hozsánna a magasságban. 

nit Dóminus in civitátem 
jerúsalem, occurrérunt ei 
pú e ri: et in mán i bus portá
hant ramos palmárum, et 
clamábant voce magna, di
céntes: Hosánna in excél
sis: benedictus, qui ven Isti 
in multítúdine misericórdiae 
tuae : Hosánna in excélsis. 

Ant. aceúrrunt turbae 
cum flóribus et palmis 
Redemptóri óbviam: et vi
ctóri triumphánti digna dant 
obséquia: Filium Dei ore 
gentes praedicant: et in lau
dem Christi voces tonant 
per núbila: Hosánna in ex
célsis. 

Ant. Cum Angelis et 
púeris fidéles inveniámur, 
triumphatóri mortis ela
mántes: Hosánna in excél
sis. 

Ant. Turba multa, quae 
convénerat ad diem festum, 
ciamába t Dórnino: Benedic
tus qui venit in nómine Dó
mini: Hosánna in excélsis. 

A körmenet visszatértével két vagy négy énekes bemegy a temp
lomba, belülről beteszik az ajtót s a künnlevökkel felváltva 

éneklik: 

Dicséret és tisztelet és 
öröm neked Krisztus, 

Király, Megváltó, kinekjám
bor hozsánnát énekeltek a 
gyermekek. lj>. Dicséret. 

Izrael királya, és Dávid 
sarja te vagy, . aki, áldott 
királyunk, az Ur nevében 
jöttél. ~· Dicséret. 

Téged az angyali kar 
dícsérve magasztal az ég
ben, s velük az ember, és 

Glória, laus, et honor, tibi 
sit, Rex Christe Re

démptor: Cui pueríle decus 
prompsit Hosánna pium. 
lj>. Glória, laus. 

Israel es tu Rex, Davidis 
et inclyta proles: Nómine 
qui in Dómini, Rex bene
dlcte, venis. ~- Glória, laus. 

Coetus in excélsis te 
laudat caelicus omnis: Et 
mortális homo, et cuncta 

15* 
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minden teremtmény a föl
dön. Jt. Dicséret. 

A zsidó nép pálmát szórt 
utad elébe, mi imádságot, 
fogadalmat és himnuszt ho
zunk ime neked. Jl.. Dicsé
ret. 

Azok neked, a szenve
désre készülőnek adtak di
csérő hódolatot: mi neked, 
az uralkodónak zengjük íme 
énekünket. Jl.. Dicséret. 

Azok tetszettek neked: 
tessék a mi hódolatunk is, 
jóságos király, kegyes ki
rály, kinél a jó mindig tet
szésre talál. Jl.. Dicséret. 

creáta simul. Jl.. Glória, 
laus. 

Plebs Hebraea tibi cum 
palm is ó b via venit: Cum 
prece, voto, hymnis, ád
sumus ecce tibi. Jt. Gló
ria, laus. 

Hi tibi passúro solvé
hant múnia laudis: Nos tibi 
regnánti pángimus ecce me
las . .fl.. Glória, laus et honor 
tibi sit. 

Hi placuére tibi, plá
ceat devótio nostra: Rex 
bone, Rex clemens, cui 
bona cuncta placent. Jl.. 
Glória, laus. 

Ezut:tn az aisze-rpap megüti a keresztszárával a templom ajtajflt, 
mire az megnyilik és a körmenet a templomba megy ezt énekelve: 

:&. Bemenvén az úr a 
szent városba, a zsidók 
gyermekei a jövő föltáma
dást hirdetvén előre,* Pál
maágakat tartva, kiálták: 
Hozsánna a magasságban. 
r. Midőn meghallotta a nép, 
hogy jézus jeruzsálembe 
jön, kimenének elébe.* Pál
maágakat. 

:&. lngrediénte Dórnino 
in sanctarn civitátem, He
braeórum púeri resurrec
tiónem vitae pronuntiántes, 
* Cum rarnis palmárum: 
Hosánn~ clamábant, in ex
célsis. ~. Cum audisset 
pópulus, quod jesus venlret 
jerosólymam, exiérunt ób
viam ei.* Cum ramis. 

4. A szentmlae. 
(Stációs-templom: a lateráni Szent jános bazilika.) 

Bevonulásra. (Zs. 21, 20,22.) lntroitus. (Ps. 21, 20 et 22.) 
ram, ne vond meg tő- ómine, ne .longe fá-
lem segítségedet, fi- cias auxílium tuum 
gyelj reám és oltal- a me, ad defensió-

mazz meg engem: szabadíts nem meam ás pice: libera 
meg az oroszlán torkából, me de ore leónis, et a cár
engem, a megalázotta t, a bo- nibus unicórnium humilitá
lény szarvától. (Zs. u. a. 2.) tem meam. (Ps. ibid., 2.) 
Istenem, Istenem, tekints Deus Deus meus, réspice 
reám: miért hagytál el en- in me: quare me dereli
gem? távol van szabadulá- quísti? longe a salúte mea 
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somtól hangos jajveszékelé
sem. Uram. 

K önyörgés. Mindenható 
örök Isten, ki az em

beri nem számára az aláza
tosság követendő példája
~ént megengedted, hogy 
Üdvözítönk testet öltsön és 
kereszthalált haljon, engedd 
meg kegyesen, hogy az ő 
béketűrését követhessük és 
így feltámadásának részesei 
lehessünk. Ugyanazon a mi 
Urunk.' 

verba delictórum meórum. 
Dómine, ne lange. 

Orátio. Omnipotens sem
pitérne Deus, qui hu

máno géneri ad imitándum 
humilitátis exémplum, Sal
vatórem nostrum carnem 
súmere, et crucem subfre 
fe cis ti: caneéde propiti us; 
ut et patiéntiae ipsius ha
bére documénta, et resur
rectiónis consórtia mere
ámur. Per eúmdem Dómi-
num. 

(Több könyörgés ma nincs.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a filippiekhez írt le- Apóstoli ad Philippénses. 

velébőL (2, 5-ll.) (2, 5-11.) 

Testvérek: Ugyanazt az fratres: Hoc enim sen
érzést ápoljátok maga- tite in vobis, quod et 

tokban, amely Krisztus jé- in Christo jesu: qui cum 
zusban is megvolt, aki mi- in forma Dei esset, non 
dön az lsten alakjában volt, rapinam arbitrátus est esse 
nem tartotta az Istennel se aequálem Deo: sed se
való egyenlőséget oly do- metípsum exinanlvit for
Jognak, melyhez erőszako- mam servi acclpiens, in 
san ragaszkodjék, hanem similitúdinem hóminum 
kiüresítette önmagát, fel- factus, et hábitu invéntus 
vette a szolga alakját, em- ut homo. Humiliávit semet
berekhez hasonló lett és lpsum, factus obédiens us
külsejét tekintve úgy jelent que ad mortem, mortem 
meg, mint ember. Megalázta autern crucis. Propter quod 
magát és engedelmes lett a et Deus exaltávit ill um: et 
halálig és pedig a halálig a donávit illi nomen, quod 
keresztfán. Ezért az Isten est super omne nom en: ut 
is igen felmagasztalta őt és in nómine jesu omne genu 
oly nevet .adott neki, mely flectátur caeléstium, ter
minden más név fölött van: réstri um, et infernórum: et 
hogy jézus nevére minden omnis lingua confiteátur, 
térd meghajoljon: az égieké, quia Dóm i n us jesus Chri
a földieké és az alvilágiaké, stus in glória est Dei Patris. 
s minden nyelv vallja az 
Atyaisten dicsőségére, hogy jézus Krisztus az úr. 
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Atvonutásra. (Zs. 72, 24, 1- Graduale. (Ps. 72, 24 et 
3.) Te megfogtad jobbomat, 1-3.) Tenuísti manum déx
tanácsoddal vezetsz, s aztán terarn meam: et in volun
dicsőségre emelsz. sr. Mily jó tá te tua deduxísti me: et 
az Isten Izraelhez, azokhoz, cum glória assumpsísti me. 
kik igazszívűek. Az én sr. Quam bonus Israel Deus 
lábam mégis majdnem meg- rectis corde! mei autern 
ingott, lépésem majdnem paene moti sunt pedes: 
megtántorodott, mert el- paene effúsi sunt gressus 
fogott a gonoszokkal szem- mei: quia zelávi in pecca
ben az irígység, amikor lát- tóribus, pacem peccatórum 
tam a bűnösök jólétét. videns. 

Böjti ének. (~solt. 21,2-9, Tractus. (Ps. 21, 2-9, 18, 
18, 19, 22, 24,32.) Istenem, ls- 19, 22, 24 et 32.) Deus, Deus 
tenem, tekints reám: miért ·me us, réspice in me: qua re 
hagytál el engem? sr. Távol me dereliquísti? 8'". Longe a 
van szabadulásomtól han- salúte mea verba delictó
gos jajveszékelésem. sr. Én rum meórum. 8'". Deus meus, 
Istenem, kiáltok nappal, de elamába per diem, nec 
te nem hallgatsz meg, kiál- exáudies: in nocte, et non 
tok éjjel is és nyugtot nem ad insipiéntiam mihi. sr. Tu 
találok. sr. Te pedig ott la- autern in sancto hábítas, 
kol a szent helyen és Izrael laus Israel. sr. In te spera
dicsér téged. sr. Benned bíz- vérunt patres nostri: spe
tak atyáink: bíztak és te ravérunt, et liberásti eos. 
megszabadítottad öket. 8'". sr. Ad te clamavérunt, et 
Hozzád kiáltottak és megsza- salvi fact i sunt: in te spe
badultak, benned bíztak és ravérunt, et non sunt con
f!Ieg nem szégyenültek. sr. fúsi. sr. Ego autern sum ver
En azonban féreg vagyok; 1 mis, et non homo: oppró
nem ember, embereknek brium, hóminum, et abjéc
csúfja, népnek útálata. sr. tio plebis. sr. Omnes qui 
Aki csak lát, mind gúnyt vidébant me, aspernabán
tíz belőlem, félrehúzza aj- tur me: loeúti sunt lábiis, 
kát, fejét csóválgatja. sr. Az et movérunt caput. sr. Spe
úrban bízott, mentse meg rávit in Dómino, erípiat 
öt, szabadítsa meg, ha ked- eum: salv um fáciat eum: 
vét leli benne. gt. Néznek quóniam vult eum. sr. Ipsi 
rám, bámulnak engem: sz ét- vero consideravérunt, et 
osztották egymás között ru- conspexérunt me: divisé
hámat, és köntösömre sor- runt sibi vestiménta mea, 
sot vetettek. sr. Szabadíts et super vestem meam mi
meg az oroszlán torkából, l sérunt . sortem. sr. Libera 
engem, a megalázottat, a me de ore leónis: et a 
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bölény szarvától. "f, Ti, kik córnibus unicórnium humi
félitek az Urat, d!csérjétek litátem meam. "f, Qui timé
őt, Jákob minden ivadéka, tis Dóminum,laudáte eum: 
magasztaljátok őt. f. Az univérsum semen jacob, 
úrról beszélek az eljövendő magnificáte eum. "f. An
nemzedéknek: az ő igazsá- nuntiábitur Dórnino gene
gát fogják hirdetni az egek. rátio ventúra: et annuntiá
y, A születendő népnek, bunt caeli justitiam ejus. 
mivel az úr igy cseleke-l "f, Pópulo, qui nascétur, 
dett. quem fecit Dóminus. 

(Ezután következik a szenvedés története. Csendes misében a pap 
az evangélium oldalán olvassa, de a hivek csak a végén állanak 
fel. Nagymisében a pap a passiót a lecke-oldalon mondja és éne
kesek éneklik. Az _egyik énekes (C.) az evangélium elbeszélő részeit, 
amAsik (~)az Ur jézus szavait, a harmadik énekes vagy a kar 

(S.) a többi személyek és a tömeg szavait énekli.) 

A mi U runk Jézus Krisztüs ' Pássio Dómini nostri Jesu 
kínszenvedése Szent Máté Christi secúndum Mat-

szerint. (26-27. fej.) thaeum. (Cap. 26-27.) 

Az időben: Mondá jézus l" illo témpore: Dixit jesus 
tanítványainak: ~Tud-~ discípulis suis: ~ Scitis 

játok, hogy két nap mulva quia post biduum Pascha 
húsvét lészen és az Ember- fiet, et Fílius hóminis tra
fiát elárulják, hogy megfe-[ détur ut crucifigátur. C. 
szítsék. C. Akkor egybegyü- Tunc congregáti sunt prin
lének a papi fejedelmek és cipes sacerdótum, et senió
a nép vénei a főpap udva- res pópuli in átrium prín
rába, aki Kaifásnak nevez- cipis sacerdótum, qui dice
tetett és tanácsot ülének, bá tur Cáiphas: et consilium 
hogy jézust csellel megfog- fecérunt ut jesum dolo te
ják és megöljék. Mondák nérent, et occíderent. Dice
azonban: S. Ne az ünnepna- ban t autern: S. Non in die 
pon, nehogy lázadj3.s támad- festo, ne forte turnúttus 
jon a nép között. C. Mikor fíeret in pópulo. C. Cum 
pedig Jézus Bethániában autern jesus esset in Be
vala, a bélpoklos Simon há- thánia in domo Simónis 
zában, hozzája járula egy leprósi, accéssit ad eum 
asszony, alabástrom-edény- múlier habens alabástrum 
ben drága kenettel, melyet az unguénti pretiósi, et effúdit 
asztalnál ülőnek fejére önte. super caput ip si us recum
Látván ezt a tanítványok, béntis. Vidéntes autern dis
bosszankodának, mondván: ef puli, indigná ti sunt, dicén
S. Mire való ez a pazarlás? tes: S. Ut quid perdit i o 
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Mert drágán el lehetett haec? pótuit enim istud 
volna ezt adni és árát a sze- venúrndari mu.Ito, et dari 
gényeknek adni. C. Észreve- paupéribus. C. Sciens autern 
vén pedig ezt jézus, mondá jesus, ait illis: ~ Quid mo
nekik: l{~ Mit bántjátok ezt lés ti est is h uic mulieri? 
az asszonyt? Hiszen jó dol- opus enim bonum operáta 
got cselekedett velem. Mert est in me. Nam semper 
a szegények veletek vannak pá u peres hab ét is vobiscum: 
mindenkor, de én nem min- me autern non semper ha
dig vagyok nálatok. 6 meg bétis. Mittens enim haec 
testemre öntvén e kenetet, unguéntum hoc in corpus 
temetésemre cselekedte. meum, ad sepeHéndum me 
Bizony mondom nektek, fecit Amen dico vobis, 
ahol csak hirdetni fogják ubicúmque praedicátum fú
ezt az evangéliumot az egész erit hoc Evangélium in toto 
világon, azt is majd elmond- mundo, dicétur et, quod 
ják, amit ez cselekedett, az haec fecit in memóriam 
ő emlékezetére. C. Akkor el- ej us. C. Tunc ábiit un us de 
méne egy a tizenkettő kö- duódecim, qui dicebátur 
zül, kinek neve volt iska- judas Iscariótes, ad prín
rióti júdás, a papi fejede!- cipes sacerdótum, et ait 
ro ekhez és mondá nekik; ill is: S. Quid vultis mihi 
S. Mit fogtok nekem adni, dare, et ego vobis eum tra
ha én őt kezetekbe adom? dam? C. At illi constitué
C. Azok pedig rendelének runt ei trigínta argénteos. 
neki harminc ezüst pénzt. Et exínde quaerébat oppor
És attól fogva alkalmat tunitátem ut eum tráderet. 
keres vala, hogy őt elárulja. 

A kovásztalanak első Prima autern die azy-
napján pedig jézushoz járu- mórum 'accessérunt discl
lának a tanltványok, mond- puli ad jesum, dicéntes: S. 
ván: S. Hol akarod, hogy Ubi vis pa rém us tibi co
elkészltsük néked a húsvéti médere pascha? C. At jesus 
bárányvacsorát? C.jézus pe- dixit: ~ It e in civitátem 
dig mondá:~Menjeteka vá- ad quemdam, et dlcite ei: 
ros ba egy bizonyos ember- Magister d i cit: Tempus 
hez és mondjátok neki: A meum prope est, apud te 
mester üzeni: Az én időm fácio pascha cum disclpulis 
közel vagyon, nálad tartom meis. C. Et fecérunt di
a húsvéti vacsorát tanítvá- scípuli, sicut constítuit illis 
nyaimmal együtt. C. És úgy jesus, et paravérunt pa
cselekvének a tanítványok, scha. Véspere autern facto, 
amint rendelte nekik jézus l discumbébat cum duóde
és elkészíték a húsvéti bá- eim discípulis suis. Et edén-
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rányt. Mikor aztán este lett, tibus illis, dixit: ~ Amen 
asztalhoz telepedék tizenkét dico vobis, quia unus ve
tanltványávai.És amint esz- strum me traditúrus est. 
nek vala, mondá: ~Bizony C. Et contristáti valde, 
mondom nektek, hogy egy coepérunt singuli dicere: S. 
közületek el fog árulni en- Numquid ego sum, Dó
gem. C. És igen megszomo- mine? C. At ipse respón
rodván, kezdék egyenként dens, ait: ~ Qui intíngit 
kérdezni: S. Csak nem én va- mecum manum in paróp
gyok, Uram? C. ű pedig fe- side, hic me tradet. Fili us 
lelvén, mondá:~ Aki velem quidem hóminis vadít, sicut 
kezét a tálba nyujtja, az scriptum est de illo: va e 
árul el engem. Az Emberfia autern hórnini illi, per quem 
ugyan elmegyen, amint meg Fílius hóminis tradétur: bo
vagyon írva felőle; de jaj num erat ei, si natus non 
annak az embernek, aki az fuísset homo ille. C. Res
Emberfiát elárulja; jobb póndens autern judas, qui 
lett volna annak, ha nem trádidit eum, dixit: S. Num
született volna az az ember. quid ego sum, Rabbi? C. 
C.Megszólalvánjudás,kiel- Ait illi:~Tu dixísti. C. Coe
árulta őt, mondá : S. Csak nántibus autern eis, aceépit 
nem én vagyok, Rabbi? C. jesus panem, et benedlxit, 
Felelé neki: ~ Te mondád. ac fregit, deditque discípu
C. Mid6n pedig vacsorál tak, lis suis, et ait: ~Accípite et 
vevén jézus a kenyeret,rrteg- comédite: hoc est corpus 
áldá, megszegé és tanítvá- meum. C. Et accfpiens cá
nyainak adá, mondván : ~ li c em, grátias egi t: et dedit 
Vegyétek és egyétek, ez az illis, dicens: ~Bibi te ex hoc 
én testem. C. És vévén a omnes. Hic est enim san
kelyhet, hálát ada és nekik guis meus novi testaménti, 
adá, mondvan: ~ Igyatok qui pro multis effundétur in 
ebből mindnyájan; mert ez remissiónem peccatórum. 
az én vérem, az újszövet- D i co autern vobis: non bi
ségé, mely sokakért kionta- barn ámodo de hoc gení
tik a bűnök bocsánatára. mine vitis, usque in diem 
Mondom pedig nektek: Mos- illum, cum illud bibam vo
tantól fogva nem iszom a biscum novum in regno 
szőlő eme terméséből addig Patris mei. C. Et hymno 
a napig, mikor azt az újat dicto, exiérunt in montem 
iszom majd veletek Atyám Olivéti. Tunc dicit illis 
országában. C. És sze nt éne- jesus: ~ Omn es vos scán
ket énekelvén, kimenének az dal um patiémini in me, in 
Olajfák hegyére. Akkor mon- ist a nocte. Scriptum est 
dá nekik jézus : ~ Mind- enim: Percútiarn pastórem, 
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nyájan megbotránkoztok 'l et dispergéntur oves gregis. 
énbennem ez éjjel. Mert Irva Postquam autern resurréx
vagyon: Megverem a pász- e ro, praecédam vos in Ga
tort és elszélednek a nyáj lilaeam. C. Respóndens au
juhai. De ha majd fel tá- tem Petrus, ait illi: S. Et si 
madtam, előttetek megyek omnes scandalizáti fúerint 
Galileába. C. Péter pedig in te, ego numquam scan
megszólalván, mondá neki: dalizábor. C. Ait illi je
S. Ha mindnyájan megbot- sus:of<Amen dico tibi, quia 
ránkoznak is tebenned, én in hac nocte, ántequam 
meg nem botránkozom soha. gallus can tet, ter me negá
C. Mondá neki jézus: of< B i- bis. C. Ait illi Petrus: S. 
zony mondom neked, hogy Etiam si oportúerit me mori 
ez éjjel, mielőtt a kakas szól, tecum, non te negábo. C. 
háromszor tagadsz meg en- Simíliter et omnes discípuli 
gem. C. Mondá neki Péter: dixérunt. 
S. Ha meg is kellene hal-
nom veled, nem tagadlak meg téged. C. Hasonlóképpen 
beszélének a tanítványok mindnyájan. 

Akkor jézus a Getsze- Tunc venit jesus cum 
máni nevezetű majorba illis in villam, quae dícitur 
méne veiOk és mondá tanit- Gethsémani, et dixit dis
ványalnak: of< Üljetek le itt, clpulis suis: of< Sedéte hic, 
mlg odébb megyek és imád- donec vadam illuc, et orem. 
kozom. C. És maga mellé vé- C. Et assúmpto Petro, et 
vén Pétert és Zebedeus két duóbus flliis Zebedaei, coe
fiát, kezde szomorkodni és pit contristárí, et moestus 
gyötrődni. Akkor mondá ne- esse. Tunc ait illis:of<Tristis 
kik: of<Szomorú az én lelkem est án ima mea usque ad 
mindhalálig. Várjatok itt és mortem: sustinéte hic, et 
virrasszatok velem. C. És vigiláte mecum. C. Et pro
kissé előbbre menvén orcá- gréssus pusíllum, prócidit in 
jára borula, imádkozván és fáciem suam, orans, et 
mondván : of< Atyám! ha dicens: of< Pater mi, si pos
lehetséges, múljék el tőlem stbile est, tránseat a me 
e pohár. Mindazonáltal, ne calix iste. Verúrntamen non 
úgy legyen, amint én aka- sicut ego volo, sed sicut 
rom, hanem arnint te. C. És tu. C. Et venit ad discípu
tanitványaihoz méne és alva Ios suos, et invénit eos 
találván őket rnondá Péter- dormiéntes: et d i cit Pet ro: 
nek: of< Igy hát egy óráig of< Sic non potuístis una hor a 
sem birtatok virrasztani ve-~ vigHáre mecum? Vigiláte, 
lem? Ébren legyetek és et oráte, ut non intrétis in 
imádkozzatok, hogy kisér- tentatiónem. Spirítus qui-
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tésbe ne essetek. A lélek dem promptus est, caro 
ugyan kész, de a test autern infirma. C. Iterum 
gyönge. C. Másodszor is újra secúndo ábiit, et orávit, 
elméne és imádkozék, mond- dicens: ~ Pater mi, si non 
ván: ~ Atyám l Ha el nem potest hic calix transl re, 
mulhatik e pohár anélkül, nisi bibam illum, fiat vo
hogy ki ne igyam, legyen Júntas tua. C. Et venit 
meg a te akaratod. C. És me- iterum, et invénit eos dor
gint visszatérvén, alva ta- miéntes: erant enim ó c uli 
lálá őket, mert szemeik el eórum graváti. Et rellctis 
voltak nehezedve. És ott- illis, iterum ábiit, et orávit 
hagyván őket, ismét elméne tértio, eúmdem sermónem 
és harmadszor imádkozék, dicens. Tunc venit ad disci
ugyanazon beszédet mond- p u Ios suos, et dicit il lis:~ 
ván. Akkor tanítványaihoz Dormíte jam, et requiés
méne és mondá nekik: ci te: ecce appropinquávit 
~Aludjatok már és nyugod- h ora, et Fili us hóminis tra
jatok; íme elközelgett az dét ur in manus peccatórum. 
óra és az Emberfia a bűnö- Súrgite, eámus: ecce appro
sök kezébe adatik. Keljetek pinquávit qui me tradet. 
föl, menjilnk; ime közele- C. Adhuc eo loquénte, ecce 
d ik, aki engem elárul. C. Mlg judas un us de duódecírn 
ő szól vala, íme Judás, egy venit, et cum eo turba 
a tizenkettő közül, eljöve és 

1 
multa cum gládiis, et fústi

vele nagy sereg, kardokkal bus, missi a prindpibus 
és dorongokkal, killdetve a sacerdótum, et senióribus 
papi fejedelmektől és a nép pópuli. Qui autern trádidit 
véneitől. Aki pedig elárulta eum, dedit illis signum di
őt, jelt adott nekik, mond- cens: S. Quemcúmque oscu
ván: S. Akit megcsókolok, ő lá tus fúero, ipse est, tenéte 
az, fogjátok meg. C. És azon- eum. C. Et conféstim aceé
nal jézushoz járulván, dens ad jesum, dixit: S. Ave 
mondá:S.Üdvözlégy,Rabbil Rabbi. C. Et osculátus est 
C. És megcsókolá őt. jézus eum. Dixitque illi jesus: 
megmondáneki:~Barátom! ~ Amíce, ad quid venísti? 
mivégrejöttéi?C.Akkorhoz- C. Tunc accessérunt, et 
zámenének és kezet vetének manus injecérunt in jesum, 
jézusra és megragadák őt. És et tenuérunt eum. Et ecce 
íme egy azok közül, kik Jé- unus ex his, qui erant cum 
zussal valának, kinyujtván jesu, exténdens manum, 
kezét, kardot ránta és rá- exémit gládium suum, et 
sujtvánafőpapszolgájára,le- percútiens servum príncipis 
vágá annakfülét. Erre mondá sacerdótum, amputávit au
neki jézus: ~Tedd vissza he- ri cuiarn e jus. Tunc ait illi 
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ly ébe kardodat; mert mind
azok, akik fegyvert fognak, 
fegyver által vesznek el. 
Vagy azt hiszed, hogy nem 
kérhetern Atyámat és rög
tön adna nekem többet ti
zenkét ezred angyalnál? De 
akkor hogyan teljesednének 
be az írások, hogy Igy kell 
történnie? C. Abban az órá
ban mondá jézus a sereg
nek:~Mint latorra, úgy jöt
tetek ki kardokkal és do
rongokkal megfogni engem. 
Naponkint nálatok ültem, 
tanítván a templomban és 
nem fogtatok el. engem. C. 
Mindez pedig azért történt, 
hogy beteljesedjenek apró
féták írásai. Akkor a tanít
ványok mindnyájan elha
gyák őt és elfutának. 

Amazok pedig fogván 
jézust, Kaifás főpaphoz vi
vék, hol az írástudók és vé
nek egybegyűltek. Péter 
meg messziröl követé őt a fő
pap udvaráig; és bemenvén 
oda, leüle a szolgák közé, 
hogy lássa a végét. A papi 
fejedelmek pedig és az egész 
gyülekezet hamis tanuságot 
keresének jézus ellen, hogy 
őt halálra adják és nem ta
láltak, noha sok hamis tanu 
jelentkezett. Utoljára eléí álla 
két hamis tanu és szóla: S. 
Ez azt mondotta: Le tudom 
rontani az lsten templomát 
és három nap alatt feléplteni 
azt. C. És fölkelvén a főpap 
mondá neki: S. Semmit sem 
felelsz-e azokra, mikről ezek 
ellened tanuskodnak? C. 

jesus:~ Convérte gládium 
tuum in locum suum. Om
nes enim, qui accéperint 
gládium, gládio perlbunt. 
An putas, quia non possum 
rogáre Patrem meum, et 
exhibébit mihi modo plus 
quam duódecírn legiónes 
Angelórum? Quómodo ergo 
implebúntur Scriptúrae, 
quia sic opórtet fieri? C. ln 
illa hora dixit jesus tur
bis: ~ Tamquam ad latró
nem exlstis cum gládiis, et 
fústibus comprehéndere me: 
quotidie apud vos sedébam 
docens in templo, et non me 
tenufstis. C. Hoc autern to
tum factum est, ut adim
pleréntur Scriptúrae pro
phetArum. Tunc disclpuli 
omnes, relícto eo, fugérunt. 

At illi tenéntes jesum, 
duxérunt ad Cáipham prin
dpern sacerdótum, ubi scri
bae, et senióres convéne
rant. Petrus autern seque
bátur eum a longe, usque in 
átrium principis sacerdó
tum: Et ingréssus intro, 
sedébat cum minístris, ut 
vidéret finem. Principes au
tem sacerdótum, et omne 
concilium, quaerébant fal
sum testimónium contra 
jesum, ut eum morti trá
derent: et non invenérunt, 
cum multi falsi testes acces
síssent. Novissime autern 
venérunt duo falsi testes, et 
dixérunt: S. Hic dixit: Pos
sum destrúere tem pl um Dei, 
et post triduum reaedificáre 
illud. C. Et surgens prin-
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j~zus pedig hallgat vala. ceps sacerdótum, ait illi: 
Es a főpap mondá neki: S. S. Nihil respóndes ad ea, 
Megesketlek téged az élő quae isti actvérsum te testi
Istenre, hogy valld meg ficántur? C. jesus autern 
nekünk, te vagy-e a Krisz- tacébat. Et princeps sacer
tus, az Isten Fia? C. Fe- dótum ait illi: S. Adjúro te 
lelé neki jézus: ~fc Te mon- per Deum viv um, ut dicas 
dád. Azonban mondom nek- nobis, si tu es Christus 
tek: Majd egykor látni fog- Fili us Dei. C. Dic it illi 
játok az Emberfiát az lsten jesus: ~fc Tu dixlsti. Verúrn
hatalmának jobbján ülni tamen dico vobis, ámodo 
és eljönni az ég felhőiben. C. vidébitis Filium hóminis 
Akkor a főpap megszaggatá sedéntern a dextris virtútis 
ruháit, mondván: S. Ká- Dei, et veniéntem in núbi
romkodott; mi szükségünk bus ca eli. C. Tunc princeps 
van még tanukra? fme most sacerdőtum scidit vesti
hallottátok a káromkodást. ménta sua, dicens: S. Blas
Mit gondoltok? C. Azok pe- phemávit: quid adhuc egé
dig felelvén, mondák: S. mus téstibus? Ecce nunc 
Méltó a halálra. C. Akkor audlstis blasphémiam: quid 
orcájára köpdösének és vobis vidétur? C. At illi re
ököllel csapdosák, őt, mások spondéntes dixérunt: S. 
pedig arcul verék, mondván: Re us est mortis. C. Tunc 
S. Találd ki, te Krisztus! ki exspuérunt in fáciem ejus, 
ütött meg téged? C. Péter et cólaphis eum cecidé
pedig k~nn az udvarban ül runt, álii autern palmas in 
vala. Es hozzájöve egy fáciem ejus dedérunt, di
szolgá!ó, mondván: S. Te céntes: S. Prophetiza nobis, 
is !! galileai jézussal valál. Christe, quis est qui te 
C. O pedig tagadá mindnyá- percússit? C. Petrus vero 
jok előtt, mondván: S. Nem sedéba t foris in á tri o: et 
értem, mit mondasz. C. Mi- accéssit ad eum una an
dön pedig kiment a kapu ci lia, dicens: S. Et tu cum 
alá, meglátá őt egy másik jesu Galilaeo eras. C. At ille 
szolgáló és mondá az ott negávit coram ómnibus, di
levőknek: S. Ez is a názá- cens: S. Néscio quid d i cis. 
reti jézussal volt. C. És C. Exeúnte autern illo já
megint tagadá esküvel, nuam, vidit eum ália an
hogy: Nem ismerem azt az cflla, et ait his, qui erant 
embert. Kisvártatva hozzá- ib i: S. Et hic erat cum jesu 
menvén az ott állók, mon- Nazaréno. C. Et iterum ne
dák Péternek: S. Valóban, gávit cum juraménto: Quia 
te is közülük való vagy, non novi hóminem. Et post 
mert beszéded is elárul té- pusfllum accessérunt qui 
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ged C. Erre kezde átkozódni 
és esküdözni, hogy nem is
meri ezt az embert. És 
azonnal megszálala a kakas. 
Akkor eszébe jutott Péter
nek jézus szava, melyet 
mondott vala: Mielőtt a 
kakas szól, háromszor ta
gadsz meg engem. És ki
menvén onnan, keserves sí
rásra fakadt. 

Mikor pedig reggel lőn, 
tanácsot ülének mindnyájan 
a papi fejedelmek és a nép 
vénei jézus ellen, hogy öt 
halálra adják. És megkötöz
vén öt, vivék és átadák Pon
cius Pilátus helytartónak. 
Akkor látván judás, ki öt 
elárulta, hogy elitélték, meg 
bánván tettét, visszavivé a 
harminc ezüstpénzt a papi 
fejedelmeknek és véneknek 
mondván: S. Vétkeztem, el
árulván az igaz vért. C. Ám 
azok mondák: S. Mi közünk 
hozzá? Te lássad. C. És oda
vetve az ezüstpénzeket a 
templomba, eltávozék és el
menvén fölakasztá magát. 
A papi fejedelmek pedig föl
szedvén az ezüstpénzt, mon
dák: S. Nem szabad azt a 
templom kincstárába tenni, 
mert vér dlja. C. Tanácsot 
tartván tehát, megvevék 
rajta a fazekas földjét az 
idegenek temető jének. Azért 
hivják azt a földet Hakel
damának, azaz vérmezőnek, 
mai napiglan. Akkor betel
jesedék jeremiás próféta 
mondása, aki Igy szólott: 

stabant, et dixérunt Pet ro: 
S. Vere et tu ex illis es: nam 
et loquéla tua manitéstum 
te facit. C. Tunc coepit de
testári, et juráre quia non 
novisset hóminem. Et con
tínuo gallus cantávit. Et re
cordAtus est Petrus verbi 
jesu, quod dixerat: Priús
quam gallus cantet, ter me 
negábis. Et egréssus foras, 
flevit amáre. 

Mane autern facto, con
silium iniérunt omnes prin
cipes sacerdótum,- et seniá
res pópuli advérsus jesum, 
ut eum morti tráderent. 
Et vinctum adduxérunt 
eum, et tradidérunt Póntio 
Piláto praesidi. Tunc videns 
judas, qui eum trádidit, 
quod damnátus esset; poe
niténtia ductus, rétulit tri
gínta argénteos prindpibus 
sacerdótum, et senióribus, 
dicens: S. Peccávi, t radens 
sánguinem justum. C. At 
illi dixérunt: S. Quid ad 
nos? Tu videris. C. Et pro
jéctis argénteis in templo, 
recéssit: et ábiens, láqueo 
se suspéndit. Príncipes au
tem sacerdótum, accéptis 
argénteis, dixérunt: S. Non 
licet eos mlttere in cárbo
nam: quia p rétium sángui
nis est. C. Consllio autern 
lnito, eméruntex illis agrum 
fíguli, in sepultúram pere
grinórum. Propter hoc vo
cátus est ager ille, Hacél
dama, hoc est, ager sAngui
nis, usque in hodiérnum 
diem. Tunc implétum est, 
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És vevék a harminc ezüst- quod dictum est per je
pénzt, a megbecsültnek remiam prophétam, dicén
árát, kit ennyire becsültek tem: Et accepérunt trigin ta 
Izrael fiai részéról; és a fa- argénteos prétium appre
zekas földjéért adták azt, tiáti, quem appretiavérunt 
amint az úr parancsolta a fillis Israel: et dectérunt 
nekem. jézus pedig a hely- eos in agrum flguli, sicut 
tartó előtt áll vala és kér- constítuit mihi Dóminus. 
dezé őt a helytartó, mond- jesus autern stetit ante 
ván: S. Te vagy-e a zsidók praesidem, et interrogávit 
királya? C. Felelé neki Jézus: eum praeses, dicens: S. Tu 
>B Te mondod. C. Es mi- es Rex judaeórum? C. Dicit 
dön vádolták a papi fejede!- illi jesus: >B Tu d i cis. C. Et 
mek és vének, semmit sem cum accusarétur a princí
felelt. Akkor mondá neki pibus sacerdótum, et se
Pilátus: S. Nem hallod-e, mi nióribus, nihil respóndit. 
mindenről tanuskodnak el- Tunc d i cit illi Pilátus: S. 
lened? C.És egy szavára sem Non audis quanta advér
felele neki, úgy hogy a hely- sum te dicunt testimónia? 
tartó szerfölött csodálko- C. Et non respóndit ei 'ad 
zék. Szokás volt pedig, hogy ullum verbum, ita ut mi
az ünnepen a helytartó el- rarétur praeses vehemén
bocsásson egy foglyot a nép- ter. Per diem autern solém
nek, akit kívántak. Vala nem consuéverat praese~ 
éppen akkor egy hires fog- pópulo dirnittere unum 
lya, ki Barabbásnak híva- vinctum, quem volulssent. 
tott. Összegyűjtvén azért Habébat autern tunc vinc
őket, mondá Pilátus: S. Kit tum insignem, qui dicebá
akartok, hogy elbocsássak tur Barábbas. Congregátis 
nektek, Barabbást-e, vagy ergo ill is, dixit Pilátus: S. 
jézust, kit Krisztusnak mon- Quem vultis dirnittam vo
danak? C. Mert tudta, hogy bis: Barábbam, an jesum, 
irigységből adták öt kezébe. qui dícitur Christus? C. 
Midőn pedig az ltélőszéken Sciébat enim quod per in
ül vala, hozzája külde fele- vidiam tradidissent eum. 
sége, mondván: S.Semmi kö- Sedénte autern illo pro tri
zöd se legyen avval az igaz- bunáli, misit ad eum uxor 
zal; mert sokat szenvedtem e jus, dicens: S. Nihil tibi, 
ma álmomban miatta. C. De et justo illi: multa enim 
a papi fejedelmek és vének passa sum hódie per visum 
rábeszélték a népet, hogy propter eum. C. Principes 
Barabbást kérjék, jézust pe- autern sacerdótum, et se
dig el veszítsék. Szólván hát nióres persuasérunt pópu
a helytartó, mondá nekik: lis, ut péteren t Barábbam, 
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S. Melyiket akarjátok, hogy Jesum vero pérderent. Re
a kettő közül elbocsássam spóndens autern praeses ait 
nektek? C. Azok pedig fele- illis: S. Quem vultis vobis de 
lék: S. Barabbást. C. Mondá duóbus dimítti? C. At illi 
nekik Pilátus: S. Mit csinál- dixérunt: S. Barábbam. C. 
jak tehát jézussal, kit Krisz- Dicit ill is Pilátus: S. Quid 
tusnak mondanak? C. Fele- ígitur fáciam de jesu, qui 
Iének mindnyájan: S. Ke- dicitu r Christus? C. Dicunt 
resztre vele l C. Mondá ne- omn es: S. Crucifigátur. C. 
kik a helytartó: S. De hát Ait ill is praeses: S. Quid 
mi rosszat cselekedett? C. enim maii fecit? C. At illi 
Azok még jobban kiáltozá- magis clamábant, dicéntes: 
nak, mondván: S. Keresztre S. Cfucifigátur. C. Videns 
vele!C.Látván tehátPilátus, autern Pilátus quia nihil 
hogy semmire sem megy, profíceret, sed magis tu
hanem annál inkább nő a múltus fleret: accépta a qua, 
zajongás, vizet vévén, meg- lav.it manus coram pópulo, 
mosá kezeit a nép eliitt dicens: S. ln nocens ego sum 
mondván: S.Én ártatlan va- a sánguine just i huj us: vos 
gyok ennek az igaznak véré- vidéritis. C. Et respándens 
től, ti lássátok. C. És felelvén univérsus pópulus dixit: S. 
az egész nép, mondá: S. Az ő Sanguis e jus super nos, et 
vére mirajtunk és ami gyer- super fili os n ost ros. C. ·Tunc 
mekeinken.C.Erre elbocsátá dimísit ill is Barábbam: je
kedvükért Barabbást,jézust sum autern flagellátum t rá
pedig megostorozván, átadá didit eis, ut crucifigerétur. 
nekik, hogy megfeszítsék. Tunc milites praesidis sus
Akkor a helytartó katonái cipiéntes jesum in praetó
magukkal vivén jézust a rium, congregavérunt ad 
törvényházba, egybegyüj- eum univérsam co hórtem: 
ték körülötte az egész csapa- et exuéntes eum, chi ám y
tot. És levetkőztetvén őt, dem coeeinearn circumde
biborszínű köpönyeget adá- dérunt ei: et plecténtes 
nak rlija és koszorút fonván corónam de spinis, posu
tövisből, fejére tevék azt és érunt super caput ej us, et 
a nádat jobbkezébe; és tér- arúndinem in déxtera ejus. 
det hajtván előtte, kicsú- Et genu flexo ante eum, il
folták őt, mondván: S. ludébant ei, dicéntes: S. 
Üdvözlégy zsidók királya! Ave, Rex judaeórum. C. Et 
C. És ráköpdösvén, vevék a exspuéntes in eum, acee
nádat és fejét verék vele. pérunt arúndinem, et per
Miután pedig csúfot űztek cutiébant caput ejus. Et 
belőle, levévén róla a kö- postquam illusérunt ei, exu
pönyeget, ráadák saját ru- érunt eum chlámyde, et 
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háit és elvivék, hogy meg
feszítsék. 

Kimenvén pedig találá
nak egy Simon nevű cirenei 
embert; ezt kényszerlték, 
hogy vigye keresztjét. És 
mikor eiétkeztek a helyre, 
melyet Golgotának nevez
nek, ami koponyahelyet je
lent, epével vegyített bort 
adának neki inni, de meglz
lelvén, nem akart inni belőle. 
Minekutána pedig felfeszi
tették ót, megosztozának ru
háin, sorsot vetvén, hogy be
teljesedjék: amit a próféta 
jövendölt, mondván: Elosz
tották maguk közt ruhái
mat és köntösömre sorsot 
vetettek. Azután leülvén, 
őrzik vala. És feje fölé tették 
vétkének föliratát: Ez jé
zus, a zsidók királya. Akl<or 
megfeszltének vele együtt 
két latrot, egyiket jobbról, 
másikat balfelől. A járóke
lők pedig káromoJák őt, haj
togatván fejüket és mond
ván: S. Há l Te, ki terontod 
az lsten templomát és har
madnapra fölépíted azt, sza
badítsd meg magadat l Ha ls
ten fia vagy, szállj le a ke
resztről l C. Hasonlóképpen a 
papi fejedelmek is az Irás
tudókkal és vénekkel egye
temben csúfolódvamondák: 
S. Másokat megmentett, 
magát nem tudja megmen
teni l ha Izrael királya, száll
jon le most a keresztről és 
hiszünk neki. Az lstenben 
bizott, mentse meg most, ha 

Officium. 

induérunt eum vestiméntis 
ejus, et duxérunt eum ut 
crucifigeren t. 

Exeúntes au tem, invené
runt hóminem Cyrenaeum, 
nómine Simónem: hunc an
gariavérunt, ut tólleret cru
cem ejus. Et venérunt in 
locum qui dícitur Gólgotha, 
quod est Calváriae locus. 
Et dedérunt ei vinum bl· 
bere cum felle mixtum. Et 
cum gustásset, nóluit bí
bere. Postquam autern cru
cifiltérunt eum, divisérunt 
vestiménta e jus, sortem mit
téntes: ut implerétur, quod 
dictum est per Prophétam, 
dicéntern: Divisérunt sibi 
vestiménta mea, et super 
vestem meam misérunt sor
tem. Et sedéntes, servábant 
eum. Et imposuérunt super 
caput ejus causam ipsíus 
scriptarn: Hic est jesus 
Rex judaeórum. Tunc cru
cifixi sunt cum eo duo 
latrónes: unus a dextris, 
et unus a sinlstris. Praeter
eúntes autern blasphemá
bant eum, movéntes cápita 
sua, et dicént es: S. V ah, qui 
déstruis templum Dei, et in 
trlduo illud reaedlficas: 
salva temetlpsum. Si Fllius 
Dei es, descénde de cruce. 
C. Similiter et príncipes 
sacerdőtum illudéntes cum 
sefibis et senióribus, dicé
bant: S. Ali os salvos fecit, 
selpsum non potest salvum 
fácere: si Rex Israel est, 
descéndat nunc de cruce, 
et crédimus ei: confldit .in 

16 
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akarja őt ; mert azt mon
dotta, hogy : lsten Fia va
gyok. C. Ugyanezzel szidal
mazták őt a latrok is, kik 
vele együtt voltak felfeszít
ve. Hat órától pedig sötét
ség Wn az egész földön ki
lenc óráig. És kilenc óra táj
ban felkiáltajézus nagy szó
val, mondván : ~ Eli! Eli l 
lamma sabaktáni? C. Azaz: 
~Én Istenem, én Istenem l 
miért hagytál el engem. C. 
Némelyek pedig az ott állók 
közül hallván ezt, mondák: 
S. Ez Illést hívja. C. És 
mindjártodaszaladvánegyik 
közülök, spongyát vett elö, 
megtölté ecettel és nádszálra 
tüzvén , inni ada neki . 
A többiek pedig mondák: 
S. Hadd el! lássuk, eljön-e 
Illés, hogy megszabadítsa 
öt. C. Jézus pedig ismét 
nagy szóval kiáltván, kiadá 
lelkét. 

Deo: !ib eret nunc, si vu l t 
eum; dixit enim: Quia Fí
lius Dei sum. C. Idípsum 
autern et latrónes, qui cruci
fíxi erant cum eo, imprope
ráhant ei. A sexta autern 
hora ténebrae factae sunt 
super univérsam ~rram us
que ad horarn nonam. Et 
circa horarn nonarn clarná
vit jesus voce magna, di
cens: ~ Eli, Eli, lamma 
sabactháni? C. Hoc est : 
~Deus me us, Deus meus, ut 
quid dereliquisti me? C. 
Quidarn autern illic stan
tes, et audiéntes, dicéban t: 
S. Ellarn vocat iste. C. Et 
contlnuo currens unus ex 
eis, accéptam spóngiam im
plévit acéto, et impósuit 
arúndini, et dabat ei bl
bere. Céterí vero diréban t: 
S. Sine, videámus an véniat 
Elias líberans eum. C. jesus 
autern Iterum elamans voce 
magna, emisit spfritum. 

(Itt letérdelünk és néhány pillanatig elmélkedünk.) 

És ime, a templom kár- Et ecce velum templi 
pitja kettéhasadt fölétlíl-al- scissum est in duas partes 
jáig; és a föld megindula, a a summo usque deórsum: 
kősziklák megrepedének; és et terra mota est, et petrae 
a sírboltok megnyilának és scissae sunt, et monuménta 
sok elhúny.t szentnek teste apérta sunt : et multa cór· 
föltámadott; és kijövén a sí- pora sanctórum, qui dor
rokból az ő feltámadása míerant, surrexérunt. Et 
után bemenének a szent exeúntes de monumP.ntis 
városba, és sokaknak meg- post resurrectiónem eju;,, ve
jelenének. A százados pedig nérunt in sanetam elvitátern 
és akik vele együtt lírzik et apparuérunt multis. Cen
vala jézust, látván a föld- túrio autem, et qui cum eo 
indulást és a történteket, erant, custodiéntes jesum, 
igen megfélemlének, mond- v iso terraemótu et his, quae 
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ván: S. Ez valóban lsten Fia 
volt. C. Sokan valának pedig 
ottan asszonyok, messziről 
nézvén, kik követték vala 
jézust Galileából, szolgál
ván neki; kik között volt 
Mária Magdolna és Mária, 
jakab és józsef anyJa és Ze
bedeus fiainak anyja. 

Mikor pedig esteledett, 
jöve egy arimatheai gazdag 
ember, névszerint józse~, 
aki maga is tanítványa volt 
jézusnak; ez Pilátushoz já
rulván, elkéré jézus testét. 
Akkor Pilátus megparan
csolá, hogy adják ki a testet. 
És vevén józsef a testet, 
tiszta gyolcsba takará és ezt 
saját új sírboltjába helyezé, 
melyet kősziklába vágott 
vala; és nagy követ gördit
vén a sirbolt ajtajára, el
méne. Ott voltak pedig Má
ria Magdolna és a másik Má
ria, a sir átellenében ülvén. 

fiébant, timuérunt valde, 
dicént es: S. Vere Fili us Dei 
erat iste. C. Erant autern 
ibi mulíeres multae a longe, 
quae secútae erant jesum a 
Galilaea, ministrántes ei: in
ter quas erat Maria Magda
Jéne, et María jacóbi, et jo
seph mater, et mater filió
rum Zebedaei. 

Cum autern sero factum 
esset, venit quidarn homo 
dives ab Arimathaea, nó
mine joseph, qui et ipse 
disclp ul us erat jesu. Hic ac
céssit ad Pilátum, et pétiit 
corpus jesu. Tunc Pilátus 
jussit reddi corpus. Et ac
cépto córpore, joseph invól
vit illud in sindone munda. 
Et pósuit illud in monu
ménto suo novo, quod excl
derat in petra. Et advólvit 
saxum magnum ad óstium 
monuménti, et ábiit. Erat 
autern ibi María Magda
Jéne, et áltera Maria, sedén
tes contra sepúlchrum. 

(Itt a pap- vagy ha van, a szerpap- elmondja zt Munda cort és 
Dóminus vobiscum mondása sa könyv mfgjelölése nélkül az evan
gélium szertartásai szerint mondja vagy énekli a következő részt :) 

Másnap pedig, mely a 
készületnap után esik, egy
begyülének a papi fejedel
mek és farizeusok Pilátus
hoz, mondván: Uraml em
lékszünk, hogy ez a csaló 
még életében azt mondotta: 
Három nap mulva feltáma
dok. Parancsold meg tehát, 
hogy őrizzék a sírt harmad
napig, nehogy odamenvén 
tanitványai, ellopják őt és 

Altera autern die, quae 
est post Parascéven, con
venérunt príncipes sacerdó
tum, et pharisaei ad Pilá
tum dicént es: Dómine, re
cordáti sumus, quia sedú
ctor ille dixit adh u c vivens: 
Post tres ·dies resúrgam. 
jube ergo custodiri sepúl
chrum usque in diem tér
ti um: ne forte véniant di
scípuli ej us, et furéntur eum, 

16* 
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azt mondják a népnek: fel- et dicant plebi: Surréxit a 
támadott halottaiból; és az mórtuis: et erit novissimus 
utóbbi ámítás rosszabb le- error pejor prióre. Ait illis 
sze n az elsőnél. Mondá nekik Pilátus: Habétis custódiam, 
Pilátus: Van őrségtek, men- i te, custodíte sicut scitis. 
jetek, őrizzétek ahogy tudjá- Illi autern abeúntes, mu
tok. Azok pedig elmenvén, niérunt sepúlthrum, . sig
biztoslták a sirt őrséggel, mi- nántes lápidem, cum custó
után lepecsételték a követ.

1 

dibus. 

Felajánlási ének. (Zs. 68, Offertoriwn. (Ps. 68, 21-
21-22.) Gyalázatot és nyo- 22.) lmpropérium exspec
morúságot szenved a szí- távit cor meum, et misé
vem: kerestem, ki szána- riam: et sustin ui qui simul 
koznék rajtam, de nem mecum contristarétur, et 
akadt senki sem: ki vigasz-! non fuit: consolántem me 
taljon engem, de senkit sem 1 quaesívi, et non in vén i: et 
leltem: sőt enni nekem epét dedérunt in escarn meam 
adtak, szomjúságomban fel, et in siti mea potavérunt 
ecettel itattak. me acéto. 

Csendes imádság. Engedd, 
kérünk, Urunk, hogy a 

fölséged szlne eléltt fölaján
lott adomány nekünk mind 
az áldozatos lelkület ke
gyelmét megnyerje, mind 
a boldog örökkévalóság bir
toklását megszerezze. A mi. 

Secreta. Concéde, quaesu
mus, Dómine: ut óculis 

tuae majestátis munus oblá
tum, et grátiam nobis de
votiónis obtíneat, et effé
ctum beátae perennitátís ac
quírat. Per Dóminum no
strum. 

Prefáció a szent Keresztről, 358. l. 

Áldozásra. (Máté 26, 42.) Communio. (Matth. 26, 
Atyám, ha el nem múlhatik 42.) Pater, si non potest 
e pohár anélkül, hogy ki ne hic calix transíre, nisi bi
igyam, legyen meg a te aka- barn ill um: fiat volúntas 
ratod. tua. , 

Aldozás utáni imádság. 
E misztérium hatása 

törölje el, Urunk, bűnein
ket és teljesítse igaz kiván
ságainkat. Ami Urunkjézus 
Krisztus. 

Postcommunio. Per hujus, 
Dómine, operatiónem 

mystérii: et vltia nostra 
purgéntur, et justa desidé
ria compleántur. Per Dómi
num. 

(Csendes szentmiséken utolsó evangéliumnak a barkaszentelési 
evangéliumot mondjuk, 220. 1.) 



Nagycsütörtökön az Úr kereszthalálát megelőző este ese
ményeiről emlékezik meg az Egyház. Ez a nap volt valamikor 
egyszersmind az utolsó liturgikus nap is a húsvéti (nagyszombati) 
keresztelés előtt. Ebből a két tényből fonódnak a mai nap 
fenségesen szép szertartásai. 

l. Az ünnepélyes suntmise. Virágvasárnap óta gyászban van 
az Egyház, zokogva siratja Krisztus szenvedéseit, de ma egy 
pillanatra elfojtja könnyeit : örömünnep-et ül, mert ma ünnepli 
legdrágább kincsének, az Oltáriszentsegnek alapítását. Fehér
színű miseruhában mondja a szentmisét, fehér díszben ragyog 
az oltár, virág és szönyeg disziti a templomot. Harangzúgás 
és orgonaszó közölt ujjon~ó örömmel zengi az Oltári>zentség 
végtelen kegyelmeiért az Urnak: Gloria in excelsis Deo, dicsó
ség a magasságban Istennek. 

A Glória után elnémulnak a harangok, és a nagyszombati 
Glóriáig nem szólalnak meg többé. Helyettlik takerepiöket 
használ az Egyház, hogy tompa hangj uk is kifejezze az Egyház 
mélységes gyászát. 

Az átváltoztatáskor ezen a napon nálunk három ostyát vál
toztat át a pap az Úr testévé. Az egyiket a mai szenimisében 
veszi magához, a másikkal holnap, nagypénteken áldozik, a har
madikat pedig holnap a Szentsirra helyezi, hogy imádják a hivők. 

Az Úrfelmutatás után, a Per quem haec omnia kezdetíi 
imádság előtt kezdi meg a püspök az olajok megszentelését. 
Szertartását l. 259. old. 

A suntáldozást ezen a napon a papság is a nagymise be
mutatójának kezéból veszi magához. Ma ugyanis magánmiséket 
nem szabad mondani, viszont nem volna illó, hogy a papság 
ép a mai napon, az eucharisztia és a papság alapitásának 
napján távol maradjon a szentáldozástól. Valamikor a világiak 
is mind megáldoztak e szenimisében s a buzgó hivek ezt, hacsak 
lehetséges, ma is megteszik. 

A szentmise után a fennmaradó két szentostyát ünnepélyes 
menettel, égő gyertyák között elviszik az egyik mellékkápol-
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nába vagy mellékúltárra. Ugyanoda viszik a főoltárról az 
áldoztatókelyhet is. A tabernakulum ajtaját a főoltáron 
nyitva hagyják, annak emlékére, hogy a szenvedés estéjén az 
Ur eltávozott tanítványai köréból. 

2. A szentmise után elmondják a vecsernyét (126. old.), 
azután a pap albában és violaszínü stólában megfosztja az oltáro
kal ékessegüktől, annak emlékére, hogy az Urat megfosztották 
ruháitól. · 

3. Piispöki székesegyházakban a mai szertartás-okat a láb
mosás fejezi be. A szertartást végző főpap alázatosan meg
mossa, megtörli és megcsókolja 13 pap vagy szegény aggastyán 
lábát, hogy kövesse az úr példáját, aki az utolsó vacsorán 
megmosta tanítványainak lábát. 

J. Szentmlse. 

(Stációs-templom : a lateráni Szent jános-bazilika.) 

Bevonulásra. (Gal. 6, 14.) 
i pedig dicsekedjünk 

1 a mi Urunk jézus 
· Krisztus keresztjé-

ben, kiben vagyon üdvös
ségünk, életünk és feltáma
dásunk: ki által megváJ
tattunk és megszabadul
tunk. (Zs. 66, 2.) Irgalmaz
zon nekünk az lsten és áld
jon meg minket; ragyogtassa 
arcát felettünk és irgalmaz
zon nekünk. Mi pedig. 

Introitus. (Gal. 6, 14.) 
os autern gloriári 

opórtet in cruce Dó
mini nostri jesu 

Christi: in quo est salus, 
vita, et resurréctio nostra: 
per quem salváti, et libe
ráti sumus. (Ps. 66, 2.) 
Deus misereátur nostri, et 
benedlcat nobis: illúminet 
vultum suum super nos, 
et misereátur nostri. Nos 
autem. 

(A Glóriára ma minden csengő és harang megszálai és zeng az 
egész angyali ének alatt, de azután hallgat egészen a nagyszombati 

Glóriáig.) 

Könyörgés. lsten, kitől Qrátio. Deus, a quo et 
judás is megkapta bű- judas reátus sui poe

nének büntetését és a lator nam, et confessiónis suae 
is bűnbánatának jutalmát: latro praemium sumpsit, 
engedd éreznünk irgalmad concéde nobis tuae pro
hatását, hogy a mi Urunk pitiatiónis efféctum: ut, si
jézusKrisztus, amint a szen- cut in passióne sua jesus 
vedése közben mindkettlí- Christus Dóminus noster 
jüknek megadta az érdem ük- d ivérsa utrísque intuli t sti
nek megfelelő különböző d í- péndia meritórum; í ta no
ja t, úgy távolitsa el tőlünk bis, abiáto vetustátis erróre, 
a régi ember tévelygéseit és resurrectiónis suae grátiam 
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adja meg nekünk föltáma- largiátur: Qui tecum vivit 
d ása kegyelmét: Ki veled. et regna t. 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Epistolae beáti Pauli 
tolnak a Korinthusiakhoz Apóstoli ad Corlnthios. 
Irt leveléből. (1. ll, 20-32.} (1. ll, 20-32.} 

T estvérek: Midőn egybe
gyül tök, ez már nem az 

úr vacsorájának evése; me rt 
kiki a saját vacsoráját veszi 
elő, hogy megegye. És az 
egyik éhezik, a másik meg 
dőzsöl. Vajjon nincsen-e há
zatok az evésre és ivásra? 
Vagy megvetitek lsten egy
házát és megszégyenítitek 
azokat, akiknek nincsen? 
Mit mondjak nektek? DI
csérjelek-e titeket? Ebben 
nem dícsérlek l Me rt én az 
úrtól vettem, amit közöltem 
is veletek, hogy az úr jézus 
azon az éjtszakán, amelyen 
.elárultatott, vevé a kenye
ret és hálát adván, megtöré 
és mondá: Vegyétek és egyé
tek, ez az én testem, mely 
értetek adatik; ezt cseleked
jétek az én emlékezetemre. 
Hasonlóképpen a kelyhet is, 
miután megvacsorált, mond
ván: Ez a kehely az újszö
vetség az én véremben; ezt 
cselekedjétek, valahányszor 
isszátok, az én emlékeze
temre. Mert valahányszor 
ezt a kenyeret eszitek és ezt 
a kelyhet isszátok, az Úr 
halálát hirdetitek, mlg el 
nem jő. Aki tehát méltat
lanul eszi ezt a kenyeret, 
vagy issza az úr kelyhét, 
vétkezik az úr teste és vére 
ellen. Tehát vizsgálja meg 

Fratres: Conveniéntibus 
vobis in unum, jam 

non est Dominicarn coenam 
manducáre. Unusquísque 
enim suam coenam prae
súrnit ad manducándum. 
Et á li us quidem és urit: 
álius autern ébrius est. 
Numquid dornos non habé
tis ad manducándum et 
bibéndum? aut ecclésiam 
Dei contémnitis, et confún
ditis eos, qui non habent? 
Quid dicarn vobis? Laudo 
vos? In hoc non laudo. Ego 
enim aceépí a Dómino, 
quod et trádidi vobis, quó
niam Dóminus jesus, in 
qua nocte tradebátur, aceé
pit panem, et grátias agens 
fregit, et dixit: Accipite, et 
manducáte: hoc est corpus 
meum, quod pro vobis 
tradétur: hoc fácite in 
meam commemoratiónem. 
Similiter et cálicem, post
quam coenávit, dicens: Hic 
calix novum testaméntum 
est in meo sánguine: hoc 
fácite quotiescúmque bibé
tis, in meam commemora
tiónem. Quotiescúmque 
enim manducábitis panem 
hunc, et cá ticern bibétis: 
mortem Dómini annuntiá
bitis donec véniat. Itaque 
quicúmque manducáverit 
panem hunc, vel biberit 
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magát az ember és úgy 
egyék ebblll a kenyérblll és 
igyék ebből a kehelyból; 
mert aki méltatlanul eszik 
és iszik, Itéletet eszik és 
iszik magának, mive~ nem 
különbözteti meg az Ur tes
tét. Ezért van köztetek sok 
beteg és erötlen és alusznak 
sokan. Ha ellenben magun
kat megltélnök, bizonyára 
nem ltéltetnénk meg. Midőn 
pedig megltéltetünk, az úr 
fenylt meg minket, hogy 
ne kárhozzunk el ezzel a 
világgal. 

Atvonulásra (Fil. 2, 8-9.) 
Krisztus engedelmes lett ér
tünk a· halálig, és pedig a 
halálig a keresztfán. Y. Ezért 
az lsten is igen felmagasz
talta őt és oly nevet adott 
neki, mely minden más név 
fölött van. 

o}4 A szent evangélium sza
kasza Szent jános szerint. 

(13, 1-15.) 

A húsvét ünnepe előtt, 
tudván jézus, hogy el

jött az órája, midőn átmen
jen e világból az Atyához, 
mivel szerette övéit, kik e 
világban valának, mindvé
gig szerette őket. És a va
csora alkalmával, mikor az 
ördög már szlvébe sugallta 
az iskarióti judásnak, Si
mon fiának, hogy elárulja 
őt; tudván, hogy mindent 
kezébe adott neki az Atya 
és hogy az lstentől jött ki 
és az lstenhez megyen : föl-

cálicem Dómini indlgne, 
reus erit córporis et sán
guinis Dómini. Probet au
tem selpsum homo, et sic 
de pane illo edat, et de cá
lice bibat. Qui enim mandú
cat et bibit indlgne, judi
cium sibi mandúcat et bi
bit: non dijúdicans corpus 
Dómini. Ideo inter vos 
multi infirmi et imbecllles, 
et dórmiunt multi. Quod si 
nosmetipsos dijudicarémils, 
non útique judicarémur. 
Dum judicámur autem, a 
Dórnino corrlpimur, ut non 
cum hoc mundo damnémur. 

Graduale. (Phil. 2, 8-9.) 
Christus factus est pro no
bis obédiens usque ad mor
tem, mortem autern crucis. 
1. Propter quod et Deus 
exaltávit ill um: et dedit 
illi nomen, quod est super 
omne nomen. 

o}4 Sequéntia sancti Evan
gélii secúndum joánnem. 

(13, 1-15.) 
A nte diem festum Paschae 
t-\ sciens jesus, quia venit, 
hora ejus, ut tránseat. ex 
hoc mundo ad Patrem: cum 
dilexlsset suos, qui erant in 
mundo, in finem diléxit eos. 
Et coena facta, cum diábo
lus jam mislsset in cor, ut 
íráderet eum judas Simónis 
lscariótae: sciens quia óm
nia dedit ei Pater in manus, 
et quia a Deo exlvit, et ad 
Deum vadít: surgit a coena, 
et pon it vestimént a sua: et 
cum aceepisset llnteum, 
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kele a vacsorától, letevé praecfnxit se. Defnde mlttlt 
felsli ruháit és vévén egy aquam in pelvim, et coeplt 
kendőt, maga elé köté; laváre pedes discipulórum, 
azután vizet önte a mosdó~ et extérgere llnteo, quo erat 
tálba és mosni kezdé a ta~ praecinctus. Venit ergo ad 
nítványok lábait és meg~ Simónem Petrum. Et dicit 
törlé a kendővel, mellyel ei Petrus: Dómine, tu mihi 
körül volt övezve. Odaméne !avas pedes? Respándit Je~ 
tehát Simon Péterhez. sus, et dixit ei: Quod ego fá~ 
Mondá neki Péter: Uram l cio, tu nescis modo, scies au~ 
te mosod az én lábaimat? tem póstea. D i cit ei Petrus: 
FelelvénJézus, mondáneki: Non lavábis mihi pedes in 
Amit én cselekszem, te most aetérnum. Respóndit ei Je~ 
nem érted; de majd megér- sus: Si non lá vero te, non 
ted azután. Mondá neki Pé- habébis partem mecum. Di~ 
ter: Az én lábaimat ugyan cit ei Simon Petrus: Dó
meg nem mosod soha. Fe- mine, non tantum pedes 
lelé neki jézus: Ha meg nem meos, sed et manus, et ca~ 
moslak, nem lesz részed ve~ put. Dicit ei jesus: Qui lotus 
lern. Mondá neki Simon Pé- est, non indiget nisi ut pe~ 
ter: Uram! akkor hát nem~ des lavet, sed est mundus 
csak lábaimat, hanem ke- totus. Et vos mundi estls, 
zeimet és fejemet is. Mondá sed non omnes. Sciébat 
neki Jézus: Aki meg van enim quisnam esset qui trá~ 
mosva, elég neki, hogy lá~ deret eum: proptérea dixit: 
bait mossák meg, akkor Non estis mundi omnes. 
egészen tiszta. Ti is tiszták Postquam ergo favit pedes 
vagytok, de nem mindnyá~ eórum, et aceépit vesti~ 
jan. Tudta ugyanis, ki az, ki ménta sua: cum recubuls~ 
őt elárulja; azért mondta: set iterum, dixit eis: Scltis 
Nem vagytok tiszták mind~ quid fécerim vobis? Vos vo~ 
nyájan. Miután tehát meg~ cátis me Magister et Dó~ 
mosta azok lábait és fölvette mine: et bene dlcitis: sum 
felsli ruháit, újra leülvén, étenim. Si ergo ego lavi pe~ 
mondá nekik: Tudjátok-e des veströs, Dóminus et 
mit cselekedtem veletek? Ti Magister: et vos debétis al~ 
engem Mesternek és úrnak ter altérius laváre pedes. 
hivtok és jól mondjátok, Exémplum énim dedi vobis, 
mert az vagyok. Ha tehát ut quemádmodum ego feci 
én az úr és Mester meg~ vobis, ita et vos faciátis. 
mostam a ti lábaitokat, 
nektek ls mosnotok kell egymás lábalt. Mert példát ad~ 
tam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti is 
úgy cselekedjetek. -
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Felajánlásra. (Zsoltár 117, 
16-17.) Az úr jobbja gy§
zelmet szerzett i az 0 r 
jobbja fölmagasztalt engem: 
nem halok meg, hanem élek 
és hirdetem az úr tetteit. 

Csendes imádság. Az tegye 
előtted kérünk, szent-

- séges Urunk, mindenható 
Atya, örök Isten, elfoga
dottá áldozatunkat, ki mai 
rendelkezésével tanítványai
nak meghagyta, hogy ezt 
cselekedjék az ő emlékeze
tére, Fiad, a mi Urunk jé
zus Krisztus: Ki veled él és 
uralkodik. 

Offertoriwn. (Ps. 117, 16 
et 17.) Déxtera Dómini fecit 
virtútem, déxtera Dómini 
exaltávit me: non móriar, 
sed vivam, et narrábo ópera 
Dóm ini. 

Secreta. Ipse tibi, quae
sumus, Dómine sancte, 

Pater omnípotens, aetérne 
Deus, sacrifidum nostrum 
reddat accéptum, qui dísci
pulis suis in sui commemo
ratiónem hoc fíeri hodiérna 
tradítione monstrávit, jesus 
Christus Fllius tuus, Dómi
nus noster: Qui tecum vivit 
et regnat. 

Prefáció a szent Keresztről, 358. J. 

(A Ktlnonban a megfelelö imtldstlgokat ma igy mondjuk :) 

A szentek egyességében communicántes, et diem 
ezt a szentséges napot sacratíssimum celeb

ünnepelve, amelyen a mi rántes, quo Dóminus nos
Urunk jézus Krisztust éret- ter jesus Christus pro 
tünk elárultáki mindenek- nobis est tráditus: sed 
előtt tisztelettel megemlé- et memóriam venerAn
kezünk a dicsőséges, min- tes, in pnm1s gloriósae 
denkoron Szűz Máriáról, semper Virginis Mariae, 
ugyanazon jézus Krisztus- Genitricis ejúsdem Dei et 
nak, lstenünknek és Urunk- Dómini nostri jesu Christi:· 
nak szülőanyjáról, úgyszin- sed et beatórum Apostoló
tén boldog apostolaid és vér- rum ac Mártyrum tuórum, 
tanuidról, Péter- és Pál-, Petri et Pauli, Andréae, ja
András-, jakab-, jános-, Ta- cóbi, joánnis, Thomae, ja
más-, jakab-, Fülöp-, Ber- cóbi, Philíppi,Bartholomaei, 
talan-, Máté-, Simon- és l Matthaei, Simónis et Thad
Tádéról i Linus-, Klétus-, d ae i: Li ni, Cleti, Cleméntis, 
Kelemen-, Xistus-, Kornél-, Xysti, Cornélii, Cypriáni, 
Ciprián-, Lőrinc-, Krizogo- Lauréntii, Chrysógoni,Joán
nus-, jános-, és Pálról, nis et Pauli, Cosmae et Da
Kozma-, és Damjánról, és miáni: et ómnium Sanctó
minden szentedről; az ő ér- rum tuórum i quorum méri
demeikre és esedezéseikre tis, precibúsque concédas, 
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add, hogy pártfogó segltsé
ged mindenben megerasftsen 
minket. Ugyanazon Krisz
tus, a mi Urunk által. 

Szaigáidnak tehát, és egy
szersmind egész csalá

dodnak ezt az áldozatát, 
melyet neked fölajánlunk 
ama nap miatt, melyen a 
mi Urunk, jézus Krisztus 
apostolaira bizta teste és 
vére misztériumainak ün
neplését, kérünk, Urunk, 
fogadd, megengesztelödöt
ten; és napjainkat intézd a te 
békédben; ragadj ki minket 
az örök kárhozatból és so
rozz választottaid nyájába, 
ugyanazon Krisztus Urunk 
által. Amen. 

Ezt az adományt, kérünk, 
lsten, tedd mindenben 

+ áldottá, + tulajdonoddá 
+ érvényessé, szellemivé és 
elfogadhatóvá, hogy szá
munkra szeretett Fiadnak, a 
mi Urunknak Jézus Krisz
tusnak tes +tévé és vé+ 
révé váljék. 

Ki a mi és minden ember 
üdvéért való szenve

dése előtti napon, azaz ma, 
szent és tiszteletreméltó ke
zébe vette a kenyeret stb. 

ut in ómnibus protectiónis 
tuae muriiámur auxllio. Per 
eúmdem Christum Dómi
num nostrum. 

H an c lgitur oblatiónem 
servitútis nostrae, sed 

et cunctae familiae tuae, 
quam tibi afférimus ob 
diem, in qua Dóminus no
ster jesus Christus trádidit 
discípulis suis Córporis et 
Sánguinis sui mystéria cele
bránda: quaesumus, Dó
mine, ut piacát us accípias: 
diésque nostros in tua pace 
dispónas, atque ab aetérna 
damnatióne nos éripi, et in 
electórum tuórum júbeas 
grege numerári. Per eúm
dem Christum Dóminum no
strum. Amen. 

Q u am oblatiónem tu, Deus, 
in ómnibus, quaesumus, 

bene+dictam, adscri+ptam 
ra + tam, rationábilem, ac
ceptabilémque fácere digné
ris: ut nobis Cor >B pus, et 
San + guis fiat dilectlssimi 
Filii tui Dómini nostri jesu 
Christi. 

Qui pridie, quam pro no
stra omniúrnque salúte 

paterétur, hoc est, hódie, 
aceépit panem in sanctas, ac 
venerábiles manus suas etc. 

(A többi ugyanúgy van, mint a kánonban, 363. 1.) 

Békecsók ma nincs, mert Júdás csókkal árulta el Mesterét. 

E napon a pap nálunk három ostyát változtat át. Egyiket 
magahoz veszi, a másikat elteszi a holnapi csonkamiséhez, a har
madikat pedig a szentsirnal tartandó szentségimádásra. Félretesz 
néhány particulát a betegek számára is, de a szent vért teljesen 
magához veszi. Áldozás után, mielött ujjait leöblítené, a con
secrált ostyákat kehelybe teszi, azt a diákonus a paliával és a 
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paténával lefödl, a kehelytakaróval letakarja, aztán az oltár köze
pére helyezi. A pap mindannyiszor térdet hajt, valahányszor a 
kehelyben lévő szentség előtt elmegy. Hogy a szentségnek hátat 

· ne fordftson, a •Dóminus vobíscum•-ot nem az oltár közepéröl 
mondja, hanem az evangélium-oldalról és onnan adja az áldást ·ls. 

Aldozásra (Ján. 13, 12, 13, 
15.) Az úr jézus, miután 
tanltványaival megvacso
rázott, megmosta lábaikat 
és mondá nekik: Tudjátok-e, 
mit cselekedtem veletek, én 
az úr és Mester? Példát 
adtam nektek, hogy ti is 
ú~y cselekedjetek. 
l\ ldozás utáni imádság. 
t-\ Az életadó táplálékkal 
megerósltve, kérünk té
ged Urunk Istenünk, hogy 
amit halandó életünk folya
mán teljesítünk, halhatat
lanságod ajándéka által el
nyerhessük. A mi. 

Communio. (Joann. 13, 
12, 13 et 15.) Dóminus je
sus, postquam coenávit cum 
discipulis suis, lavit pedes 
eórum, et ait il lis: Scitis 
quid fécerim vobis ego Dó
minus, et Magister? Exém
plum dedi vobis, ut et vos 
ita faciátis. 

Postcommunio. Refécti vl
tálibus aliméntis, quae

sumus, Dómine Deus noster: 
ut, quod témpore nostrae 
mortalitátis exséquimur, im
mortalitátis tuae múnere 
consequámur. Per Dómi
num. 

(Az utolsó evangélium kezdetén ma a pap nem jelöli meg a kereszt 
jelével az oltárt.) 

A szentmise után a pap fehér palástot ölt, háromszor megtömjé
nezt a kehelyben lévő szentséget s azt a veluillmal betakarva, 
ünnepélyes menetben a templom valamelyik kápolnájába vagy 
mellékoltArára -nálunk többnyire a sekrestyébe- viszi. Közben 

ezt éneklik: 

Mondj éneket, zengc5 nyel-
vem, 

Szentséges úr testének, 
Adj hálákát, buzgó lelkem l 
Drágalátos vérének, 
Mit aSzűznek méhéből vc5n, 
S ad emberi nemzetnek. 

Tiszta Szűztc51 véve testet, 
Földre szállt, és jára itt, 
Boldogltva hintegette 
Szent igéje magvait, 

Pange lingua gloriósi, 

Córporis mystérium, 
Sánguinlsque pretiósi, 
Quem in mundi prétium 
Fructus ventris generósi 
Re:x effúdit Géntium. 

Nobis datus, nobis natus 
Ex Intacta Virgine, 
Et in mundo conversátus, 
Sparso verbi sémine, 
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S befejezte nagy csodával 
Életének napjait. 

A vacsorán, mikor evett 
Kedves tanítványaival, 
S az ünnepet megszentette 
Az ó törvény módjával: 
Kenyér és bor szfne alatt 
Testét adá csodával. 

A test Ige, kenyér testté, 
A bor vérré változik. 
Bár az elme és az érzék 

Ezen csodálkozik: 
De a tiszta szlv nyugodtan 
A hitre támaszkodik. 

Azért ezt a nagy Szentséget 
Leborulva imádjuk; 
Teste, vére Krisztusunknak 
Hogy itt vagyon, megvall~ 

. juk, 
Ha elménkkel meg nem fog~ 

juk, 
Hitünkkel megfoghatjuk. 

Az Atyának és Fiúnak 
Dicséret és tisztesség, 
Szentlélekkel egyetemben 
Áldás, örök dicsőség. 
Hárornságban egy szent Is~ 

ten t 
Áldjon minden nemzetség 
Amen. 

Sui moras incolátus 
Miro cláusit órdine: 

In suprémae nocte coenae, 
Recúmbens cum frátribus, 
Observáta lege plene 
Cibis in legálibus, 
Cibum turbae duodénae 
Se dat suis mánibus. 

Verbum caro, panem verum 
Ver bo cárnem éfficit: 
Fitque sanguis Christi 

merum, 
Et si sensus déficit: 
Ad firmándum cor sincérum 
Sola fides súfficit. 

Tantum ergo Sacraméntum 
Venerémur cérnui; 
Et antiquum documéntum 
Novo cedat rítu i: 

Praestet fides supplemén
tum 

Sensuum deféctui. 

Genitóri, Genitóque 
Laus et jubilátio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio: 
Procedénti ab utróque 

Compar sit laudátio. 
Amen. 

(VégUI a pap ismét háromszor megtömjénezi a szentséget s eikészl
tett helyére· teszi.} 

2. Oltll.rfosztú. 
(A pap palást nélkUl, violaszlnü stólában az oltárokhoz megy 
s megfosztja öket ékességeiktéli ; közben kíséretével felváltva a 

következő Antifonát és zsoltárt mondja :) 

Ant. (Zsolt. 21, 19.)Szét~ l Ant. (Ps. 21, 19.) Divisé~ 
osztották egymás között run t sibi vestiménta mea: 
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ruhámat és köntösömre sor
sot vetettek. 

Istenem, Istenem, tekints 
reám, miért hagytál el en
gem? Távol van szabadulá
somtól hangos jajveszékelé
sem. Én Istenem, kiáltok 
nappal, de te nem hallgatsz 
meg, kiáltok éjjel is, és 
nyugtot nem találok. Pedig 
te ott lakol a szent helyen, 
és Izrael dicsér téged. Ben
ned bíztak atyáink, bíztak, 
és te megszabadítottad 
öket. Hozzád kiáltottak és 
megszabadultak, benned 
bíztak és meg nem szégye
nültek. Én azonban féreg 
vagyok, nem· ember, embe
reknek csúfja, népnek útá
lata. Aki csak lát, mind 
gúnyt űz belőlem, félre
húzza ajkát, fejét csóvál
gaíja: az Úrban bízott, 
mentse meg őt, szabadítsa 
meg, ha kedvét leli benne! 
Hiszen te vagy, ki kihoztál 
engem anyám méhéböl, te 
vagy reménységem anyám 
ernlője óta. Reád vetődtem 
anyámnak méhéböl, anyám 
méhétöl fogva te vagy az 
Istenem. Ne légy távol tll
lem, mert közel a nyomorú
ság, és nincs, ki segítséget 
nyujtana. Körülvett engem 
sok tulok, körülfogtak kö
vér bikák, kitátották reám 
szájukat, mint ragadozó s 
ordító oroszlán. Szétfoly
tam, miként a víz, minden 
csontom szertevált, szívem 
olyan lett testem belsejé
ben, mint a megolvadt 

et super vestem meam mi
sérunt sortem. 

Deus, Deus meus, réspice 
in me: quareme dereliquístí? 
longe a salúte- mea verba 
delictórum meórum. Deus 
meus, clamábo per diem, et 
non exáudies: et nocte, et 
non ad insipiéntiam mihi. 
Tu autern in sancto hábitas, 
laus Israel. ln te speravérunt 
patres nostri: speravérunt, 
et liberásti eos. Ad te clarna
vérun t, et salvi fact i sunt: 
in te speravérunt, et non 
sunt confúsi. Ego autern sum 
vermis, et non homo: oppró
brium hóminum, et abjéctio 
plebis. Omnes vidéntes me, 
derisérunt me: loeúti sunt 
lábiis, et movérunt caput. 
Sperávit in Dómino, erípiat 
eum: salvum fáciat eum, 
quóniam vu l t eum. Quóniam 
tu es, qui extraxísti me de 
ventre: spes mea ab u béribus 
matris meae. ln te projéctus 
sum ex ú te ro: De ventre 
matris meae Deus meus es 
tu, ne discésseris a me: 
Quóniam tribulátio próxima 
est; quóniam non est qui 
ádjuvet. Círcumdedérunt me 
vituli multi: tauri pingues 
obsedérunt me. Aperuérunt 
super me os suum, sicut 
leo rápíens et rúgiens. Sicut 
aquaeffúsussum: et dispérsa 
suntómniaossamea. Factum 
est cor meum tamquam cera 
liquéscens, in médio ventris 
mei. Aruit tamquam testa 
virtus mea, et lingua mea 
adhaésit fáucibus meis: et 
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viasz. Erőm, mint a cserép, in púlverem mortis deduxisti 
kiszáradt, nyelvem lnyem- me. Quóniam circumdedé
hez tapadt, lesujtottál a run t me can es multi: concl
halál porába. Körülvett en- lium malignántium obsédit 
gem nagy sereg kutya, kö- me. Fodérunt manus meas 
rülfogott a gonoszok zs i- et pedes meos: dinumeravé
natja, átfúrták kezemet és runt ómnia ossa mea. lpsi 
lábamat, megszámlálták vero consideravérunt et in
minden csontomat. Néznek spexérunt me: divisérunt 
reám, bámulnak engem, sibi vestiménta mea, et super 
szétosztották egymás kö- vestem meam misérunt sor
zött ruhámat, és köntö- tem. Tu autem, Dómine, ne 
sömre sorsot vetettek. De elongáveris auxílium tuum 
te, Uram, ne vond meg tő- a me: ad defensiónem meam 
Jem segítségedet, figyelj cónspice. Érue a frámea 
reám és oltalmazz meg en- Deus, ánimam meam: et de 
gem. Szabadi ts meg, Iste- manu can is ú nicarn meam: 
nem, a kardtól, mentsd meg Salva me ex ore leónis: 
egyetlen lelkemet a ku- et a córnibus unicórnium 
tyák karmától. Szabadíts hum ilitátern meam. Narrábo 
meg az oroszlán torkából, nom en tuum frátribus meis: 
engem, a megalázottat a in médio ecclésiae laudábo 
bölény szarvától. Hadd hir- te. Qui timétis Dóminum, 
dessem testvéreimnek neve- laudáte eum: univérsum 
det, a gyülekezetben hadd semen jacob, glorificáte 
dicsérjelek: ti, kik félitek eum. Ti mea t eum omne se
az Urat, dicsérjétek lit, Já- men Israel: quóniam non 
kob minden ivadéka, ma- sprevit, neque despéxit de
gasztaljátok lit. Félje lit precalión-em páuperis: Nec 
Izraelminden ivadéka, mert avértit fáciem suam a me: 
ll nem veti meg és nem nézi et cum elamárern ad eum, 
le a szegény könyörgését. exaudivit me. Apud te laus 
Nem forditotta el tőlem te- mea in ecclésia magna: v ot a 
kintetét, és meghallgatott, mea reddam in conspéctu , 
midőn hozzá kiáltottam. timéntium eum. Edent páu
Dicsérlek majd téged a peres, et saturabúntur: et 
nagy gyülekezetben; amit laudábunt Dóminum, qui 
fogadtam, teljesitem azok requlrunt eum: viven t corda 
eléítt, kik félik őt. jóllakásig eórum in saeculum saeculi. 
esznek majd a szegények, Reminiscéntur et convertén
kik keresik az Urat, dicsérik tur ad Dóminum univérsi 
majd <l t, szlvük feléled fi n es terrae: Et adorábunt 
örökkön-örökre: Észbe kap in conspectu ejus univérsae 
és megtér az Urhoz a föld famíliae Oéntium. Quóniam 
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minden határa és leborul Dómini est regnum: et ipse 
szfne el6tt a nemzetek vala- dominábitur Géntium. Man
mennyi családja, mert az ducavérunt et adoravérunt 
Úré a királyi hatalom, s ő omnes pingues terrae: in 
a nemzetek uralkodója. conspéctu ejus cadent om
Eszik és leborul el6tte a nes, qui descéndu.nt in ter
földnek minden gazdag em- ram. Et ánima mea illi 
bere; leborulnak előtte vivet: et semen meum sér
mindazok, akik a porba le- vie t" lpsi. Annuntiábitur Dó
szállnak. Néki él majd a mino generátio ventúra: 
lelkem, néki szalgáJ majd et annuntiábunt caeli justf
nemzedékem. Az úrról be- tiam ejus pópulo qui nascé
szélek az eljövend6 nemze- tur, quem fecit Dóminus. 
déknek, az ő igazságát fog-
ják hirdetni az egek a születend6 népnek, mivel az úr 
Igy cselekedett. 

3. Nagycs0t6rt6kl 16bmosá .. 

(A főpap violaszlnü stólában és palástban a Ifibrnosás helyére megy 
s ott a diákonus a szokott módon elénekli az Ante diem festum 

kezdetü evangéliumot, 248. l.) 

(EZután a főpap leveszi a palástot s térdenállva vászonkendőt 
köt maga elé, megmossa, megtörli és m~gcsókolja a tizenhárom 
aggastyán lábát. Közben a kar a következő Antifonákból énekel :) 

Ant. (Ján. 13, 34.) Új pa- Ant. (Joann. 13, 34.) 
rancsalatot adok nektek, Mandátum novum do vo
hogy szeressétek egymást, bis: ut diligátis invicem, 
amint én szerettelek titeket, sicut diléxi vos, dicit Dó
mondáaz úr. (Zs. liS, l.) Boi- minus. (Ps. 118, 1.) Beáti 
dogok, kiknek útja szepl6te- immaculáti in via: qui ám
len, kik az úr törvénye sze- buJant in lege Dómini. Man
rintjárnak. Új parancsolatot. dátum novum. 

Ant. (Ján; 13, 4, 5, 15.) Ant (Joann. 13, 4, 5 et 
Miután az Ur fölkele a va- 15.) Postquam surréxit Dó
csorától, vizet önte a mosdó- minus a coena, misit aquam 
tálba és mosni kezdé a tanit- in pelvim, et coepit laváre 
ványok lábait; ezt a példát pedes discipulórum su ó rum: 
hagyta nekik. (Zs. 47, 2.) hoc exémplum reliquit eis. 
Nagy az úr, dicsérni kell őt (Ps. 47, 2.) Magnus Dómi
felette Istenünk városában, n us, et laudábilis nimis: in 
az ő szent hegyén. Miután civitáte Dei nostri, in monte 
az úr fölkele a vacsorától, sancto ejus. Postquam sur-
vizet. réxit Dóminus. 
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Ant. (Ján. 13, 12, 13, 15.) 
Az úr jézus miután tanítvá
nyaival megvacsorált, meg
mosta lábaikat és mondá 
nekik: Tudjátok-e, mit cse
lekedtem veletek én az úr 
és Mester? Példát adtam 
nektek, hogy ti is úgy csele
kedjetek. (Zs. 84, 2.) Meg
kegyelmeztél, Uram, orszá
godnak, véget vetettél Jákob 
fogságának. Az úr jézus. 

Ant. (Ján. 13, 6-7, 8.) 
Uraml te mosod az én lá
baimat? Felelvén jézus, 
mondá neki: Ha meg nem 
mosom lábaidat, nem lesz 
részed énvelem. -,. Oda
mene tehát Simon Péterhez 
és mondá neki Péter: Uram, 
te. Y. Amit én cselekszem, 
te most nem érted; de majd 
megérted azután. Uram. 

Ant. (Ján. 13, 14.) Ha én, 
Uratok és Mesteretek meg
mostam a ti lábaitokat, nek
tek is mosnotok kell egymás 
lábait. (Zs. 48, 2.) Halljátok 
meg ezt, nemzetek, mind
nyájan, vegyétek fületekbe 
földkerekség lakói, mind
annyian. Ha én. 

Ant. (Ján. 13, 35.) Arról 
fogja mindenki megismerni, 
hogy az én tanltványaim 
vagytok, haszeretettel vagy
tok egymáshoz. -,. jézus 
mondá tanítványainak: Ar
ról fogja mindenki. 

Ant. (Kor. l. 13, 13.) Ma
radjon meg bennetek a hit, 
a remény, a szeretet, ez a 
három: ezek között leg
nagyobb a szeretet. Y. Most 

Officium. 

Ant. (Joann. 13, 12, 13 
et 15.) Dóminusjesus, post
quam coenávit cum disci
pulis suis, la vit pedes eórum, 
et ait illis: Sci t is quid féce
rim vobis e~o Dóminus et 
Magister? Exémplum dedi 
vobis, ut et vos ita faciátis. 
(Ps. 84, 2.) Benedixlsti, Dó
mine, terram tu am: a verU
sti captivitátem jacob. Dó
minus jesus. 

Ant. (Joann. 13, 6-7 et 
8.) Dómine, tu mihi lavas 
pedes? Respóndit jesus, et 
dixit ei: Si non lá vero tibi 
pedes, non habébis partem 
mecum. -,. Venit ergo ad 
Simónem Petrum, et dixit 
ei Petrus. Domine, tu. -,. 
Quod ego facio, tu nescis 
modo: scies autern póstea. 
Dóm i ne. 

Ant. Si ego Dóminus et 
Magister vester lavi vobis 
pedes: quanto magis debetis 
alter altérius laváre pedes. 
(Ps. 48, 2.) Audite haec, 
omnes gentes: áuribus per
clpite, qui habitátis orbem. 
Si ego Dóminus et Magls
ter vester. 

Ant. (Joann. 13, 35.) ln 
hoc cognóscent omnes, quia 
disclpuli mei estis, si dile
ctiónem habuéritis ad Invi
cem. -,. Dixit jesus discl
pulis suis. ln hoc cognó
scent. 

Ant. (l Cor. 13, 13.) Má
neant in vobis fides, spes, 
cáritas, tria haec: major au
tem horum est cáritas. -,. 
Nunc antern manent fides, 

17 
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megmarad a hit, a remény, 
a szeretet, ez a három; ezek 
között legnagyobb a szere
tet. Maradjon. 

Ant. Áldott legyen a 
Szentháromság. és osztatlan 
Egység; dicsérjük, mert ir
galmasságot cselekedett ve
lünk. Y. Áldjuk az Atyát, 
a Fiút a Szentlélekkel. (Zs. 
83, 2-3.) Mily kellemesek a te 
hajlékaid, seregeknek Ura: 
sóvárogva vágyakozik lel
kem az úr udvaraiba. Ál-

. dott legyen a Szenthárom
ság és osztatlan Egység. 

Ant. (Ján. l. 2, 3, 4.) Hol 
a szeretet és a jóakarat, ott 
az Isten. "f. Minket, Ime, 
Krisztus szeretete gyüjtött 
egybe. Y. Ujjongjunk és ör
vendezzünk benne. r. Fél
jük és szeressük az élő Is
tent. r. És őszinte szivvel 
szeressük egymást. 

Ant. Hol a szeretet és jó
akarat, ott az lsten. r. 
Mikor tehát eg)lbegyűlve 
együtt vagyunk. f. Vigyáz
zunk, hogy lélekben meg ne 
oszoljunk. r. Szűnjék meg 
a rossz megszólás, szűnje
nek meg a pörök. r. És 
legyen közöttünk Krisztus, 
a mi Istenünk. 

Ant. Hol a szeretet és jó
akarat, ott az Isten. r. 
Szentjeiddel lássuk tehát, 
r. a dicsőségben arcodat, 
Krisztus, a mi Istenünk. 
r. A végtelen igaz örömöt. 
f. Mindörökkön örökre. 
Amen. 

spes, cári t as, tri a haec: ma
jor horum est cáritas. Má
neant in vobis fides, spes, 
cáritas. 

Ant. Benedicta sit san
cta Trinitas, atque indivlsa 
únitas: confitébimur ei, 
quia fecit nobiscum miseri
córdiam suam. f. Benedicá
mus Patrem, et Filium, cum 
Sancto Spiritu. (Ps. 83, 2-3.) 
Quam dilécta tabernácula 
tua, Dóm i ne virtútum l con
cupisci t, et déficit ánima 
mea in átria Dómini. Bene
dicta sit. 

Ant. (l joann. 2, 3, 4.) 
Ubi cáritas, et amor, Deus 
ibi est. r. Congregávit nos 
in unum Christi amor. r. 
Exsultémus, et in ipso ju
cundémur. f. Timeámus, et 
amémus Deum vivum. r. Et 
ex corde diligámus nos sin
céro. 

Ant. Ubi cáritas, eJ; amor, 
Deus ibi est. r. Simul ergo 
cum in unum congregámur: 
f. Ne nos mente dividámur, 
caveámus. r. Cessent júrgia 
mallgna, cessent lites. r. Et 
in médio nostri sit Christus 
Deus. 

Ant. Ubi cáritas, et amor~ 
Deus ibi est. r. Simul quo
que cum beátis videámus, 
f. Gloriánter vultum tuum, 
Christe Deus: r. Gáudium, 
quod est imménsum, atque 
probum. r. Saecula per 
inJinita saeculórum. Amen. 
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Lábmosás után a főpap kezet mos, felölti a palástot és mondja : 
Miatyánk (csendben.) Pater noster (secreto.) 

"t. És ne vigy minket a "'f. Et ne nos indúcas in 
kisértésbe. }l.. De szabadíts tentatiónem. :fl.. Sed libera 
meg a gonosztól. nos a malo. 

"t. Uram, te meghagytad "t. Tu mandásti man
nekünk, hogy parancsaidat dáta tua, Dómine. :fl.. Cu
:fl.. Hűségesen teljesítsük. stodlri nimis. 

"t. Megmostad tanftvá- "t. Tu lavásti pedes di
nyaid lábait. }l.. Ne vesd meg scipulórum tu ó rum. :fl.. Ope
amit kezed művelt. ra mánuum tuárum ne de

splcias. 
"t. Uram, hallgasd meg "t. Dómine, exáudi ora

könyörgésemet. :fl.. És kiál- tiónem meam. :fl.. Et clamor 
tásom jusson eléd. meus ad te véniat. 

"'f. Az úr legyen veletek. "t. Dóminus vobíscum. 
:fl.. És a te lelkeddel. ~. Et cum spiritu tuo. 

Könyörgés. Állj me Ilet- Qrátio Adésto, Dómine. 
tünk, Urunk, alázatos quaesumus, officio ser

szolgálatunkban és mivel vitútis nostrae: et quia tu 
tanítványaid lábait meg- discípulis tuis pedes laváre 
mosni méltóztattál, ne vesd dignátus es, ne despicias 
meg, amit kezed művelt s ópera manuum tuárum, 
aminek megtartását nekünk quae nobis retinénda man
megparancsoltad, hogy dásti: ut, sicut hic nobis, 
amint itt rajtunk és álta- et a nobis exterióra abluún
lunk a küls6 szenny a mo- tur inquinaménta; sic a te 
sással eltűnik, úgy töröl- ómnium nostrum interióra 
tessenek el belsll bűneink lavéntur peccáta. Quod ipse 
általad. Engedd meg nekünk praestáre dignéris, qui vivis 
kegyesen ezt te: Ki élsz et regnas Deus: per ómnia 
és uralkodol, lsten, mind- \ saecula saeculórum. :fl.. 
örökkön örökké. :fl.. Amen. Amen. 

4. Az olajazentelés. 

A keresztség új életre való támadás : nem ok nélkül szo!gál
tatta ki tehát valamikor az Egyház a keresztség szentségét 
Krisztus feltámadásának ünnepén, a húsvét hajnalán. Mivel 
pedig a húsvétet megelőző két napon, nagypénteken és nagy
szombaton semmiféle liturgia sem volt, a megkeresztelendőket 
végkép nagycsütörtökön készítette elő az Egyház a keresztség 
felvételére és ezen a napon már meg is kente öket a keresztelen
dők olajával. Igy fűződött az olajok szentelése a nagycsütörtöki 
szertartásokhoz. 

17* 
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Ezen a napon, az· ünnepélyes szentmisében szentell ugyanis 
meg a püspök minden esztendőben a betegek olaj át, a kereszte
lendők olaját és a krizmát. 

l. A betegek olajának megszentelését a püspök az úrfel
mutatás után, a Per quem haec omnia szavak előtt végzi. 
A püspök itt félbeszakítja a szentmisét, egy külön kehelyben 
megmossa ujjait, a szentélyben elkészített asztalhoz megy 
s ott leül. Ekkor az archidiaconus (a főesperes) j!angosan szól : 

(Hozzátok el) a betegek l Oleum infirmórum. 
olaját. 
Erre az egyik alszerpap két gyertyavívő kiséretében elmegy 
a mellékkápolnába, vagy a sekrestyébe, elhozza . a betegek 
olajára szánt olajat, átadja az archidiaconusnak és mondja: 

A betegek olaja. l Oleum infirmórum. 
Az archidiaconus megmutatja a püspöknek, ugyanazt mondva 
s leteszi az olajat az asztalra. A püspök feláll és csendben, 

de azért hallhatóan mondja : . 

Elűzlek téged, tisztátalan l Exorcízo te, immundissime 
lélek és a sátán minden spiritus, omnisque in

támadása s minden szem- cúrsio sátanae, et omne 
fényvesztése, az Atyátnak phantásma : in nómine Pa
és Fiútnak és a Szenttlélek- ttris, et Fítlii, et Spirítus t 
nek nevében ; távozzál ez Sancti ; ut recédas ab hoc 
olajtól, hogy az lelki ke- óleo, ut possit éffici únctio 
netté válhassék és megerő- spiritális ad corroborándum 
slthesse az élő lsten temp- templum Dei vivi ; ut in eo 
lomát, hogy a Szentlélek possit Spirit us Sanctus habi
benne lakhassék, a minden- táre, per nomen Dei Patris 
ható Atya lsten nevében és omnipoténtis, et per nomen 
szeretett Fiának, a mi dilectissimi Filii ejus Dó
Urunk jézus Krisztusnak mini nostri jesu Christi, 
nevében, ki majd eljő, hogy qui ventúrus est judicáre 
megitélje az eleveneket, a vivos et mórtuos, et saécu
holtakat és a világot tűz Ium per ignem. 
által. 

:&. Amen. 
r. Az úr legyen veletek. 
~- És a te lelkeddel. 

K öny.örögjünk. Küldd el, 
kérünk, Urunk, vigasz

taló Szentlelkedet az égből 
erre az olajra, melyet a lé
lek és a test felüdítésére a 
zöldelő fából fakasztani ke-

~- Amen. r. Dóminus vobiscum. 
[}. Et cum spiritu tuo. 

Orémus. Emitte, quaésu
mus, Dómine, Spiri

tum Sanetum tuum Pará
elitum de eaelis in hane 
pinguédinem . olivae, quam 
de viridi ligno prodúcere 
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gy.eskedtél, hogy a te szent 
áldástod által mindenkinek, 
akit a mennyei orvosságnak 
ezzel az olajával megken
nek, lelki és testi oltalmává 
váljék minden fájdalom, 
minden- betegség s minden 
lelki és testi baj eltávolítá
sára ; amivel te papokat, 
királyokat, prófétákat és 
vértanukat kentél fel, le
gyen, Urunk, a te tökéletes, 
általad számunkra megál
dott s bennünk szűntelenül 
működő keneted. A mi 
Urunk jézus Krisztus nevé
ben. 

dignátus es, ad refectiónem 
mentis, et córporis : ut tua 
sancta benedicttióne, · sit 
omni hoc unguénto caelés
tis medicinae perúncto tu
támen mentis et córporis, 
ad evacuándos omnes do
lóres, omnes infirmitátes, 
omnémque aegritúdinem 
mentis et córporis, unde 
unxísti Sacerdótes, Reges, 
Prophétas et Mártyres ; sit 
Chrisma tuum perféctum, 
Dómine, nobis a te benedíc
tum, pérmanens in viseéri
bus nostris. ln nómine Dó
mini nostri jesu Christi. 

Ezután az olajat, éppen úgy, mint ahogy hozták, visszaviszik 
a sekrestyébe s ott gondosan megőrzik. Ekkor a püspök kezet 
mos, visszatér az oltárhoz, s folytatja a szentmisét. 

2. A krlzma és a keresztelendők olajának megszentelése. A szent
áldozás után a ·püspök ismét elhagyja az oltárt, s a szentélyben 
elkészftett asztal mellett foglal helyet. Az archidiaconus hango
san szól: 

(Hozzátok el) a szent 1 Oleum ad sanetum Chris-
krizma olaját l J ma. 

(Hozzátok el) a keresz-l Oleum Catechumenórum. 
telendők olaját ! 
Ekkor 12 pap, 7 szerpap és 7 alszerpap ünnepélyes menetben 
elhozza az olajokat. A menet élén egy thurifer halad a füstölő
vel, utána egy alszerpap jön a kereszttel, jobbról és balról 
egy-egy gyertyavivőtól kisérve, azután két énekes következik, 
majd az alszerpapok és a szerpapok jönnek ; azután jön egy 
alszerpap, aki a balzsamot hozza, majd két szerpap a két olaj
jal ; a menetet a papság zárja be. Miközben a ntenet a püspök 
felé tart, az énekesek ezt éneklik : 

ó Megváltó, ved<! kegye-, O Redémptor, sume car
sen a téged dicsérök dalát. men temet concinéntium. 

Az énekesek folytatják: 
Hallgasd meg, holtak bl- Audi, judex mortuórum, 

rája, halandók egyetlen bi- una spes mortálium, audi 
zodalma, hallgasd meg szol- voces proferéntum donum 
gáid szavát, mellyel a béke pacis praévium. 
zálogát Eléd hozzák. 
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A kórus megismétli : r. Ó l Chorus repetit : r. O Re-
Megváltó ... , démptor. 

Az énekesek folytatják: 
r. A napsugár hatására sr. Arbor feta alma luce 

érlelte ezt termékeny fa : hoc sacrándum prótulit : 
szentelésre Eléd hozza né- fert hoc prona praesens 
ped, világ Megváltója. turba Salvatőri saéculi. 

A kórus megismétli : sr. Chorus repetit : sr. O Re-
ö Megváltó . . . démptor. 

"'#. Az oltárnál könyö- t. Stans ad aram imo 
rögve, díszben áll immár a supplex intutátus Póntifex, 
főpap, hogy teljesitve köte- débitum persótvit omne, 
lességét, elvégezze a krizma consecráto Chrísmate. 
megszentelését 

A kórus megismétli: "'#. 
ö Megváltó ... 

Chorus repetit: sr. O Re
démptor. 

Az énekesek folytatják : 
t. Méltóztassál megszen- sr. Consecráre tu dignáre, 

telni, örök hazánk királya, Rex perénnis pátriae, hoc 
ez olajat, hogy élő jellé le- olívum, signum vivum, jura 
gyen a gonosz lelkek ha- contra daémonum. 
talma ellen. 

A kórus megismétli : t. 
ó Megváltó ... 

Chorus repetit : sr. O Re
démptor. 

Mikor a menet a püspök elé ér, az archidiaconus átveszi a 
krizmára szánt olajat és a balzsamot s a püspök elé helyezi. 
Ezután következik a 

balzsam megáldása. 

1. Az úr legyen veletek 1 t. Dóminus vobíscum. 
:&. És a te lelkeddel. l :&. Et cum spiritu tuo. 

Könyörögjünk. Isten, a ·Qrémus. Deus, mysteri
mennyei titkok és az órum caeléstium et vir

összes erők szerzője, ké- tútum ómnium praeparátor, 
rünk, hallgasd meg könyör- nostras, quaésumus, preces 
gésünket, és tedd a fa szá- exáudi, hane odoriterarn sic
raz kérgének ezt az illatos ci córticis lácrimam (quae 
könnyét (melyet az áldott felicis virgae profluéndo su
ág kiizzadott s amely min- dórem, sacerdotáli nos api
ket papi kenettel gazdagít) mat unguénto) acceptábl
a Te titkaidra alkalmassá, Jem tuis praesta mystérils, 
és szenteld~meg kegyes ál- et concéssa benedictlőne 
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dásoddal, a mi Urunk jézus 
Krisztus által, ki veled él 
és uralkodik a Szentlélekkel 
együtt lsten, mindörökkön
örökké. 

~.Amen. 

Könyörögjünk. Urunk 
mindeneknek terem-

tője, ki azt parancsoltad 
szolgádnak, Mózesnek, hogy 
illatos növényekből szent 
kenetet készítsen, kegyessé
gedet alázattal kérjük, adj 
e kenetre, melyet a fagyö
kere termett, lelki kegyel
met és árassz reá teljes 
megof<szentelést. Legyen ez 
számunkra, Urunk, a hit vi
dámságának fűszere, legyen 
a papi kenet örök krizmája, 
legyen a kereszt mennyei 
jelének méltó pecsétje, hogy 
mindazok, akiket a kereszt
ségben való ujjászületésük 
után e folyadékkal megken
nek, bőséges testi és leliti 
áldást nyerjenek s a hit 
ajándéka által örökké gazda
gok legyenek. A mi Urunk. 

sanctíof<fica. Per Dóminum 
nostrum jesum Christum, 
Filium tuum: Qui tecum 
vivit et regnat in unitáte 
Spirítus Sancti Deus, per 
ómnia saécula saeculórum. 

}l.. Amen. 

Orémus. Creaturárum óm
nium, Dómine, pro

creátor, qui per Móysen 
fámulum tuum permlstis 
herbis arómatum fíeri prae
~epísti sanctificatiónem un
guénti ; eleméntiam tuam 
suppliciter depóscimus, ut 
huic unguénto, quod radix 
prodúxit stírpea, spirituá
Jem grátiam largiéndo, ple
nitúdinem sanctiof<ficatió
nis infúndas. Sit nobis, Dó
mine, fídei hilaritáte con
dítum; sit sacerdotális un
guénti Chrisma perpétuum; 
sit ad caeléstis vexílli im
pressJOnem digníssimum ; 
ut quicúmque Baptísmate 
sacro renáti isto fúerint 
liquóre perúncti, córporum 
atque animárum benedictió
nem pleníssimam conse
quántur, et beátae fídei col

Iáto múnere perénniter ampliéntur.Per Dóminum nostrum. 
}l.. Amen. 1 ~- Amen. 

Ezután a püspök egy patenán vagy valamely más edényben 
egy kis balzsamot es olajat vegyít össze és mondja: 

Kérjük Urunkat, minden-IQrémus Dóminum, Deum 
ható Istenünket,- aki nostrum omnipotén

az ő egyszülött és vele tem, qui incomprehenslbi
együtt örökkévaló Fiának Jem unigéniti Fílii sui sibi
megfogyhatatlan istenségét que coaetérni divinitátern 
csodálatos végzés által való- mirábili dispositiórie verae 
ságos emberi természettel humanitáti inseparabíliter 
elválaszthatatlanul egyes!- conjúnxit, et cooperánte 
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tette, és a Szentlélek kegyel- 1 grátia Spirítus Sancti, óleo 
mének közremüködésével a exsultatiónis prae particl
vigasság olajával társai fe- pibus. suis linlvit, ut homo, 
lett felkente, hogy a kettős fraude diáboli pérditus, gé
és különleges anyagból álló mina et singulári constans 
ember, kit az ördög csel- matéria, perénni redderétur, 
vetése megrontott, elveszi- de qua excíderat, hereditáti; 
tett örökkévaló örökségét quátenus hos ex divérsis 
ismét visszanyerje, - hogy creaturárum speeiébus li
ezt a kétféle teremtmény- quóres creátos sanctae Tri
ből készitett folyadékot a nitátis perfectióne benetdí
Szentháromság, tökéletes- cat, et benedicéndo sancti
sége által megtáldja ésmeg- tficet, concedátque, ut si
áldván megtszentelje, és en- mul permisti unum fiant ; 
gedje meg, hogy e keverék et quicúmque extérius inde 
egy legyen, és mindenki, perúnctus fúerit, ita inté
akit vele kivülről megken- rius liniátur, quod ómnibus 
nek, bensőleg is megkenes- sórdibus corporális matériae 
sék, úgy, hogy a testi anyag carens, se partícipem regni 
minden szennyétől mente- caeléstis éffici gratulétur. 
sen, örvendhessen annak, Per eúmdem Dóminum no
hogy a mennyország részese strum. 
lett, ugyanazon a mi Urunk. 

~- Amen. ~- Amen. 
Ezután a püspök leül, keresztalakban háromszor rálehel a 

krizmára, és ugyanezt teszi a 12 pap is. Azután a püspök feláll 
és következik a 

Krlzma megáldása. 

K iveszlek téged, olajnak 
teremtménye, a mín

denható Atyaisten által, ki 
a mennyet és a földet, a 
tengert s mindazt ami ben
nük van, teremtette, a go
nosz lélek hatalma alól, hogy 
az ellenség minden ereje, az 
ördög minden serege és a 
sátán minden támadása és 
szemfényvesztése kiirtas
sék és kiűzessék belőled, és 
mindazokat, akiket veled 
megkennek, a Szentlélek ál
tal (az lsten) fogadott fiai-

Benedictio Chrismatis. 

Exorcízo te, creatúra ólei, 
per Deum Patrem om

nipoténtem, qui fecit eae
Ium et terram, mare, et 
ómnia quae in eis sunt, ut 
omnis virtus adversárii, om
nis exércitus diáboli, omnis
que incúrsio, et omne phan
tásma sátanae eradicétur, 
et effugétur a te ; ut fias 
ómnibus qui ex te ungéndi 
sunt, .in adoptiónem filió
rum, per Spíritum Sane
tum. ln nómine Dei Pa>t<tris 
omnipoténtis, et jesu+ 
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vá tedd a mindenható Atya Christi Filii e jus, Dómini 
~Istennek, és Fiának, a mi nostri, qui cum eo vivit et 
Urunknak, jézus~Krisztus- regnat Deus, in unitáte 
nak nevében, ki vele együtt ejÍisdem Spiritus~Sancti. 
mint lsten él és uralkodik 
ugyanazon Szent~Iélekkel együtt. 
Ezután a püspök leteszi infulaját és kitárt karokkal énekli : 

"8'. Mindörökkön örökké. "8'. Per ómnia saécula sae-

Jl>. Amen. 
sr. Az Úr legyen veletek. 
Jl>. És a te lelkeddel. 
"8'. E;:meljétek fel szívete

ket. 
Jl>. Felemeltük az Úrhoz. 
"8'. Adjunk hálát Urunk

nak, Istenünknek. 
Jl>. Méltó és igazságos. 

oulórum. 
Jl>. Amen. 
"8'. Dóminus vobíscum. 
Jl>. Et cum spiritu tuo. 
-,. Sursum corda. 

Jl>. Habémus ad Dóminum. 
sr. Grátias agámus Dó

mino, Deo nostto. 
Il>· Dignum et justum ·est. 

Valóban méltó és igazsá- yere dignum et justum 
gos, illő és üdvös, hogy est, aequum et salutáre, 

mi neked mindenkor és min- nos tibi semper et ubique 
denütt hálát adjunk szent- grátias ágere : Dómine 
séges Urunk, mindenható sancte, Pater omnípotens, 
Atya, örök lsten : ki kez- aetérne Deus : Qui in prin
detben, jóságodnak egyéb cipio, inter cétera bonitAtis 
adományai között, meg- tuae múnera, terram pro
hagytad a földnek, hogy dúcere fructífera ligna jus
gyümölcsöző fákat hozzon sísti, inter quae hujus pin
elé s ezek között olajfák is guissimi Iiquóris ministrae 
teremjenek, melyek e ki- oltvae nasceréntur, quarum 
váló folyadékot szolgáltas- fructus sacro Chrísmati de
sák s amelyeknek gyümölcse servíret. Nam et David 
szent kenetre szolgáljon. Hi- prophética spiritu grátiae 
szen Dávid is, ki prófétai tuae sacraménta praenós
lélekkel kegyelmed szent- cens, vultus nostros in óleo 
ségeit előre látta, azt éne- exhilarándos esse cantávit : 
kelte, hogy arcunkat olaj et cum mundi crimina di
fogja felderíteni. Amikor a Iúvio quondam expiaréntur 
világ gonoszságaiért a viz- effúso, similitúdinem futúri 
özön nyujtott engesztelést, múneris colúmba demón
a galamb a jövendő ke- stransper olívae ramum, pa
gyelmi ajándék előképét cem terris rédditam nun
mutatva, olajfaág által 'tiávit. Quod in novissirnis 
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hozta hlrül, hogy a föld tempóribus maniféstis est 
visszanyerte a békét. Ezt efféctibus declarátum, cum 
az utolsó időkben bekövet- baptísmatis aquis ómnium 
kezett nyilvánvaló esemé- criminum commíssa delénti
nyek is igazolták : miután bus, haec ólei únctio vultus 
ugyanis a keresztvíz min- nostros jucúndos éfficit, ac 
den elkövetett vétket eltö- serénos. Inde étiarn Móysi 
rölt, ez olajjal való megke- fámulo tuo maodátum de
nés arcunkat vidámmá és dísti, ut Aaron fratrem su
derültté tette. Ezért hagy- um prius aqua lotum per 
tad meg szolgádnak, Mó- infusiónem hujus unguénti 
zesnek, hogy bátyját, Áront, constitúeret Sacerdótem. 
mossa meg vízzel, azután Accéssit ad hoc ámplior 
pedig öntse reá e kenetet s honor, cum Fílius tuus je
Igy tegye pappá. Ehhez já- sus Christus, Dóminus no
rult még az a sokkal na- ster, lavári se a joánne 
gyobb dicsőség is, hogy undis jordánicis exegísset, 
amikor fiad, a mi Urunk ut Spiritu Sancto in colúrn
Jézus Krisztus azt kívánta bae similitúdine désuper 
Jánostól, hogy keresztelje misso, Unigénitum tuum, 
meg őt a jordán habjaiban, in quo tibi óptime com
a Szentlélek galambképében placuísse, testimónio sub
reászállott és Te kijelentet- sequéntis vocis osténderes, 
ted, hogy 6 a Te Egyszü- et hoc illud esse manifes
lötted, kiben Neked ked- tíssime comprobáres, quod 
ved telik, s ezzel nyilván- cum óleo laetitiae prae con
valóan bebizonyítottad, sórtibus suis· ungéndum 
hogy teljesült az, amit Dá- David Prophéta cecínisset. 
vid próféta énekelt róla : Te ígitur deprecámur, Dó
hogy a vigasság olajával ke- mine sancte, Pater omní
nik fel őt társai felett. Ké- potens, aetérne Deus, per 
rünk tehát, szentséges eúmdem jesum Christum, 
Urunk, mindenható Atya, Fílium tuum, Dóminum no
örök lsten, ugyanazon fiad, strum, ut hujus creatúrae 
a mi Urunk jézus Krisztus pinguédinem sancti>!<ficáre 
által, méltóztassál ezt az tua bene>!<dictióne dignéris, 
olajat, a te teremtménye- et Sancti>!<Spíritus ei ad
det, >!<áldásoddal>!<megszen- miscére virtútem, coope
telni s vele a Szent>!<lélek ere- rá n te Christi, Filii tui, po
jét elegyíteni, fiad, Krisztus téntia, a cujus nómine san
erejének közreműködése cto Chrisroa nomen accépit, 
mellett, kinek szent nevétől unde unxísti Sacerdótes, Re
nyerte elnevezését a krizma, ges, Prophétas et Mártyres; 
amellyel papokat, királyo- ut spirituális lavácri bap. 
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kat, prófétákat és yértanu-~ tfsmo renovándis creatúram 
kat kentek fel, hogy azok Chrlsmatis in sacraméntum 
számára, kik a keresztség perféctae salútis vitaéque 
lelki fürdőjében újjászület- 1 confírmes ; ut sanctifica
tek, teremtményedet, a kriz- tióne unctiónis infúsa, cor
mát, a tökéletes üdvösség ruptióne primae nativitá
és élet titkává tedd, hogy tis absórpta, sanetum unius
ha e kenet megszentelő erejét cujúsque templum acceptá
reájuk kiöntik, az első szü- bilis vitae innocéntiae odóre 
letés romlottsága elenyész- redoléscat ; ut secúndum 
szék, s kinek-kinek temp- constitutiónis tuae sacra
Joma az előtted kedves ár- méntum, régio, et sacerdo
tatlan élet illatát árassza, táli, prophetleóque honóre 
hogy titokzatos rendelésed perfúsi, vestiménto incor
szerint királyi, papi és pró- rúpti múneris induántur; 
fétai dicsőséget nyerjenek ut sit his, qui renáti fllerint 
s romlatlan ajándékod ru- ex aqua et Spiritu Sancto, 
hájába öltözzenek, hogy Chrisma salútis, eósque ae
azok számára, kik a vízből térnae vitae partícipes, et 
és a Szentlélekből újra szü- caeléstis glóriae fádat esse 
lettek, az üdvösség kriz- consórtes. Per eúmdem Dó
mája legyen s őket az örök minum nostrum. 
élet és a mennyei dicsőség 
részeseivé tegye. (Halkan, de mégis érthetően teszi 
hozzá a püspök) : Ugyanazon a mi Urunk ... 

&. Amen. l &. Amen. 
Ezután a püspök a balzsammal kevert olajat a többi olajba 

önti e szavakkal : 

A folyadékoknak ez a ve
gyülése legyen mind

azoknak, akiket belőle meg
kennek, engesztelésül és üd
vösséges oltalmul mind
örökké. &. Amen. 

H a ee commíxtio liquórum 
fiat ómnibus ex ea per

únctis propitiátio, et custó
dia salutáris in saécula sae
culórum. 

fl,. Amen. 
Ezután a püspök háromszor, mindig magasabb hangon és 

énekelve köszönti a krizmát : 
Üdvözlégy, szent krizma./ Ave, sarictum Chrisma. 
Ugyanezt teszi a 12 pap is, mindannyiszor térdet hajtva. 

Azután a szent krizmát az asztal szélére helyezik és következik: 

A keresztelendők olajának l Benedictio olei Catechume-
megáld ása. . norum. 

Az olajat az asztal közepére teszik és a püspök halkan mondja : 
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Ki veszlek téged, olaj te
remtménye a minden

ható Atyának~ és jézus~ 
Krisztusnak és a Szent-~ 
léleknek nevében az ördög 
hatalma alól, hogy az osztha
tatlan Hárornságnak e se
gítségül hívása és az egy Is
tenség ereje által az ellenség 
minden gonosz ereje, az ör
dögnek régi gonoszsága, min
den erőszakos, zavaros és 
láthatatlan szemfényvesz
tése kiirtassék és kiűzessék 
belőled, hogy az isteni titkok 
által megtisztulva, mind
azokat, akiket veled meg
kennek, testileg és lelkileg 
lsten fogadott gyermekeivé 
tedd, minden bűnük bocsá
natára ; hogy testük meg
szenteltessék minden lelki ke
gyelem befogadására ugyan
azonami Urunkjézus Krisz
tus által, ki majd eljő, hogy 
ítéljen eleveneket és holta
kat a tűz által. Il>· Amen. 

11. Az úr legyen veletek. 
}l.. És a te lelkeddel. 

Könyörögjünk. lsten, ki 
minden lelki gyarapo

dást és haladást megjutal
mázol és a Szentlélek erejé
vel a gyenge lelkek zsenge 
törekvéseit megerősíted, 
kérünk téged, Urunk, mél
tóztassál ez olajra~áldáso
dat árasztani, s azoknak, 
akik a boldogító újjászüle
tés fürdöjéhez eljutnak, add 
e teremtményeddel való 
megkenés által lelkük és 
testük megtisztulását, hogy 
ha hozzájuk még az ellen-

Exorclzo te, creatúra ólei, 
in nómine Dei Pa~tris 

omnipoténtis, et in nómine 
jesu~Cluisti, et Spíritus~ 
Sancti, ut in hac invoca
tióhe indivíduae Trinitátis, 
atque unius virtúte Deitá
tis, omnis nequíssima virtus 
adversárii, omnis inveteráta 
malítia diáboli, omnis vio
lénta incúrsio, omne con
fúsum et eaecum phantásma 
eradicétur, et effugétur, et 
discédat a te ; ut divinis 
Sacraméntis purificáta fias 
in adoptiónem carnis et 
spiritus, eis qui ex te un
géndi sunt, in remissiónem 
ómnium peccatórum; ut 
efficiántur eórum córpora 
ad omnern grátiam spirituá
lern accipiéndam sanctifi
cáta.Per eúmdem Dóminum 
nostrum jesum Christum : 
Qui ventúrus est judicáre 
vivos et mórtuos, et saécu
lum per ignem. Il>· Amen. 

11. Dóminus vobiscum. 
:&. Et cum spiritu tuo. 

Orémus. Deus, incremen
tórum ómnium et pro

féctuum spirituálium remu
nerátor, qui virtúte Sancti 
Spirítus imbeciliárum mén
tium rudiménta confírmas, 
te orámus, Dómine, ut emft
tere dignéris tuam bene-~ 
dictiónem super hoc óleum, 
et ventúris ad beátae rege
neratiónis lavácrum, trí
buas per unctiónem hujus 
creatúrae purgatiónem men
tis et córporis ; ut, si quae 
illis adversántium spirituum 
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séges lelkektől származó inhaesére máculae, ad ta
szenny tapad, az e meg- ctum sanctificáti ólei hujus 
szentelt olaj érintésére tá- abscédant; nullus spirituáH
vozzék; ne maradjon hely bus nequítiis locus, nulla ré
a gonosz lelkek számára, fugis virtútibus sit facúltas, 
lehetőség az elpártolt hatal- nulla insidiántibus malis la
mak számára, cselvetésre téndi licéntia relinquátur. 
mód a leselkedő gonoszok Sed veniéntibus ad fidern 
számára, hanem legyen a ' servis tuis, et Sancti Spiri
hitre térő szolgáidnak, akik tus tui operatióne mundán
a Szentlélek működése által dis, sit unctiónis hu jus prae
megtisztuln ak, e kenet meg- parátio útilis ad salútem, 
szentelése hasznos az üdvös- quam étiarn caeléstís re
ségre, melyet a mennyei generatiónis nativitáte in 
újjászületés által a kereszt- Sacraménto sunt Baptisma
ség szentségében elnyernek. tis adeptúri. Per Dóminum 
A mi Urunk. !y. Amen. nostrum. Ir· Amen. 
Ezután a püspök és a 12 pap, épúgy, mint előbb a szent 
krizmát, a keresztelendők olaját is köszöntik e szavakkal: 

Üdvözlégy szent olaj. Ave, sanetum. Oleum. 
Azután a krizmát és a keresztelendők olaját körmenetileg 

visszaviszik a mellékkápolnába. Közben ezt éneklik : 

"8'. Uj í tsa meg a krizmá-, "81'. Ut novétur sex us om
val való megkenés az emberi-. nis unctióne Chrísmatis: 
ség egész nemét, gyógyítsa l ut sanétur sauciáta dignitá
meg méltósága megsebzett tis glória. 
dicsőségét. 

A kar megismétli: "8'. ó l Chorus replicat: "8'. O Re-
Megváltó . . . démptor. 

Az énekesek folytatják: 
t. Ha a lelket megmossák l "8'. Lota mente sacro fonte 

a szent forrásban, távoz- : aufugántur crimina, uncta 
nak a vétkek, ha me,gke-: fronte, sacrosáncta influunt 
nik a homlokot, elárasztják ; charísmata. 
szentséges ajándékok.· l 

A kar megismétli : $'. ó Chorus replicat : f. O Re-
Megváltó . . . démptor. 

Az énekesek folytatják: 

"8'. Te, ki az Atya szí-~ N. Corde natus ex Pa
véből születtél, a Szűz méhé- réntis alvum implens V ír
ben lakást vettél, világosítsd gin is, praesta lucern, claude 
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meg, a haláltól mentsd meg 
azokat, akik e krizmában 
részesülnek. 

A kar megismétli: t. Ó 
Megváltó ... 

mortem Chrlsmatis consór
tibus. 

Chorus repiica t : t. O Re
démptor. 

Az énekesek folytatják : 
t. Legyen ez a nap mi- t. Sit haec dies festa no

nékünk mindörökké ünne- bis saeculórum saéculis: sit 
pünk, szentelje méltó dicsé- sacráta digna laude, nec 
ret s ne merüljön feledésbe. senéseat témpore. 

A kar mégismétli : t. ó Chorus replicat : t. O Re-
Megváltó . . . démptor. 

A körmenet alatt a püspök kezet mos, majd visszatér az 
oltárhoz és bevégzi a szent misét. A mult évről megmaradt 
szent olajat az öröklámpába öntik s ott clégetik, ami pedig 
kisebb edényekben, gyapotra volt öntve azt tűzben elégetik. 
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Mélységes gyásszal üli meg az Egyház ezt a napot, az úr 
szenvedésének és megváltó halálának napjH. 

l. A szent szertartások jézus Krisztusra és szenvedésére 
vonatkozó olvasmányokkal, énekekkel, az úr szenvedéstörténe
tének felolvasásával és imádságokkal kezdődnek. Az istentiszte
letnek ez a része teljesen megfelel a hittanulók ósi miséje
nek: a szentmisének csak ezeken az oktató és könyörgö részein 
volt szabad. résztvenniök a hittanulóknak, a felajánlás előtt 
elbocsátották öket. 

2. A nagypénteki szertartások középpontját a kereszt előtt 
való hódolat alkotja. Valamikor jeruzsálemben ezen a napon 
az úr jézus valóságos keresztje elött hódoltak a hivek : a pap 
megmutatta a népnek az úr keresztjét s a nép nagy áhitattal 
csókolgatta a megváltás fájdalmas eszközét. Ma a feszületet 
mutatja meg a pap a népnek: ünnepélyesen leveszi a feszületről 
a leplet, s aztán a szentélyben a földre helyezi a feszületet s 
térdrehullva hflromszor megcsókolja a keresztet. Utána a pap
ság és a nép hasonlóképen hódol az úr keresztje előtt. Köz
ben az improperiákat énekli a kar: fájdalmas szemrehányások 
ezek a zsidó nép hálátlansága miatt. 

2. Ezután következik az ú. n. csonka mise. Előre megszentel
tek miséjének is nevezik, mert benne a nagycsütörtökön át
változtatott szentostyával áldozik meg a pap. Tulajdonképen 
az ósi szentáldozási szertartás az egész: a szentséget körmenet
ben elhozzák a mellékkápolnából, a f6oltárra teszik, a pap 
felmutatja a szentostyát, s aztán mély áhítattal magához 
veszi. 

3. Németországban és nálunk ezután a nagycsütörtökön 
konzekrált harmadik szentostyát ünnepélyes körmenettel a 
Szentslrhoz viszik s ott imádásra kiteszik. A Szentsír látoga
tása tehát tulajdonképen szentségimádás az úr j eiképes sirj a 
felett. 
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t. A hittanultok ösl mi•EJe. 

(.JilvendUit!s, szenvedés, k_iloyilrgések.) 

(StAciós-templom : a jeruzsAiemi Szent Kereszt-templom.) 
(A pap és segédlete fekete ruhaba öltözve az altArhoz megy s ott 
egy ideig arcra borulvit imádkozik. Ezalatt a gyertyavivők teritilt 
tesznek az oltárra. Az ima végével a pap fölmegy az altArhoz és 
megcsókolja. Ezután egy felolvasó hangosan felolvassa, a pap 

pedig csendesen mondja a következő jövendölést:) 

(Ozeás 6, 1-6.) 

filzt mondja az Úr: 
Nyomorúságukban 
csakhamar hoz

zám sietnek : Jöjjetek, 
térjünk vissza az úrhoz, 
mert ő fogott meg, de ő 
gyógyít is meg minket, 
megvert, de gondjába is 
vesz minket. Két nap mulva 
ismét életre kelt minket ; 
harmadnapon feltámaszt, és 
élünk majd színe előtt. Is
merjük meg, törekedjünk 
megismerni az Urat ! Biz
tosan eljő az úr, mint a haj
nal, eljő hozzánk, mint az 
őszi eső, és mint a tavaszi 
esél a földre. Mit tegyek ve
led, Efráim? Mit tegyek ve
led, júda? jámborságtok 
olyan, mint a reggeli fethő, 
és mint a reggel tovatűnő 
harmat. Ezért vertem őket 
a ·próféták által, megöltem 
öket szájam igéjével. Itéle
teid nyilvánvalók, mint a 
világosság. Mett én irgal
masságot akarok és nem 
áldozatot, és az lsten isme
retét inkább, mint égő áldo
zatokat. 

Böjti ének. (Habakuk 3.) 
Uram! eljutott hozzám a te 

(Osee 6, 1-6.) 

[Daec dicit Dóminus : 
ln tribulatióne sua 
mane consúrgent ad 

me: Venite, et revertámur 
ad Dóminum: quia ipse ce
pit, et sanábit nos : percú
tiet,- et curábit nos. Vivifi
cábit nos post duos dies : 
in die tértia suscitábit nos, 
et vivémus in conspéctu 
ejus. Sciémus, sequemúr
que, ut cognoscámus Dómi
num : quasi dilúculum prae
parátus est egréssus ejus, et 
véniet quasi írnber nobis 
temporáneus, et serótinus 
terrae. Quid fáciam tibi, 
Ephraim? Quid fáciam tibi, 
juda? misericórdia vestra 
quasi nubes matutína : et 
quasi ros mane pertráns
iens. Propter hoc dolávi in 
prophétis, occídi eos in ver
bis oris mei : et judieia tua 
quasi lux egrediéntur. Quia 
misericórdiam vólui, et non 
sacrifícium, et sciéntiam 
Dei, plus quam holo
cáusta. 

Tractus. (Habacuc 3.) 
Dómine, audivi auditum 
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híred, és én megrettentem tuum, et timu i: considerávi 
megtekintettem müveidet és ópera tua, et expávi. Y. In 
megfélemlet tem. Y.l\ét állat médio duórum animálium 
közepettejelensz meg, midőn innotescéris: dum appro
közelednek az évek, megis- pinquáverint anni, cogno
mertetel; midőn megjő az scéris: dum advénerit tem
idő megmutattatoL Y.Midőn pus, ostendéris. Y. In eo, 
lelkem megháborodik,midőn dum conturbáta fú erit Ani
haragod felgerjed, emlé- ma mea: in ira, misericór
kezzél meg az irgalmasság- diae memor eris. Y. Deus 
ról. Y. Isten a Libanon felől a Libano véniet, et Sanctus 
jő, és a Szent az árnyékos és 1 de monte umbróso. et con
erdős hegyről. ~. Dicsősége [ dénso. ~. Opéruit caelos 
elborítja az egeket és dicsé-l majéstas ejus: et laudis 
retével tele van a föld. ej us plena est terra. 
A böjti ének után a pap ezt mondja : Orémus = Könyörögjünk! 
A szerpap : Flectámus génua = Hajtsunk térdet l Az alszerpa p: 
Leváte = Keljetek fel! - Ezután a pap elmondja a Deus a quo 

kezdetü könyörgést. (246. 1.) 

Ezután az alszerpap leckehangon, de elm nélkül olvassa a követ
kezö leckét : 

(Mózes II, 12, l-ll.) 
{\ ma napokban: Mondá az 
r\ úr Mózesnek és Áron
nak Egyiptom földén: Ez a 
hónap legyen nálatok a hó
napok kezdete: ez legyen az 
első az esztendő hónapjai 
között. Száljatok Izrael fiai
nak egész községéhez s 
mondjátok nekik: E hó ti
zedik napján vegyen kiki, 
atyafisága és háza szerint 
egy-egy bárányt. Ha ház
népének száma kicsi egy 
bárány elköltésére, vegye 
maga mellé háza legköze
lebbi szomszédját, annyi 
számú lelket, amennyi elég 
egy bárány elköltésére. A 
bárány hibátlan, hlm, egy
esztendős legyen; ugyan
ezen szabály szerint gödö-

Officium. 

(Exodi 12, 1-11.) 

I n diébus ill is: Dixit Dómi
n us ad Móysen, et Aaron 

in terra _ A egypti: Mensis 
iste, vobis principium mén
sium: prim us erit in ménsi-. 
bus anni. Loquímini ad uni
vérsum coetum filiárum Is
rael, et dl ci te eis: Décima 
die mensis hujus tollat 
unusquisque agnum per fa
mílias, et dornos suas. Sin 
autern minor est númerus, 
·ut suffícere possit ad ve
scéndum agnum, assúmet 
vidnum suum, qui junctus 
est dómui suae, juxta nú
merum animárum, quae suf
ticere possunt ad esum agni. 
Erit autern agnus absque 
mácula, másculus, annlcu
lus: juxta quem ritum tol-

IS 
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lyét is vehettek. Aztán tart
sátok őrizet alatt e hó tizen
negyedik napjáig: akkor, 
estefelé, vágja le Izrael fiai
nak egész sokasága. A véré
ből vegyenek és tegyenek 
mind a két ajtófélfára meg a 
szemöldökfára azokban a 
házakban, amelyekben el
költik, a húsát pedig egyék 
meg azon éjjel, tűzön sütve, 
kovásztalan kenyérrel, vad 
salátával. Ne egyetek be
lőle se nyersen, se vizben 
főzve, hanem csak tűzön 
sütve: fejét lábszáraival és 
belső részeivel együtt egyé
tek. Semmi se maradjon be
lőle reggelre: ha valami ma
rad, égessétek el a tűzben. 
És pedig ekkép egyétek: 
derekatokat övezzétek fel, 
sarutok legyen lábatokon, 
bototokat tartsátok keze
tekben és sietve egyétek, 
mert az úr Fázéja (vagyis: 
Elvonulása) az. 

létis et haedum. Et servá
bitiseum usque ad quartam
décimam diem mensis hu
jus: immolábitque eum uni
vérsa multitudo filiórum 
Israel ad vésperam. Et su
ment de sánguine ejus, ac 
ponent super utrúmque po
stem, et in superlimináribus 
domórum, in quibus cóme
dent illum. Et edent carnes 
nocte illa assas igni, et ázy
mos panes cum lactúcis 
agréstibus. Non comedétis 
ex eo crudum quid, nec 
coetum aqua, sed tantum 
ass um igni: caput cum pé
dib us ejus, et intestinis vo
rábitis. Nec remanébit quid
quam ex eo usque mane. Si 
quid reslduum fúerit, igne 
comburétis. Sic autern co
medétis ill um: Ren es ve
st ros accingétis, et calcea
ménta habébitis in pédibus, 
tenéntes báculos in máni
bus, et comedétis festinán
ter: est enim Phase (id est 
tránsitus) Dómini. 

Ezután: 
Böjti ének. (Zsolt. 139, Tractus. (Ps. 139, 2-10 

2-10, 14.) Ments meg engem, et 14.) Éripe me, Dómine, 
Uram, a gonosz embertől: ab hómine malo: a v i ro ini
szabadíts meg az erőszakos quo libera me. ~ Qui co
férfiútól, ~-Kik gonoszságot gitavérunt maliti as in corde: 
terveznek szívükben: és to ta die constituéban t prae
egész nap háborúságot kel- lia. ~- Acuérunt linguas 
tenek. ~- Mint kígyóknak suas sicut serpéntis: vené
hegyes a nyelvük: vipera num ás pid um sub láblis 
mérge van a nyelvük alatt. eórum. ~- Custódi me, Dó
~- Ovj meg, Uram, a bűnös mine, de manu peccatóris: 
kezétől: és ments meg en- et ab hominibus iniquis ll
gem a gonosz emberektől. bera me. ~- Qui cogitavé
y. Kik lépteimnek gáncsot runt supplantáre gressus 
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vetnek: tó rt vetnek nekem l meos: abscondérunt supérbl 
titkon a kevélyek. ""!. Köte- láqueum mihi. ""!. Et funes 
lekből hálót feszítenek extendérunt in láqueum pé
elém: kelepcét állítanak dibus meis: juxta iter scán
elém az út mentén. ""!. Mon- dalum posuérunt mihi. ""!. 
dom az úrnak: Te vagy az Dixi Dómino: Deus meus 
én Istenem, hallgasd meg, es tu: exáudi, Dóm i ne, vo
Uram, hangos könyörgése- cem oratiónis meae. ""!. Dó
met. ""!. Uram, Uram, erős mine, Dómine virtus salútis 
segítségem: takard be feje- meae: obúmbra caput me
me t a harc napján. ""! um in die belli. ""!. Ne tra
Ne engedj át akaratom das me a desidério meo 
ellenére a bűnösnek: R osz- peccatóri: cogitavérunt ad
szat terveznek ellenem, ne vérsus me: ne derelínquas 
hagyj el, hogy fel ne fuval- me, ne umquam exalténtur. 
kodjanak. ""/. Felemelik kö- ""/. Caput circúitus eórum: 
rOiöttem fejOket: önnön aj- labor labiórum ipsórum opé
kuk gonoszsága borítsa el riet eos. ""!. Verúrntamen 
őket! ""! S áldják majd ne- just i confitebúntur nómini 
v edet az igazak, és sz í ned tuo: et hábitábunt recti 
előtt laknak a jámborok. cum vultu tuo. 
(A tractus befejeztével eléneklik a passiót, a pap pedig a lecke

oldalon halkan olvassa:) 

Ami Unmk Jézus Krisztus j Pássio Dómini nostri Jesu 
kínszenvedése Szent jános Christi secúndum joánnem. 

szerint. (18-19 fej.) (Cap. 18-19.) 

Az időben: jézus kiméne J n illo térn po re: Egréssus 
tanltványaival a Ked- est jesus cum discípulís 

ron patalfon át, hol·egy kert suis trans torréntem Ced
vala, melybe beméne ő és ron, ubi erat hortus, in_ 
tanltványai. Tudta pedig quem introivit ipse, et di
ama helyet judás is, ki őt scipuli ejus. Sciébat autern 
elárulta, mert jézus gyak- et judas, qui tradébat eum, 
ran járt oda tanltványaival. l oc um: quia frequénter je
judás tehát vévén egy csa- sus convénerat illuc cum 
patot, s a főpapoktól és fa- discípulis suis. judas ergo 
rizeusoktól poroszlókat, oda- cum aceepisset cohórtem, et 
méne lámpákkal és szövét- a pontificibus et pharisaeis 
nekekkel és fegyverekkel. minístros, venit illuc cum 
jézus pedig tudván min- latérnis, et fácibus, et ar
dent, ami rá jövendő vala, mis. jesus Itaque sciens óm
eléjOk méne és mondá ne- nia, quae ventúra erant su
kik:+ Kit kerestek? C. Fe- per eum, procéssit, et dixit 

18 .. 
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Jelék neki: S. A názáreti eis: ~Quem quaeritis? C. 
jézust. C. Mondá nekik Jé- Respondérunt ei: S. jesum 
zus: ~ Én vagyok, C. Ott Nazarénum. C. D ici t eis 
álla pedig velük judás is, jesus: ~ Ego sum. C. Stabat 
ki őt elárulta. Amint tehát autern et Judas, qui tradé
mondotta nekik : Én va- bat eum, cum ipsis. Ut ergo 
gyok! meghátrálának és a dixit eis: Ego sum: abiérunt 
földre esének. Ismét kérdezé retrórsum, et ccddérunt in 
azért őket : ~ Kit keres- terram. fterum ergo inter
tek? C. Azok pedig mondák: rogávit eos: ~ Quem quae-
8. A názáreti jézust. C. Fe- ritis: C. Illi autern dixérunt: 
lelé jézus: ~ Mondtam nek- S. jesum Nazarénum. C. 
tek, hogy én vagyok; ha te- Respónditjesus: ~ Dixi vo
hát engem kerestek, hagyjá- bis, quia ego sum: si ergo 
tok ezeket elmenni. C. Hogy me quaeritis, sfnite hos ab
beteljesedjék a beszéd, me- ire. C. Ut implerétur sermo, 
lyet mondott, hogy: akiket quem dixit: Quia quos de
nekem adtál, senkit sem dísti mihi, non pérdidi ex 
vesztettem el azok közül.Si- eis quemquam. Simon ergo 
mon Péternek pedig kardja Petrus habens gládium edú
lévén, kirántá azt és rásujt- xit eum: et percússit pontl
ván a főpap szalgájára el- fi cis servum: et abscfdit 
vágá annak jobb fülét. A auricuiarn ejus déxteram. 
szolga neve pedig Malchus Erat autern nómen servo 
vala. Mondá azért jézus Malchus. Dixit ergo jesus 
Péternek: ~ Tedd h ü ve- Petro: ~ Mitte gládium tu
lyébe kardodat. A poharat, um in vaginam. Cálicem, 
melyet nekem Atyám adott, quem dedit mihi Pater, non 
ne igyam-e meg? C. A csa- bibam illum? C. Cohors ergo 
pat tehát és a hadnagy et tribúnus, et ministri ju
és a zsidók poroszlói meg- daeórum comprehendérunt 
fogák jézust és megkötö- jesum, et_ ligavérunt eum. " 
zék őt. 

És először Annáshoz vi- Et adduxérunt eum ad 
vék, ki ipa volt Kaifásnak a Annarn primum, erat enim 
főpapnak abban az eszten- socer Cáiphae, qui erat pón
döben. Kaifás meg az vala,, tifex anni illius. Erat autern 
ki azt a tanácsot adta a zsi-[ Cáiphas, qui consilium dé
dóknak, hogy jobb egy em- derat judaeis: Quia éxpe
bernek meghaini a népért. dit, unum hóminem mori 
Követé pedig jézust Simon pro pópulo. Sequebátur au
Péter és egy másik tanit- tem jesum Simon Petrus, 
vány. Ez a tanítvány isme- et álius disclpulus. Discipu
röse volt a főpapnak és be- Jus autern ille erat notus 
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méne jézussal a félpap ud- pontífici, et introívit cum 
varába. Péter meg az ajtón jesu in átrium pontlficis. 
kivül áll vala. Kiméne tehát Petrus autern stabat ad 
az a másik tanítvány, ki is- óstium foris. Exlvit ergo 
merllse volt a félpapnak és discípulus álius, qui erat 
szóla az ajtónálló szolgáló- notus pontlfici, et dixit 
nak és bevezeté Pétert. ostiáriae: et introduxit Pe
Akkor mondá az ajtónálló trum. Dicit ergo Petro an
szolgáló Péternek: S. Nem cl lia ost i ária: S. Numquid 
vagy-e te is ennek az ember- et tu ex discípulis es hórni
nek tanítványai közill való? nis istlus? C. Dicit ille: S. 
C. Felelé 6: S. Nem vagyok. Non sum. C. Staban t autern 
C. Ott állának pedig a szol- servi, et minlstri ad prunas, 
gák és poroszlók, tüzet rak- quia frigus erat, et calefa
ván, me rt hideg volt és me- eiéban t se: erat autern cum 
legedének: velilk vala Péter eis et Petrus stans, et ca
is, ott állván és fütözvén. lefáciens se. Póntifex ergo 
A főpaptehát kérdezéjézust interrogávit jesum de discl
az 6 tanítványai és tanitása pulis suis, et de doctrina 
felől. Felelé neki jézus: ~ ejus. Respóndit ei jesus: 
Én nyilván szólottam a vi- ~ Ego palarn locútus sum 
!ágnak, én mindenkor a zsi- mundo: ego semper dócui 
nagógában tanitottam és in synagóga, et in templo, 
a templomban, ahova a quo omnes judaei convé
zsidók mindnyájan össze- ni unt: et in occúlto locútus 
gyülnek és titokban semmit sum nihil. Quid me intér
sem szólottam. Mit kérdesz rogas? intérroga eos, qui 
engem? Kérdezd azokat, audiérunt quid locútus sim 
kik hallották, mit beszéltem ips is: ecce hi sciunt quae 
nekik; Ime, ezek tudják, mit dixerim ego. C. Haec au
mondottam én. C. Midlln tem cum dixisset, unus as
pedig ezeket mondotta, az slstens ministrórum dedit 
ott álló poroszlók egyike á laparn jesu, dicens: S. Sic 
arcul üté jézust, mondván: respóndes pontlfici? C. Re
S. fgy felelsz-e a főpapnak? spóndit ei jesus: ~ Si male 
C. Felelé neki jézus: ~ Ha locútus sum, testimánium 
rosszul szófottam, tégy b i- pérhibe de malo: si au tem 
zonyságot a rosszról, ha bene, quid me caedis? C. Et 
pedig jól, miért ü tsz engem? misit eum Annas ligátum 
C. És elküldé őt Annás meg- ad Cáipham pontificem. 
kötözve Kaifás fllpaphoz. Erat autern Simon Petrus 
Simon Ptiter pedig ott áll stans, et calefáciens se. Di
és melegszik vala. Mondák xérunt ergo ei: S. Numquid 
tehát neki: S. Nemde, te is et tu ex discípulis e jus es? 
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az ll tanitványai közül való 
vagy? C. Ö meg tagadá és 
mondá: S. Nem vagyok. C. 
Szóla neki a főpap egyik 
szolgája, rokona annak, ki
nek Péter levágta a fülét: 
S. Nem láttalak-e téged a 
kertben ővele? C. Péter pe
dig ismét tagadá; és mind
járt megszólala a kakas. 

És Kaifástól jézust a 
helytartóságra vezeték. Ak
kor reggel vala; és ök nem 
menének be a törvényházba, 
hogy meg ne fertőztessenek, 
hanem hogy megehessék a 
húsvétot. Azért Pilátus mé
ne ki hozzájuk és mondá: S. 
Micsoda vádat hoztok fel ez 
ellen az ember ellen? C. Fele
lék és mondák neki: S. Ha 
nem volna gonosztevő, nem 
adtuk volna őt kezedbe. C. 
Mondá nekik Pilátus: S. Ve
gyétek át ti öt és törvényetek 
szerint ftéljétek meg. C. Ám
de felelék neki a zsidók: S. 
Nekünk senkit sem szabad 
megölnünk. C. Hogy betel
jesedjék jézus beszéde, 
melyet mondott, jelezvén, 
minő halállal fog meghalni. 
Ismét beméne tehát Pilátus 
a törvényházba és előszólít
ván jézust, kérdé őt: S. 
Te vagy-e a zsidók királya? 
C. Felelé jézus: If< Magad
tól mondod-e ezt, vagy má
sok beszélték neked énfelő
lem? C. Mondá Pilátus: S. 
Hát zsidó vagyok-e én? 
Saját nemzeted és a főpa
pok adtak· téged kezembe; 
mit miveltél? C. Felelé 

C. Negávit ille, et dixit: 
S. Non sum. C. Dicit ei 
unus ex servis pontíficis, 
cognátus ejus, cujus absci
dit Petrus auricuiarn: S. 
Nonne ego te vidi in horto 
cum illo? C. fterum ergo 
negávit Petrus: et statim 
gallus cantávit. 

Actdúcunt ergo jesum a 
Cáipha in praetórium. Erat 
autern ma ne: et ip si non in
troiérunt in praetórium, ut' 
non contaminaréntur, sed 
ut manducárent pascha. Ex i
vit ergo Pilátus ad eos foras, 
et dixit: S. Quam accusatió
nem affértis advérsus hórni
nem hunc? C. Respondé
runt, et dixérunt ei: S. Si 
non esset hic malefáctor, non 
tibi tradidissémus eum. C. 
Dixit ergo eis Pilátus: S. 
Accfpite eum vos, et secún
dum legern vestram judi-· 
cáte eum. C. Dixérunt ergo 
ei judaei: S. Nobis non licet 
interticere quemquam. C. 
Ut sermo jesu implerétur, 
quem dixit, signfficans qua 
morte esset moritúrus. In
troivit ergo Iterum in prae
tórium Pilátus, et vocávit 
jesum, et dixit ei: S. Tu es 
Rexjudaeórum? C. Respón
ditjesus: If< A temetipso hoc 
dicis, an álii dixérunt tibi 
de me? C. Respóndit Pilá
tus; S. Numquid ego ju
daeus sum? Gens tua, et 
pontffices tradidérunt te 
mihi: quid feci st i? C. Res
spóndit jesus: If< Regnum 
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jézus: ol< Az én országom meum non est de hoc 
nem e világból való. Ha e mundo. Si ex hoc mundo 
világból volna az én orszá- esset regnum meum, mi
gom, harcra kelnének szol- nistri mei útique decertá
gáim, hogy kezébe ne adas- rent ut non tráderer Ju
sam a zsidóknak. Valójá- daeis: nunc autern regnum 
ban az én országom nem meum non est hinc. C. Di
innét való. C. Mondá erre xit itaque ei Pilátus: S. Ergo 
neki Pilátus: S.Tehát király Rex es tu? C. Respóndit je
vagy te? C. Felelé jézus: sus: ol< Tu d i cis, quia Rex 
•B Te mondod, hogy király sum ego. Ego in hoc natus 
vagyok. Én arra születtem sum, et ad hoc veni in mun
és azért jöttem e világra, dum, ut testiménium per
hogy bizonyságot tegyek az hibeam veritáti: omnis qui 
igazságról. Mindaz, aki az est ex veritáte, audit vocem 
igazságból való, hallgat az meam. C. D ici t ei Pilátus: 
én szómra. C. Mondá neki S. Quid est véritas? C. Et 
Pilátus: S. Mi az igazság? cum hoc dixísset, iterum 
C. És e szavak után ismét exívit ad judaeos, et dicit 
kiméne a zsidókhoz és eis: S. Ego nullarn invénio 
mondá nekik: S. Én semmi in eo causam. Est autern 
vétket sem találok őbenne. consuetúdo vobis ut unum 
Szokás pedig nálatok, hogy dirnittam vobis in Pascha: 
eiQocsássak nektek egyet vultis ergo dirnittam vobis 
húsvétkor. Akarjátok-e hát, Regern judaeórum? C. Cia
hogy elbocsássam nektek a mavérunt ergo rursum om
zsidók királyát? C. Ámde is- n es, dicéntes: S. Non hunc, 
mét mindnyájan kiáltozá- sed Barábbam. C. Erat au
nak, mondván: S. Ne ezt, tem Barábbas latro. Tunc 
hanem Barabbást! C. Ba- ergo apprehéndit Pilátus 
rabbáspedig rabló vala. Ak- jesum, et flagellávit. Et ml
kor tehát Pilátus fogta jé- lites plecténtes corónam de 
zust és megostoroztatá. A spinis, imposuérunt cápiti 
katonák pedig tövisekből e jus: et veste purpúrea ci r
koronát fonván, fejére tevék cumdedérunt eum. Et ve
és biborszinű köpönyeget niébant ad eum, et dicé
vetének rája és hozzá lép- bant: S. Ave, Rex judaeó
delvén mondogatták: S. Üd- rum. C. Et dabant ei ála
vözlégy, zsidók királyai C. pas. Exívit ergo iterum Pi
és arculverték őt. Ismét lát us for as, et dicit eis: S. 
kiméne Pilátus és mondá Ecce addúco vobis eum fo
nekik: S. Ime, kihozom öt ras, ut cognoscátis, quia 
nektek, hogy megtudjátok, nullarn invénio in eo cau
hogy én semmi vétket sem sam. C. Exívit ergo jesus 
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találok őbenne. C. Kiméne portans corónam spineam, 
tehát jézus, a töviskoronát et purpúreum vestiméntum. 
viselvén és a bibor köpönye- Et d i cit eis: S. Ecce homo. 
get. És mondá nekik: S. (me, C. Cum ergo vidlssent eum 
az embert C. Midlln tehát pontificeset minlstrí, clarná
látták lit a papi fejedelmek ban t, dicéntes: S. Cruciflge, 
és poroszlók, kiáltozának, crucifige eum. C. Dicit eis 
mondván: S. Feszltsd meg, Pilátus: S. Acclpite eum 
feszitsd meg őt l C. Mondá vos, et cruciflgite: ego enim 
nekik Pilátus: S. Vegyétek non invénio in eo causam. 
ti őt és feszítsétek meg; C. Respondérunt ei judaei: 
mert én nem találok vétket S. Nos legern habémus, et 
őbenne. C. Felelék neki a secúndum legern debet mori, 
zsidók: S. Nekünk törvé- quia Fltium Dei se fecit. C. 
nyünk van és a törvény Cum ergo audisset Pilátus 
szerint meg kell halnia, hunc sermónem, magis ti
mert Isten fiává tette ma- muit. Et ingréssus est prae
gát. C. Midőn pedig Pilátus tórium Iterum: et dixit ad 
ezt a beszédet hallotta, még jesum: S. Unde es tu? C. 
jobban megijedett. És me- jesus autern respónsum non 
gint beméne a törvényház- dedit ei. Dicit ergo ei Pilá
ba, és mondá Jézusnak: S. tus: S. Mihi non lóqueris? 
Honnan való vagy te? C. nescis quia potestátem há
jézus pedig nem adott neki beo crucifígere te, et potes
feleletet. Mondá azért neki tátern hábeo dirnittere te? 
Pilátus: S. Nekem nem C. Respóndit jesus: + Non 
szólasz? Nem tudod-e, hogy habéres potestátem advér
hatalmam van megfeszíteni sum me ullam, nisi tibi da
és hatalmamvan elbocsátani tum esset désuper. Propté
téged? C. Felelé jézus: + rea, qui me trádidit tibi, 
Semmi hatalmad sem volna majus peccátum habet. C. 
felettem, ha onnan fe- Et exlnde quaerébat Pilátus 
Iülről nem adatott volna dirnittere eum. judaei au
neked; azért annak, ki tem clamábant dicéntes: 
engem kezedbe adott, na- S. Si hunc dimittis, non es 
gy o bb bűne vagyon. C. Ettől amicus Caesaris. Omnis 
fogva Pilátus azon volt, l enim, qui se regern facit, 
hogy el bocsássa lit. De a zsi- . contradicit Caesari.. C. Pilá
dók kiáltozának, mondván: i tus autern cum audisset h os 
S. Ha ezt elbocsátod, nem l sermónes, addúxit foras je
vagy a császár barátja; sum, et sedi t pro tribunáli, 
mert mindaz, aki magát ki- \ in loco, qui didtur Lithó
ráilyA teszi, ellenszegül a . strotos, hebráice autern 
császárnak. C. Pilátus tehát, 1 Gábbatha. Erat autern Pa-
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midón e beszédeket hallot- / rascéve Paschae, hora quasi 
t;~, kihozatá jézust és a bl- sexta, et dicit judaeis: S. 
rói székbe üle azon a he- Ecce Rex vester. C. Illi au
lyen, mely kőemelvénynek tem clamábant: S. Tolle, 
neveztetik, héberül meg tolle, crucifige eum. C. Di
gabbatának. Akkor pedig a cit eis Pilátus: S. Regern 
húsvét készületnapja vala, vestrum crucifígam? C. Re
mintegy hat óra. És mondá spondérunt pontífices: S. 
a zsidóknak: S. [me, a ti Non )labémus re gem, nisi 
királyotok! C. Azok pedig Caesa rem. C. Tunc ergo írá
kiáltozának: S. El vele, el didit eis ill um ut crucifige
vele, feszítsd meg lit! C. rét ur. 
Mondá nekik Pilátus: S. 
A ti királyotokat feszltsem meg? C. Felelék a papi feje
delmek: S. Nincsen királyunk, csak császárunk. C. Akkor 
aztán kezükbe adá lit, hogy megfeszítsék. 

Átvevék tehát jézust és Suscepérunt autern je-
elvivék. Aki keresztjét hor- sum, et eduxérunt. Et bá
dozván, kiméne az úgy- julans sibi crucem, exívit 
nevezett koponya-helyre, in eum, qui dícitur Calvá
mely héberül Golgotának riae, locum hebráice autern 
mondatik, ahol megfesztték Gólgotha: ubi crucifixérunt 
lit és vele másik kettőt kétfe- eum, et cum eo á li os du os, 
161, középen meg jézust. hinc et hinc, médium autern 
Címtáblát is Ira Pilátus és a jesum. Scripsit autern et 
kereszt fölé tevé. Vala pedig tltulum Pilátus: et pósuit 
irva: Názáreti jézus, a zs i- super crucem. Erat autern 
dók királya. Ezt a föliratot scriptum: jesus Nazarénus, 
tehát sokan olvasák a zsi- Rex judaeórum. Hunc ergo 
dók közOI, mert a városhoz títulum multi judaeórum le
közel volt a hely, hol meg- gérunt, quia prope civitA
feszítették jézust; és hébe- tem erat locus, ubi crucifl
rül, görögül, meg latinul xus est jesus. Et erat scrip
volt Irva. Mondák azért Pi- tum hebráice, graece, et la
látusnak a zsidó papi feje- tine. Dicébant ergo Piláto 
delmek: S. Ne írjad: a zsidók pontífices judaeórum: S. 
királya; hanem hogy maga Noli scríbere, Rex judaeó
mondotta: A zsidók királya rum, sed quia ipse dixit: 
vagyok. C. Felelé Pilátus: S. Rex sum judaeórum. C. Re
Amit írtam, meglrtam. C. A spóndit Pilátus: S. Quod 
katonák pedig miután meg- scripsi, scripsi. C. Mílites 
feszítették élt, vevék ruháit ergo cum crucifixíssent eum, 
(és négyfelé oszták, minden l accepérunt vestiménta ejus 
katonának egy részt) sa kön- (et fecérunt quátuor partes: 
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töst is. A köntös pedig var- unicuique míliti partem), 
ratlan vala, fölülről egy da- et túnicam. Erat autern tú
·rabban szőve. Mondák azért nica inconsútilis, désuper 
egymásnak: S. Ne vagdaljuk contéxta per totum. Dixé
el azt, hanem vessünk rá sor- run t ergo ad invicem: S. 
sot, kié legyen. C. Hogy be- Non scindámus eam, sed 
teljesedjék az frás, mely igy sortiámur de illa cujus sit. 
szól: Eloszták maguk közt C. Ut Scriptúra implerétur, 
ruháimat és köntösömre sor- dicens: Partiti sunt vesti
sot vetének. A katonák tehát ménta mea sibi: et in ves
ezt cselekedték. jézus ke- stem meam misérunt sor
resztje mellett pedig állnak l tem. Et mílites quidem haec 
vala az ő anyja és anyjának fecérunt. Stabant autern 

·testvére, Mária, Kleofás fe- juxta crucem jesu, mate r 
Iesége és Mária Magdolna. ejus, et soror matris ejus 
jézus azért látván anyját és Maria Cléophae, et María 
az ott álló tanítványt, kit Magdaléne. Cum vidlsset 
szeret vala, mondá anyjá- ergo jesus matrem, et disci
nak 'i ~ Asszony! Ime a te pulum stantem, quem dili
fiad. C. Azután mondá a gébat, dicit matri suae: ~ 
tanítványnak: ~ [me a te Múlier, ecce fílius tuus. C. 
anyád l C. És azon órától Deínde d i cit discípulo: ~ 
magához vevé őt a tanít- Ecce mater tua. C. Et ex 
vány. Ennek utána tudván illa hora aceépit eam discí
jézus, hogy minden el van pulus in sua. Póstea sciens 
végezve, hogy beteljesedjék jesus quia ómnia consum
az frás, mondá: ~ Szomjú- máta sunt, ut consummaré
hozom l C. Vala pedig ott turScriptúra, dixit:~ Sitio. 
egy edény tele ecettel. Azok C. Vas ergo erat pósitum 
tehát ecettel telt spongyát acéto plenum. Illi autern 
tüzvén izsópra, odanyujták spóngiam plenam acéto, 
az ő szájához. Amint pedig hyssópo circumponéntes, 
jézus az ecetet elvette, obtulérunt ori ejus. Cum 
'!IOn dá: ~ Beteljesedett! C. ergo aceepisset jesus a cé
Es lehajtván fejét, kiadá tum, dixit: ~ Consummá
lel két. tum est. C. Et inclioáto cá-

_pite trádidit spíritum. 
(Itt letérdeiUnk és néhány pillanatig elmélkedUnk.) 

A zsidók pedig (mivel judaei ergo (quóniam 
készületnap volt) hogy ne Parascéve erat) ut non re
maradjanak kereszten a tes- manérent in cruce córpora 
tek szombaton (mert ama sábbato (erat enim magnus 
szombatnap nagy vala), ké- dies ille sábbati), rogavé-
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rék Pilátust, hogy törjék meg 
azok szárcsontjait és ve
gyék le 6ket. Menének hát a 
katonák és az elsőnek ugyan 
megtörék szárait és a má
siknak is, kit megteszitettek 
ővele. Mikor pedig jézushoz 
értek, látván, hogy li már 
meghalt, nem törék meg 
szárait, hanem egyik katona 
lándzsával megnyitá olda
lát, melyből legottan vér és 
víz jöve ki. És aki ezt látta, 
bizonyságot tett róla és igaz 
az 6 tanusága. És az tudja, 
hogy igazat mond, hogy ti 
is higgyetek. Mert ezek azért 
történtek, hogy beteljesed
jék az fr ás: Csontot nem 
fogtok törni benne. És ismét 
más fr ás mondja: Látni fog· 
ják, kit vertenek által. 

runt Pilátum, ut frangerén
tur eórum crura, et tollerén
tur. Venérunt ergo mllites: 
et primi quidem fregérunt 
crura, et altérius, qui cru
ciflxus est cum eo. Ad je
sum autern cum venlssent, 
ut vidérunt eum jam mór
tuum, non fregérunt ejus 
crura: sed un us mílitum lá n
cea latus ejus apéruit, et 
contínuo exivit sanguis, et 
aqua. Et qui vidit, testimó
nium perhíbuit: et ve rum 
est testimónium ejus. Et ille 
sci t, quia vera d i cit: ut et 
vos credátis. Facta sunt 
enim haec, ut Scriptúra im~ 
plerétur: Os non comminu~
tis ex eo. Et Iterum á lia Scri
ptúra dicit: Vidébunt in 
quem transfixérunt. 

(A következő részt az evangélium szertartása szerint énekli 
a diákonus úgy, mint Virágvasárnapon, 243. 1.) 

Ezek után pedig kéré Pi-~ post haec autern rogávit 
látust az arimatheai Pilátum joseph ab Ari

józsef (minthogy tanítvá- mathaea (eo quod esset di
nya vala jézusnak, de csak scípulus jesu, occúltus au
titokban, a zsidóktól való tem proptermetum judaeó
félelem miatt), hogy leve- rum), ut tólleret corpus 
hesse jézus testét. Es meg- jesu. Et permisit Pilátus. 
engedé Pilátus. Elméne te- Venit ergo, et tulit corpus 
hát és levevé jézus testét. jesu. Venit autern et Nico
jöve pedig Nikodémus is, aki démus, qui vénerat ad je
először éjtszaka ment vala sum nocte primum, ferens 
jézushoz, mirrha- és áloe- mixtúram myrrhae, et áloes, 
vegyítéket . hozván mint- quasi libras centum. Accepé
egy száz fontot. Vevék te- runt ergo corpus jesu, et 
hát jézus testét és gyolcsru- ligavérunt illud llnteis cum 
hákba göngyölék azt füsze- aromátibus, sicut mos est 
rek közé, ahogy a zsidóknál l judaeis sepellre. Erat autern 
szokás temetni. Volt pedig l in loco, ubi crucifíxus est, 
azon a helyen, ahol lit föl- hortus: et in horto monu-
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feszftették, egy kert és a 
kertben új sfrbolt, melyben 
még senki sem feküdt. Azért 
odatevék jézust a zsidók 
készületnapja miatt, mivel
hogy a sír közel vala. 

méntum novum, in quo non
dum quisquam pósitus erat. 
Ibi ergo propter Parascéven 
judaeórum, quia juxta erat 
monuméntum, posuéruntje
sum. 

(Ezután a pap a leckeoldalon, összetett kézzel ezt mondja :) 

K. önyörögjünk kedveseim, 'Qrémus, dilectfssimi no
az Isten szent Egyházá- bis, pro Ecclésia sancta 

ért, hogy azt a mi Urunk Dei: ut eam Deus et Dómi
lstenünk az egész földön nus noster pacificáre, adu
békében és egységb~n meg- náre, et custodfre dignétur 
tartani és megőrizni mél- toto orbe terrárum: subjí
tóztassék, alája vetve neki ciens ei principátus, et po
a fejedelemségeket és hatal- testátes: detque nobis qui
makat és adja, hogy békés étam et tranquíllam vitam 
és nyugodalmas életet élvén, degéntibus, glorificáre De
magasztaljuk a mindenható um Patrem omnípoténtem. 
Atya Istent. 

Könyörögjünk. r. Hajt
sunk térdet. }!.. Álljatok föl l 

Mindenható örök lsten, 
ki dicsőségedet Krisztus
ban minden nemzetnek 
kinyilatkoztattad, őrízd ir
galmasságod műveit, hogy 
Egyházad az egészföldön el
terjedve, neved megvallásá
ban állhatatos hittel megma
radjon. Ugyanazon Urunk. 
~-Amen. 

Könyörögjünk szentséges 
pápánkért, N.-ért is, 

hogy a mi Urunk Istenünk, 
ki őt a püspökség rendjébe 
kiválasztotta, épségben és 
erőben őrlzze meg Egyhá
zának, az Isten szent népé
nek kormányzására. 

I<:önyörögjOnk. r. Hajt
sunk térdet. ~- Álljatok föl l 

Mindenható örök Isten, 
kinek itéletén alapszik a 

Orémus. r. Flectámus gé
nua. ~- Leváte. 

Omnipotens sempitérne 
Deus, qui glóriam tuam 
ómnibus in Christo gén
tibus revelásti: custódi ó pe
ra misericórdiae tuae; ut 
Ecelésia tua toto orbe dif
fúsa, stábili fide in confes
sióne tui nóminis persevé
ret. Per eúmdem Dóminum. 
ll>· Amen. 

Orémus et pro beatissimo 
Papa nos t ro N ... ut Deus 

et Dóminus noster, qui elé~ 
git eum in órdine episcopá
tus, salvum, atque incólu
mem custódiat Ecclésiae 
suae sanctae, ad regéndum 
pópulum sanetum Dei. 

Orémus. r. Flectámus gé
nua. }ll. Leváte. 

Omnipotens sempitérne 
Deus, cujus judlcio uni-
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. világmindenség: tekints ke
gyelmesen esdekléseinkre 
és tartsd meg kegyességed
del választott legfőbb pász
torunkat, hogy a keresztény 
nép, melyet tekintélyeddel 
kormányoznak, az ily nagy 
pápa alatt hitének érdemei
ben gyarapodjék. A ml 
Urunk. :fl,. Amen. 

Könyörögjünkvalamennyi 
püspökért, és áldozópa

pért, szerpapért, alszerpa
pért, gyertyavivélért, ördög
üzőért, olvasóért, ajt-óélrért, 
hitvallóért, szüzért, özve
gyért s Istennek egész szent 
népéért. 

Könyörögjünk. r. Hajt
sunk térdet. :fl,. Álljatok föll 

Mindenható örök Isten, 
kinek Lelke megszenteli 
és kormányozza az Egy
ház egész testét, hallgass 
meg minket, midőn annak 
minden rendjéért esedezünk, 
hogy kegyelmed ajándéká
ból neked minden osztály 
híven szolgáljon. A mi 
Urunk. :fl,. Amen. 

• 
K önyörögjünkhittanulóin

kért is, hogy ami Urunk 
Istenünk nyissa meg szfvü
ket-fülüket, és az irgalom 
kapuját, hogy az újjászüle
tés fürdélje által minden bű
nük bocsánatát megnyer
vén ök is a mi Urunk jézus 
Krisztusban tagok legyenek. 

Könyörögjünk. 8'. Hajt
sunk térdet. ~- Álljatok föl l 

vérsa fundántur: réspil;e 
propitius ad preces nostras, 
et elécturn nobis Antistitem 
tua pietáte consérva; ut 
christiána plebs, quae te 
gubernátur auctóre, sub 
tanto Pontifice, credulitátis 
suae rnéritis augeátur. Per 
Dórninurn nostrum. ~- A
men. 

Orémus et pro órnnibus 
Episcopis, Presbyte

ris, Diacónibus, Subdiacó
nibus, Acólythis, Exorcf
stis, Lectóribus, Ostiáriis, 
Confessóribus, Virginibus, 
Vfduis: et pro omni pópulo 
sancto Dei. 

Orérnus. r. Flectárnus gé
nua. ~- Leváte. 

Omnipotens sempitérne 
Deus, cujus Spiritu to
tum corpus Ecclésiae sanc
tificátur, et régitur: ex
áudi nos pro univérsis ordi
nibus supplicántes; ut, grá
tiae tuae rnúnere, ab órnni
bus tibi grádibus fidéliter 
serviátur. Per Dóminurn. 
~- Amen . 

* 
Orémus et pro catechú-

rnenis nostris: ut Deus et 
Dórninus noster adapérlat 
aures praecordiárum ipsó
rurn, januárnque rniseri
córdiae; ut per la vácrum 
regeneratiónis accépta re
rnissióne Ól1J,llÍurn peccató
rurn, et ipsi inveniántur in 
Christo jesu Dórnino nostro. 

Orérnus. r.·Fiectárnus gé
nua. ~- Leváte. 
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Mindenható örök lsten! 
ki Egyházadat mindig új 
sarjadékkal szaporítod, gya
rapítsd hittanulóink hitét és 
értelmét, hogy a keresztség 
forrásában újjászületve, fo
gadott fiaid közé számíttas
sanak. A mi Urunk. ij. 
Amen. 

K önyörögjünk,kedveseim, 
a mindenható Atya Is

tenhez, hogy tisztítsa meg a 
világot minden tévelytől, tá
volítsa el a betegségeket, há
rítsael a1 éhséget, nyissa föl a 
börtönöket, oldja föl a bilin
cseket, engedjen az utazók
nak visszatérést, a betegek
nek gyógyulást, a hajózók
nak biztos kikötőbe jutást. 

Könyörögjünk. -,. Hajt
sunk térdet. ij. Álljatok föl! 

Mindenható örök lsten, 
szomorúak vigasztalása, sa
nyargatottak erőssége, jus
sanak szfned elé a bármely 
bajból hozzád kiáltók ese
dezései, hogy mindnyájan 
örvendezhessenek annak, 
hogy szükségeikben irgal
maddal megsegítetted őket. 
A mi Urunk. ij. Amen. 

Könyörögjünk az eretne
kekért és szakadárokért 

is, hogy a mi Urunk lste
nünk szabadítsa meg őket 
minden tévtan tól, és a szent 
és apostoli katholikus Anya
szentegyház kebelébe vissza
vezetni méltóztassék 

Könyörögjünk. "'f. Hajt
sunk térdet. ij. Álljatok föl! 

Omnipotens sempitérne 
Deus, qui Ecclésiam tuam 
nova semper prole foecún
das: au ge fidern et intelléc
tum cathechúmenis nostris; 
ut renáti fonte baptísmatis, 
adoptiónis tuae fíliis agg
regéntur. Per Dómunim. 
ij. Amen. 

Orémus, dilectíssimi no
bis, Deum Patrem om

nipoténtem, ut cunctis mun
dum purget erróribus: mor
bos áuferat: farnem depél
lat: apériat cárceres: vin
cula dissótvat: peregrinán
tibus réditum: infirmánti
bus sanitátem: na vigánti
bus portum salútis indúl
geat. 

Orémus. -,. Flectámus gé
nua. ij. Leváte. 

Omnipotens sempitérne 
Deus, moestórum consolátio, 
laborántium fortit ú do: per
véniant ad te preces de qua
eúrnque tribulatióne ela
mántium; ut omn es sibi in 
necessitátibus suis miseri
córdiam tuam gáudeant af
fúísse. Per Dóminum nos
trum. ij. Amen. 

Orémus et pro haeréticis, 
et schismáticis: ut De

us et Dóminus noster éruat 
eos ab erróribus univérsis; 
et ad sanctarn matrem Ec
clésiam Cathólicam, atque 
Apostólicam revocáre di
gnétur. 

Orémus. -,. Flectámus gé
nua. ij. Leváte. 
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Mindenható örök lsten, Omnipotens sempitérne 
ki mindenkit üdvözltesz, Deus, qui salvas omnes, 
és senkit sem akarsz elkár- et néminem vis perlre: 
hoztatni, tekints az ördögi réspice ad ánimas diabólica 
ravaszsággal megejtett lel- fraude decéptas; ut, omni 
kekre, hogy minden eretnek haerética pravitáte depósita, 
tévedést letéve, a tévelygők errántium corda resipíscant 
szíve megjavuljon és igaz- et ad veritátis tuae rédeant 
ságod egységébe visszatér- unitátem. Per Dóminum. 
jen A mi Urunk. lj.. Amen. ij. Amen. 

Könyörögjünk a hűtlen Qrémus et pro pérfidisJu
zsidókért is, hogy a mi daeis: ut Deus et Dómi

Urunk lstenünk távolitsa el nus noster áuferat velámen 
a leplet szivükről, és ők is de córdibus eórum; ut et 
megismerjék a mi Urunkat, ipsi agnóscant Jesum Chri-
Jézus l(risztust. stum Dóminum nostrum. 

Itt nincs felszólttás és térdet sem hajtanak, mert a zsidók a mai 
napon az imádás jeiét gúnynak használták, hanem a pap rögtein 

igy folytatja : 
Mindenható, örök lsten, ki 

a hűtelen zsidóktól sem ta
gadod meg irgalmasságodat, 
hallgasd meg könyörgésein
ket, melyeket e nép vak
ságának elhárításáért neked 
fölajánlunk, hogy megis
merve igazságodnak világát, 
l(risztust, kibontakozzanak 
a sötétségből. Ugyanazon 
a mi Urunk. lj.. Amen. 

Könyörögjünk a pogá
nyokért is, hogy a min

denható lsten távolitsa el 
szívükből a gonoszságot, 
hogy elhagyván bálványai
kat, térjenek meg az élő igaz 
Istenhez, s az ö egyetlen Fiá
hoz, Jézus l(risztushoz, a mi 
Urunkhoz és Istenünkhöz. 

Könyörögjünk. r. Hajt
sunk térdet. ~· Álljatok föl l 

Mindenható, örök lsten, 
ki a bűnösöknek nem halá-

Omnipotens sempitérne 
Deus, qui étiarn judáicam 
perfidiam a tua miseri
córdia non re péllis: ex
áudi preces nostras, quas 
pro illius pópuli obcat!ca
tióne deférimus; ut, ágnita 
veritátis tuae luce, quae 
Christus est, a suis ténebris 
eruántur. Per eúmdem Dó
minum. ij. Amen. 

Orémus et pro pagánis: ut 
Deus omnipotens áufe

rat iniquitátem a córdibus 
eórum; ut, rellctis id ó lis 
suis, convertán tur ad Deum 
vivum et verum, et úni
cum Filium ejus Jesum 
Christum, Deum et Dómi
num nostrum. 

Orémus. r. Flectámus gé
nua. ~. Leváte. 

Omnipotens sempitérne 
Deus, qui non mortem 
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lát, hanem mindig életét 
keresed, fogadd kegyelme
sen imádságunkat és mentsd 
meg ll ket a bálványozástól; 
s gyOjtsd Anyaszentegyhá
zad kebelébe, neved dicsé
retére és dicsllségére .. A mi 
Urunk. J:!.. Amen. 

peccatórum, sed vitam sem
per inqulris: súscipe propl
tius oratiónem nostram, et 
libera eos ab idolórum cui
túra; et ággrega Ecclésiae 
tuae sanctae, ad laudem, et 
glóriam nóminis tui. Per 
Dóminum. J:!.. Amen. 

2. Hódolat a kereszt el6tt. 
(Adoratlo crucis.) 

(A pap leteszi ruháját s a leckeoldalon leveszi a kereszt fejéről, 
majd jobb karjáról, végül az egész keresztről a leplet, mindjobban 

az oltár közepe felé menve s mindháromszor ezt énekelve:) 

Ime a kereszt fája. Ecce lignum Crucis. 
Melyen a világ Odvös- In quo salus mundi pe-

sége fOggött. péndiL . 
Kar. jertek, imádjuk. Chor. Venite, adorémus. 

Ezután a keresztet leteszi az oltár elé s háromszor térdet hajt 
a kereszt előtt s megcsókolja. Utána ugyanezt teszi a segédkező 
papság, majd a nép. Közben a kar énekli, a pap pedig Se!(édletével 

felváltva mondja :) 

r. Én nemzetem, te elle- r. Pópule meus, quid 
ned mit vétettem? vagy mi- feci tibi? aut in quo con
ben szomorltottalak meg? tristávi te? respónde mihi. 
felelj nekem. · 

r. Amiért Egyiptomból r. Quia edúxi te de terra 
kihoztalak, te Odvözltlid- Aegypti: parás ti Crucem 
nek keresztet készítettél. Salvatőri tuo. 
J:!.. Szent Istett! J:!.. Agi os o Theós. 
J:!.. Szent lsten! J:!.. Sanctus Deus. 
J:!.. Szent, erllsl J:!.. Agios ischyrós. 
J:!.. Szent, erlls! J:!.. Sanctus fortis. 
J:!,. Szent halhatatlan, irgal- J:!.. Agios athánatos, eléison 

mazz nekOnk. imas. 
J:!.. Szent halhatatlan, irgal- J:!.. Sanctus immortális, mi-

mazz nekOnk. serére nobis. 
r. Amiért téged negyven r. Quia edúxi te per desér

éven át a pusztában vezette- tum quadragin ta a!"! nis, et 
lek és mannával tápláltalak manna cibávi te, et introdúxi 
és ige nj ó földre vezettelek: te te in terram satis bonarn: 
Üdvözítödnek keresztet ké- parásti Crucem Salvatór. 
szltettél. J:!.. Szent Isten! stb. tuo. J:!.. Agios o Theós. Etei 
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r. Mit kellett volna még 
veled cselekednem, amit meg 
nem cselekedtem? Én ugyan 
igen díszes szőlőmnek ül
tettelek: de te nekem igen 
keserűvé lettél, mert ecettel 
itattad szomjamaÖt lándzsá
val döfted át dvözitéíd 
oldalát. Jl.. Szent lsten I 

r. Én teéretted megvesz
szöztettem Egyiptomot elsli
szülötteivel; és te. engem 
megvesszőztél és kiszolgál
tattál R. Én nemzetem. 

r. Én' kivezettelek Egyip
tomból, a Fáraót alámerit
vén a Vörös tengerbe; és 
te átadtál engem a fllpa
poknak .. ll>· Én nemzetem. 

r. En megnyitottam 
előtted a tengert; és te 
lándzsával megnyitottad ol
dalamat. Jl.. f:n nemzetem. 

r. Én előtted jártam a 
felhlioszlopban: és te engem 
Pilátus tanácsházába ve
zetté!. Jl.. Én nemzetem. r. Én mannával táplál
talak a pusztában: és te en
gem arcul vertél és meg
vesszőztéL Jl.. Én nemzetem. 

r. Én téged forrásvizzel 
itattalak a sziklából: és te 
engem epével s ecettel itat
tál. Jl.. Én nemzetem. 

r. Én teéretted megver
tem a kananeusok királyait: 
és te náddal verted meg 
fejemet. Jl.. Én nemzetem. 

r. Én neked királyi pál
cát adtam: és te fejemre 
töviskoronát adtál. Jl.. Én 
nemzetem. 

r. Én téged felmagasz-

Officium. 

r. Quid ultra débui fá
cere tibi, et non feci? Ego 
quidem plantávi te vinearn 
meam speciosissimam: et tu 
facta es mihi nimis arnára: 
acéto namque sitírn meam 
potásti: et Jáncea perforásti 
latus Salvatőri tuo. Jl.. 
Agios o Theós. 

r. Ego propter te fla
gellávi Aegyptum cum pri
mogénitis suis: et tu me 
flagellátum tradidísti. ~
Pópule meus. 

"f. Ego edúxi te de Aegy
pto, demérso Pharaóne in 
Mare Rubrum: et tu me 
tradidist i prindpibus sacer
dátum. Jl.. Pópule meus. 

r. Ego ante te apérui 
mare: et tu aperuísti lá n cea 
tatus meum. Jl.. Pópule 
meus. 

r. Ego ante te praeívi 
in colúmna nubis: et tu me 
duxisti ad praetórium Pi
táti. Jl.. Pópule meus. 

r. Ego te pavi manna 
per desértum: et tu me ce
ci dis ti álapis et flagéllis. 
Jl.. Pópule meus. r. Ego te potávi aqua 
salútis de petra: et tu me 
potásti felle et acéto. Jl.. 
Pópule meus. 

"S'. Ego propter te Cha
nanaeárum reges percússi: 
et tu percussisti arúndine ca
put meum. Jl.. Pópule meus. r. Ego dedi tibi scep
trum regále, et tu dedisti 
cápiti meo spineam coró
nam. Jl.. Pópule meus. 

8'. Ego te exaltávi ma-

19 
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taltalak nagy erővel; és te 
engemet felmagasztaltál a 
kereszt bitófáján. }lz Én 
nemzetem. 

r. Keresztedet imádjuk, 
Uram, és dicsérjük s di
csőítjük szent föltámadá
sodat; mert íme, fa által jött 
az öröm az egész világra. 
(Zs. 66, 2.) Irgalmazzon ne
künk az lsten és áldjon 
meg minket: 

fl.. Ragyogtassa arcát fe
lettünk és irgalmazzon ne
künk. r. Keresztedet. 

gna virtúte: et tu me su
spendisti in patíbulo Cru
cis. :ijz. Pópule meus. 

r. Crucem tuam adorá
mus, Dómine: et sanctarn 
resur.rectiónem tuam Jau
dámus et, glorificámus: 
ecce enim propter lignum ve
nit gáudium in univérso 
mundo. (Ps. 66, 2.) Deus 
misereátur nostri, et bene
dlcat nobis: 

fl.. lllúminet vultum su
um super nos, et misereá
tur nostri. r. Crucem tuam. 

(Ének a szent }(eresztröl.) 

:ijz. Szent keresztfa, drága 
hűség, tiszta törlll sarja
dott, ily virággal, ily gyü
mölccsel fát az erdll nem 
hozott. 

f!..Cruxfidélis, inter omn es 
ar bor una nóbilis: nulla 
silva talem profert, fronde, 
flore, gérmine. 

Drága szent fa, drága Dulce lignum, dulces ela-
karja, 'drága terhet hor- vos, dulce pondus sústinet. 
dozott. 

r. Zengj ma, ajkam: a r. Pange lingua gloriósi 
dicsli harc díja lett a pál- láuream certáminis, et su
maágl Zengd el, ajkam, a per Crucis trophaeo dic 
keresztfa. győzedelmi szent triúrn ph um nóbilem: quáli
dalát: Üdvözltönk holta ter Redémptor orbis immo
gyózött: életet nyert a világ. lá tus vicerit. }lz. Crux fidélis 
:ijz. Szent keresztfa. inter omnes. 

r. Bűnbe döntött ős- r. De paréntis proto
szülónkre ráhajolt az Ég plásti fraude Factor eóndo
kegye: amidön a tiltott ét- !ens, quando pomi noxiális 
ken elveszett az élete, Iste- in necern morsu ru it: ipse 
nünk a fára rótta: fának lignum tunc notávit, damna 
átkát megvegye. fl.. Drága ligni ut sólveret. :ijz. Dulce 
szent fa. lignum ... 

r. Azt kivánta üdvös- f. Hoc opus nostrae sa
ségünk, életünk, mely el- lútis ordo depopóscerat: 
veszett, a gonosznak csel-J multifórmis proditóris ars 
vetését, hogy magas tény ut artem fáJleret: et medé-
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törje meg, s arról adjon 
gyógyító Irt, ami adta a 

'sebet. :&- Szent keresztfa. 
~. Szent idéiknek telje jöt

tén földre szállt, ki Egyszü
lött és teremt{! erejében áll az 
ég és föld fölött: sz űzi méh
ben lstenember test porába 
öltözött. Jl.. Drága szent fa. 

~. Sir a Gyermek jászo
lában, kint sikolt az éjt
szaka; nyűtt ruhába, 
rongyba rejtve védi éit a 
Szűzanya. ú , az lsten 
gyenge teste szűk pólyába 
takarva! lj.. Szent keresztfa. 

~. Járta-kelte jóttevés 
volt, elte estje: virradat. 
Szentmagát hisz kínra adta, 
- lstenvalló gondolati -
szégyenfára vonva függ a 
tisztaságas áldozat.:&. Drága 
szent fa. 

~. Tüske szúrta, szeg 
szaggatta, ajka tűznél tü
zesebb; lándzsa-járta szent 
szívéMI vért és vizet ont a 
seb, égre, földre, minde
nekre foly-e ár, mely éde
sebb? :&. Szent keresztfa. 

~. Édesülj, fa, szép sze
lldre, !ágyra enyhítsd szá
laid, zord keménység bár
sonyuljon, hajtsd feléje 
ágaid, úgy karold át szép 
vigyázva Isten drága tag
jait. :&. Drága szent fa. 

~. Rajtad függött, vá
lasztott ág, megváltásunk 
záloga, tengerárban holtra
váltnak üdve vagy te, drága 
fa; tündökölve rajtad ég a 
Bárány vére bíbora. :&. 
Szent keresztfa. 

Iam ferret inde, hostis unde 
laeserat. :&. Crux fidélis in
ter omnes. 

P. Quando venit ergo sa
cri plenitúdo témporis, mis
sus est ab arce Patris Natus, 
orbis Cónditor: atque ventre 
virgináJi carne amictus pró
diit. :&. Dulce lignum ... 

~. Vagit Infans inter ar
cta cónditus praesépia: 
membra pannis involúta 
Virgo Mate r álligat: at Dei 
manus, pedésque stricta cin
git fáscia. ~· Crux fidélis 
inter omnes. 

~. Lustra sex qui jam 
perégit, tempus implens cór
poris, sponte libera Re
démptor passióni déditus, 
Agnus in Crucis levátur _im
molándus stipite. lj.. Dulce 
lignum ... 

P. Felle potus ecce lan
guet: spina, clavi, Jáncea 
mite corpus perforArunt, 
unda manat, et cruor: terra 
pontus, astra, mundus, quo 
Javántur flúmine l :&. Crux 
fidélis ... 

~. Flecte ramos arbor 
alta, tensa laxa viscera, et 
rigor lentéscat ille, quem de
dit nativitas: et supérni 
membra Regis tende miti 
stipite. ~· Dulce lignum, 
dulces clavos. 

~. Sola digna tu fuisti 
ferre mundi victimarn: at
que portum praeparáre arca 
mundo náufrago: quam sa
cer cruor perúnxit, fusus 
Agni córpore. lj.. Crux fi· 
délis ... 

19* 
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f. Szentháromság egy 
lstennek üdv, dicsőség, tisz
telet! az Atyának, egy Fiá
nak Szentléleknek zengje
tek l sze nt nevére porba 
hullva mondjunk áldó éne
ket. Amen. If.. Drága szentfa. 

ST. Sempitérna sit beátae 
Tri n i táti glória: aequa Pa
tri, Filióque; par decus Pa
ráclito: Unius, Trinique no
men laudet univérsitas. 
Amen. If.. Dulce lignum, 
dulces clavos. 

A kereszt ·imádása után ünnepélyes körmenetben elmennek 
a Nagycsütörtökön eltett szentségért ; visszajövet a következő 

himnuszt éneklik : 

Királyi zászlók lobognak, 
Fénylik titka keresztfának, 
Min az élet megöletett, 
S halálával nyert életet. 

Vérrel s vizzel foly oldala, 
Mit megsebesitett vala 
Bűneink éles dárdája, 
S úgy mosogat annak árja. 

Ime betelt, amit hirdete 

Dávid királynak éneke, 
Melyben jövendölt, így szol

ván: 
Uralkodék lsten a fán. 

Áldott fa, mely e nagy 
király 

Szent vérében ragyoghattál, 
Jeles gyökéri hogy törzsöke 
Ily szent tagokhoz érhete. 

Boldog fa, lelkünk zálogát, 
Mely karjaidra fölfogád, 
S minket kimentve, meg

töréd 
Lelkünk halálos ellenét. 

ó szent kereszt, remény-
ségünk, 

Üdvözlégy mi békességünk, 
Nyerj a hiveknek malasztot, 
Bűnösöknek bocsánatot. 

Téged áldunk, legfőbb jó
ság! 

Élő kútfő Szentháromság l 

Vexilla Regis pródeunt: 
Fulget Crucis mystérium, 
Qua vita mortem pértulit, 
Et morte vitam prótulit. 

Quae vulneráta lánceae 
Mucróne diro, criminum 
Ut nos laváret sórdibus, 
Manávit unda, et sánguine. 

Impléta sunt, quae eón
cinit 

David fidéli cármine, 
Dicéndo natiónibus: 

Regnávit a ligno Deus. 
Arbor decóra, et fúlgida, 

Ornáta Regis púrpura, 
Elécta digno stipite 
Tam sancta membra tán

gere. 
Beáta, cujus bráchiis 

Prétium pepéndit saéculi, 
Statéra facta córporis, 

Tulitque praedam tártari. 
O Crux ave spes única, 

Hoc Passiónis témpore 
Piis adáuge grátiam, 
Reisque dele crimina. 

Te, fons salútis Trinitas, 

Colláudet omnis spirítus: 
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Add meg a kereszt jutalmát, l Quibus Crucis victáriam 
Ki megadtad diadalát. Largiris, adde praemium. 

Amen. Amen. 

3. Az áldoziisi uertartás. 

Az olttlrhoz visszatérve, a pap tömjénnel hódol a szentség 
előtt, majd kiveszi a szentséget a kehelyből s rtlteszi a corporaléra. 
Aztán a szerpap és az alszerpap bort és vizet önt a kehelybe s azt 
a pap az oltArra helyezi. Majd a rendes szertartás szerint meg
ttlmjénezi a szent ostyát és az oltárt s a lecke-oldalon kezet mos, 
de nem mondja hozzá a zsolttlrt. Uttlna az oltár közepén elmondja 
az ln spiritu humilitatls kezdetü imádságot (355. 1.), majd az 
evangélium-oldalon a nép felé fordulva mondja : Orate Fratres 
(358. 1.). Rögtön utána elénekli a Pater noster-t (367. l.), elmondja 
a Libera nos kezdetü imádságot (368. 1.) s aztán a paténát a 
Szentség alá helyezve felmutatja a szent ostyát. Majd három 
részre töri a szent ostyát, egy részt a kehelyben lévő borba és 
vizbe tesz s rögtön utána elmondja a Perceptio kezdetü imádsá
got (370. 1.). Aztán a szokott módon magához veszi a szent 
ostyát, utána pedig az imádságok nélkül a kehely tartalmát 
Azután leöbllti ujjait borral és vízzel, azt magához veszi, el
mondja a Quod ore kezdetü imtldságot (371. 1.) s eltávozik az 
oltártól. 
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A kereszténység első századaiban ezen a napon sem volt 
szentmise. Estefelé kezdődiitt csak a liturgia. Ekkor szentelték 
meg a keresztvizet s keresztelték meg a hittanulókat. A szertartás 
mélyen belenyúlt az éjtszakába, s mikor az újonnan megkeresz
teltek égő gyertyákkal felvonultak a keresztelőkápolnából a 
fótemplomba, már a húsvétvasárnap éjtszakájában jártak. 
A templomban ekkor elmondották a húsvétvasárnapi szent
misét és a megkereszteltek a szenláldozáshoz járultak. Idővel 
az egész éjtszakai szertartást nagyszombat reggelére tették át. 
Ezért van, hogy nagyszombat reggelén ma is keresztvizet szentel 
az Egyház, sa szenimisében már Krisztus feltámadását ünnepli. 

l. Az éjtszakai istentiszteleteknél valamikor mindig volt 
tíizszentelés és nlindig megszentel t tűzzel gyuj tottak világossá
got. Ez a mai nagyszombati szertartásokban is megvan, de ma 
az új tűz s a róla meggyujtott gyertya egyszersmind Krisz/us 
feltámadásállak is jelképe. 

l. A mai szertartások a tiizszenteléssel kezdödnek. A templo
mon kivül mczy végbe, s ma elsősorban arravaló, hogy a hús
véti gyertyát szentelt tiizről gyujthassilk meg. 

2. A megszcntclt tüzet liliilepi mmettel viszik be a templomba. 
Örvendezve hirdeti a liturgia, hogy a tíiz a Lumen Christi-t, 
Krisztusnak világosságát jelképezi. A templomban három gyer
tyát gyujtanak meg vele, s ezzel vonulnak az olti1r elé. 

3. Az oltár evangéliumi oldalán, a húsvéti gyertya előtt, 
a diakonus elénekli a gyönyöriiségcsen szép húsvéti öröm
éneket, az Exultet-et. Közben üt megszcntelt tömjéncsomót 
illeszt keresztalakban a gyerty ába, majd meggyujtja a húsvéti 
gyertyát, arról pedig meggyujtják az oltilr gyertyái!. 

ll. Ezután következik a keresztsér, Üllilepé/yes kiszolgáltatása,il
letőleg,ha keresztelendő nincs, a keresztKút vizének megszentelése. 

l. A szertartás 12 szent olvasmánnyal (próféciával) kezdő
dik; ezekkel s a hozzájuk tartozó imádságokkal és énekekkel 
készitették elő a keresztelendöket a keresztség felvételére. 

2. Ezt követi a keresztkút megáldása. Ahol keresztkút nin
csen, ez a szertartás teljesen elmarad. 

3. A keresztviz megszentelése után következett a kereszt-



TÜZSZENTELÉS 295 

ség ünnepélyes kiszolgáltatása. A szertartást a mindenszentek 
litániájának eléneklése fejezi be. 

lll. Ezután következik az ünnepélyes szentmise. J< ét gondolat 
tölti meg szövegeit : hálát ad az Egyház az újonnan meg
kereszteltekért s örvendezve zengi a feltámadt J<risztusnak 
az alleluját. Felépítése az előző szertartásokhoz simul és nagy 
régiségről tanuskodik: hiányzik belöle az introitus, a Credo, 
az offertorium, Agnus Dei és a communio, részben azért, mert 
ezeket már a mindenszentek litániájában elmondták, részben 
azért, mert ezek a nagyszombati szentmise szövegének kelet
kezésekor még nem voltak szokásosak. Glóriára ismét megszá
lainak a harangok s az orgona is részt kér az újjongó ünneplés
ből. Az áldozási ének és az áldozás utáni imádság helyét a zso
lozsma vecsernyéje foglalja el. 

IV. Németországban és nálunk nagyszombat este ünnepélyes 
fellámadási surtartást tartanak. Ezt szeniséges körmenet és 
áldás fejezi be. (L. 343. old.) 

(Stációs-templom : a lateráni Szent jános-bazilika.) 

l. A FELTAMADAS JELKePEI. 

1. Az !lJ taz. 
A szertartás előtt az oltárt le teritik a kendőkkel, de a gyer

tyákat nem gyujtják meg. A templom előtt kavából acéllal tüzet 
csiholnak s azzal nt'hány hasáb fát meggyujtanak. A pap viola
szinG stólába és palástba öltözve segédletével, a kereszttel, szentelt
vlzzel és füstölövel a tüzhöz megy és mondja : 

:fl.. És a te lelkeddel. }l.. Et cum spiritu tuo. 
r. Az Úr legyen veletek. l r. Dóminus vobiscum. 

Könyörögjünk. Isten, ki Qrémus. Deus, qui per Fí
hiveidnek Fiad, mint lium tuum, angulárem 

szegletkő által.világosságod scilicet Iápidem, claritátis 
tüzét adtad, szenteldoBmeg tuae ignem fidélibus contu
ezt a kavából ütött s lísti: prodúctum e sllice, no
használatunkra szolgáló új stris profutúrum úsibus, no
tüzet és engedd, hogy e vum hunc ignem sanct! >B 
húsvéti ünnepek által a fi ca: et caneéde nobis, ita 
mennyei vágyak úgy fel- per haec festa paschália eae
gyúljanak bennünk, hogy léstibus desidériis intiam
az örök fényesség ünnepeire mári; ut ad perpétuae clari
tiszta lélekkel eljuthassunk. tátis, puris méntibus, valeá
Ugyanazon a mi Urunk, mus festa pertíngere. Per 
jézus Krisztus által. }l.. eúmdem Christum Dómi-
Amen. num nostrum. R. Amen. 

Könyörögjünk. Úristen, Qrémus. Dórriine Deus, 
mindenható Atya, Pater omnlpotens, lu

enyészhetetlen fény, s min- men indefíciens, qui es eón-
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den világosság alkotója, d i tor ómnium Júminum: 
áldd If-4 meg ezt a tüzet, béne If-4 dic hoc lumen, quod 
me ly általad, ki az. egész a te sanctificátum, atque 
világot megvilágosítottad, benedictum est, qui illumi
megszentelést és áldást násti omnern mundum: ut 
nyert, hogy e tűz lángra ab eo lúmine accendámur, 
gyújtson és fényességed tü- atque illuminémur igne ela
zével megvilágosítson min- ritát is tuae: et sicut il Iumi
ket; és miként megvilágosí- n ás ti Móysen e)Ceúntem de 
tottad az Egyiptomból kiköl- Aegypto, ita illúmines corda 
töző Mózest, úgy világosítsd et sensus n ostros; ut ad vi
meg szivünket és értelmün- tam, et lucern aetérnam per
ket is, hogy méltók lehessünk venire mereámur. Per Chri
eljutni az örökélet világos- stum Dóminum nostrum. 
ságára. Krisztus Urunk :&. Amen. 
által. :&. Amen. 

K ön_yörögjünk. Szentséges Qrémus. Dóm i ne sancte, 
Or, mindenható Atya, Pater omnipotens, ae

örök lsten, méltóztassál térn e Deus: benedicéntibus 
együtt cselekedni velünk , nobis hunc ignem in nómine 
kik e tüzet megáldjuk l tuo, et unigéniti Filii tui Dei 
egyszülött Fiad, a mi ac Dómini nostri jesu Chri
Urunk s Istenünk, jézus, sti, et Spirítus Sancti, co
Krisztus és a Szentlélek: operári dignéris; et ádjuva 
nevében, és oltalmazz meg nos contra ignlta tela ini
minket az ellenség tüzes mici, et illústra grátia eae
nyilai ellen és világosíts lésti: Qui vivis et regnas 
meg meQnyei kegyelmed- cum eódem Unigénito tuo, 
del: Ki élsz és uralkodol et Spiritu Sancto, Deus: per 
ugyanazon Egyszülötted-~ ómnia saecula saeculórum. 
del s a Szentlélekkel egye- Jl,. Amen. 
temben, Isten, mindörökön 
örökké. :&. Amen. 
Ezután itt megszenteli a pap az öt tömjéncsomót a húsvéti 

gyertya számára : 

Szálljon le kérünk, min- Véniat, quaesumus, om-
denható örök Isten, áldá- nípotens Deus, super hoc 
sodnak If-4 teljessége erre a incénsum larga tuae bene
tömjénre s gyújtsd meg, If-4 dictiónis infúsio : et 
ó láthatatlan megú,iítónk hunc noctúrnum spiendó
ez éjjeli fényt, hogy ne- rem invislbilis regenerátor 
csak ez éjjel bemutatott l accénde; ut non solum sa
áldozatunk, tündököljék vi- crificium, quod hac nocte 
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l~goss~god titkos-hozzájáru- llt~tum est, arc~na lúminis 
l ása által, hanem mindenütt, tui admixtióne refúlgeat; 
ahová csak visznek valamit sed in quaeúrnque loco ex 
e megszentelésnek miszte- hujus sanctificatiónis my
riumából, távozzék a gonosz st é rio áJiquid fúerit depor
lélek csalárdságának fon- tátum, expúlsa diabólicae 
dorlata, és működjék Föl- fraudis nequltia, virtus tuae 
séged ereje. A mi Urunk majestátis assístat. Per Chri-
Krisztus által. stum Dóminum nostrum. 

ij. Amen. ij. Amen. 
(Ezalatt szentelt parazsat tesznek a füstölőbe s a pap az ~mádság 
befejezése után tömjént tesz reá, majd az Asperges me Dómine 
kezdetü antilonát mondva szenteltvizzel háromszor meghinti, 
utána pedig háromszor megfüstöli a tömjéncsomókat és a tüzet.) 

2. Az új világosság. 
Ekkor a menet visszamegy a templomba. A szerpap feher dalrna
ticAba öltözve, nádszálra tűzött három gyertyát visz. A templom 
ajtajában az egyik gyertytit az új tűzről meggyujtják s a szerpap 

térdethajtva énekli : 

Krisztus világossága. J!.., Lumen Christi. J!.. Deo 
lstennek legyen hála. grátias. 
(A templom közepén meggyujtja a második gyertyát és térdet

hajtva énekli:) 

Krisztus vil~goss~ga. ij., Lumen Christi. ~· Deo 
Istennek legyen hála. grátías. 
(Az oltár előtt meggyujtja a harmadik gyertyát és térdhajtva 

harmadszor énekli :) 

Krisztus világossága. ~ j Lumen Christi. ~· Deo 
Istennek legyen hála. grátias. 

3. A húavl!tl gyertya. 
A szentélybe érve a misézö pap a leckeoldalhoz megy, a 
diákonus a háromágú gyertyát átadja egy akolithusnak, azután 

áldást ker, mint az Evangéliumnál, A .pap feleli : 
Az úr legyen szlvedben Dóminus sit in corde 

és ajkaidon, hogy az ö hús- tuo, et in Iábiis tu is: ut 
véti dicséretét méltón és digne, et campeténter an
illően hirdessed: Az Atyá- núnties suum paschále prae
nak és FiúnakoBés Szent-l cónium: In nómine Patris, 
léleknek nevében. et Fílii,>!< et Spirítus Sanctí. 

Amen. Amen. 
Erre a diákonus a könyvtartó Allványhoz megy, ráteszi a mise
könyvet, megfüstöli, a jelenlevők felállanak s a diákonus enekli : 
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ongjon immár az ltet jam Angélica 
angyalainak se- tur ba caelórum: ex-

rege, vigadozzanak súltent divina mys-
a mennyei kaíOk és az ily ; et pro tanti Regis vic-
nagy király győzelmi dia- tória, tuba lnsoriet salutáris. 
dalát harsogja az üdv t rom- Gáudeat et tell us tantis irra
bitája. Örvendezzék az ily d iá ta fuigóribus: et aetérni 
nagy világossággal elárasz- Regis splendóre illustráta, 
tott és az örök király dicső- totíus orbis se séntiat ami
ségének fényével megvilágo- sisse calíginem. Laetétur et 
sitott föld is s az egész föld mater Ecclésia, tanti lúminis 
kereksége tudja meg, hogy adornáta fuigóribus: et mag
eltűnt sötétsége. Örvendjen nis populórum vócibus haec 
az ily nagy világosság ra- aula resúltet. Quaprópter 
gyogásával ékesített Anya- adstántes vos, fratres caris
szentegyház is és visszhan- simi, ad tam miram hujus 
gozzék a népek hangos sancti lúminis claritátem, 
kiáltásától e lak. Ezért ti is, una mecum, quaeso, Dei 
kérlek titeket, köröttern álló omnlpoténtis misericórdiam 
kedves testvéreim, esedez- invocáte. Ut qui me non 
zetek e szent világosság oly meis méritis intra Levitá
csodálatos fényénél velem rum númerum dignátus est 
együtt a mindenható lsten aggregáre: lúminis sui clari
irgalmáért: hogy aki engem tátern infúndens, Cérei hu
érdemetlen ül az Egyház jus laudem implére, perfl
szolgái közé fölvenni mél· ciat. Per Dóminum nostrum 
tóztatott, világosságának Jesum Christum Filium su
fényével elárasszon és en- um: qui cum eo v i vit et re
gedje hogy, elzengjem e gnat in uni tá te Spirítus 
húsvéti gyertya dicséretére 

1 

SaiJ.cti Deus. Per ómnia sae
szolgáló öröméneket; a mi cula saeculórum. J:1,. Amen. 
Urunk Jézus Krisztus, az 6 
Fia által, ki vele él és uralkodik a Szentlélekkel egye
temben, lsten, mindörökön örökké. J:1,. Amen. 

'f. Az úr legyen veletek. 'f .. Dóminus voblscum. 
J:1,. És a te lelkeddel. J:1,. Et cum spiritu tuo. 

'f. Emeljük fel szivünket. 'f. Sursum corda. J:1,. Ha
ij. Felemeltük az úrhoz. bémus ad Dóminum. 

'f. Adjunk hálát Ur~nk 'f. Grátias agámus Dó
Istenünknek. ij. Méltó és mino Deo nostro. J:1,. Di-
igazságos. gnum et justum est. 

Valóban méltó, és igazsá- Vere dignum et justum 
gos, hogy elménk és szlvünk est, invislbilem Deum Pa
egész hevével s nyelvünk trem omnipoténtem, Fili-



A HÚSVÉTI GYERTYA 299 

minden képességével zenge- úrnque ejus unigénitum, Dó
dezzük, a láthatatlan, min- minum nostrumjesum Chri
denható Atya lsten és az ő stum, toto cordis ac mentis 
Egyszülött Fia, a mi Urunk • afféctu, et vocis ministério 
jézus Krisztus dicséretét, 'personáre. Qui pro nobis ae
ki érettünk lerótta az örök 1 térno Patri Adae débitum 
Atyának Ádám tartozását l solvit: et véteris piáculi ca u
és szent vérével eltörölte az tiónem pio cruóre detérsit. 
első vétek adóslevelét. Mert Haec sunt enim festa pa
ezek ama húsvét ünnepei, schália, in quibus verus ille 
melyeken azt az igaz Bá- Agnus occíditur, cujus sán
rányt megölték, kinek vére guine postes fidélium con
a hivek szfvét megszenteli. secrántur. Haec nox est, in 
Ez az az éj, melyen az Egyi p- qua primum patres nostros, 
tomból elliször kiszabadított fflios Israel edúctos de Ae
atyáinkat, Izrael fiait száraz gypto, mare Ruhrum sicco 
lábbal engedted átmenni a vestfgiotransfre fecfsti.Haec 
Veres-tengeren. Ez tehát az lgitur nox est, quae pecca
az éj, me! y a tűzoszlop fényé- tó rum ténebras, colúrnnae 
vel szétoszlatta a bűn sötét- illuminatióne purgávit.Haec 
ségét. Ez az az éj, me ly ma nox est, quae hódie per uni
Krisztusnak az egész vilá- vérsum mundum, in Christo 
gon elszéledt s a világ go- credéntes, a vltiis saeculi, 
noszságaitól és a bűnök ho- et calígine peccatórum se
mályától külön választott gregátos, reddit grátiae, só
híveit visszavezeti a kegye- ciat sanctitáti. Haec nox 
lern állapotába és a szentek- est, in qua destrúctis vincu
kel egyesíti. Ez az az éj, lis mortís, Christus ab lnfe
melyben Krisztus szétrom- ris victor ascéndit. Nihil 
bolta a halál bilincseit, s a enim nobis nascí prófuít, 
poklon diadalt aratva, föl- nisi rédími profufsset. O 
támadott. Mert mit használt mira circa nos tuae pietátis 
volna születnünk, ha nem dignátio! O inaestimábilis 
lett volna megváltásunk; diléctio caritátis: ut serv um 
ö mily csodálatos irántunk redlmeres, Fílium tradidl
való jóságod, a te kegyessé- st i! O certe necessárium 
ged. ö megbecsalhetetlen Adae peccátum, quod Chri
szerelmes sze re tet! ki, hogy sti morte d elétum est l O fe
aszolgát megváltsad, Fiadat lix culpa, quae talem ac 
halálra adtad! Ö Ádám va- tantum méruit habére Re
lóban szükséges bűne, me- demptórem! O vere beáta 
lyet eltörölt Krisztus ha- nox, quae sola méruit scire 
lá la l ö szerenesés vétek, tempus et horam, in qua 
mely ily nagy és ekkora föl- Christus ab lnferis resurré-
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ségű Megváltót érdemelt! ó x it! Haec n ox est, de qua 
valóban boldog éj, mely scriptum est: Et nox sicut 
egymaga volt méltó tudni dies illuminábitur: Et nox 
az időt és az órát, melyben illuminátio mea in deliciis 
Krisztus halottaiból föltá- meis. Hujus ígitur sanctifi
madott. Ez az az éj, melyről cá ti o noct is fuga t scélera, 
irva áll: És az éjjel oly culpas tavat: et reddit inno
világos lesz, mint a nappal és céntiam Iapsis, et moestis 
az éj világosságot derít rám laetitiarn: fuga t ódia, con
gyönyöreimben. Ennek az éj- córdiam para t, et curvat 
nek megszentelö ereje elűzi a [ impéria. 
gonoszságot, lemossa a bű-
nöket és visszaszerzi az elesetteknek az ártatlanságot, 
a szomorúaknak a vigasztalást; elűzi a gyűlölséget, ki
eszközli az egyetértést, s megalázza a birodalmakat. 

Most a diákonus kereszt alakban a következő sorrendben : 

l 
425 

3 

a tömjéncsomókat a húsvéti gyertyába illeszti azután folytatja 
az éneket: 

Ennek az éjnek kegyel
mében fogadd tehát szent 
Atyánk, e tömjénnek esti 
áldozatát, melyet Szentegy
házad a méhek művéböl, e 
húsvéti gyertyának ünne
pélyes fölajánlásával szal
gáinak keze által neked be
mutat. Ámde már ismerjük 
e viaszoszlop dicsőségét, me
lyet az lsten tiszteletére a 
fellobbanó tűz meggyújt. 

In hujus ígitur noctis 
grátia, súscipe, sancte Pa
ter, incénsi hujus sacriti
cium vespertínum: quod 
tibi in hac Cérei oblatióne 
solémni, per ministrórum 
manus de opéribus apum, 
sacrosáncta reddit Ecclésia. 
Sed jam colúrnnae hujus 
praecónia nóvimus, quam 
in honórem Dei rútHans 
ignis accéndit. 

(Ekkor a diákonus a háromágú gyertyatartón égö gyertyák 
egyikével meggyujtja a húsvéti gyertyát.) 

Mely ámbár részekre osz
lik, kölcsönvett fényéből 
mindazonáltal semmit sem 
veszít; mivel az az olvadó 
viasz táplálja, melyet a méh
királynó készített e drága
látos szövétnek anyagáuL 

Qui licet sit divisus in 
partes, mutuáti tamen l úrni
nis detriménta non novit. 
Alitur enim liquántibus 
ceris, quas in substántiam 
pretiósae hujus Iámpadis, 
apis mater edúxit. 
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Ezután meggyujtják az oltár gyertyáit és a diákonus folytatja : 

ó, valóban boldog éj l me ly O vere beáta n ox, quae 
az egyiptomiakat kifosz- exspoliávit Aegyptios, di
totta és a zsidókat gaz- távit Hebraeosl Nox, in 
daggá tette; az az éj, mely- qua terrénis caeléstia, hu
ben a mennyeiek a föl- mánis· divina jungúntur. 
diekkel, az isteniek az em- Or ám us ergo te, Dómine: 
beriekkel egyesülnek. Ké- ut céreus iste in honórem 
rünk azért, Urunk, téged, tui nóminis consecrátus, ad 
hogy ez a neved tiszte- noctis hujus caliginem de
letére fölszentelt viasz- struéndam, indefidens per
gyertya szüntelen világítson sevéret. Et in odórem sua
az éj sötétségének szétosz- vitátis accéptus, supér
latására. Fogadd kellemes nis lumináribus misceátur. 
illatkén t, hogy a mennyei Flammas ej us lúcifer matu
világosságokkal egyesüljön, tínus invéniat. Ille, inquam, 
és Igy lángja elhasson a haj- lúcifer, qui nescit occásum. 
nali csillaghoz, ahhoz a haj- Ille, gui regréssus ab inte
nali csillaghoz, aki alko- ris, humáno géneri serénus 
nyatot nem ismer; ahhoz, illúxit. Precámur ergo te, 
ki halottaiból föltámadott Dómine: ut nos fámulos 
és teljes fényében fölragyo- tuos, omnémque clerum, et 
gott az emberi nem előtt. devotissimum pópulum: una 
Azért kérünk téged, Urunk, cum beatíssimo Papa no
hogy minket szolgáidat és stro N. et Antistite nostro 
az egész egyházi rendet s N. quiéte témporum con
az ájtatos népet szentséges céssa, in his pascháJibus 
Atyánkkal, N. pápával, fő- gáudiis, assidua protectióne 
pásztorunkkal, N-el együtt régere, gubernáre, et con
napjainkban békességet en- serv á re dignéris. * Per eúm
gedvén, e húsvéti ünnepek dem Dóminum nostrum je
örömeiben folytonos örkö- sum Christum Fílium tu
déssel igazgatni, kormá- um: Qui tecum vivit et re
nyozni és megtartani mél- gnat in unitáte Spirítus 
tóztassál. * Ugyanazon a mi Sancti Deus: per ómnia sae
Urunk jézus Krisztus, a te cula saeculórum. J!,. Amen. 
Fiad által: ki veled él és , · 
uralkodik a Szentlélekkel egyetemben, lsten, mindörökön 
örökké J!,. Amen. 
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ll. A KERESZTSitlG ŰNNEPitlLYES KISZOLGÁLTATÁSA. 

(A diákonus lila stólát és manipulust vesz fel és a pap is viola
szinű ruhát ölt és olvasni kezdi az olvasmányokat. Az olvasmá
nyok a hittanulók oktatására szolgáltak és betöltötték szinte az 
egész éjtszakát. Valamennyi a keresztség felvételére készit elő.) 

l. A szent olvasm6nyok. 

Elsó jövendölés. (Mózes I. 1-31 ; 2, 1-2.) 

Kezd et ben teremté az Is- l" princípio creávit Deus 
ten a mennyet és a föl- caelum, et terram. Terra 

det. A föld azonban puszta autern erat .inánis, et vácua, 
és üres volt és sötétség volt et ténebrae erant super 
a mélység sz i nén: de az ls- fáciem abyssi: et Spirítus 
ten Lelke ott lebegett a vi- Dei ferebátur super aquas. 
zek felett. És mondá az ls- Dixitque Deus: Fiat lux. 
ten: Legyen világosság! És Et facta est lux. Et vidit 
lőn világosság. Es látá az Deus lucern quod esset 
lsten, hogy a világosság jó s bona: et divisit lucern 
elválasztá a világosságot a a ténebris. Appellavitque 
sötétségtől, és elnevezé a vi- lucern Diem, et ténebras 
lágosságot nappalnak, a sö- Noctem: factúrnque est 
tétséget meg éjtszakának. véspere, et mane, dies 
És lőn este meg reggel: egy un us. Dixit quoque Deus: 
nap. Mondá továbbá az Is- Fiat firmaméntum in médio 
ten: Legyen boltozat a vi- aquárum: et dívidat aquas 
zek között s válassza el a vi- ab aquis. Et fecit Deus 
zeket a vizektől. Meg is al- firmaméntum, divisitque 
kotá az lsten a boltozatot, s aquas, quae erant sub fir
elválasztá azokat a vizeket, maménto, ab his, quae 
amelyek a boltozat alatt erant super firmaméntum. 
voltak, azoktól, melyek a Et factum est ita. Vocavit
boltozat felett voltak. úgy que Deus firmaméntum 
lőn tehát. És elnevezé az Is- Caelum: et factum est vé
ten a boltozatot égnek. És spere, et mane, dies secún
lőn este meg reggel: máso- d us. Dixit vero Deus: Con
d ik nap. Mondá továbbá az gregéntur aquae, quae sub 
lsten: Gyűljenek a vizek, caelo sunt, in locum unum: 
melyek az ég alatt vannak, et appáreat árida. Et fa
egy helyre, s tűnjék elő a· ctum est ita. Et vocávit 
száraz! Úgy is lőn. És eine- Deus áridam, Terram: con
vezé az Isten a szárazat gregationésque aquárum ap
földnek, az egybegyűlt vi- pellávit Mária. Et vidit De
zeket pedig elnevezé ten- us quod esset bonum. Et 
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gernek. És látá az Isten, ait: Gérminet terra herbarn 
hogy jó. Majd mondá: Hajt- viréntem, et faciéntem se
so n a föld füvet, mely zöl- men, et lignum pomiferum 
dül és magot hoz, és gyü- táciens fructum juxta genús 
mölcsözö fát, mely gyü- suum, cujus semen in semet
mölcsöt hoz faja szerint, Ipso sit super terram. Et 
belsejében maggal a földön. factum est ita. Et prótulit 
Úgy is lőn. Hajta ugyanis a terra herbarn viréntem, et 
föld füvet, me ly zöldül s faciéntem _sem en juxta ge
magot hoz, faja szerint, s nus suum, lignúmque fá
fát, mely gyümölcsöt hoz, ciens fructum, et habens 
mindegyiket maggal, faja unumquódque seméntern 
szerint. És látá az lsten, secúndum spéciem suam. 
hogy jó. És lőn este meg Et vidit Deus quod esset 
reggel: harmadik nap. bonum. Et factum est vé
Mondá továbbá az Isten: spe re, et mane, dies térti us. 
Legyenek világítök az ég Dixit autern Deus: Fiant 
boltozatán, s válasszák el a luminária ín firmaménto 
nappalt az éjtszakától, je- caelí, et dividant diem, ac 
lezzék az időket, a napokat noctem, et sint in signa, et 
s az esztendőket, világos- témpora, et dies, et annos: 
kodjanak az ég boltoza!án ut lúceant in firmaménto 
s világitsanak a földre. Ugy caeli, et illúminent terram. 
is lőn. Megalkotá ugyanis az Et factum est ita. Fecitque 
Isten a két nagy világitót, Deus.duo luminária magna: 
a nagyobbik világitót: lumináre maj us, ut prae
hogy uralkodjék a nappalon ésset diéi: et lumináre mi
s a kisebbik világí tót, hogy n us, ut praeésset nocti: et 
uralkodjék az éjtszakán, stellas. Et pósuit eas in fir
meg a csillagokat, és az ég maménto caeli, ut lucérent 
boltozatára helyezé őket, super terram, et praeéssent 
hogy világitsanak a földre, diéí ac nocti, et divíderent 
uralkodjanak a nappalon és lucern, ac ténebras .. Et vidit 
az éjtszakán, és válasszák el Deus quod esset bonum. Et 
a világosságot a sötétség- factum est véspere, et mane, 
től. És látá az lsten, hogy jó. dies q uart us. Dixit étiarn 
És lőn este meg reggel: ne- Deus: Prodúcant aquae rép
gyedik nap. Mondá továbbá tile ánimae vivéntis, et vo
az lsten: Hozzanak elé a látile super terram sub fir
vizek csúszó-mászó élő lé- maménto caeli. Creavltque 
nyeket és szárnyaljon szár- Deus cete grándia, et om
nyas a föld felett, az ég boi- nem ánimam vivéntem at
tozata alatt. Meg is teremté que motábilem, quam pro
az lsten a nagy tengeri ször- dúxerant aquae in spécies 
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nyetegeket meg mindazt az suas, et omne volátile se
élő- s mozgó lényt, melyet a cúndum genus suum. Et vi
vizek eléhoztanak, fajuk dit Deus quad esset bonum. 
szerint, s minden szárnyast, Benedixitque eis, dicens: 
faja szerint. És )á tá az Is- Créscite, et multiplicámini, 
ten, hogy jó. Es megáldá et repiéte aquas maris: avés
öket, mondván: Szaporod- que multiplicéntur super 
jatok, sokasodjatok s tölt- terram. Et factum est vé
sétek be a tenger vizeit, és spere, et mane, dies quin
sokasodjék a szárnyas a föl- tus. Dixit quoque Deus: 
dön. És lőn este meg reggel: Prodúcat terra án i mam vi
ötödik nap. Mondá továbbá véntem in génere su o: j u
az Isten: Hozzon elé a föld ménta et reptília, et béstias 
élőlényt, faja szerint: bar- terrae secúndum spécies 
mot, csúszó-mászót s szá- suas. factúrnque est ita. Et 
razföldi vadat, faja szerint. fecit Deus béstias terrae 
úgy is lőn. Megalkotá ugya- juxta spécies suas, et ju
nis az lsten a szárazföld ménta, et omne réptile 
vadjait, faj uk szerint, meg a terrae in génere suo. Et vi
barmokat s a föld minden dit Deus quod esset bonum, 
csúszó-mászó ját, faja sze- et ait: Faciámus hóminem 
rint. És látá az Isten, hogy ad imáginem, et similitú
jó. Majd mondá: Al kos- dinern nostrarn: et praesit 
sunk embert a mi képünkn. píscibus maris, et volatili
s hasonlatosságunkra, s bus caeli, et béstiis, univér
uralkodjék a tenger halain, saeque terrae, omnique ré
az ég madarain, az állato- ptili, quod movétur in terra. 
kon és az egész földön, Et creávit Deus hóminem 
meg minden csúszó-mászón, ad imagmem ·suam: ad 
mely mozog a földön. Meg írnáginem Dei creávit illum, 
is teremté az Isten az em- másculum et férninam creá
bert: a maga képére, az ls- vit eos. Benedixitque il lis 
ten képére teremtette; fér- Deus, et ait: Créscite, H 
fiúnak és asszonynak te- multiplicámini, et repiéte 
remtette. És megáldá öket terram, et subjlcite eam, et 
az Isten, és mondá: Szapo- dominámini plscibus maris, 
rodjatok, sokasodjatok, s et volatilibus caeli, et uni
töltsétek be a földet s hajt- vérsis animántibus, quae 
sátok uralmatok alá és ural- movéntur super terram. Di
kodjatok a tenger halain, az xítque Deus: Ecce dedi vo
ég madarain s min,den álla- bis omnern herbarn afferén
ton, mely mozog a földön. tem semen super terram, et 
Majd mondá az lsten: Ime, univérsa ligna, quae habent 
nektek adtam minden füvet, in semetipsis seméntern gé-
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mely magot hoz, a földön, s neris sui, ut sint vobis in 
minden fát, melynek benn a escarn: et cunctis animántl
gyümölcsében van fajának bus terrae, omnique vólucri 
megfelelő magva, hogy ele- caeli, et univérsis, quae mo
deltekre legyen, a zöld nö- véntur in terra, et in qui
vényzetet pedig a föld min- bus est ánima vivens, ut 
den állatának, az ég minden hábeant ad vescéndum. Et 
madarának s mindannak, factum est ita. Vidítque 
mi mozog a földön s miben Deus cuncta, quae fécerat: 
élő pára vagyon,_ hogy ele- et erant valde bona. Et fa
delükre legyen. Ugy is Iéin. ctum est véspere, et mane, 
És látá az Isten, hogy dies sextus. Igitur perfécti 
mindaz, amit alkotott, fe- sunt caeli, ét terra, et om
lette jó volt. És lőn este meg nis ornátus eórum. Com
reggel: hatodik nap. Eiké- plevítque Deus die séptimo 
sz üle tehát az ég és a föld s opus suum, quod fécerat: 
minden ékességük. És befe- et requiévit die séptimo ab 
jezé az lsten a hetedik napra univérso ópere quod pa
munkáját, melyet végzett trárat. 
és megnyugovék a hetedik 
napon minden munkától, melyet folytatott. 

Könyörögjünk."8'.Hajtsunk Qrémus. 8'. Flectámus gé-
térdet. ~· Álljunk föl. nua. ~· Leváte. 

Isten, ki az embert cs o- Deus, qui mirabíliter creá-
dálatosan teremtetted és sti hóminem, et mirabllius 
még csodálatosabban meg- redemísti: da nobis, quae
váltottad, add, kérünk, sumus, contra oblecta
hogy a bűn csábitásainak ménta peccáti, mentis ra
eltökélt akarattal ellentáll- tióne persistere; ut me
junk és így az örökké- reámur ad aetérna gáudia 
tartó örömökre eljuthas-j pervenlre. Per Dóminum 
sunk. A mi Urunk. nostrum. 

Második J6vend1ilés. (Mózes I. 5, 6, 7-8.} 

Noé, mikor ötszázeszten- N oe vero cum quingentó
dős volt, nemzé Szé- rum esset annórum, gé

met, Kárnot és jáfetet. Mi- nu it Sem, Ch am, et japheth. 
kor pedig az emberek soka- Cumque coepíssent hórnines 
sodni kezdettek a földön s multiplicári super terram, 
leányokat nemzettek, láták et fílias procreássent, vi
az lsten fiai, hogy az embe- déntes filii Dei fílias hómi
rek leányai szépek és felesé- num, quod essent pulchrae, 
gül vevék közülük mindazo-J accepérunt sibi uxóres ex 

Officium, 20 
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kat, kiket kiszemel tek. Mon- ómnibus, quas elégerant. 
dá erre az lsten: Ne .marad- Dixitque Deus: Non per
jon az én lelkem örökké az manébit splritus meus in 
emberben, mivel test ő: hómine in aetérnum, quia 
százhúsz esztendő legyen caro est: erúntque dies illius 
még napjaiból. Az Óriások centum viginti annórum. 
voltak a földön azokban a Gigántes autern erant super 
napokban. Miután ugyan- terram in diébus illi. Post
is az lsten fiai bementek az quam enim ingréssi sunt 
emberek leányaihoz és azok filii Dei ad filias hóminum, 
szültek; ezekazok az erős, az illaeque genuérunt, istisunt 
ősidőkből hlresférfiak.Mikor poténtes a saeculo viri fa
aztán látta az lsten, hogy mósi. Videns autern Deus, 
nagy az ember gonoszsága a quod multa malítia hórni
földön s hogy szlve minden num esset in terra, et cuncta 
gondolata mindenkor go- cogitátio cordis inténta es
noszra irányul, megbáná, set ad malum omni térn
hogy embert alkotott a föl- pore, poenituit eum, quod 
dön és mélyen bánkódván hóminem feclsset in terra. 
szívében, mondá: Eltörlöm Et tactus dolóre cordis in
az. embert, akit teremtet- trinsecus: Delébo, inquit, 
tem, a föld szinéről, el az hóminem, quem creávi, a 
embert s a barmot, a csúszó- fácie terrae, ab hómine us
mászót s az égi madarat, que ad animántia, a reptili 
mert bánom, hogy alkot- usque ad vólucres caeli: 
tam őket. Noé azonban ke- poenitet enim me feclsse 
gyeimet talála az úr előtt. eos. Noe vero invénit grá
Noé nemzetségtörténete a tiam coram Domino. Hae 
következő. Noé igaz és tö- sunt generatiónes Noe: Noe 
kéJetes ember volt nemze- vir justus atque perféctus 
dékében: az lstennel jára. fuit in generatiónibus suis, 
Három fiút nemze: Szémet, cum Deo ambulávit. Et gé
Kám ot és jáfetet. A föld nuit tres fllios, Sem, Cham, 
azonban megromlék az Is- et japheth. Corrúpta est 
ten előtt és tele lőn gonosz- autern terra coram Deo, et 
sággal. Mikor aztán látta az repiéta est iniquitáte. Cum
lsten, hogy a föld megrom- que vidlsset Deus terram 
lott (mert romlott útra tért esse corrúptam (omnis quip
minden test a földön), mon- pe caro corrúperat viam 
dá Noénak: Minden testnek suam super terram), dixit 
elérkezett a vége előttem: ad Noe: Finis univérsae car
megtelt a föld gonoszsággal nis venit coram me: repiéta 
általuk s én elpusztltom est terra iniquitáte a fácie 
őket a földdel együtt. 1\é- eórurn, et ego dispérdam 
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szfts magadnak bárkát si- eos cum terra. Fac tibi ar
mltott fából, kamrákat ké- cam de Iignis laevigátis: 
szíts a bárkában, és kend mansiúnculas in arca fácies, 
be szurokkal belülről, kl- et bitúmine línies intrínse
vülről. És pedig ekképpen cus et extrínsecus. Et sic 
készítsd: háromszáz könyök fácies · eam: Trecentórum 
legyen a bárka hossza, ötven eu bitórum erit longitúdo 
könyök a szélessége, s har- arcae, quinquagínta cubitó
minc könyök a magassága. rum latitúdo, et trigínta eu
Ablakot csinálj a bárkára s bitórum altitúdo illius. Fe
attól egy könyöknyire esi- néstram in arca fácies, et in 
náld a tetejét; a bárka ajta- cúbito consummibis sum
ját pedig oldalt helyezd el, mitátem e jus: óstium au
alsó, második és harmadik tem arcae pones ex látere: 
emeletet készíts benne. Mert deórsum coenácula, et tri
íme, én az özön vizeit hozom stega fácies in ea. Ecce eg(} 
majd a földre, hogy megöl- addúcam aquas dilúvii su
jek minden testet, melyben per terram, ut interfíciam 
az élet lehelete vagyon az omnern carnem, in qua spi
ég alatt: minden, mi a föl- rit us vitae est subter eae
dön van, elvész. Veled azon- Ium. Univérsa quae in terra 
ban szövetséget kötök: sunt, consuméntur. Ponám
menj be majd a bárkába, te que foedus meum tecum: et 
s veled fiaid, feleséged s ingrediéris arcarn tu, et fílii 
fiaid feleségei, s vigy be tui, uxor tua, et uxóres fi
majd minden állatból, min- liórum tuórum tecum. Et 
den testből kettőt-kettőt, ex cunctis animintibus uni
hímet és nőstényt a bárká- vérsae carnis bina indúces 
ba, hogy életben maradja- in arcam, ut vivant tecum: 
nak veled. A madárból, faja masculíni sexus, et femi
szerint, a baromból, faja nini. De volúcribus juxta 
szerint, meg a föld minden genus suum, et de juméntis 
csúszó-mászójából, faja sze- in génere suo, et ex omni 
rint, mindenből kettő-kettő réptili terrae secúndum ge
menjen be majd véled, hogy n us suum: bina de ómnibus 
életben maradjon. Végy te- ingrediéntur tecum, ut pos
hát majd minden eledelből, sint vivere. Tolles lgitur te
ami ennivaló, magaddal s cum ex ómnibus escis, quae 
hord be magadhoz, hogy ele- mandi possunt, et compor
ségül legyen neked és nekik. tá bis apud te: et erunt tam 
Meg is cselekvé Noé mind- tibi, quam illis in cibum. 
azt, amit az Isten meg- Fecit lgitur Noe ómnia, quae 
parancsolt neki. Hatszáz- praecéperat illi Deus. Erát
esztendős volt, amikor az que sexcentórum annórum, 

20* 
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özön v1ze1 elárasztották a quando dilúvii aquae !nun
földet. Felszakada a nagy davérunt super terram. Rup
mélység minden forrása s ti sunt omnes fontes abyssi 
megnyilának az ég zsilipjei magnae, et cataráctae caeli 
s lőn eső a földre negyven apértae sunt: et facta est 
nap és negyven éjen át. pl ú via super terram quadra
Ugyancsak azon a napon glnta diébus, et quadra
méne be Noé meg Szém, gínta nóctibus. In artlculo 
Kám és Jáfet, a fiai, meg diéi illfus ingréssus est Noe, 
velük feleséges fiainak há- et Sem, et Cham, et Ja
rom felesége a bárkába, ők pheth, filii ejus, uxor illius, 
és minden állat faja sze- et tres uxóres filiórum ejus 
ri nt, s minden barom, faja cum eis in arcarn: ipsi, et 
szerint s minden csúszó- omne ánimal secúndum ge
mászó, mely mozog a föl- nus suum, univérsaque ju
dön, faja szerint s minden, ménta in génere suo, et 
mi repül, faja szerint, min- omne, quod movétur super 
den madár s minden szár- terram in génere suo, cun
nyas. A bárka pedig tova ctúmque volátile secúndum 
haladt a vizeken. Végül igen genus suum. Porro arca fe
elhatalmasodának a vizek a rebátur super aquas. Et 
föld felett és elborítának aquae praevaluérunt nimis 
minden magas hegyet az super · terram: opertíque 
egész ég alatt: tizenöt kö- sunt omnes montes excélsi 
nyökkel volt magasabb a sub univérso caelo. Quin
víz, mint a hegyek, amelye- decírn cúbitis áltior fuit 
ket elborított. Oda is vesze aqua super montes, quos 
minden test, mely mozgott operúerat. Consúmptaque 
a földön, madár és barom, est omnis caro, quae move
vad és minden csúszó-mászó, bá tur super terram, vólu
mely csúszik-mászik a föl- crum, animántium, bestiá
dön - csak Noé marada rum, omniúrnque reptílium, 
meg s azok, kik vele voltak quae reptant super terram. 
a bárkában. És százötven Remánsit autern solus Noe, 
napig tarták hatalmukban et qui cum eo erant in arca. 
a vizek a földet. Ekkor meg- Obtinuerúntque aquae ter
emlékezék az lsten Noéról ram centum quinquagínta 
s minden állatról, meg min- diébus. Recordátus autern 
den baromról, mely vele Deus Noe, cunctorúmque 
volt a bárkában, és szelet animántium, et ómnium ju
fúvata a földre és elapadá- mentórum, quae erant cum 
nak a vizek. És bezárulá- eo in arca, addúxit splritum 
nak a mélység forrásai meg super terram, et imminútae 
az ég zsilipjei s megszű- sunt aquae. Et clausi sunt 
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nék az eső az égből. És visz- fontes abyssi, et cataráctae 
szahúzódának a vizek a eae li: et prohíbitae sunt 
földről, folyvást vissza, s plúviae de caelo. Reversae
százötven nap mulva apadni que sunt aquae de terra 
kezdének. Mikor aztán negy- eúntes, et redeúntes: et coe
ven nap elmúlt, kinyitá pérunt minui post centum 
Noé a bárka ablakát, ame- quinquagínta dies. Cumque 
lyet készitett s kibocsátá a transíssent quadragínta dies, 
hollót; az künn repülgetett, a périens Noe fenéstram ar
mfg a vizek fel nem szárad- eae, quam fécerat, dimísit 
tak a földön, de nem tére corvum, qui egrediebátur, 
vissza. Kibocsátá utána a et non revertebátur, donec 
galambot is, hogy lássa, siccaréntur aquae super ter
megszűntek-e már a vizek ram. Emisit quoque colúrn
a föld színén. Az, mivel nem barn post eum, ut victéret si 
talált helyet, hol megpihen- jam cessássent aquae super 
jen Jába, visszatére hozzá fáciem terrae. Quae cum 
a bárkára: vizek voltak non in venísset, ubi requie
ugyanis még az egész földön, sceret pes e jus, revérsa est 
mire ő kinyujtá kezét, meg- ad eum in arcarn: aquae 
fogá és bevevé a bárkába. enim erant super univér
Miután pedig várt még má- sam terram: extenditque 
sik hét napig, újra kibo- manum, et apprehénsam 
csátá a galambot a bárká- íntulit in arcam. Exspectá
ból. Ez aztán este felé visz- tis autern ultra septem dié
szatére hozzá és zöldlevelű bus áliis, rursum dimísit co
olajfagallyat hoza a csőré- Júmbam ex arca. At illa 
ben. Megérté tehát Noé, venit ad eum ad vésperam, 
hogy megszünt a viz a föl- portans rarnum olívae vi
dön. Mindazonáltal még má- réntibus fóliis in ore su o. 
sik hét napig vára, aztán lntelléxit ergo Noe, quod 
kibocsátá a galambot s az cessássent aquae super ter
többé nem tére vissza hozzá. ram. Exspectávltque nihiló
Szóla ekkor az lsten Noé- minus septem álios dies: et 
hoz, mondván: Szállj ki a emisit colúmbam, quae non 
bárkából, te és feleséged, est revérsa ultra ad eum. 
fiaid meg fiaid feleségei vé- Locútus est autern Deus ad 
led. Hozz ki magaddal Noe, dicens: Egrédere de 
minden állatot, mely nálad arca, tu, et uxor tua, filii 
vagyon, minden testet, tui, et uxóres filiórum tuó
szárnyast, barmot s min- rum tecum. Cuncta ani
den csúszó-mászót, mely mántia, quae sunt apud te, 
csúszik-mászik a földön s ex omni carne, tam ín vola
járjatok-keljetek a földön: Uli bus, quam in béstiis, et 
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szaporodjatok és sokasod-~ univérsis reptllibus, quae 
jatok rajta. Kiszálla tehát reptant super terram, educ 
Noé és fiai, felesége meg tecum, et ingredímini super 
fiainak feleségei vele és ki-' terram: créscite, et multi
jöve a bárkából valameny- plicámini super eam. Egrés
nyi állat, barom és csúszó- sus est ergo Noe, et filii ej us, 
mászó, mely csúszik-mászik uxor illius, et uxóres filió
a földön, faja szerint. Ekkor rum e jus cum eo. Sed et 
Noé oltárt épite az úrnak ómnia animántia, juménta, 
s vőn minden tiszta barom- et reptília, quae reptant su
ból és madárból, és egészen per terram, secúndum genus 
elégő áldozatokat mutata suum, egréssa sunt de arca. 
be az oltáron. És megérzé Aedificávit autern Noe al
az úr a kedves illatot. táre Dórnino: et tollens de 

cunctis pecóribus, et volú
cribus mundis, óbtulit holocáusta super altáre. Odorá
túsque est Dóminus odórem suavitátis. 

Könyörögjünk.f.Hajtsunk Qrémus. Flectámus gé-
térdet. ij. Álljatok föl l nua. ij. Leváte. 

Isten, változhatatlan erő Deus, incommutábilis vir-
és örök világosság, tekints tus, et lumen aetérnum: 
kegyesen egész Egyházad réspice propítius ad totíus 
csodálatos misztériumára s Ecclésiae tuae mirábile sac
az emberi nem üdvösségé- raméntum, et opus salútis 
nek művét örök terveid humánae, perpétuae dispo
szerint megbékélve hajtsd sitiónis efféctu tranquíllius 
végre; hogy Igy az egész operáre; totúsque mundus 
világ lássa és tapasztalja, experiátur et vídeat dejécta 
hogy a lesujtottakat feleme- érigi, ioveteráta renovári, 
led, az elavultakat megújí- et per ipsum redire ómnia 
tod s minden helyreáH, az in integrum, a quo sump
által akitől ered, Fiad, a sére princlpium: Dóminum 
mi Urunk jézus Krisztus nostrum jesum Christum 
által: Ki veled él. Filium tuum: Qui tecum. 

Harmadik jövendöles. (Mózes l. 22, 1-19.) 

Ama napokban: Próbára 1 n diébus il lis: Ten tá vit 
tevé az lsten Ábrahámot Deus Abraham, et dixit 

és mondá neki: Ábrahám, ad eum: Abraham, Abra
Ábrahám! ű azt felelé: Itt ham. At ille respóndit: 
vagyok. Mondá neki az Is- Adsum. Ait illi : Tolle fi
ten: Vedd egyszülött fiadat, lium tuum unigénitum, 
kit szeretsz, lzsákot s menj quem diligis, Isaac, et vade 
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el a Gondoskodás földére s in terram visiónis: atque 
áldozd fel ott egészen elégli ibi ófferes eum in holocáu
áldozatul az egyik hegyen, stum super unum móntium, 
amelyet majd mutatok né- quem monstrávero tibi. lgi
ked. Felkele erre Ábrahám tur Abraham de nocte con
az éjtszakából, megnyergelé súrgens, stravit ásinum su
szamarát, maga mellé vevé um: ducens secum du os jú
két legényét meg lzsákot, a venes, et Isaac fílium suum. 
fiát, s miután fát hasoga- Cumque concidlsset ligna in 
tott az egészen elégő áldo- holocáustum, ábiit ad lo
zathoz, elindula arra a hely- cum, quem praetéperat ei 
re, amelyet az lsten meg- Deus. Die autern tértio, 
hagyott neki. A harmadik elevátis óculis, vidit locum 
napon, mikor felemelte sze- procui: dixitque ad pú eros 
mét, meglátá azt a helyet suos: Exspectáte hic cum 
a messziségben. Mondá erre ásino: ego, et puer illu c us
legényeinek: Várjatok itt a que properántes, postquam 
szamárral; én meg a gyer- adoravérimus, revertémur 
mek elsietünk amoda s ha ad vos. Tulit quoque ligna 
imádkoztunk, visszatérünk holocáusti, et impósuit su
hozzátok. Vevé tehát az per Isaac filium suum: ipse 
egészen elégő áldozatra való vero portábat in mánibus 
fát s feltevé Izsákra, a fiára, ignem, et gládium. Cumque 
lS maga meg a tüzet és a ·kar- du o pérgerent simul, dixit 
d ot vitte a kezében. Amint Isaac patri su o: Pater mi. 
Igy ketten együtt mende- At ille respóndit: Quid vis, 
géltek, mondá Izsák az aty- fili? Ecce, ínquit, ignls, et 
jának: Atyám! Az .felelé: ligna: ubi est vlctima holo
Mit akarsz, fiam? Ime, cáusti? Dixit autern Abra
mondá amaz, itt a tűz meg ham: Deus providébit sibi 
a fa, de hol van az egé- victimarn holocáusti, fili mi. 
szen elégli áldozatra való Pergébant ergo páriter: et 
állat? Mondá erre Ábra- venérunt ad locum, quem 
hám: Az lsten majd gon- osténderat ei Deus, in quo 
doskodik magának egészen aedificávit altáre, et désuper 
elégiS áldozatra való állat- ligna compósui t: cumque al
ról, fiam. Igy mendegél- ligásset Isaac fílium suum, 
tek együtt, mlg eljutottak pósuit eum in altáre super 
arra a helyre, amelyet az Is- struem lignórum. Extendlt
ten mutatott neki; ott ol- que manum, et arrípuit giá
tárt épite, elrendezé rajta a dium, ut immoláret filium 
fát s miután megkötözte suum. Et ecce Angelus Dó
lzsákot, a fiát, feltevé az ol- mini de caelo clamávit, di
tárra, a fa rakásra. Azzal ki- cens: Abraham, Abraham. 
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nyujt á kezét s megfogá a Qui respóndit: Adsum. Di
kardot, hogy levágja fiát. xitque ei: Non exténdas ma
De Ime, kiálta az Úr angyala num tuam super púerum, 
a mennyböl, mondván: Á b- nequ e fácias illi quidquam: 
rahám, Ábrahám. ű azt fe- nunc cognóvi, quod times 
lelé: Itt vagyok. Mondá Deum, et non pepercísti uni
'erre néki: Ne nyúljon kezed gén i to fili o tuo propter me. 
a gyermekhez s mit se esi- Levávit Abraham óculos 
nál j neki: most már tudom, suos, viditque post tergum 
hogy féled az Istent s ked- arietem inter vepres haerén
vernért egyszülött fiadnak tem córnibus, quem assú
sem kedveztél. Felemelé mens óbtulit holocáustum 
erre Ábrahám a szemét s pro fllio. Appellavltque no
megláta maga mögött egy men loci illius, Dóminus vi
kost, mely szarvával meg- det. Unde usque hódie dl
akadt a bozótban; elhozá és citur: ln monte Dóminus 
azt áldozá fel egészen elégli vidébit. Vocávit autern An
áldozatul a fia helyett. An- gelus Dómini Abraham se
nak a helynek pedig ezt a cúndo de caelo,. dicens: Per 
nevet adá: Gondoskodik az memetípsum jurávi, d i cit 
úri Azért mondják mind- Dóminus: quia fecisti hane 
máig: A hegyen majd gon- rem, et non peperclsti fflio 
doskodik az úri Erre ismét tuo unigénita propter me: 
szólltá az úr angyala Ábra- benedicarn tibi, et multi
hámot a mennyből, mond- plicábo semen tuum sicut 
ván: Enmagamra esküszöm, steilas caeli, et vel ut aré
mondja az úr, hogy mi- nam, quae est in llttore ma
vel ezt megtetted s ked- ris: possidébit seme n tuum 
vernért egyszülött fiadnak portas inimicórum suórum, 
sem kedveztél, megáldalak \ et benedicéntur in sémine 
s megsokasítom ivadéko- tuo omnes gentes terrae, 
dat, mint az ég csillagait s quia obedísti voci meae. Re
mint a tengerpart fövenyét: vérsus est Abraham ad púe
ivadékod fogja bírni ellen- ros suos, abierúntque Bersa
ségeinek kapuit s ivadékod- bée simul, et habitávit ibi. 
ban nyer áldást a föld min-
den nemzete, mivel engedelmeskedtél szavamnak. Erre 
Ábrahám visszatére legényeihez s elmenének együtt 
Bersábéba és ott lakozék. 

K önyörögjünk."t.Hajtsunk Qrémus. "t. Flectámus gé-
térdet. ij. Álljatok föl l nu a. :ij.. Lev á te. 

Isten, minden hívő leg- Deus, fidéli um Pater sum-
főbb Atyja, ki az Igéret me, qui in toto orbe terrá-
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fiait szent kegyelmed bllsége 
által az egész föld kerek
ségén megsokasltod s a hús
véti misztériumok által es
küd szerint szolgádat Áb
rahámot, valamennyi nép 
atyjává teszed, add, hogy 
népeid méltók legyenek arra 
a kegyelemre, mellyel őket 
örökségedbe meghívtad. A 
mi Urunk 

rum, promissiónis tuae fflios 
diffúsa adoptiónis grátia 
multíplicas: et per paschále 
sacraméntum, Abraham pú
erum tuum universárum, si
cut jurásti, géntium éfficis 
patrem; da pópulis tu is 
digne ad grá ti am tuae voca
tiónis introíre. Per Dómi
num nostrum jesum Chris
tum. 

Negyedik jövendiilés. (Mózes ll. 14, 24-31 ; 15, 1.) 

/\ ma napokban: Mikor el
J-\ jött a hajnali őrállás 
ideje, Ime, rátekinte az úr a 
tűz- és felhőoszlopból az 
egyiptomiak táborára és 
megbontá hadseregOket és 
kidönté harci szekereik ke
rekeit, úgyhogy megfenek
lettek. Mondák ekkor az 
egyiptomiak :Fussunk Izrael 
elől, mert az úr harcol éret
tOk ellenünk. Mondá azon
ban azúr Mózesnek: Nyujtsd 
ki kezedet a tenger fölé,hogy 
térjenek vissza a vizek, rá az 
egyiptomiakra, harciszeke
reikre és lovasaikra. Mikor 
aztán Mózes kinyujtotta ke
zét a tenger föle, az hajnal
ban visszatére előbbi helyére 
és a vizek nekifutának a me
nekülő egyiptomiaknak s az 
úr belesodrá őket a habok 
közepébe. Igy a visszatérő 
vizek elborlták a fáraó 
egész hadseregének harci
szekereit s lovasait, kik utá
nuk nyomultak a tengerbe: 
egy sem marada meg közü
IOk. Izrael fiai azonban át-

ln diébus illis: Factum est 
in vigília matutfna, et 

ecce respiciens Dóminus su
per eastra Aegyptiórum per 
colúrnnam ignis, et nubis, 
interfécit exércitum eórum: 
et subvértit rotas cúrruum, 
ferebantúrque in profún
dum. Dixérunt ergo Ae
gyptii: Fugiámus lsraélem: 
Dóminus enim pugnat pro 
eis contra nos. Et ait Dómi
nus ad Móysen: Exténde 
manum tuam super mare, 
ut revertántur aquae ad 
Aegyptios super currus, et 
équites eórum. Cumque 
extendlsset Móyses manum 
contra mare, revérsum est 
primo dilúculo ad priórem 
Iocum: fugientibúsque Ae
gyptiis occurrérunt aquae, 
et invólvit eos Dóminus in 
médiis flúctibus. Reversae
que sunt aquae, et operu
érunt currus, et équites cunc
ti exércitus Pharaónis, qui 
sequéntes ingréssi fúerant 
mare: nec unus quidem su
pérfuit ex eis. Filii autern 
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kelének a kiszáradt tenger 
közepén, miközben a viz 
olyan volt jobbjuk és bal
juk felől, mint a köfal. Igy 
szabad/tá meg az úr azon a 
napon Izraelt az egyipto
miak kezéből. Mikor aztán 
látták a megholt egyipto
miakat a tenger partján s 
azt a nagy hatalmat, mely
lyel az úr velük elbánt,. félé 
a nép az Urat és hivének az 
úrnak és szolgájának, Mó
zesnek. Akkor éneklék Mó
zes és Izrael fiai ezt az éne
ket az úrnak, mondván: 

Böjti ének. (Ex 15, l -2.) 
Énekeljünk az úrnak, mert 
fenségeset mlvelt: lovat és 
rajtaülőt a tengerbe vetett: 
segítöm és oltalmazóm lett 
üdvösségemre.r.űazén lste
nem,hadd dicsőltem,Atyám
nak Istene, hadd magasz
talom. r. Olyan az úr, mínt 
a hősi harcos: Mindenható 
az ö neve. 

Könyörögjünk. r. Hajtsunk 
térdet. ~· Álljatok föl ! 

lsten, kinek hajdani cso
dáit korunkban is Játjuk 
tündökölni, midőn az ujjá
születés vize által a népek 
üdvösségére azt eszközlöd, 
amit erős karoddal egy nép
nek az egyiptomiak üldözé
sétől való megszabadítására 
műveltél, engedd, hogy Áb
rahám fiainak és a válasz
tott népnek méltósága az 
egész világ teljességére át
menjen. A mi Urunk. 

Israel perrexérunt per mé
dium siccí maris, et aquae 
eis erant quasi pro muro a 
dextris et a sinistris: libera
vitque Dóminus in die illa 
Israel de manu Aegyptió
rum. Et vidérunt Aegyptíos 
mórtuos super littus maris, 
et manum magnam, quam 
exercúerat Dóminus contra 
eos: timuitque pópulus Dó
minum, et eredJdérunt Dó
mino, et Móysi servo ejus. 
Tunc cécínit Móyses, et fl
lii Israel carmen hoc Dó
mino, et dixérunt: 

Tractus. (Exodi 15, l et 
2.) Cantérn us Dórnino: glo
riőse enim honorificátus est: 
equum, et ascensórem pro
jécit in mare: adjútor, et 
protéctor factus est mihi in 
salútem. r. Hic Deus meus, 
et honorificábo eum: Deus 
patris mei, et exaltábo eum. 
r. Dóminus eónterens bella: 
Dóminus nomen est illi. 

Orémus. r. Flectámus gé
nua. ~· Leváte. 

Deus, cujus antiqua mi
rácula étiarn nostris saeculis 
coruscáre sentlmus: dum 
quod uni pópulo, a perseeu
tione Aegyptiaca liberando, 
déxterae tuae poténtia con
tulísti, id in salútem gén
tium per aquam regenera
tiónis operáris : praesta ; ut 
in Abrahae fllios, et in 
lsraeliticam dignitátern to
tius mundi tránseat pleni
túdo. Per Dóminum. 
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Ötlidlk Jövendőlés. (lzaiás 54, 17; 55, 1-11.) 

Ez az úr szaigáinak örök- Haec est heréditas servó
része és az ő igazságuk rum Dómini: et justitia 

nálam, úgymond az úr. eórum apud me, dicit Dómi
Ti szomjazók, jöjjetek a vi- nus. Omnes sitiéntes venite 
zekhez mindnyájan, s akik- ad aquas : et qui non habé
nek nincsen pénzetek, sies- tis argéntum, properáte, 
se tek, vegyetek és egyetek ; érni te, et comédite: venite, 
jöjjetek, vegyetek pénz nél- émite absque argénto, et 
kül és minden ellenérték absque ulla commutatióne, 
nélkül bort és tejet. Miért vinum, et lac. Quare appén
forditjátok a pénzt arra, ditis argéntum non in pá
ami nem kenyér, és keres- nibus, et labórem vestrum 
ményeteket arra, ami jól non in saturitáte? Audite 
nem lakat? Hallgassatok, audiéntes me, et comédite 
hallgassatok reám, s akkor bonum, et delectábitur in 
jót esztek, és kövér ételek- crassitúdine ánima vestra. 
ben gyönyörködhettek. lnclináte aurem vestram, et 
Hajtsátok hozzám fülete- venite ad me : audite, et vi
ket, jöjjetek hozzám, hall- vet ánima vestra, et fériam 
gassatok ide, s akkor élni vobiscum pactum sempitér
fog lelketek ; és én . örök num, misericórdias David fi
szövetséget kötök veletek, déles. Ecce testem pópulis 
a Dávidnak megigért ál- dedi eum, ducem, ac prae
landó irgalmasság szerint. ceptórem géntibus. Ecce 
Ime tanu ul adtam őt a né- gen tem, quam nesciébas, vo
peknek, vezérü! és paran- cá bis: et gentes, quae te non 
csolóul a nemzeteknek. Ime cognovérunt, ad te current 
hivsz majd oly nemzetet, propter Dóminum Deum 
melyet nem ismertél, és tuu111, et sanetum Israel, 
nemzetek, melyek nem is quia glorificávit te, Quae
ismertek téged, hozzád siet- rite Dóminum, dum inve
nek, az úrért, a te Istened- niri potest : invocáte eum, 
ért, Izrael Szentjeért, ki dum prope est. Derellnquat 
megdicsőített téged. Keres- írnpius viam suam, et vir 
sétek az Urat, míg meg- inlquus cogitatiónes suas, 
található. Hívjátok őt se- et revertátur ad Dóminum 
gltségül, mig közel van. et miserébítur ejus, et ad 
Hagyja el útját az isten- Deum nostrum: quoniam 
telen, gondolatait a gonosz multus est ad ignoscéndum. 
férfiú, és térjen vissza az Non enim cogitatiónes meae 
úrhoz, ki megkönyörül rajta, l cogitatiónes vestrae : neque 
és Istenünkhöz, mert kész viae vestrae, viae meae, di-
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ő a megbocsátásra. Mert cit Dóminus. Quia sicut 
nem az én gondolataim a ti exaltántur caeli a terra, sic 
gondolataitok, és a ti utai- exaltátae sunt viae meae a 
tok nem az én utaim, úgy- viis vestris, et cogitatiónes 
mond az Úr. Mert amennyi- meae a cogitatiónibus ve
vel magasabbak az egek a stris. Et quómodo descéndit 
földnél, annyival magasab- imber, et nix de caelo, et il
bak az én utaírn a ti utai- luc ultra non revértitur, sed 
toknál, az én gondolataim inébriat terram, et infúndit 
a ti gondolataitoknál. És eam, et germináre eam fa
amint lehull a zápor és a cit, et dat semen serénti, et 
hó az égből, és oda többé panem comedénti ; sic erit 
vissza nem tér, hanem meg- verbum meum, quod egredi
itatja a földet, megöntözi étur de ore meo : non rever
és megtermékenyíti és ma- tétur ad me vácuum, sed 
got ad a magvetőnek és ke- fáciet quaecumque vólui, et 
nyeret az evőnek : úgy lesz prosperábitur in his, ad quae 
az én ígémis, mely szájam- misi illud: dicit Dóminus 
ból kimegy ; nem tér az omnípotens. 
vissza hozzám eredményte-
lenül, hanem végbeviszi mindazt, amit akarok, és végre
hajtja azt, amire küldöm: úgymond az úr, a mindenható. 

Könyörögjünk.S'.Hajtsunk Qrémus. "f. Flectámus gé-
. térdet. ~- Álljatok föl. nua. ~- Leváte. 

Örök, mindenható Isten, Omnipotens sempitérne 
szaporítsd szent neved di- Deus, multíplica in honó
csőségére azt, mit atyáink rem nóminis tui, quod pat
hitéért megígértél s terjeszd rum fidei spopondísti : et 
el az igéret fiait szent örök- promissionis filios sacra 
befogadás által, hogy ami- adoptióne diláta ; ut, quod 
nek bekövetkezéséről az ős- prióres sancti non dubita
idők szentjei nem kételked- vérunt futúrum, Ecclésia 
tek, azt Egyházad immár tua magna jam ex parte 
nagyrészt teljesültnek lássa. cognóscat implétum. Per 
A mi Urunk. Dóminum. 

Hatodik jövendölés. (Baruk 3, 9-38.) 

Halld meg, Izrael, az élet Audi Israel mandáta vi
parancsait, figyelj,hogy f\. tae : áuribus pércipe, ut 

okosságot tanulj ! Hogy van scias prudéntiam. Quid est, 
az, Izrael, hogy ellenség föl- Israel, quod in terra ini
dén vagy? Elaggottál az ide- micórum es? lnveterásti in 
gen földön, fertőzött vagy, terra aliéna, coinquinátus 
mint a halottak, azok közé es cum mórtuis : deputátus 
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számítanak, kik leszállnak es cum descendéntibus in 
az alvilágba ! Elhagytad a inférnum. Oereliquísti fon
bölcseség forrását ! Ha az tem sapiéntiae. Nam si in 
Isten útján jártál volna, via Dei ambulásses, habi
bizonnyal örökké békében tásses útique in pace sem
lakhatnál ! Tanuld meg : pitérna. Dísce ubi sit pru
hol az okosság, hol az erő, déntia, ubi sit virtus, ubi 
hol az értelem - hogy azt sit intelléctus : ut scias si
is megtanuld : hol a hosszú mul ubi sit longitúrnitas 
élet és a jólét, hol a ragyogó vitae, et victus, ubi sit 
szem és a béke? Ki ,találta lumen oculórum, et pax. 
meg annak helyét, és ki ha- Quis invénit locum ejus? et 
tolt be kincseibe? Hol van- quis intrávit in thesáuros 
nak a nemzetek fejedelmei, ejus? Ubi sunt principes 
a föld vadállatainak urai, géntium, et qui dominántur 
kik az ég madaraival ját- super béstias, quae sunt 
szanak, kik ezüstöt halmoz- super terram? qui in ávibus 
nak össze meg aranyat, caeli ludunt, qui argéntum 
amelyben bíznak az embe- thesaurlzant, et aurum, in 
rek, és amely után vég nél- quo confidunt hómines, et 
kül törtetnek? Kik ezüstért non est finis acquisitiónis 
fáradtak, érte szorgoskod- eórum? qui argéntum fábri
tak, és kiknek cselekedetei cant, et sollíciti sunt, nec 
érthetetlenek? Eltűntek ők, est invéntio óperum illó
leszálltak az alvilágba, és rum? Extermináti sunt, et 
mások léptek helyükbe. If- ad inferos descendérunt, et 
jabbak látták meg a nap- álii loco eórum surrexérunt. 
világot és laktak a földön, júvenes vidérunt lumen, et 
de a fegyelem útját nem is- habitavérunt super terram : 
merték, és nem értették meg viam autern disciplínae ig
ösvényeit ; fiaik sem tudták noravérunt, neque intellexé
felfogni, távol maradt az runt sémitas ejus, neque 
tőlük is. Nem hallottak róla fílii eórum suscepérunt eam, 
Kánaán földén, Temánban a fácie ipsárum longe facta 
sem látták. Ágár fiai, kik a est : non est audíta in terra 
földi okosságot kutatják, Chánaan, neque visa est in 
Merra és Temán kereskedői, Theman. Fílii quoque Agar, 
a mesemondók, kik kutat- qui exquírunt prudéntiam, 
ják az okosságot és az érte!- quae de terra est, negotia
met, szintén nem ismerték tóres Merrhae, et Theman, 
fel a bölcseség útját, és nem et fabulatóres, et exquisitó
gondoltak ösvényeire. 6 Iz- res prudéntiae, et intelli
rael, mily nagy az lsten géntiae : viam autern sa
háza, mily nagy az ő birto- piéntiae nesciérunt, neque 
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kának helye l Nagy és ha- : commemoráti sunt sémitas 
tártalan, fölséges és meg- ' ejus. O Israel, quam magna 
mérhetetlen l Ott vannak est domus Dei, et ingens fo
azok a hfrneves óriások, kik· cus possessiónis ejus ! Ma
az lisidőkben éltek, hatal- gnus est, et non habet fi
mas termetüek, hadakozás- nem: excélsus, et imménsus. 
hoz értök : Nem őket vá- Ibi fuérunt gigántes nomi
lasztotta ki az úr, és nem náti illi, qui ab initio fué
ők találták meg a tudás út- • runt, statúra magna, scién
ját. Elvesztek, mert nem tes bellum. Non hos elégít 
volt bölcseségük, elvesztek Dóminus, neque viam dis
a saját oktalanságuk miatt. cipllnae invenérunt : prop
Ki ment fel az égbe, hogy ; térea periérunt. Et quó
birtokba vegye, és ki hozta niam non habuérunt sa
le a fellegekből? Ki kelt át piéntiam, interiérunt prop
a tengeren, hogy reá akad- ter suam insipiéntiam. 
jon, és elhozza szlnaranyért? Quis ascéndit in caelum, et 
Nincs senki sem, ki ismer- aceépit eam, et edúxit eam 
hetné útait, sem, aki fel de núbibus? Quis transfre
tudná kutatni ösvényeit ; távit mare, et invénit illam? 
csak a Mindentudó ismeri, et áttulit illarn super aurum 
és találta meg okosságával : eléctum? Non est qui possit 
ö, ki örök id6re megalapl- scire vias ejus, neque qui 
totta a földet, és betöltötte exquirat sémitas ejus : sed 
barmokkal meg négylábú ál- qui scit univérsa, n ovi t 
latokkaL Ki elküldi a fényt, eam, et adinvénít eam pru
s az elmegyen, és ha hlvja, déntia sua: qui praeparávit 
remegve engedelmeskedik terram in aetérno témpore, 
neki. A csillagok örömmel et replévit eam pecúdibus, 
ragyognak örhelyOkön, ha et quadrupédibus: qui emlt
hlvja őket, azt mondják : tit lumen, et vadit : et 
«<tt vagyunk !>> - és kész- vocávit illud, et obédit illi 
séggeLragyognak alkotójuk- in tremóre. Stellae autern 
nak. O a mi Istenünk, hozzá dedérunt lumen in custó
senki sem hasonlítható. 6 diis suis, et laetátae sunt : 
ismeri a bölcseségnek min- vocátae sunt, et dixérunt : 
den útját, s azt szolgájának, Adsumus: et luxérunt ei cum 
Jákobnak adta át, Izrael- jucunditáte, qui fecit illas. 
nek, az ő kedveltjének. Ez- Hic est Deus noster, et non 
után megjelent a földön, s aestimabitur álius advérsus 
az emberekkel társalgott. eum. Hic adinvénít omnern 

l viam disciplínae, et trádidit 
illarn Jacob púero suo, et Israel dilécto suo. Post haec 
in terris visus est, et cum hominibus conversátus est. 
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Könyörögjünk. "&'.Hajtsunk Qrémus. W. Flectámus gé-
térdet. lj!. Álljatok föl! nua. lj!. Leváte. 

Isten, ki Egyházadat a Deus,qui Ecclésiam tuam 
népek meghivása által min- semper géntium vocatióne 
denkor gyarapítod, engedd multíplicas: caneéde propí
kegyesen, hogy akiket a ke- tius; ut, quos aqua baptis
resztség vizével Iemosol, · matís ábluis, continua pro
azokat folytonos oltalmad- tectióne tueáris. Per Dó
dal oltalmazd. A mi Urunk. minum. 

Hetedik jövendölés. (Ezekiel 37, 1-14. 

A ma napokban: Lőn raj- l" diébus illis: Facta est 
J\ tam az úr keze és kive- super me manus Dómini, 
zetett az úr lelkében, és et edúxit me in spiritu Dó
letett a mező közepén, mely mini : et dimisit me in mé
telve volt csontokkal. Éli dio campi, qui erat plenus 
körülvitt engem mellettük őssibus : et circumdúxit me 
mindenfelé ;·igen nagy volt per ea in gyro : erant autern 
a számuk a mező szinén, és multa valde super táciern 
teljesen ki voltak száradva. campi, siccaque : vehemén
És mondotta nekem: Em- ter. Et dixit ad me: Fili 
berfia, vajjon életre kelnek hóminis, putásne vivent 
még ezek a csontok? És ossa ista? Et dixi : Dóminc 
mondottam : Uram, Iste- Deus, tu nosti. Et dixit ad 
nem! Te tudod ! És mon- me : Vaticináre de óssibus 
dotta nekem : Prófétálj istis : et dices eis : Ossa 
ezekről a csontokról, és árida audite verbum Dó
mondjad nekik : Ti száraz mini. Haec dicit Dóminus 
csontok, halljátok meg az Deus óssibus his : Ecce ego 
úr igéjét l Igy szól az úr intromittam in vos spiri
lsten a csontokhoz: Ime én tum, et vivétis. Et dabo 
lelket bocsátok belétek, super vos nervos, et sue
hogy életre keljetek ! És créscere fáciam super vos 
izmokat adok reátok, húst carnes, et superexténdam, 
növesztek rajtatok, bőrrel in vobis cutem : et dabo 
vonlak be, és lelket adok vobis spíritum, et vivétis, 
nektek, hogy éljetek ; és et sciétis qgia ego Dóminus. 
megtudjátok, hogy én va- Et prophetávi sicut prae
gyak az úr. Erre én prófé- céperat mihi : factus est 
táltam, amint nekem meg- autern sónitu~ prophetánte 
parancsolta ; és miközben me, et ecce commótio : et 
prófétáltam, zaj támadt és accessérunt ossa ad ossa, 
íme zúgás lőn, és egyik unumquódque ad junctú
csont a másikhoz közele- ram suam. Et vidi, et ecce 
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dett, mindegyik az ő ízüle• 
téhez. És én azt láttam, 
hogy íme rajtuk izom és hús 
nőtt, és bőr feszült ki raj
tuk, de lelkük nem volt. 
És mondotta nekem : Pró
fétálj. a léleknek ; prófétálj, 
emberfia, és mondd a lé
leknek : Igy szól az úr ls
ten : A négy szél tájékáról 
jöjj elő, lélek, és fujj ezekre 
a megöltekre, hogy új életre 
keljenek ! És prófétáltam, 
amint nekem megparan
csolta ; és beléjük szállt a 
lélek, és életre keltek ; és 
lábukra álltak, mint valami 
igen nagy sereg. És mon
dotta nekem : Emberfia, 
mindez a csont Izrael háza ; 
ők azt mondják : Kiszárad
tak csontjaink, elveszett a 
reménységünk, elvesztünk ! 
Azért prófétálj és mondjad 
nekik: Igy szól az úr lsten: 
Ime én megnyitom sírhant
jaitokat és kihozlak titeket 
sírjaitokból, én népem, és 
bevezetlek titeket Izrael föl
dére. És megtudjátok, hogy 
én vagyok az úr, amikor 
majd megnyitom sírjaitokat 
és kihozlak titeket sírhant
jaitokból, én népem ! És 
belétek adom lelkemet,hogy 
életre keljetek, és nyugodt 
lakóhelyet adok nektek föl
deiteken : úgymond az úr, 
a mindenható. 

Könyörögjü~k. P. Hajtsunk 
térdet. fi>. Álljatok föl ! 

lsten, ki minket a hús
véti misztérium megülésére 
mindkét szövetség lapjain 

super ea nervi et carnes 
ascendérunt; et exténta est 
in eis cutis désuper, et 
splritum non habébant. Et 
dixit ad me: Vaticináre ad 
splritum, vaticináre fili hó
minis, et dlces ad splritum : 
Haec dicit Dóminus Deus : 
A quátuor ventis veni spi
rítus, et insuffla super in
terféctos istos, et revivis
cant. Et prophetávi sicut 
praecéperat mihi : et ingrés
sus est in ea splritus, et 
vixérunt : steterúntque su
per pedes suos exércitus 
grandis nimis valde. Et 
dixit ad me : Fili hóminis, 
ossa haec univérsa, domus 
Israel est: ipsi dicunt: Arué
runt ossa nostra, et périit 
spes nostra, et abscissi su
mus. Proptérea vaticináre, 
et dices ad eos : Haec dicit 
Dóminus Deus: Ecce ego 
apériam túmulos vestros, 
et edúcam vos de sepúlchris 
vestris, pópulus meus : et 
indúcam vos in terram Is
rael. Et sciétis, quia ego 
Dóminus, cum aperúero se
púlchra vestra, et edúxero . 
vos de túmulis vestris, 
pópule meus : et dédero spi
ritum meum in vobis, et 
vixéritis, et requiéscere vos 
fáciam super hurnum ves
trarn : dicit Dóminus omni
potens. 

Orémus. P. Flectámus gé
nua. R. Leváte. 

Deus, qui nos ad cele
brándum paschále sacra
méntum, utriúsque testa-



A SZENT OLVASMÁNYOK 321 

tanltasz, engedd megismer
nünk irgalmasságodat, hogy 
a jelenleg nyert adományok 
a jövendő javaknak biza
lommal teljes várására buz
dltsanak. A mi Urunk. 

ménti páginis instruis : da 
nobis inteliigere misericór
diam tuam ; ut ex percep
tióne praeséntium múne
rum, firma sit exspectátio 
futurórum. Per Dóminum. 

Nyolcadik jlivendlíl~s. (lzaiás 4, 1-----6.) 

Azon a napon hét asz
szony ragad majd meg 

egy férfiút, és igy szól : A 
saját kenyerünket esszük, 
s a saját ruhánkba öltö
zünk ; csak hadd viselhes
sük nevedet, vedd le rólunk 
a gyalázatot l Azon a napon 
az úr sarjadéka ékességben 
és dicsőségben leszen, s a 
föld gyümölcse felséges le
szen, és újjonganak majd, 
kik megmaradnak Izrael
ből. És leszen, hogy mind
azt, aki Sionban megmarad, 
és jeruzsálemben életben 
marad : szentnek hívják 
majd, mindazt, aki az élők 
jegyzékében van jeruzsá
lemben. És az úr majd 
kimossa Sion leányainak 
szennyét, és jeruzsálem vér
bűnét kimossa belőle az íté
let lelkével és a tűz lelkével. 
És teremt az úr a Sion he
gyének egész helye fölé, és 
a fölé, ahol ott az ő segitsé
gét kérik, nappaira felhőt, 
és éjjelre füstöt és lobogó 
tűzhöz hasonló fényességet, 
mert minden dicsőség felett 
ott lesz az ő oltalma. És 
mint a sátor, árnyékot 
nyujt nappal a forróság el

A pprehéndent septem mu
K Ileres virum unum in 
die illa, dicéntes : Panem 
nostrum comedémus, et ves
timéntis nostris operiémur: 
tantúmmodo invocétur no
men tuum super nos, aufer 
oppróbrium nostrum. In die 
illa erit germen Dómini in 
magnificéntia, et glória, et 
fructus terrae sublímis, et 
exsultátio his, qui salváti 
fuerint de Israel. Et erit : 
Omnis qui relíctus fúerit in 
Sion, et residuus in jerú
salem, sanctus vocábitur, 
omnis qui scriptus est in 
vita in jerúsalem. Si ablúe
rit Dóminus sordes filiárum 
Sion, et sánguinem jerúsa
lem láverit de médio ejus, 
in spiritu judicii, et spiritu 
ardóris. Et creábit Dóminus 
super omnern locum montis 
Sion, et ubi invocátus est, 
nubem per diem, et fumum. 
et splendórem ignis flam
mántis in nocte : super om
nem enim glóriam protéctio, 
Et tabernáculum erit in um
bráculum diéi ab aestu, et 
in securitátem, et abscon
siónem a túrbine, et a· 
plúvia. 

len, és védelmet meg rejtek
helyet a fergeteg és az eső ellen. 

Officium. 21 
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Böjti ének. (lz. 5, 1-2.) Tractus. (ls. 5, l et 2.) 
Szölleje volt szerelmesem- Vinea facta est dilécto 
nek, igen termékeny hegy- in cornu, in loco úberi. 
tetőn. ~- És besövényezte ~. Et macériarn eireúrnde
és körülárkoita és nemes dit, et circumtódít : et plan
szölővel beültette és tornyot távit vin~am Sorec, et aedi
épitett közepén. ~. És ficávit turrím in médio ejus. 
sajtót készitett abban, mert ~. Et tórcular fodit in ea: 
a seregek Urának szőlője vinea enim Dómini Sába-
lzrael háza. oth, domus Israel est. 

Könyörögjünk.~.Hajtsunk Qrémus. ~. Flectámus gé-
térdet. ~· Álljatok fölt nua. ~- Leváte. 

lsten, ki a szent próféták Deus, qui in ómnibus Ee-
szavai által Egyházadnak clésiae tuae flliis, sanctórum 
valamennyi fiain megmutat- prophetárum voce manifes
ta d, hogy uralkodásod min- tásti, in omni loco domina
den helyén jó magvak ve- tiónis tuae satórem te bonó
tője és kiváló szőlővesszők rum séminum, et electórum 
művelője vagy; add népeid- pálmitum esse cultórem: tri
nek, kiket szőlődnek és ve- bue pópulis tuis, qui et vine
tésednek is szoktál nevezni, árum apud te nómine cen
hogy a tövisek és bojtorjá- séntur, et ségetum ; ut 
nok gyomjait magukból ki- spinárum, et tribulórum 
irtsák és bő termésre méltók squalóre resecáto, digna ef
legyenek. A mi Urunk ficiántur fruge foecúndi. Per 
Jézus Krisztus. Dóminum. 

Kilencedik jövendölés. (Mózes II, 12, l-ll. L. 273. J.) 

Könyörögjünk.~.Hajtsunk Qrémus. W. Flectámus gé-
térdet. ~. Álljatok föl. nua. ~- Leváte. 

Örök mindenható lsten, Omnipotens sempitérne 
ki minden műved elrende- Deus, qui in ómnium ópe
zésében csodálatos vagy, rum tuórum dispensatlőne 
lássák át megváltottaid, mirábilis es : intélligant 
hogy kezdetben a világ te- redémpti tui, non fuisse ex
remtése, nem volt fölsége- celléntius quod initio factus 
sebb mű, mint az, midőn az est mundus, quam quod in 
idők teljében húsvéti bárá- fine saeculórum Pascha 
nyunk, Krisztus magát föl- nostrum immolátus est 
áldozta : Ki veled él. Christus : Qui tecum. 

Tludlk jövend6Iés. (Jónás 3, 1-10.) 

!\ ma napokban : Ek!<or is-, J n d i é bus illis : Factum est 
J-\ mét szólott az Ur Jó- verbum Dómini ad Jo
náshoz, mondván : Kelj fel, nam Prophétarn secúndo, 
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menj Ninivébe, a nagy vá- dicens : Surge, et vade in · 
rosba, és hirdesd ott a szó- Niniven civitátem magnam: 
zatot, melyet majd mondok et praédica in ea praedica
neked. Felkelt erre jónás és tiónem, quam ego loquor 
elment Ninivébe az úr szava ad te. Et surréxit jonas, 
szerint. Ninive háromnapi et ábiit in Niniven juxta 
járóföldre terjedő nagy vá- verbum Dómini. Et Ninive 
ros volt. Alighogy bement erat civitas magna itínere 
jónás a városba, egynapi trium diérum. Et coepit 
járásnyira, nagy· hangon· jon as introíre in elvitátern 
hirdette : Még negyven nap, itínere diéi unius : et ela
és Ninive elpusztul ! Ninive mávit, et dixit : Adhuc 
lakói hittek az Istenben és quadraginta dies, et Ninive 
böjtöt hirdettek, és nagy- subvertétur. Et credidérunt 
jaik, kicsinyeik egyaránt viri Ninivitae in Deum : et 
szőrruhát öltöttek. És ami- praedicavérunt jejúnium, et 
kor a beszéd Ninive királyá- vesUti sunt saccis a majóre 
hoz eljutott, ö felkelt trón- usque ad minórem. Et per
járól, letette palástját, szőr- vénit verbum ad regern 
ruhába öltözött és hamuba Ninive : et surréxit de sólio 
ült. És közhírré tétette, és suo, et abjécit vestimén
megparancsolta Ninivében: tum suum a se, et indútus 
<<A királynak és főemberei- est sacco, et sedit in cínere. 
nek rendeletére ! Se ember, Et clamávit, et dixit in 
se állat, se marha, se juh Ninive ex ore regis, et prin
ne egyék és ne legeljen, és cipum ejus, dicens: Hórni
vizet se igyék! Öltsön szar- nes, et juménta, et boves, 
ruhát ember és állat, és et pécora non gustent quid
kiáltson nagy szóval az .úr- quam: nec pascántur, et 
hoz, és térjen meg kiki go- aquam non bibant. Et ope
nosz útjáról és az istentelen- riántur saccis hómines, et 
ségblíl, mely kezéhez tapad. juménta, et clament ad Dó
Ki tudja, hátha visszafordul minum in fortitúdine, et 
és megbocsát az úr, és le- convertátur vir a via sua 
lohad haragjának tüze, és maia, et ab iniquitáte, quae 
nem veszünk el 7>> És est in mánibus eórum. Quis 
látta az lsten az ő cseleke- scit, si convertátur, et ignó
deteiket, hogy megtértek seat Deus : et revertátur 
gonosz útjukról, és meg- a furóre irae suae, et non 
kegyelmezett népének az perlbimus? Et vidit Deus 
úr, a mi Istenünk. ópera eórum, quia convérsi 

sunt de.. via sua maia : et 
misértus est pópulo suo Dó
minus, Deus noster. 

21* 
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Könyörögjünk. sr. Hajtsunk 
térdet. :fl,. Álljatok föl. 

lsten, ki a különbözö né
peket neved megvallásá
ban egyesítetted, engedd 
nekünk, hogy akarjuk és 
meg is tehessük, amiket pa
rancsolsz, és így az örök 
boldogságra meghívott né
pek a hitben és jócseleke
detekben egyek legyenek. 
Ami Urunk. 

Orémus. sr. Flectámus gé
nua. :fl,. Leváte. 

Deus, qui diversitátem 
géntium in confessiéne tui 
nóminis adunásti : da no
bis, et velle, et posse quae 
praecipis; ut páputo ad 
aeternitátem vocáto, una 
sit fides méntium, et píe
tas actiónem. Per Dómi
num nostrum, jesum Chris
tum, Fílium tuum. 

Tizenegyedik jövend61és. (Mózes V. 31, 22-30.) 

Ama napokban: Mózes le
Irá az éneket s meg

tanítá reá Izrael fiait. Majd 
parancsola az úr józsué
nak, Nún fiának, mond
ván: Légy erős és bátor, 
mert te vezeted be Izrael 
fiait arra a földre, amelyet 
ígértem és én veled leszek. 
Mikor aztán Mózes teljesen 
lefrta egy könyvbe e tör
vény igéit, paranc,sola a le
vitáknak, kik az Ur szövet
ségládáját hordozzák, mond
ván: Vegyétek e könyvet és 
tegyétek az úr, a ti lstene
tek szövetségládája mellé, 
hogy ott bizonyságul szol
gáljon ellened. Ismerem 
ugyanis ellenszegülésedet és 
nyakasságodat. Még éltem
ben és veletek jártomban is 
mindig ellene szegültetek az 
úrnak: mennyivel inkább, 
ha meghalok! GyUjtsétek 
elém törzsről-törzsre vala
mennyi véneteket és elől
járótokat, hadd mondjam el 
fülük hallatára ezeket az 

In d ié bus ittis: Scripsit Móy· 
ses cánticum, et dócuit 

fllíos Israel. Praecepítque 
Dóm i n us jósue fili o Nun, et 
ait: Confortáre, et es to ro
bústus: tu enim introdúces 
filios Israel in terram, quam 
poliicitus sum, et ego ero 
tecum. Postquam ergo scri
psit Móyses verba legis 
hujus in volúmine, atque 
com p lévit: praecépit L~vl
tis, qui portábant arcarn 
foederis Dóm ini, dicens: 
Tóllite tibrum istum, et 
pónite eum in látere arcae 
foederis Dómini Dei vestri: 
ut sit ibi contra te in testi
mónium. Ego enim scio 
contentiónem tuam, et cer
vicern tuam duríssimam. 
Adhuc vivénte me, et ingre
diénte vobfscum, semper 
contentióse egfstis contra 
Dóminum: quanto magis 
cum mórtuus fúero? Con
gregáte ad me omnes majó
res natu per tribus vestras, 
atque doctóres, et loquar 
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igéket s hadd hívjam fel bi
zonyságul ellenük az eget 
és a földet, hiszen tudom, 
hogy halálom után gonoszul 
fogtok cselekedni s hamar 
letértek arról az útról, ame
lyet meghagytam néktek, 
miért is utólérnek titeket a 
bajok az idők folyamán, 
amikor azt cselekszi tek, ami 
gonosz az úr szlne előtt, 
hogy ingereljétek őt keze
tek műveivel. Erre elmondá 
Mózes Izrael egész gyüleke
zetének hallatára a követ
kező ének igéit egészen 
végig. 

Böjti ének. (Mózes V. 
32, 1-4.) Halljátok egek, 
amit szólok; hallja a föld 
szájam igéit. ~. Esőként 
csepegjen tanításom, har
matként hulljon szólásom. 
~. Úgy, mint a zápor a 
pázsitra és mint az esőcsepp 
a sarjúra; hirdetem ugyanis 
az úr nevét. f. Ismerjétek 
el lstenünk fenségét; me rt 
az lsten tel t ei tökéle
tesek és útjai mind helye
sek. ~. Hűséges az lsten, 
hamisság nincs benne, igaz 
ő és őszinte. 

Könyörögjünk.~.Hajtsunk 
, térdet. ~· Álljatok föl l 

lsten, az alázatosak föl
magasztalója s az igazak 
erőssége, ki szent szolgád 
Mózes által elrendelted, 
hogy népedet szent éne
ked zengedezése által úgy 
oktattassák, hogy ez a 
törvény ismétlése nekünk 
is irányul szolgáljon, éb-

audiéntibus eis sermónes 
istos, et invocábo contra 
eos caelum, et terram. Novi 
enim quod post mortem 
meam inique agétis, et dec
linábitis cito de via, quam 
praecépi vobis: et occúr
rent vobis maia in extrémo 
témpore, quando fecérítis 
malum in conspéctu Dó
mini, ut irritétis eum per 
ópera mánuum vestrárum. 
Locútus est ergo Móyses, 
audiénte univérso coetu 
Israel, verba cárminis hu
jus, et ad finem usque com
plévit. 

Tractus. (Deut. ;32, 1-4.) 
Atténde eaeium et Jgquar: 
et áudiat terra verba ex ore 
meo. ~. Exspectétur sicut 
plúvia elóquium meum: et 
descéndant sicut ros verba 
mea. f. Sicut írnber super 
gramen, et sicut nix super 
foenum: quia nomen Dó
mini invocábo. ~. Date 
magnitúdinem Deo nos t ro: 
Deus, vera ópera ejus, et 
omnes viae ejus judlcia. 
Y. Deus fidélis, in quo non 
est iniquitas: justus, et 
sanctus Dóminus. 

Orémus. '!. Flectámus gé
nua. ~· Leváte. 

Deus, celsitúdo humí
lium, et fortitúdo rectó
rum, qui per sanetum 
Móysen púerum tuum, ita 
erudire pópulum tuum sacri 
cárminis tui decantatióne 
volulsti, ut illa legis iterátio 
fleret étiarn nostra dir~ctio: 
éxcita in omnern justifica-
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reszd föl hatalmadat az tárum géntium plenitúdi
összes megigazult népek fölé nem poténtiam tuam, et da 
s enyhítvén fenyegetésedet, laetltiam, mitigándo terró
nyujts vigasztalást, hogy rem; ut ómnium peccátis 
mindnyájunknak bűneit tua remissióne delétis, quod 
megbocsátásoddal eltörlöd denuntiátum est in ultió
és amivel bűnhődésünkre nem, tránseat in salútem. 
feryegettél, az üdvössé-

1 
Per Dóminum nostrum je

günkre váljék. A mi Urunk. i sum Christum. 

Tizenkettedik jövendölés. (Dániel 3, 1-24.) 

A ma napokban: Nábuko- l" diébus illis: Nabuchodó
J-\ donozor király egy hat- nosor rex fecit státuam 
van könyök magas, hat kö- áJ.Jream, altitúdine cubitó
nyök széles aranyszobrot rum sexaginta, latitúdine 
készíttetett, és azt felállít- cubitórum sex, et státuit 
tatta Dúra mezején, Babi- eam in campo Dura pro
Ion tartományában. Aztán vínciae Babylónis. Itaque 
követeket küldött Nábuko- Nabuchodónosor rex misit 
donozor király, hogy gyüjt- ad congregándos sátrapas 
sék egybe a szatrapákat, a magistrátus, et júdices, du
hivatalnokokat, a birákat, ces, et tyránnos, et praeféc
a vezéreket, a fejedelmeket, tos, omnésque principes re
a főembereket és a tartomá- giónum, ut convenírent ad 
nyok összes kormányzóit, dedicatiónem státuae, quam 
hogy jöjjenek össze a szobor eréxerat Nabuchodónosor 
felavatására, melyet Nábu- rex. Tunc congregáti sunt 
kodonozor király állittatott. sátrapae, magistrátus, et 
Ekkor egybegyűltek a szat- júdices, duces, et tyránni, 
rapák, a hivatalnokok, a bl- et optimátes, qui erant in 
rák, a vezérek, a fejedelmek, potestátibus constitúti, et 
a hatalmon levő főemberek univérsi princípes regiónum, 
és a tartományok összes ut convenírent ad dedica
kormányzói, hogy együtt tiónem státuae, quam eréxe
legyenek a szobor felavatá- rat Nabuchodónosor rex. 
sán, melyet Nábukodonozor Stabant autern in conspéctu 
király állíttatott. Mikor az- státuae, quam posúerat Na
tán felálltak a szobor előtt, buchodónosor rex, et praeco 
melyet Nábukodonozor ki- clamábat valénter : Vobis 
rály állíttatott, a hírnök dicitur pópulis, trlbubus, et 
hangosan így kiáltott : Pa- linguis: ln hora, qua audi
rancs szól hozzátok, népek, éritis sónitum tubae, et 
törzsek és nyelvek ! Mihelyt fístulae, et cítharae, sam
meghalljátok a harsona, a búcae, et psaltérii, et sym-
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fuvola, a citara, a lant, a phóniae, et univérsi gé
hárfa, a koboz és a többi neris musicórum, cadéntes 
egyéb hangszer szavát, bo- adoráte státuam áuream, 
ruljatok tüstént le és imád- quam constítuit Nabucho. 
játok az aranyszobrot, me- dónosor rex. Si quis autern 
lyet Nábukodonozor király non prosírátus adoráverit, 
állittatott ! Aki pedig nem eádem hora mittétur in for
borulna le és nem imádná, nácem ignis ardéntis. ·Post 
az tüstént az égő tüzes ke- haec igitur statim ut audié
mencébe vettetik l Ettől runt omnes pópuli sónitum 
fogva tehát, mihelyt meg- tubae, fistulae, et citharae, 
hallották az összes népek a sambúcae, et psaltérii, et 
harsona, a fuvola, a citara, symphóniae, et omnis gé
a lant, a hárfa, a koboz és a neris musicórum, cadéntes 
többi egyéb hangszer szavát, omn es pópuli, tri bus, et 
tüstént leborultak az ösz- linguae adoravérunt stá
szes népek, törzsek és nyel- tuam áuream, quam con
vek, és imádták az arany- stitúerat Nabuchodónosor 
szobrot, melyet Nábukodo- rex. Statírnque in ipso térn
nozor király állíttatott. De pore aceédentes viri Chal
ugyanabban az időben legott daei accusavérunt judaeos, 
káldeus férfiak álltak elő dixerúntque Nabuchodóno
és bevádolták a zsidókat. sor regi : Rex in aetérnum 
Azt mondták Nábukodono- vive : tu rex posulsti decré
zor királynak: Király, tum, ut omnis homo, qui 
örökké élj ! Te, király, pa- audlerit sónitum tubae, fis
rancsat adtál ki, hogy min- tulae, et citharae, sambú
den ember, ki meghallja a eae, et psaltérii, et symphó
harsona, a fuvola, a cítara, niae, et univérsi géneris mu
a lant, a hárfa, a koboz és a sicórum, prostérnat se, et 
többi egyéb hangszer sza- adóret státuam áuream : si 
vát, boruljon le és imádja quis autern non prócidens 
az aranyszobrot ; aki pedig adoráverit, mittátur in for
nem borulna le és nem nácem ignis ardéntis. Sunt 
imádná, vettessék az égő ergo viri judaei, quos con
tüzes kemencébe. Nos, van- stituísti super ópera regló
nak itt zsidó férfiak, akiket nis Babylónis, Sidrach, Mi
te. Babilon tartományának ~ach, et Abdénago : viri 
ügyei fölé állítottál, Sidrák, isti contempsérunt, rex, 
Misák és Abdenágó ; ezek decrétum tuum: deos tuos 
a férfiak megvetik, király, non colunt, et státuam áu
parancsodat, nem tisztelik ream, quam erexísti, non 
isteneidet és nem imádják adórant. Tunc Nabuchodó
az aranyszobrot, melyet ál- nosor in furóre et in ira 
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líttattál. Ekkor Nábukodo- praecépit ut adduceréntur 
nozor dühében és haragjá- Sidrach, Misach et Abdé
ban megparancsolta, hogy nago :qui conféstim addúcti 
hozzák elő Sidrákot, Misá- sunt in conspéctu regis. 
kot és Abdenágót. Tüstént Pronuntiánsque Nabucho
a király színe elé vezették is dónosor rex, ait eis : Veréne 
őket. Szólott ekkor Nábu- Sidrach, Misach, et Abdé
kodonozor és mondotta ne- nago deos meos non cólitis, 
kik : Igaz-e, Sidrák, Misák et státuam áuream, quam 
és Abdenágó, hogy nem constítui, non adorátis? 
tisztelitek isteneimet és nem Nunc ergo si estis paráti, 
imádjátok az aranyszobrot, quaeúrnque hora audiéritis 
melyet állíttattam? Nos te- sónitum tubae, fístulae, 
hát vagy készen vagytok cltharae, sambúcae, et psal
arra, hogy mihelyt meghall- térii, et symphóniae, om
játok a harsona, a fuvola, nisque géneris musicórum, 
a citara, a lant, a hárfa, prostérnite vos, et adoráte 
a koboz és a többi egyéb státuam quam feci: quod si 
hangszer szavát, leborultok non adoravéritis, eádem 
és imádjátok a szobrot, me- hora mittémini in fornácem 
Jyet készlttettem, vagy pe- ignis ardéntis ; et quis est 
dig, ha nem imádjátok, tüs- Deus, qui erípiet vos de 
tént az égő tüzes kemencébe manu mea? Respondéntes 
vettetlek titeket ; és ki az az Sidrach, Misach, et Abdé
lsten, aki kezemből megsza- nago, dixérunt regi Na
badíthatna titeket? Felelte buchodónosor: Non opórtet 
és mondotta erre Sidrák, nos de hac re respondére 
Misák és Abdenágó Nábuko- tibi. Ecce enim Deus noster, 
donozor királynak : Nem quem cólimus, potest erí
szükséges, hogy mi neked pere nos de camíno ignis 
erre feleljünk, mert íme a ardéntis, et de mánibus tuis, 
mi Istenünk, akit tisztelünk, o rex, liberáre. Quod si no
ki tud ragadni minket az égő lúerit, notum sit tibi, rex, 
tüzes kemencéből és ki tud quia deos tuos non cólimus, 
szabadítani minket, ó ki~ et státuam áuream, quam 
rály, a kezedből. De ha ezt erexísti, non adorámus. 
nem akarná is, tudd meg, Tunc Nabuchodónosor re
király, hogy isteneidet ak. plétus est furóre, et aspéc
kor sem tiszteljük, és az tus faciéi illfus immutátus 
aranyszobrot, melyet állít- est super Sidrach, Misach, 
tattál, nem imádjuk. Erre et Abdénago, et praecépit, 
Nábukodonozor eltelt ha- ut succenderétur fornax 
raggal, és· arcának szfne el- séptuplum, quam succéndi 
változott Sidrák, Misák és consuéverat. Et viris for-
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Abdenágó miatt, és meg- tfssimis de exércitu suo 
parancsolta, hogy hétszerte jussit, ut ligáüs pédibus 
jobban fűtsék be a kemen- Sidrach, Misach, et Abdé
cét, mint ahogy betűteni nago, mítterent eos in for
szokták. Megparancsolta to- nácem ignis ardéntis. Et 
vábbá serege legerősebb fér- contéstim viri illi vincti, 
fiainak, hogy kötözzék meg cum braccis suis, et tiáris, 
Sidrák, Misák és Abdenágó et calceaméntis, et vésti
lábát, és vessék őket az égő bus, missi sunt in médium 
tüzes kemencébe. Azonnal fornácis ignis ardéntis: nam 
meg is kötözték e férfiakat, jússio regis urgébat: fornax 
és nadrágostul, süvegestül, autern succénsa erat nimis. 
sarustul és ruhástul bedob- Porro viros illos, qui míse
ták őket az égő tüzes ke- rant Sidrach, Missach, et 
mence közepébe. Mivel pe- Abdénago, interfécit fiam
dig a király szigorú parancsa ma ignis. Viri autern hi 
szerint a kemence igen be tres, id est, Sidrach, Mi
volt fűtve, a tűz lángja meg- sach, et Abdénago, ceci
ölte azokat a férfiakat, kik dérunt in méf;lio carnino 
Sidrákot, Mísákot és Abde- ignis ardéntis colligáti. Et 
nágót belevetették. Ez a ambulábant in médio fiam
három férfiú, azaz Sidrák, mae laudántes Deum, et 
Mísák és Abdenágó, megkö- benedicéntes Dómino. 
tözve beleesett az égő, tüzes 
kemence közepébe. Ők azonban jártak-keltek a láng 
közepette, és dícsérték az Istent és áldották az Urat. 

(Most Flectámus génua nélkül rögtön jön a könyörgés.) 

Könyörögjünk. Minden- Qrémus. Omnipotens sem
ható örök Isten, a világ pitérne Deus, spes 

egyetlen reménye, ki prófé- única mundi, qui prophetá
táid jövendölése által ki- rum tuórum praecónio 
nyilatkoztattad a jelen idők praeséntium témporum de
titkait, ébreszd föl kegyesen clarásti mystéria : auge pó
népedben a jó után való puli tui vota placátus; quia 
vágyat, mivel híveid közül in nullo fidélium, nisi ex 
senki sem haladhat semmi- tua inspiratióne, provéniunt 
féle erényben, hacsak szent quarúmlibet increménta 
ihletésed nem ösztönzi.A mi. virtútum. Per Dóminum. 

2. A keresztkat megáldása. 
(Ahol nincs keresztkút, ez az egész rész elmarad.) 

A pap violaszinti palástot ölt és ünnepélyes menetben megy 
a keresztkúthoz. Elöl viszik az égő húsvéti gyertyát, hogy vezessen 
fénye, mint a zsidókat vezette a pusztában a tűzoszlop világossága. 
A körmenetben a következő böj ti éneket éneklik : 
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Böjti ének. (Zs. 41, 2-4.) 
Amint kívánkozik a szarvas 
a forrás vizéhez, úgy kíván
kozik lelkem tehozzád, Iste
nem. r. Szomjazza lelkem 
az erős élő Istent: mikor 
jutok oda, hogy az Isten 
szfne előtt megjelenjem? 
r. Éjjel-nappal könnyem a 
kenyerem, hisz napról-napra 
azt mondják nekem: Hol 
van a te Istened? 

Tractus.(Psalm. 41, 2-4.) 
Sicut cervus desfderat ad 
fontes aquárum : ita desl
derat ánima mea ad te, 
Deus. r. Sitívit ánima mea 
ad Deum viv um: quando 
véniam, et apparébo ante 
fáciem Dei? r. Fuérunt 
mihi lácrimae meae panes 
die ac nocte, dum dfcitur 
mihi per singulos dies: Ubi 
est Deus tuus? 

A keresztkút előtt megáll a pap és mondja : 
r. Az Úr legyen veletek. r. Dóminus vobiscum. 

fl.. És a te lelkeddel. lj.. Et cum spiritu tuo. 

Könyörögjünk. Minden- Qrémus. Omnipotens sem
ható örök Isten, tekints pitérne Deus, réspice 

kegyesen újra születő néped propítius ad devotiónem pó
ájtatosságára, mely mint a puli renascéntis, qui sicut 
szarvas, vizeid forrása után cervus, aquárum tuárum 
eped: és engedd kegyesen, éxpetit fontem: et concéde 
hogy a hit utáni szomja, a propitius; ut fidei ipsfus 
keresztség misztériumában sitis, baptlsmatis mystério 
Jelkét és testé.t megszentelje., ánimam, corpúsque sanctí-
A mi Urunk. ficet. Per Dóminum. 

J!>. Amen. :fl,. Amen. 
Ezután odalép a keresztkúthoz, és mondja: 

r. Az Úr legyen veletek. 
~- És a te lelkeddel. 

Könyörögjünk. Minden
ható örök Isten, állj mel

~ettünk atyai nagy jóságod 
misztériumában, állj mellet
tünk a szentségekben; és 
küldd le az örökbefoga
-dás Lelkét, hogy újjáte
remtse az új népeket, 
melyeket neked a keresztkút 
szül; és amit most csekély
ségünk e szolgálatban, cse
lekszik teljék meg erős ha
tásával, jézus Krisztus a te 
Fiad által : Ki veled él és 

r. Dóminus vobiscum. 
:&. Et cum spiritu tuo. 

Orémus. Omnipotens sem
pitérne Deus, adésto 

magnae pietátis tuae mys
tériis, adésto sacraméntis: 
et ad recreándos novos pó
pulos, quos tibi fons bap
tfsmatis párturit, spiritum 
adoptiónis emftte; ut, quod 
nostrae humilitátis gerén
dum est ministério, virtútis 
tuae impleátur efféctu . .Per 
Dóminum nostrum jesum 
Christum Fílium tuum: Qui 
tecum vivit et regnat in 
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uralkodik a Szentlélekkell unitáte Spirítus Sancti, 
egyetemben lsten. Deus. 

(A következő részt a pa;> úgy énekli, mint a prefáclót.) 
Mindörökön örökké. Per ómnia saecula saecu-
~. Amen. fl.. Amen. [lórum. 
"1. Az úr legyen veletek. "1. Dóminus vobíscum. 
fl.. És a te lelkeddel. ~. Et cum spiritu tuo. 
"1. Emeljük föl szlvünket. "1. Sursum corda. 
~·· Fölemeltük az Úrhoz. If.. Habémusad Dóminum. 
-,.Adjunk hálát Urunk "1. Grátias agámus Dó-

Istenünknek. mino Deo nostro. 
~· Méltó és i~azságos. ~· Dignum et justum est. 

Valóban mélto és igazsá- yere dignum et justum 
gos, illő és üdvösséges, · est, aequum et salutáre, 

hogy mi neked mindenkorés nos tibi semper, et ubique 
mindenhol hálát adjunk, grátias ágere : Dómine 
szentséges úr, mindenható sancte, Pater omnipotens, 
Atya, örök lsten: Ki szent- aetérne Deus. Qui in visibili 
ségeidet láthatatlan hata- poténtia, sacramentárum 
lommal csodálatosan hat- tuórum mirablliter operáris 
hatóssá teszed: És jóllehet, efféctum: Et licet nos tan
mi ily nagy misztéríum vég- tis mystériis exsequéndis si
rehajtására méltatlanok va- mus indigni : Tu tamen 
gyunk, te mégis, kegyelmed grátiae tuae dona non dé
ajándékozását abba nem serens, étiarn ad nostras 
hagyod, hanem a mi könyör- preces, aures tuae pietátis 
gésünkre is atyai jósággal incllnas. Deus, cujus Spiri
meghallgatsz minket, lsten, tus super aquas, inter ipsa 
kinek ~elke már a világ kez- mundi primőrdia ferebátur: 
detekor a vizek fölött lebe- ut jam tunc virtútem sanc
gett, hogy a viz természete tificatiónis, aquárum na
már akkor elnyerje a meg- túra conciperet. Deus, qui 
szentelés erejét, lsten, ki a nocéntis mundi crimina, per 
vétkes világ bűneit vizzel aquas ábluens, regenera
Iemosva, már a vizözön hul- tiónis spéciem in ipsa ditú
lámaiban megmutattad az vii effusióne signásti: ut 
újjászületés előképét: hogy unius ejusdémque eleménti 
ugyanazon elem misztériuma mystério, et finis esset vi
által, mind a gonoszságok tiis, et origo virtútibus. 
véget érjenek, mind az eré- Réspice, Dómine, in fáciem 
nyek feltámadjanak, te- Ecclésiae tuae, et multi
kints, Urunk, Egyházadra l plica in ea regeneratiónes 
és sokasitsct benne újjá-l tuas, qui grátiae tuae afflu
születéseidet, aki országo- éntis impetu laetlficas civi-
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dat kiáradó kegyelmed ha- tá tem tu am: fontérnque 
talmával megörvendezteted baptismatis áperis toto orbe 
és a keresztkútat az egész terrárum géntibus innován
földkerekségen a népek meg- dis: ut tuae majestátis 
újltására megnyitod: hogy império, suma t Unigéniti 
Fölségednek parancsára l tui grátiam de Spiritu 
megkapja a Szentlélektlil Sancto. 
Egyszülötted malasztját. 
A pap keresztalakban elválasztja kezével a vizet, aztán meg

törölve kezét, folytatja: 
ű termékenyítse meg ezt Qui hane aquam regene-

az emberek újjászületésére rándis hominibus praepa
készitett vizet, isteni erejé- rátam, arcána sui númi
nek titokteljes hozzáadása nis admixtióne foecúndet: 
által; hogy megszentelést ut sanctificatióne concépta, 
nyerve, az isteni kegyelem- ab immaculáto divini fon
forrásnak öléből új teremt- tis útero, in novarn renáta 
mények szülessenek újra és creatúram, progénies cae
mennyei nemzetség merül- léstis emérgat: Et qu os aut 
jön föl; és akiket megkülön- sex us in córpore, aut aetas 
böztet vagy a nem a testre, discérnít in témpore, omnes 
vagy a kor az id ó re nézve,azo- in u nam pári at grá ti a ma
kat mindmegannyit a kegye- ter infántiam. Procui ergo 
lern, mint édesanya, egyetlen hinc, jubénte te, Dóm i ne, 
gyermeksereggészülje. Mesz- omnis spirítus immúndus 
szire távozzék tehát, Urunk, abscédat: procui tota nequl
a te parancsodra innen min- tia diabólicae fraudis ab
den tisztátalan lélek; legyen sis tat. Nihil hic loci há beat 
távol az ördögi cselszövény contráriae virtútis admlx
minden gonoszsága. Ne keve- tio: non insidiándo circúm
redhessék ide ellenséges erő; vol et: non laténdo subré
ne röpködjön leseiked ve, ne pat: non inficiéndo cor
alattomoskodjék Iappangva, rúmpat. 
ne rontson fertőzve. 

(A vizet kezével érinti.) 

Legyen e teremtmény Sit haec sancta, et in-
szent és bűntelen; ment az nocens creatúra, libera ab 
ellenség minden támadá- omni jmpugnatóris incúrsu, 
sától és tiszta minden go- et totfus nequítiae pur
noszságtávozásafolytán.Le- gáta discéssu. Sit fons vi
gyen élő forrás,újjászülő viz, v us, aqua regénerans unda 
tiszti tó hullám: hogy mind- purificans: ut omn es hoc 
azok, akik majd ebben az lavácro salutifero diluéndi, 
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üdvöthozó fúrdllben mosa- operánte in eis Spiritu 
kodnak, bennük aSzentlélek Sancto, perféctae purga
működvén, a tökéletes meg- tiónis indulgéntiam conse
tisztulás kegyelmét vegyék. quántur. 

Háromszor keresztet vet a kút fölé és mondja: 
Megáldalak tehát viznek Unde benedlco te, crea-

teremtménye, az élő 4 Is- túra aquae, per Deum 4 
ten, az igaz 4 lsten, a szent vivum, per Deum 4 ve-
4 Isten által : Isten által, rum, per Deum 4 sanetum: 
ki téged kezdetben sza- per Deum, qui te in prin
vával a szárazföldtől elvá- clpio, verbo separávit ab 
lasztott, akinek Lelke fölöt-~ árida: eu jus Spirítus super 
ted lebegett. te ferebátur. 
(Itt a vizet kezével szétválasztja sa világ négy tája felé széthinti.) 

Aki téged a paradicsomi Qui te de paradisi fonte 
forrásból fakasztott és ne- manáre fecit, et in quátuor 
ked meghagyta, hogy négy flumlnibus totarn terram 
folyamban az egész földet rigáre praecépit. Qui te in 
megöntözzed. Ki téged a desérto amáram, suavitáte 
pusztában keserűségedből indita fecit esse potábilem, 
megédesitve ihatóvá tett s et sitiénti pópulo de petra 
a szomjazó népnek a sziklá- prodúxit. Be 4 nedleo te 
ból fakasztott. Megál 4 da- et per Jesum Christum 
lak Jézus Krisztus, az ő egy- Filium e jus únicum, Dómi
szülött Fia, a mi Urunk ál- num nostrum: qui te in 
tal is; ki téged a galil.eai Can a GalíJaeae signo adrni
Kánában bámulandó csoda rábili, sua poténtia convér
által hatalmával borrá váJ- tit in vinum. Qui pédibus 
toztatott át. Ki lábával raj- super te ambulávit: et a 
tad járt és kitjános a jordán- Joánne in Jordáne in te ba p
ban benn ed JPegkeresztelt; tizátus est. Qui te una cum 
ki téged vérrel együtt oldalá- sánguine de látere suo pro
ból ontott és ki tanltványai- dúxit: et disclpulis suis jus
nak megparancsolta, hogy a sit, ut eredéntes baptiza
hivőket benned megkeresz. réntur in te, dicens: It e, 
teljék, mondván: Elmenvén, docéte omn es gentes, bap
tanltsatok minden népeket, tizántes eos in nómine Pa
megkeresztelvén őket az tris, et Fílii, et Spirítus 
Atyának és a Fiúnak és a Sancti. 
Szentléleknek nevében. 

Olvasva folytatja: 
Midőn e parancsokat meg-j Haec nobis praecépta ser

tartjuk, légy te, mindenható vántibus, tu Deus omnlpo-



334 NAGYSZOMBAT 

lsten, kegyesen velünk: te l tens, clemens adé~ tu : tu 
ihless meg jóságosan. benignus aspira. 

Háromszor keresztalakban rálehel a vízre és mondja : 
Áldd meg saját száddal Tu has slmplices aquas 

ezt az egyszerű vizet: hogy tuo ore benedicita: ut prae
a természetes tisztftáson kl- ter naturálern emundatió
vül, mielőtt a mosakodók nem, quam Javándis possunt 
testét megtisztit j a, hathatós ad hibére corpóribus, sint 
legyen a lelkek megtisztl- étiarn purificándis méntibus 
tására is. efficáces. 
Itt a pap háromszor belemártja a húsvéti gyertyát a vízbe és 

mindig magasabb hangon énekeli : 
Szálljon le a kaít tel-~ Descéndat in hane pleni

jességébe a Szentléleknek túdinem fontis, virtus Spi-
ereje. rítus Sancti. 
A gyertyát vizben tartva háromszor rálehel ~ alakban a vlzre 

és folytatja : 
És e viz teljes lényegét l Totámque hujus aquae 

termékenyltse meg az újjá- substántiam, regenerándi 
szűletés eszközléséveL foecúndat efféctu. 

Ezután kiemeli a pap a gyertyát a vízből és folytatja : 
Itt töröltessék el minden Hic ómnium peccatórum 

bűnnek szennye: itt tisztul- máculae deleántur: hic na
jon meg ez a te képedre te- túra ad írnáginem tuam 
remtett és ősi állapotának cóndita, et ad honórem sui 
méltóságába visszahelyezett reformáta principii, cunctis 
természet minden régi szeny- vetustátissqualóribus emun
nyétf51; hogy minden em- dét ur: ut omnis homo sa
ber, aki az újjászületés e craméntum hoc regenera
szentségét fölveszi, az igazi tiónis ingréssus, in verae 
ártatlanság új gyermeksé-~ innocéntiae .novam infán-
gére újjászülessék. tiam renascátur. 

(Olvasva:) 
A mi Urunk Jézus Krisz-~ Per Dóminum nostrum 

tus a te Fiad által, ki eljő Jesum Christum Fílium tu
majd eleveneket és holtakat um: Qui ventúrus est judi
és a világot tűz által meg- , cáre vivos, et mórtuos, et 
ltélni. l saeculum per ignem. 

~- Amen. ~- Amen. 
Most a pap meghinti a jelenlévőket a megszentelt vizzel, a temp
lomszolga pedig ad belőle azoknak, akik kivánnak. Azután a pap 
keresztalakban beleönt a vizbe egy keveset a keresztelendők olajá-

ból e szavakkal : 
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Szenteltessék és termé- Sanctificétur, et foecun-
kenyíttessék meg e kút az détur fons iste Oleo salútis 
üdvösség olaja által azok renascéntibus ex eo, in vi
számára, kik beWie az örök tam aetérnam. 
életre újjászületnek. l 

~- Amen. ~- Amen. 
A krizmából is önt hasonló módon, mondván : 

A mi Urunk jézus Krisz-, Infúsio Chrismatis Dó-
tus és a vigasztaló Szentlé- mini nostri jesu Christi, et 
lek krizmájának e vizbeön- Spirítus Sancti Parácliti, 
tése történjék a Szenthá-~ fiat in nómine sanctae Tri
romság nevében. ~- Amen. nitátis. ~- Amen. 
Most mindkét olajból egyszerre önt a keresztvizbe és mondja : 

A megszentelés krizmá-1 Commixtio Chrismatis 
jának, a megkenés olajának sanctificatiónis, et O lel un
és a keresztvlznek vegyülése ctiónis, et Aquae baptlsma
történjék hasonlóképpen az tis, páriter fiat in nómine 
Atyáoi<nak és a Fiúoi<nak és Pa ol< tris, et Ff ~ lii, et 
a Szent >!<léleknek nevében Spirítus ol< Sancti. 

:&. Amen. Jl.. Amen. 
Végül összekeveri az olajakat a vlzzel. 

3. A keresztség kiszolgáltatása. 

(Régente ekkor történt a keresztelés. Ma ez a legtöbb helyen, 
sajnos; elmarad. Pedig utasltás van rá, hogy ha van felnőtt attérő, 
azt lehetöen e1en a napon kereszteljék meg. De ha felnőtt nincs 
is, minden plébanián van gyermek, ki a nagyböjt utolsó hetében 
született, legalább azt kereszteljék meg ekkor. - Utana az éneke
sek előéneklik a Mindenszentek litániaját és a nép megismétli az 
egyes könyörgéseket. Közben a pap és segédlete az oltárhoz megy 

s ott arcraborul.) 
Uram, irgalmazz nekünk l Kyrie, eléison. 
Krisztus, kegyelmezz ne- Christe, eléison. 

künk! 
Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, hallgass minketl 
Krisztus, hallgass meg min-

ketl 

Kyrie, eléison. 
Christe, audi nos. 
Christe, exáudi nos. 

Pater de eaelis Deus,l 
Fili, Redémptor mundi, De-

Mennybéli Atya Isten,l 
Megvaltó Fiú Isten, 
Szentlélek úristen, 
Szentháromság egy l 

Spirítus Sancte, Deus, [us, 
Isten, Sancta Trinitas, unus Deus, 

l Irgalmazz nekünk. l Miserére nobis. 
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Szentséges szüz Mária,2 
lstennek szent anyja, 
Szüzeknek szent Szüze 
Szent Mihály, 
Szent Gábor, 
Szent Ráfael, 
Mindnyájan szent angyalok 

és föangyalok,s 
Mindnyájan dicsőült szen-

tek lelkei, 
Keresztelő Szent János, 2 
Szent József, 
Mindnyájan szent patriár-

kák és próféták,a 
Szent Péter,2 
Szent Pál, 
Szent András, 
Szent János, 
Mindnyájan szent apostolok 

és evangélisták,s 
Mindnyájan, Krisztusnak 

szent ta.nltványai, 
Szent lstván,2 

Szent Lőrinc, 
Szent Vince, 
Mindnyájan sz. vértanuk,a 
Szent Szilveszter,2 
Szent Gergely, 
Szent Ágoston, 
Mindnyájan szent püspökök 

és hitvallók,a 
Mindnyájan szent tanítók, 
Szent Antal,2 
Szent Benedek, 
Szent Domonkos, 
Szent Ferenc, 
Mindnyájan szent papok és 

leviták, B 
Mindnyájan szent szerzete

sek és remeték, 
Szent Mária Magdolna,2 

Szent Ágnes, 
2 Könyörögj érettUnk. 
3 Könyörögjetek érettünk. 

Sancta Maria, 2 
Sancta Dei Génitrix, 
Sancta Virgo virginum, 
Sancte Michael, 
Sancte Gábriel, 
Sancte Ráphael, 
Omnes sancti Angeli et Ar

chángeli,3 
Omnes sancti beatórum Spi-

rituum órdines, 
Sancte joánnes Baptlsta,t 
Sancte joseph, 
Omnes sancti Patriárchae et 

Prophétae,s 
Sancte Petre,2 
Sancte Paule, 
Sancte Andréa, 
Sancte Joánnes, 
Omnes sancti Apóstoli et 

Evangellstae,a 
Omnes sancti Disclpuli Dó-

mini, 
Sancte Stéphane,2 
Sancte Laurénti, 
Sancte Vincénti, 
Omnes sancti Mártyres,a 
Sancte Silvéster,2 
Sancte Grégori, 
Sancte Augustlne, 
Omnes sancti Pontífices et 

Confessóres, a 
Omnes sancti Doctóres, 
Sancte Antóni,2 
Sancte Benedlcte, 
Sancte Domlnice, 
Sancte Franclsce, 
Omnes sancti Sacerdőtes et 

Levitae, a 
Omnes sancti Mónachi et 

Eremitae, 

l 
Sancta Maria Magdaléna,2 
Sancta Agnes, 

2 Ora pro nobis. 
3 Oráte pro nobis. 
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Szent Cecilia,2 
Szent Ágota, 
Szent Anasztázia, 
Mindnyájan szent szűzek és 

özvegyek, 3 

lstennek minden szentjei, 
könyörögjetek érettünk. 

Légy irgalmas! Uram, ke
gyelmezz nekünk l 

Légy irgalmas! Uram, hall-
gass meg minket l 

Minden gonosztól, 4 

Minden bűntől, 

Sancta Caecília,2 
Sancta Ágatha, 
Sancta Anastásia, 
Omnes sanctae Virgines et 

Víduae,s 
Omnes Sancti et Sanctae 

Dei, intercédite pro nobis. 
Propítius esto, parce nobis 

Dóm i ne. 
Propítius esto, exáudi nos, 

Dómine. 
Ab omni malo,• 
Ab omni peccáto, 
A morte perpétua, Az örök haláltól, 

Megtestesülésed szent 
által, 

titka Per mystérium sanctae in
carnatiónis tuae, 

Eljöveteled által, Per actvéntum tuum, 
Per nativitátem tuam, Születésed által, 

Keresztséged és szent 
tölésed által, 

böj- Per baptísmum; et sanetum 
jejúnium tuum, 

Kereszted és kínszenvedé
sed által, 

Halálod és temetésed által, 

Per crucem, et passiónem 
tu am, 

Per mortem, et sepultúram 
tuam, 

Szentséges föltámadásod ál- Per sanctarn resurrectiónem 
tal, tuam, 

Csodálatos mennybemene- Per admirábilem ascensió-
teled által, nem tuam, 

A vigasztaló Szentlélek el-" Per actvéntum Spirítus San-
jövetele által, l cti Parácliti, 

Az Itélet napján, Jin die judicii, 
Mi bűnösök,& Peccatóres,5 
(Itt a papság felkel s a sekrestyébe megy s ott fehér ruhákba 

öltözik.) 
Hogy nekünk irgalmazni Ut nobis parcas.5 

méltóztassál,s 
Hogy Anyaszentegyházadat 

kormányozni és megerösf
teni méltóztassál, 
2 Könyörögj érettünk. 
3 Könyörögjetek érettünk. 
' Ments meg, Uram, minket. 
5 Kérünk téged, hallgass meg 

minket. 

Officium. 

Ut Ecclésiam tuam sanctarn 
régere, et conserváre di
gnéris, 
2 Ora pro nobis. 
3 Orate pro nobis. 
4 Libera nos, Dómine. 
5 Te rogámus, audi nos. 

22 
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Hogy a római pápát s az 
egész papi rendet a szent 
vallásban megtartani mél
tóztassál, s 

Hogy az Anyaszentegyház 
ellenségeit megalázni mél
tóztassál, 

Hogy a keresztény királyok
nak és fejedelmeknek bé
kességet és igaz egyetér
tést adni méltóztassál, 

Hogy minket szent szalgá
latodban megerősíteni és 
megtartani méltóztassál, 

Hogy minden velünk jóte
vőknek örökkévaló javai
dat adni méltóztassál, 

Hogy a földnek bő termé-
sét megadni és megtar
tani méltóztassál, 

Hogy a megholt hiveknek 
örök nyugodalmat adni 
méltóztassál, 

Hogy minket meghallgatni 
méltóztassál, 

Isten Báránya, ki elveszed a 
világ bűneit, kegyelmezz 
nekünk, Uraml 

Isten Báránya, ki elveszed a 
világ bűneit, hallgass meg 
minket, Uram l 

Isten Báránya, ki elveszed a 
világ bűneit, irgalmazz 
nekünk, Uram! 

Krisztus hallgass minket l 
Krisztus hallgass meg min

ketl 

Ut domnum apostólicum, et 
omnes ecclesiásticos órdi
nes in sancta religióne 
conserváre dignéris,s 

Ut inimicos sanctae Ecclé
siae humiliáre dignéris, 

Ut régibus et prindpibus 
christiánis pacem, et ve

. ram concórdiam don á re 
dignéris, 

Ut nosmetlpsos in tuo san
cto servítio confortáre, et 
conserváre dignéris, 

Ut ómnibus benefactóribus 
nostris sempitérna bona 
retrlbuas, 

Ut truetus terrae dare, et 
conserváre dignéris, 

ut ómnibus fidélibus defún
ctis réquiem aetérnam do
náre dignéris, 

Ut nos exaudíre dignéris. 

Agnus Dei, qui tollis pec
cáta mundi, parce nobis, 
Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis pec
cáta mundi, exáudi nos, 
Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis pec
cáta mundi, miserére no
bis. 

Christe, audi nos. 
Christe, exáudi nos. 

lll. AZ ALLELUJA·MISE. 
A mai mise az Egyház ünnepélyes dfcsérö és hálaadó áldozata 

azért, hogy a most kiosztott szentkeresztség szentségében új 
tagokka! gyarapodott. (Erröl szól a könyörgés, szentlecke, tractus.) 

s Kérünk téged, hallgass meg s Te rogámus, audi nos. 
mlnket. 
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De egyúttal az Egyház első üdvözlete a sírjából feltámadt Üdvözl
tőhöz (Alleluja, Evangélium, Prefáció, Vecsernye). Ma kiesnek 
az Introitus, Offertorium, Communio, Credo, Agnus Dei, ~ mert 
ez a mise még abból az időből való, mikor ezek nem voltak. 
A Glóritlra újra megszólalnak a harmadnapja elnémult harangok. 
Az áldozás előtt nincs békecsók, mert ma csak az újonnan meg
kereszteltek tlldoztak, ők pedig megkapták a békecsókol a keresz
teléskor. 
(A kar elénekli a Kyrie eleison-t, közben a pap az oltárhoz megy, 
elmondja a 42. zsoltárt, a könyörgést és a hozzátartozó imádságo
kat, megfüstöli az oltárt s mikor a kar befejezi az éneket, elkezdi 

a Olóriát. Utána a szokott módon folytatódik a szentmise.) 

Könyörgés. lsten, ki e Qrátio. Deus, qui hane 
szentséges éjt Urunk sacratlssimam noctem 

föltámadásának dicsőségé- glória Dominieae Resurre
vel világossá tetted, tartsd ctiónis illústras: consérva in 
fenn családod új sarjadéká- nova famlliae tuae progénie 
ban a fiúvá fogadás lelkét, adoptiónis splritum, quem 
melyben részesitett ed, hogy dedisti; ut córpore et mente 
testben és lélekben megúju l- renováti, purarn tibi exhl
ván, neked tisztán szolgál- beant servitútem. Per eúm
hasson. Ugyanazon a mi. dem Dóminum. 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Epístolae beáti Pauli 
tolnak a kolosszalakhoz irt Apóstoll ad Colossénses. 

leveléből. (3, 1-4.) (3, 1-4.) 

Testvérek: Ha feltámadta- fratres: Si consurrexlstis 
tok Krisztussal, keres- cum Christo, quae sur

sétek az odafent valókat, sum sunt quaerite, ubi Chri
ahol az Isten jobbján ülő stus est in déxtera Dei se
Krisztus vagyon. Az oda- d ens: quae sursum sunt sá
fent való dolgokat keres- pite, non quae super terram. 
sétek, ne a földieket. Hiszen Mórtui enim estis, et vita 
meghaltatok és életetek el vestra est abscóndita cum 
van . rejtve Krisztussal az Christo in Deo. Cum Chri
lstenben. Amikor Krisztus, stus apparúerit, vita vestra 
a ti életetek, megjelenik, ak- tunc et vos apparébitis cum 
kor ti is megjelentek vele ipso in glória. 
együtt a dicsőségben. 
Azután a pap egyre magasabb hangon háromszor énekli : 
Alleluja ; a kar mind a háromszor ismétli, majd ezt éneklik : 

r. (Zs. 117, 1.) Magasz- r. (Ps. 117, l.) Confité
taljátok az Urat, mert jó, mini Dómino, quóniam bo
mert irgalma örökkévaló. nus: quóniam in saeculum 

misericórdia ejus. 

22* 
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(Utána folytatódik a szentmise.) 

Böjti ének. (Zs. 116, l, 2.) Tractus. (Ps. 116, 1-2.) 
Dícsérjétek az Urat mind, Laudáte Dóminum, omnes 
ti nemzetek, dicsérjétek őt gentes: et collaudáte eum, 
valamennyien népekl 1. omnes pópuli. 1. Quóniam 
Mert bőséges az ő irgalma confirmáta est super nos 
irántunk: s örökre megma- misericórdia e jus: et véritas 
rad az úr hűsége. Dómini manet in aetérnum. 

~ A szent evangéliwn sza- >i<Sequéntia sancti Evangélii 
Itasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(28, 1-7.) (28, 1-7.) 

Szombat végén pedig, véspere autern sábbati, 
mely a hét első napjára quae lucéscit in prima 

virrad, elméne Mária Mag- sábbati, venit Maria Magda
doina és a másik Mária meg- léne, et áltera Maria vidére 
nézni a sirt. És Ime, nagy sepúlchrum. Et ecce terrae
földindulás lőn; mert az Ur mótus factus est magnus. 
angyala leszálla az égből és Angelus enim Dómini de!!
odamenvén, elhengeríté a céndit de caelo: et accédens 
követ és ráült. Tekintete revólvit lápidem, et sedébat 
olyan volt, mint a villám és super eum: erat autern aspé
ruháj a, mint a hó. Az őrök ctus ejus sicut fulgur: et 
pedig tőle való félelmükben vestiméntum ejus sicut nix. 
megremegének és olyanok Prae timóre autern ejus 
lettek, mint a holtak. Meg- extérriti sunt custódes, et 
szólalván pedig az angyal, facti sunt velut mórtui. Re
mondá az asszonyoknak: Ti spóndens autern Angelus, 
ne féljetek! hiszen tudom, dixit muliéribus: Nolite ti
hogy jézust keresitek, kit mére vos: sci o enim, quod 
megfeszttettek; nincs itt, jesum, qui cruciflxus est, 
me rt feltámadott, amint quaerit is: non est hic: sur
megmondotta. jertek és lás- réxit enim, sicut dixit. Ve
sátok a helyet, ahová tették nite, et vidéte locum, ubi 
az Urat. És hamar elmenvén, pósitus erat Dóm i n us. Et 
mondjátok meg tanítványai- ci to eúntes, dicite discipulis 
nak, hogy feltámadott, és e jus, quia surréxit: et ecce 
ime, előttetek megyen G ali- praecédit vos in Galilaeam: 
leába; ott majd meglátjá- ibieum vidébitis. Ecce prae
tok őt. Ime, eleve meg- dixi vobis. 
mondtam nektek. 

Csendes imádság. Urunk, secreta. Súscipe, quaesu
kérünk, fogadd, néped mus, Dómine, preces 

könyörgéseit az áldozati/ pópuli tui, cum oblatióni· 
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adományok fölajánlásával l bus hostiárum: ut pascháH
együtt; hogy a húsvéti misz- bus initiáta mystériis, ad 
tériumok által megszentelve, aeternitátis nobis medélam, 
segitségeddel nekünk orvos- te operánte, profíciant. Per 
ságul szolgáljanak az örök- Dóminum nostrum jesum 
életre. A mi Urunk. Christum. 

Prefáció a húsvéti, 359. l. 

A pap AldozAsa utAn a vecsernye következik. Egy időben, 
ugyanis mikor az éjtszakai vigilia megszünt, délután tartották meg 
az egész nagyszombati szertartAst. Ekkor került az idő miatt meg
röviditett vecsernye a szentmisébe és megmaradt mind a mai 

napig. A kar énekli: 

Ant. Alleluja, alleluja, Ant. Allelúja, allelúja, 
alleluja. (Zs. 116, 1-2.) Di- allelúja. (Psalm. 116, 1-2.) 
csérjétek az Urat mind, ti Laudáte Dóminum, omnes 
nemzetek: * dícsérjétek őt gentes: * laudáte eum, om
valamennyien népek l me rt n es pópuli. Quóniam con
bőséges az ő irgalma irán- firmáta est super nos miseri
tunk* sörökre megmarad az córdia e jus: • et véritas Dó-
úr hűsége. mini manet in aetérnum. 

Dicsőség. Glória. 
Ant. Alleluja, alleluja, Ant. - Allelúja, allelúja, 

alleluja. allelúja. 

Ezután a miséző pap elkezdi a Magnificat antifonáját. 

Ant. (Máté 28, 1.) Szom- Ant. Véspere autern sáb-
bat végén pedig, (a kar bati. (et prosequitur cho
folytatja :) me ly a hét első ru$:) Quae lucéscit in prima 
napjára virrad,elméne Mária sábbati: venit Maria Mag
Magdolna és a másik Mária daléne, et áltera Maria, vi
megnézni a sirt. Alleluja. dére sepúlchrum, allelúja. 

Ezután következik: 

A Boldogságos Szűz Mária éneke. (Luk. 1, 46-55.) 

Magasztalja* az én lelkem 
az Urat. És örvendez az én 
szlvem *megváltó Istenem 
felett. 

Mert ránézett szolgálója 
kicsinységére; * Ime mos
tantól fogva boldognak hir
det engem minden nemzedék. 

Magnificat * ánima mea 
Dóminum. Et exultávit 
spirítus meus, * in Deo 
salutári meo. 

Quia respéxit humilitá
tem anclllae suae * ecce 
enim ex hoc beátam me 
dicent omnes generátiones. 
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Mert nagy dolgot csele
kedett nekem a Hatalmas, 
* kinek szent az éi neve. 

És irgalma nemzedékrlll
nemzedékre * azokon van, 
akik őt félik. 

Hatalmas dolgokat mű
velt karja erejével, * szét
szórta a szívök terveiben 
kevélykedőket. 

Quia fecit mihi magna 
qui potens est * et sanetum 
nomen eius. 

Et misericórdia ejus a 
progénie in progénies * ti
méntibus eum. 

Fecit poténtiam in brá
chio suo * dispérsit supér
bas mente cordis sui. 

Hatalmasokat levetett a Depósuit poténtes de 
trónról, * és kicsinyeket fel- sede * et exaltávit húmiles. 
emelt. 

Éhezőket betöltött jók- Esuriéntes implévit bonis 
kal, * és üresen bocsátott el • et divites dimisit inánes. 
gazdagokat. 

Felkarolta Izraelt, az ő Suscépit Israel púerum 
szolgáját * megemlékezvén suum * recordátus miseri-
irgalmasságáról. córdiae suae. 

Amint szólott vala atyá- Sicut locútus est ad patres 
inknak, * Ábrahámnak és nostros * Ábraham et sé-
ivadékának mindörökre. \ mini ejus in saecula. 

Dicsőség. Glória. 
Ezalatt megtömjénezik az oltárt, majd az ének befejeztével meg

ismétlik az antlfonát. Ezután mondja a misézö pap : 

l Az úr legyen veletek. l. Dóminus vobíscum. 
~· És a te lelkeddel. ~· Et cum spiritu tuo. 

Könyörögjünk. Öntsd be- Qrémus. Spi ri tum nobis, 
lénk, Urunk, szerete- Dómine, tuae caritátis 

ted lelkét; hogy akiket a infúnde: tit, qu os sacra
húsvéti szentségekkel gaz- méntis pascháJibus satiásti, 
daggá tettél, azok kegyes-~ tua fácias piet á te concórdes. 
ségedből szivükben is eggyé Per Dóminum ... in uni-
legyenek. A mi Urunk. táte ejúsdem. 

(Utána) 

l. Az úr legyen veletek, l. Dominus voblscum, 
~· És a te lelkeddel. ~· Et cum spiritu tuo. 
· Menjetek, itt az elbo- Ite, missa est, allelúja, 
csátás, alleluja, alleluja. Jl.. allelúja, Jl.. Deo gratias, al
Hála legyen Istennek, alle- lelúja, allelúja. 
luja, alleluja. 1 

(Áldás és utolsó evangélium, mint rendesen.) 
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IV. A FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS. 
A pap a szentsírhoz megy és térdenállva éneklí : 

Ébredj fel. Exsúrge. 
Kar: Miért alszol, Uram? Chor: Quare obdórmis Dó-

Ébredj fel, ne taszíts el vég- mine? Exsúrge et ne repéllas 
képen! Miért fordftod el ai- in finem: quare táciern tuam 
codat, S felejted el szoron- avértis, oblivísceris tribu
gatásunkat? Testünk a föld- latiónem nostram? Acthaesit 
höz tapadott. Kelj fel, Uram, in terra venter noster: ex
nyujts segitseget és ments súrge, Dómine, ádjuva nos 
meg minketl (Zs. 43, 23-26.) et libera nos. (Ps. 43, 23-26.) 

Ezután a pap elkezdi a 138. zsoltárt és a karral felváltva énekli: 

Uram, te megvizsgáltál és \ Dómine, probásti me, et 
ismersz engem: Tudod, ha cognovisti me: tu cogno
leülök és ha felkelek. visti sessiónem mearn, et 

Messziről érted gondola
taimat: Szemmel tartod já
rásomat és nyugvásomat. 

Előre meglátod minden 
utamat: Még nincs is a szó 
nyelvemen, 

És te, Uram, máris érted 
egészen: Eiül-hátul körül
veszel engem, És felettem 
tartod kezedet. 

Tudásod csodálatos előt
tern: S oly nagy, hogy fel 
sem érhetem! 

Hová mehetnék lelked 
elt'íl? Hová menekülhetnék 
színed elől? 

Ha felszállak az égbe, te 
ott vagy: Ha leszállok az al
világba, jelen vagy. 

Ha felölteném a hajnal 
szárnyait: S a tenger túlsó 
szélén telepedném meg: 

Ott is a te kezed lenne a 

resurrectiónern mearn. 
Intellexisti cogitatíónes 

meas de longe: sémitam me
am, et funículum meum in
vestigásti. 

Et omnes vias meas prae
vidísti: quia non est ser
mo in lingua mea. 

Ecce, Dómine, tu cogno
visti ómnia novissima, et 
antiqua: tu formásti me, et 
posuisti super me rnanum 
tu am. 

Mirábilis facta est sciéntia 
tua ex me: confortáta est, 
et non pótero ad eam. 

Quo ibo a spiritu tuo? et 
quo a fácie tua fúgiam? 

Si ascéndero in caelum, tu 
illi c es: si descéndero in in
férnum, ades. 

Si súmpsero pennas meas 
dilúculo, et habitávero in 
extrémis maris: 

Etenim illuc manus tua 
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vezérem: S a te jobbod tar
tana engem. 

Mondhatnám talán: A sö
tétség takarjon el engem: És 
éjtszaka legyen a világosság 
körülöttem, 

De a sötétség sem sötét 
neked, S az éjjel mint a nap
pal oly világos előtted: Sö
tétség és világosság előtted 
egyre megy. 

Hiszen te alkottad ve
séimet: Te szőttél engem 
anyám méhében. 

Dicsliftlek tQged, mert oly 
félelmetesen fölséges vagy: 
És lelkem nagyon jól tudja, 
mily csodálatosak alkotá
said. 

Csontom nincs rejtve elllt
ted, Te alkottál a rejtekben: 
Valómmal együtt a föld ölé
ben. 

Még alaktalan voltam, és 
szemed már látott engem, 
És könyvedbe be volt Irva 
minden: Meg voltak hatá
rozva a napok, Mikor még 
egy sem volt meg belőlük. 

Mily tiszteletreméltók 
ellittem, lsten, a te gondola
taid: Mily hatalmas a szá
muk! 

Megolvasnám őket, de 
számosabbak a fövénynél: S 
ébredésemkor ls még nálad 
lennék. 

Vajha elvesztenéd, lsten, 
a bűnösöket: Bárcsak távoz
nátok tőlem, vérengző embe
rek! 

Kik azt mondjátok gon
dolatotokban: Hiába emle
getik lik városaidat l 

dedúcet me: et tenébit me 
déxtera tua. 

Et dixi: Fórsitan ténebrae 
conculcábunt me: et nox il
luminátio mea in delíciis 
me is. 

Quia ténebrae non obs
curabúntur a te, et nox sicut 
dies illuminábitur: sicut té
nebrae ejus, ita et lumen 
ej us. 

Quia tu possedísti renes 
meos: suscefpsti me de útero 
matris meae. 

Confitébor tibi quia terri
biliter magnificátus es: mi
rabília ópera tua, et ánima 
mea cognóscit nimis. 

Non est occultátum os me
um a te, quod fecfsti in oc
cúlto: et substántia mea in 
interiőribus terrae. 

Imperféctum meum vidé
runt óculi tui, et in libro 
tuo omnes scribéntur: dies 
formabúntur, et nemo in eis. 

Mihi autern nimis honori
ficáti sunt amí ci tui, Deus: 
nimis confortátus est prin
cipátus eórum. 

Dinumerábo eos, et super 
arénam multiplicabúntur: 
exsurréxi, et adhuc sum 
tecum. 

Si occideris, Deus, pecca
tóres: viri sánguinum, decli
ná te a me: 

Quia dfcitis in cogita
tióne: Acclpient in vanitáte 
civitátes tuas. 
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Uram, ne gyűlöljem-e azo-~ Nonne qui odérunt te, Dó
kat, akik gyűlölnek téged? mine, óderam? et super ini
És ne utáljam-e ellenségei- mlcos tuos tabescébam? 
det? 

Teljes gyűlölettel gyűlö
löm őket: Ellenségeim let
tek. 

Vizsgálj meg engem, ls
ten, és ismerd meg szlve
met: Vess próbára s ismerd 
meg ösvényeimet, 

Es nézd meg, a gonoszság 
útján vagyok-e? És légy az 
örök úton vezérem. 

Dicsőség. 

Perfécto ódio óderam H
los: et inimlci facti sunt 
mihi. 

Proba me, Deus, et scito 
cor meum: intérroga me, 
et cognósce sémitas meas. 

Et vide, si via iniquitátis 
in me est: et deduc me in 
via aetérna. 

Glória Patri. 
Utána a pap megtömjénezi az Oltáriszentséget, majd kezebe 

veve, a néo felé fordul és énekli : 
Feltámadtam. l Resurréxi. 
Kar: És mégis veled va-~ Chor: Et adhuc tecum 

gyok, alleluja. Kezed raj- sum, allelúja. Posulsti super 
tam nyugszik, alleluja. Tu-~ me manum tuam, allelúja. 
dásod csodálatos, alleluja, Mirábilis facta est sciéntia 
alleluja, alleluja. tua, allelúja, allelúja, alle-

lúja. 
A pap háromszor énekli, mindig emeltebb hangon: 

Békeség nektek, én va- Pax vobis, ego sum, alle-
gyok, alleluja. Iúja. 

Kar: Ne féljetek, alleluja. Chor: Nollte timére, alfe-
lúja. 

Ezután a pap elkezdi es a nép a körmenet alatt elénekli a 
•Feltámadt Krisztus e napon• éneket. A főoltárhoz visszaérkezve, 
eléneklik a Te Deum-ot (201. 1.) aMennynek királyn~ asszor.yá-t 
(193. 1.} és a pap áldást ad az Oltáriszentséggel. 



A _s'~ENTI1MI_s'E tlENDJE. 
A pap elkészülve az oltárhoz megy ; előtte megfelelő módon 

tiszteleg ; azután keresztet vet, homlokát, mellét és két vállát 
érintve és érthető hangon mondja : 

•

z Atyának és Fiúnak l [On nómine Patris, et 
és Szentléleknek ne- Fílii, et Splritus San-
vében. Amen. l cti. Amen. 

Azután melle előtt imára tett kézzel elkezdi az antifonál : 

Bemegyek az lsten oltá-l lntrolbo ad altáre Dei. 
~h~. ! 

A ministerek felelik : 

Az Istenhez, ki ifjúi öröm-[ Ad Deum qui laetificat ju-
mel tölt el engem. ventútem meam. 

Igy mondja el a ministerekkel felváltva a következő zsoltárt: 

(Zs. 42, 1-5.) (Ps. 42, 1-5.) 

Szalgáltass nekem igazsá- ljúdica me, Deus, et di
got, Istenem, kelj vé- • scérne causam meam de 

delmére ügyemnek az isten- . gente non sancta: ab hó
telen nemzetséggel szem- mine iniquo et dolóso érue 
ben: a gonosz és álnok em- me. 
bertól szabadits meg engem. 

M. Hisz te vagy az lsten, M. Quia tu es, Deus, 
az én erősségem: miért vetsz fortitúdo mea: qua re me 
el engem? miért kell szomo- . repulísti, et quare tristis 
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rúanjárnom-kelnem?migsa- incédo, dum affllgit me ini
nyargat engem ellenségem. micus? 

P. Küldd el világosságo- S. Emltte lucern tuam, et 
dat és igazságodat: hadd veritátern tuam: ipsa me 
vezessenek és vigyenek el deduxérunt, et adduxérunt 
engem szent hegyedre s haj- in montem sanetum tuum, 
lékaidba. et in tabernácula tua. 

M. És bemegyek az lsten M. Et introibo ad altáre 
oltárához: az Istenhez, ki Dei: ad Deum qui laetifica t 
ifjúi örömmel tölt el engem. juventútem meam. 

P. És lantszóval dícsérlek S. Confitébor tibi in cl-
téged, lsten, én Istenem: t hara, Deus, Deus me us: 
miért vagy szomorú, lelkem? quare tristis es, án ima mea, 
miért háborgatsz engem? et quare contúrbas me? 

M. Bízzál az Istenben, M. Sperain Deo, quóniam 
me rt fogom még áldani őt: adh u c confitébor illi: salu
arcom üdvösségét, az én táre vultus mei, et Deus 
Istenemet. J meus. 

P. Dicsőség az Atyának S. Glória Patri, et Fllio, 
és Fiúnak és Szentléleknek. ' et Spiritui Sancto. 

M. Miképpen volt kezdet- M. Sicut erat in principio, 
ben és van most és lesz min- et nunc, et semper: et in 
dig, mindörökkön örökké. saecula saeculórum. Amen. 
Amen. 

A pap ismétli 
Bemegyek az lsten oltá

rához. 
Jl.. Az Istenhez, ki ifj ú i 

örömmel tölt el engem. 

az antifoná t: 
Introibo ad altáre Dei. 

Jl.. Ad Deum qui laetificat 
juventútem meam. 

Keresztet vetve magára, mondja : 
r. Segitségünk az Úr ne- r. Adjutórium nostrum 

vében. in nómine Dómini. 
Jl.. Ki az eget és a földet Jl.. Qui fecit eaeium et ter-

alkotá. ram. 

Ezután kezét összeteszi és mélyen meghajolva végzi el a 
közgyónás t. 

Feketevasárnaptól Nagyszombatig bezáróan elmarad a Júdica 
me, Deus zsoltár a Glória-val, meg az antifona ismétlése. 
Ezekben tehát az In nómine Patris, Introibo, Adjutó-

rium után következik a közgyónás az alábbi módon : 
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Oyónom amindenható Is- confiteor Deo omnípo
tennek, a boldogságos, ténti, beátae Mariae 

mindenkor Szűz Máriának, semper Vírgini, beáto Mi
Szent Mihály főangyalnak, chaéli Archángelo, beáto 
Keresztelö Szent Jánosnak, joánni Baptístae, sanctis 
Szent Péter és Pál aposto- Apóstolis Petro et Pa•1lo, 
loknak, minden szentek- ómnibus Sanctis, et vobis, 
nek és nektek, testvérek: fratres: quia peccávi nimis 
hogy nagyot vétkeztem gon- cogitatióne, verbo et ó pere: 
dolattal, szóval és cseleke- [Percutit sibi pectus ter, di
dettel: [Mellét háromszor meg- cens :] mea culpa, mea culpa, 
üti, mondván :) ért vétkem, mea máxima culpa. Ideo 
én vétkem, én igen nagy precor beátam Mariam sem
vétkem. Kérem azért a boi- per VIrginem, beátum Mi
dogságos, mindenkor' Szűz chaélem Archángelum, beá
Máriát, Szent Mihály föan- tum Joánnem Baptístam, 
gy alt, Keresztelö Szent Já- sanctos Apóstol os Petrum et 
nost, Szent Péter és Pál Paulum, omnes Sanctos, et 
apostolokat, az összes szen- vos, fratres, oráre pro me 
teket, és titeket, testvérek, ad Dóminum Deum no
imádkozzatok érettem a mi strum. 
Urunkhoz, Istenünkhöz. 

A ministerek felelik : 

Irgalmazzon neked a min- Misereátur tui omnipotens 
denható Isten és bo- Deus, et, dirnissis pec

csássa meg vétkeidet és ve- cátis tuis, perdúcat te ad 
zéreljen az örök életre. vitam aetérnam. 

A pap feleli: Amen és utána felegyenesedik: 

Most a nlinisterek ismétlik el a közgyónást, de ahol a pap azt 
mondotta : vobis, fratres és vos, fratres, a ministerek azt 

mondják : tibi, pater és te, pater. 
Utána a pap összetett kezekkel megadja a feloldozás! e szavakkal: 

Irgalmazzon nektek a min-~Misereáturvestri omnipo
denható Isten, és bo- tens Deus, et, dirnissis 

csássa meg vétkeiteket és peccátis vestris, perdúcat 
vezéreljen az örök életre. \ vos ad vitam aetérnam. 

:&. Amen. :&. Amen. 
Most keresztet vet magára e szavakkal : 

Bűneinknek elengedését, l Jndulgéntiam, absolutió
föloldozását és bocsá- nem, et remissiónem pec

natát adja meg nekünk catórum nostrórum tribuat 
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a mindenható és irgalmas l nobis omnipotens et miséri-
úr. Il>· Amen. cors Dóminus. l!>. Amen. 

Meghajolva folytatja : 
"f. Isten, ha te felénk for- "f. Deus, tu convérsus vi-

dulsz, újjá éledünk. vificábis nos. 
Il>· És néped örvendeni . Il>· Et plebs tua laetábitur 

fog benned. in te. 
"f. Mutasd meg nekünk, "f. Osténde nobis, Dó-

Uram, _irgalmadat. mine, misericórdiam tu am. 
Il>· Es üdvösségedet add Il>· Et salutáre tuum da 

meg nekünk. nobis. 
"f. Uram, hallgasd meg "f. Dómine, exáudi oratió-

könyörgésemet. nem meam. 
Il>· És kiáltásom jusson Il>· Et clamor meus ad te 

eléd. véniat. 
"f. Az úr legyen veletek. l "f. Dóminus vobíscum. 
Il>· És a te lelkeddel. Il>· Et cum spiritu tuo. 

Kitárja kezét, majd ismét összeteszi, érthetően mondja: 
Orémus: és felmegy az oltárhoz, miközben magában mondja : 

Vedd el, kérünk, Urunk, !\ ufer a nobis, quaesumus, 
gonoszságainkat: hogy J-\ Dómine, iniquitátes no

a szentek szentjébe tiszta stras: ut ad Sancta sanctó
szívvel mehessünk be. A rum p uris mereámur ménti
mi Urunk, Krisztus által. bus introire. Per Christum 
Amen. Dóminum nostrum. Amen. 

Ezután összetett kezét az oltárra helyezi és meghajolva mondja: 

Kérünk téged, Urunk, Q rám us te, Dómine, per 
hogy szenteidnek, (Meg- mérita Sanctárum tuó

csókolja az oltárt középen) kik- rum (Osculatur Altare in me
nek ereklyéi itt vannak és dio) quorum reliquiae hic 
minden szentnek érdemei sunt, et ómnium Sanctárum: 
által bocsásd meg minden ut indulgére dignéris ómnia 
bűnömet. Amen. peccáta mea. Amen. 

Az ünnepi misében a celebráns az Introitus elolvasása előtt 

megáldja a tömjént e szavakkal : 
Áld ~jon meg téged az, l Ab illo bene ~ dicáris, in 

akinek tiszteletére elégsz. cujus honóre cremáberis. 
Amen. Amen. 
A diákonustól átveszi a füstölőt és megtömjénezi az oltárt 
imádkozás nélkül. Azután a diákonus visszakapja a füstölőt 

és megtömjénezi magát a celebráns!. 
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Most a pap keresztet vetve magára, elimádkozza az Introitust; 
ennek befejezése után a mlnisterekkel váltakozva mondja: 

Uram, irgalmazz nekünk. K yrie, eléison. Kyrie, elél
Uram, irgalmazz ne- son. Kyrie, eléison. 

künk. Uram, irgalmazz ne- Christe, eléison. Christe eléi
künk. Krisztus, kegyelmezz son. Christe, eléison. Kyrie, 
nekünk. Krisztus, kegyel-, eléison. Kyrie, eléison. Ky
mezz nekünk. Krisztus, ke- rie, eléison. 
gyelmezz nekünk. Uram, ir-
galmazz nekünk. Uram, irgalmazz nekünk. Uram, irgal
mazz nekünk. 

Ezután az oltár közepén kezét kitárva, majd ismét összetéve, 
fejét kissé meghajtva mondja : Glória in excélsis Deo, és össze
tett kezekkel folytatja. Amikor azt mondja: Adorámus te, 
Grátias ágimus tibi, jesu Christe, Súscipe deprecatiónem 
fejét meghajtja. A végén pedig a Cum San-cto Spiritu szavak
nál keresztet vet magára. A viola és fekete szlnben mondott 
szentmisékben, valamint a húsvéti időn kivül azokon a hétköz
napokon, amikor a vasárnapi szentmisét mondjuk, a Gloria 

elmarad. 

Dicsöség Istennek a ma- Qlória in excélsis Deo. Et 
gasságban, és békesség in terra pax hominibus 

a földön a jóakaratú embe- bonae voluntátis. Laudám us 
reknek. Dicsérünk téged. te. Benedicimus te. Adorá
Áldunk téged. Imádunk té- mus te. Glorificámus te. 
ged. Dicsöltünk téged. Hálát Grátias ágimus tibi propter 
adunk neked a te nagy dicsö- magnam glóriam tuam. Dó
ségedért, úr Isten, mennyei mine Deus, Rex caeléstis, 
Király, mindenható Atya- Deus Pater omnlpotens. Dó
isten l úr jézus Krisztus,egy- mine Fili unigén i te, jesu 
szülött Fiú. úr Isten, Isten- Christe. Dómine Deus, Ag
nekBáránya,azAtyánakFia. nus Dei, Fflius Patris. Qui 
Ki elveszed a világ bűneit, tollis peccáta mundi, mise
irgalmazz nekünk. Ki elve- rére nobis. Qui tollis peccáta 
szed a világ bűneit, fogadd el mundi, súscipe deprecatió
könyörgésünket. Ki az Atya nem nostram. Qui sedes ad 
jobbján ülsz, irgalmazz ne- déxteram Patris, miserére 
künk. Me rt egyedül te vagy a nobis. Quóniam tu sol us 
Szent, egyedül te vagy az úr, Sanctus. Tu sol us Dóm in us. 
egyedül te vagy a Magasság- Tu sol us Altissim us, jesu 
beli,jézus Krisztus. A Szent- Christe. Cum Sancto Spiritu, 
Jélekkel egyetemben,azAtya- in glória Dei Patris. Amen. 
isten dicsöségében. Amen. 
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Ezután megcsókolja az oJtárt középen és a nép felé fordulva 
mondja: 

r. Az Úr legyen veletek. l r. Dóminus vobíscum. 
}l.. És a te lelkeddel. :fl.. Et cum spiritu tuo. 

Ezután ezt mondja : Orémus és elimádkozza a könyörg~seket, 
egyet vagy többet, amint a szolgálat rendje megkívánja. Utána 
következik a szentlecke, ennek végén a ministerek ezt mondják : 

}l.. Istennek legyen hála. l :fl.. Deo grátias. 
Most következik az átvonulásra való énekek valamelyike, 
a graduale, a tractus (böjti ének), az Alleluja a verssel, vagy a 
sequentia (Unnepi ének), amint az egyházi év vagy a mise rangja 

kívánja. 

Ennek végeztével az Unnepi m!sében a diákonus Jeteszi az 
evangélium os könyvet az oltár közepére és a celebráns megáldja 
a tömjént, mint az elöbb ; ezután a diákonus az oltár előtt letérdel 

és összetett kezekkel mondja : 

T isztítsd meg szlvemet és Munda cor meum, ac lá
ajkamat, mindenható bia mea, omnipotens 

Isten; miként lzaiás p ró- . Deus, qui lábi a lsaiae Pro
féta ajkát a tüzes üszökkel phétae cálculo mundásti 
megtisztítottad: méltóztas- ignito: ita me tua grata mi
sál engem is kegyes irgal- seratióne dignáre mundáre, 
maddal megtisztítani, hogy ut sanetum Evangélium tu
szent evangéliumodat mél- um digne váleam nuntiáre. 
tón hirdethessem, a mi J Per Christum Dóminum no
Urunk Krisztus által. Amen. strum. Amen. 

Ezután elveszi a könyvet az oltárról és ismét letérdel és Igy 
kér áldást a paptól e szavakkal : 

Áldj meg engem, Urarnil jube, domne, benedicere 
A pap feleli: 

Az úr legyen szivedben és Dóminus sit in corde tuo, 
ajkadon, hogy méltón et in lábiiS tuis: ut di

és illően hirdesd evangéliu- gne et campeténter annún
mát. Az Atyának és Fiú- ties Evangélium suum: ln 
nak + és Szentléleknek ne- nómine Patris, et Filii, + et 
vében. Amen. Spirítus Sancti. Amen. 
Megkapván az áldást, megcsókolja a celebráns kezét és a 
minis terekkel, akik a tömjénezőt és a gyertyákat viszik, elmegy 
az evangélium felolvasásának a helyére. Ott megáll és összetett 

kezekkel mondja : 
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f. Az Úr legyen veletek., 
ij. És a te lelkeddel. 

Y. Dóminus voblscum. 
ij. Et cum spiritu tuo. 

Ezután jobbkezének hüvelykujjával megjelöli a könyvet és 
magát homlokfln, ajkán és mellén kis kereszttel és mondja : 

~ A szent evangéliwn sza., ~Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent N. szerint. secúndum N., sive lnítium. 

Mig a minlsterek felelik : 

Dicsöség neked, Urunk l Glória tibi, Dómine 
háromszor megtömjénezi a könyvet. Ezután felolvassa az 
evangéliumot összetett kezekkel. Ennek végeztével a szubdiflkonus 
elviszi a könyvet a celebránsnak és az megcsókolja az evangéliu-

mot ezekkel a szavakkal : 

Az evangélium szavai tö-/ Per evangélica dicta de-
rüljék el bűneinket. leántur nostra dellcta. 

Most a diákonus megtömjénezi a papot. 

Ha a pap diákonus és szubdiflkonus nélkül mutatja be a 
szentmisét, akkor most a könyvet fltviszik az oltár baloldaláról 
a jobboldalára, miközben a pap középen meghajolva és összetett 

kezekkel mondja, 

Tisztftsd meg szivemet és Munda cor meum, ac lá
ajkamat, mindenható bia mea, omnipotens 

Isten; miként lzaiás próféta Deus, qui lábia Isai ae Pro
ajkát a tüzes üszökkel meg- phétae cálculo mundásti 
tisztitottad: méltóztassál igni to: ita me tua grata mi
engem is kegyes irgalmad- seratióne dignáre mundáre, 
dal megtisztítani, hogy ut sanetum Evangélium tu
szent evangéliumodat mél- um digne váleam nuntiáre. 
tón hirdethessem, a mi Per Christum Dóminum no
Urunk Krisztus által. Amen. strum. Amen. 

Áldj meg, engem, Uram. jube, Dómine, benedícere. 
Az úr legyen szívemben és Dóminus sit in corde meo, 
ajkamon, hogy méltón és et in lábiis meis: ut digne 
illően hirdessem evangéliu- et competénter annúntiem 
mát. Amen. Evangélium suum. Amen. 

Ezután a könyv felé fordulva, összetett kezekkel mondja : 

Y. Az úr legyen veletek., r. Dóminus voblscum. 
ij. És a te lelkeddel. ij. Et cum spiritu tuo. 

Ezután megjelöli a könyvet és magflt a homlokán, ajkfln és 
mellén kis kereszttel és mondja : 
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If< A szent evangélium sza-~ If< Sequéntia sancti Evan
kasza Szent N. szerint. gélii secúndum N. 

A ministerek felelik : 
Dicsliség neked, Urunk. l Glória tibi, Dómine. 

Ezután a pap felolvassa az evangéliumot. Ennek végén a 
ministerek mondják : 

Oleséret neked, Krisztus. l Laus tibi, Christe. 
A pap pedig megcsókolja az evangéliumot, mondva : 

Az evangélium szavai tö-~ Per evangélica dicta de-
rüljék el bűneinket. leántur nostra delícta. 
Ezután· következik ha mondani kell a Credo. A pap az oltár 
közepére megy, megáll,karját kitárja, felemeli, majd összeteszi és 
mondja: Credo in unum Deum ... és folytatja összetett kezekkel. 
Amikor ezt mondja : Deum fejét a kereszt felé meghajtja. 
Ugyanigy tesz, amikor azt mondja : jesum Christum és simul 
adoratur. Ezekre a szavakra : Et incarnátus est letérdel és 
Igy marad, míg a Homo factus est szavakhoz nem ér. A végén 

Et vitam ventúri saeculi szavakra keresztet vet magára. 

Hiszek egy Istenben, credo in unum Deum. Pa
mindenható Atyában, trem omnipoténtem, fa

mennynek és földnek, min- ctórem .caeli et terrae, visi
den látható és láthatatlan bllium ómnium, et invisibl
lénynek teremtőjében. És lium. Et in unum Dóminum 
az egy úr jézus Krisztus- jesum Christum, Filium Dei 
ban, lsten egyszülött Fiá- unigénitum. Et ex Patre 
ban, ki az Atyától öröktől natum ante ómnia saecula. 
fogva született, lsten az ls- Deum de Deo, lumen de lú
tentől, világosság a világos- mine, Deum verum de Deo 
ságtól, igaz lsten az.igaz ls- vero. Génitum, non factum, 
ten től. Született, nem alkot- consubstantiálem Patri: per 
tatott, ki egylényegű az quem ómnia facta sunt.Qui 
Atyával, és aki által minden propter nos hómines, et pro
lett. Ki érettünk, emberekért p ter nostrarn sal ú tem de
és a mi üdvösségünkért le- scéndit de caelis. (Hic genu
szállott mennyekből, (Itt flectitur.) Et incarnátus est 
letérdelünk) testet öltött a de Spiritu Sancto ex María 
Szentlélek által Sz űz Máriá- l VIrgine: Et homo factus est. 
tól és emberré lett. Pontius Crucifix us étiarn pro nobis: 
Pilátus alatt érettünk meg- sub Póntio Piláto passus, et 
feszlttetett, szenvedett és el- sepúltus est. Et resurréxit 
temettetett ; harmadnapra tértia die, secúndum Scrip
az Irás szerint föltáma- túras. Et ascéndit in eae-

Officium. 23 
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dott ; és fölment a meny
nyekbe, ott ül az Atyának 
jobbja felől és ismét eljön 
dicsőséggel, hogy megitélje 
az élőket és a holtakat s 
országának nem lesz vége. 
És az elevenítő Szentlélek 
úristenben, ki az Atyá
tól és a Fiútól szárma
zik, kit az Atyával és Fiú
val együtt imádunk és di
csőítünk, ki a próféták által 
szólott. Hiszek egy szent, 
katholikus apostoli Anya
szentegyházat. Vallok egy 
keresztséget a bűnök bocsá
natára. Várom a holtak 
feltámadását és a jövendll 
örök életet. Amen. 

Ium: se det ad déxteram Pa
tris. Et Iterum ventúrus est 
cum glória judicáre vivos, 
et mórtuos: c uj us regni non 
erit finis. Et in Splritum 
Sanctum, Dóminum, et vi
vificántem: qui ex Patre, 
Filióque procédit. Qui cum 
Patre, et Fílio simul adorá
tur, et conglorificátur: qui 
locútus est per Prophétas. 
Et unam sanetam cathóli
cam et apostólicam · Ecclé
siam. Confiteor unum ba
ptísma in remissiónem pec
catórum. Et exspécto resur
rectiónem mortuórum. Et 
vitam ventúri saeculi. 
Amen. 

Ezután megcsókolja az oltárt és a nép felé fordulva mondja : 

·"8'. Az úr legyen veletek. "8'. Dóminus vobíscum. 
Jl>. És a te lelkeddel. Jl>. Et cum spiritu tuo. 

Ezután mondja : Orémus és elimfldkozza a felajánlási kör
menetre való éneket (Offertorium). Ennek végeztével ünnepi 
misében a diákonus adja át a paténflt az ostyával a celebránsnak; 
a csendesmisében pedig a pap maga veszi fel a paténát az ostyával 

és mig azt felajánlja, mondja : 

Fogadd el, szent Atya, súscipe, sancte Pater, 
mindenható örök Is- omnipotens aetérne De

ten, ezt a szeplőtelen ado- us, hane immaculátam hó
mányt, melyet én, méltat- stiam, quam ego indlgnus 
lan szolgád, felajánlok ne- fámulus tuus óffero tibi Deo 
ked, élő és igaz Istenemnek, meo vivo, et vero, pro innu
számtalan bűnömért, sérté- merabllibus peccátis, et of
seimért és hanyagságaimért: fensiónibus, et neglegéntiis 
fölajánlom minden itt kö- meis, et pro ómnibus cir
rülállókért, sőt minden ke- cumstántibus, sed et pro 
resztény hívőkért, élőkért ómnibus fidélibus christiá
és holtakért, hogy nekem és nis vivis atque defúnctis: ut 
nekik üdvösségünkre váljék mihi, et illis proflciat ad sa
az örök életre. Amen. Jútern in vitam aetérnam. 

Amen. 
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EzutAn a paténával keresztet vet és leteszi az ostyát a korpo
rAJéra. A diAkonus bort, a szubdiAkonus vizet tölt a kehelybe ; 
csendes misében mindkettőt a pap tölti be. A kehelybe keverésre 

szánt vizet a kereszt jelével megAldja és mondja : 

Isten, ki az emberi termé- Deus, qui !lumánae sub
szet méltóságát csodála- stántiae dignitátern mi

tos módon alkottad és még rabíliter condidisti, et mira
csodálatosabb módon meg- b Ilius reformásti: da nobis 
új l tottad: add, hogy e viz és per hu jus aquae et vin i my
bor misztériuma által annak stérium, e jus divinitátis esse 
istenségében részesülhes- consórtes, qui humanitátis 
sünk, aki emberségünknek nostrae fieri dignátus est 
részesévé lenni méltózta- párticeps,jesus Christ us, Fi
tott: jézus Krisztus, a te li us tu us, Dóminus noster: 
Fiad, a mi Urunk: Ki veled Qui tecum viv it et regnat in 
él és uralkodik a Szentlélek- . uni tá te Spirítus SanctiDeus: 
kel egyetemben lsten, mind- per ómnia saecula saeculó-
örökön örökké. Amen. rum. Amen. 

Most fogja a kelyhet és felajAnlása közben mondja : 

Fölajánljuk neked, Urunk, offérimus tibi, Dómine, 
az üdvösség kelyhét és cálicem salutáris, tuam 

kérjük kegyességedet, hogy deprecántes eleméntiam: ut 
isteni fölséged szine elébe a in conspéctu divinae maje
mi és az egész világ üd- státis tuae, pro nostra, et 
vösségéért édes illattal száll- totíus mundi salúte cum 
jon föl. Amen. \ odóre suavitátis ascéndat. 

Amen. 
Ezután a kehellyel keresztet vet az oltár felett és leteszi a 
kelyhet a korporáiéra és a paliával befedi. Ekkor összetett kezét 

az oltárra téve, kissé meghajolva mondja : 

Alázatos szivvel és törő- l" spiritu humilitátis, et in 
dött lélekkel fogadj el ánimo contrito suscipiá

minket, Urunk, és add, hogy mur a te, Dómine: et sic 
úgy szálljon ma eléd áldo- fiat sacrifidum nostrum in 
zatunk, hogy tessék neked, conspéctu tuo hódie, ut plá-
úr lsten. ceat tibi, Dómine Deus: 
Felegyenesedik és kitárja kezét, majd magasba emelve fel, össze
kulcsolja ; szemét is az égre emeli, majd azonnalletekint és mondja: 

Jöjj el, megszentelő, min-1 y eni, sanctificátor omní
denható, örök Isten: potens aetérne Deus: 

(Megáldja a felajAnlott. adomAnyokat.) 

23* 
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és áldd ~ meg ezt a szent l et béne ~ dic hoc sacrifl
nevednek előkészitett áldo-l cium, tuo sancto nómini 
zatot. praeparátum. 

Az ünnepi mi~ében ezután megáldja a tömjént e szavakkal : 

Szent Mihály főangyalnak, per intercessiónem beáti 
aki ott állt a tömjén- Michaélis Archángeli, 

oltár jobb oldalán és minden stantis a dextris altáris in
választottadnak közbenjá- cénsi, et ómnium electórum 
rására, kegyeskedjél, Urunk, suórum, incénsum istud d i
ezt a tömjént meg ~áldani gnétur Dóminus bene~dl
és kellemes illatként elfo- cere, et in odórem suavitális 
gadni. A mi Urunk, Krisz- acclpere. Per Christum Dó-
tus által. Amen. minum nostrum. Amen. 

Átveszi a füstölőt a diákonustól és az általános szabályoknak meg
fclelően megtömjénezi a felajánlott adományokat, e szavakkal : 

Ez az általad megáldott l neénsum istud a te bene
tömjénfüst szálljon fel dlctum, ascéndat ad te, 

hozzád, Urunk: és szálljon Dómine: et descéndat super 
le ránk a te irgalmad. nos misericórdia tua. 

Majd az oltárt tömjéneli meg, mondván : 

Szálljon illatáldozatként oirigátur, Dómine, orátio 
szined elé imádságom, . mea, sicut incénsum, in 

Uram, s kezem felemelése conspéctu tuo: elevátio mA
legyen olyan, mint az esti nuum meárum sacriflcium 
áldozat. Tégy, Uram, laka- vespertlnum. Pone, Dómine, 
tot szájamra, reteszt ajkam custódiam ori meo, et óstium 
ajtajára, hogy ne térjen szl- circumstántiae lábils meis: 
vern gonoszságra és mente- ut non decllnet cor meum in 
getvén ne mentegessem bű- verba malltiae, ad excusán
nömet. das excusatiónes in peccátis. 

Miközben a diákonusnak visszaadja a fiistölöt, mondja : 

Gyujtsa fel bennünk az Accéndat in nobis Dómi
úr az ő szeretetének nus ignem sui amóris, et 

tüzét s az örök szeretet fiammam aetérnae caritátis. 
lángját. Amen. Amen. 

Ezután a diákonus megtömjénezi a papot. 

Ezután a pap kezet mos, mondván : 
(Zs. 25, 6-12.) 
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' Artatlanok közt mosom 

kezemet: és körülve
szem oltárodat, Uram. 

Hogy halljam a dicséret 
szavát: és hirdessem minden 
csodatettedet. 

Uram, szeretem házad 
ékességét: és dicsőséged 
lakóhelyét. 

Istenem, ne veszítsd el a 
gonoszokkal lelkemet: s a 
vér embereivel éltemet. 

Kiknek kezéhez gonosz
ság tapad: és jobbjuk telve 
van megvesztegetésset 

Én azonban ártatlansá
gomban járok: ments meg 
engem, irgalmazz nekem. 

Lábam egyenes úton áll: 
a gyülekezetekben áldalak, 
Uram. 

"8'. Dicsőség az Atyának, 
Fiúnak és Szentléleknek. 

Miképen volt kezdetben 
és van most és lesz mindig: 
mindörökön örökké. Amen. 

Lavábo inter innocéntes 
manus meas: et circúm

dabo altáre tuum, Dóm in e: 
Ut áudiam vocem laudis, 

et enárrem univérsa mirabl
lia tua. 

Dómine, diléxi decórem 
dom us tuae, et loe um ·habi
tatiónis glóriae tuae. 

Ne perdas cum ímpiis, 
Deus, án i mam meam, et cum 
viris sánguinum vitam meam: 

In quorum mánibus ini
q ui tá tes sunt: déxtera eó
rum repiéta est munéribus. 

Ego autern in innocéntia 
mea ingréssus sum: rédime 
me, et miserére mei. 

Pes meus stetit in dirécto: 
in ecclésiis benedicam, te 
Dómine. 

Glória Patri, et Fllio, et 
Spiritui Sancto. 

Sicut erat in princfpio, et 
nunc, et semper: et in sae
cula saeculórum. Amen. 

(A szenvedés hetén elmarad a Glória.) 
Ezután az oltár közepén kissé meghajolva és összetett kezét 37.: 

oltárra helyezve, mondja: 

Fogadd kegyesen, Szent
háromság, ezt a felaján

lott adományt, melyet ne
ked elhoztunk a mi Urunk 
jézus Krisztus szenvedésé
nek, föltámadásának és 
mennybemenetelének emlé
kére, a boldogságos és min
denkor szűz Mária, Keresz
telő Sze n t J á nos, Sze n t Péter 
és Pál apostol, ezek és min
den szentnek tiszteletére, 
hogy nekik tiszteletükre, ne
künk pedig üdvösségünkre 

Súscipe, sancta Trinitas, 
hane oblatiónem, quam 

tibf afférimus ob memóriam 
passiónis, resurrectiónis, et 
ascensiónis jesu Christi Dó
mini nostri: et in hon ó rem 
beátae Mariae semper Virgi
nis, et beáti joánnis Baptí
stae, et sanctárum Apostoló
rum Petri et Pauli, et istó
rum, et ómnium Sanctárum: 
ut illis proflciat ad honórem, 
nobis autern ad salútem: et 
illi pro nobis intercédere 
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váljék és hogy érettünk köz- dignéntur in caelis, quorum 
benjárjanak mennyekben memóriam ágimus in terris. 
azok, akiknek emlékét üljük Per eúmdem Christum Dó
a földön. Ugyanazon Krisz-

1 
minum nostrum. Amen. 

tus, ami Urunk által. Amen. 1 
Most megcsókolja az oltArt és a nép felé fordulva kezét kitárja, 

majd összeteszi és kissé emeltebb hangon mondja : 

Imádkozzatok, testvérek, '\Qráte, fratres: ut meum ac 
hogy az én áldozatom és a vestrum sacrifidum ac

tietek elfogadható legyen a ceptábile fiat apud Deum 
mindenható Atyaisten előtt. 1 Patrem omnipoténtem. 

Aminister vagy a körülfillők felelik, egyébként maga a pap mondja: 

Fogadja el az úr kezed- s uscipiat Dóm i n us sacrifí
blil (kezemből) ezt az ci um de mán i bus tu is (vel 

áldozatot nevének dfcsére- meis) ad laudem, et glóriam 
tére és dicsőségére, a mi ja- nóminis sui, ad utilitátem 
vunkra és az egész Anya-l quoque nostram, totiúsque 
szentegyház javára. Ecclésiae suae sanctae. 

A pap halkan mondja : Amen, azután kitArt kezekkel, Oré
mus nélkül elmondja a kivfllasztott adomfinyok feletti imfld
ságokat (secreta). Ezek végeztével, érthető hangon mondja : 

M indörökön örökké. &-J per ómnia saecula saecu-
. Amen. Iórum. :fl,. Amen. 

Az tAn a kezét az oltArra helyezi és mondja: 
t. Az Úr legyen veletek. l r. Dóminus voblscum. &· 

&. Es a te lelkeddel. Et cum spiritu tuo. 
Kezét felemeli: 

r. Emeljük fel szívünket.l -<;. Sursum corda. :J!,. Ha-
:J!,. Felemeltük az Úrhoz. bémus ad Dóminum. 

Kezét összetéve és fejét meghajtva mondja: 
t. Adjunk hálát Urunk l t. Grátias agámus Dó

Istenünknek. :&· Méltó és mino Deo nostro. :fl,. Dig-
igazságos. num et justum est. 

Ezutfin kitárt kezékkel elmondja a megfelelő preftlciót s 
utána a Sanetust (360. 1.) 

A szent l(ereattről való prefáció. 

Valóban méltó és igazsá-l vere dignum et justum 
gos, illő és üdvösséges, est, aequum et salu

hogy mi neked mindenkor táre, nos tibi semper, et ubi-
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és rriindenhol hálát adjunk, 
szentséges úr, mindenható 
Atya, örök lsten, ki Krisz
tus keresztje által az embe
riség üdvösségét megalapí
tottad, hogy ahonnan a ha
lál származott, onnan élet 
támadjon, és aki a fán győ
zött, a fán győzessék le a mi 
Urunk Krisztus által, aki 
által dícsérik fölségedet az 
angyalok, imádják az ural
kodók, félik a hatalmassá
gok meg az egek és az egek 
erői és a boldog szeráfok 
egyesült dícsérettel magasz
talnak és engedd meg, ké
rünk, hogy velük egyeslive 
a mi szózatunkat, alázatos 
megvallással mondjuk: 

que grátias ágere: Dómine 
sancte, Pater omnlpotens, 
aetérne Deus: Qui salútem 
humáni géneris in ligno Cru
cis constitulsti: ut, unde 
mors oriebátur, inde vita 
resúrgeret: et qui in ligno 
vincébat, in ligno quoque 
vincerét ur: per Christum 
Dóminum nostrum. Per 
quem majestátem tuam lau
dap.t Angeli, adórant Domi
natiónes, trémunt Potestá
tes. Coeli, coelorúmque Vir
tútes, ac beáta Séraphim, 
sócia exsultatióne concéle
brant. Cum quibus et no
stras voces, ut admltti jú
beas, deprecámur, súpplici 
confessióne dicéntes : 

H liavéti prefác:J6. 

Valóban méltó és igazsá-lyere dignum et justum 
gos, illél és üdvösséges, est aequum et salutáre, 

hogy téged, Urunk, minden- Te quidem Dómine, ómni 
kor, de különösen ezen a na- témpore, sed in hac potis
pon (Nagyszombaton: éjjelen) sirnum die (in Sa bb. Sancto: 
ünnepélyesebben magasz- nocte; alias: in hoc potlssi
taljunk, amelyen a mi hús- murm gloriósius praedicáre, 
véti bárányunk, Krisztus cum Pascha nostrum immo
feláldoztatott; mert ő az lá tus est Christus. Ipse 
igazi bárány, ki elveszi a vi- enim verus est Agnus, qui 
lág bűneit, ki halálával meg- ábstulit peccáta mundi. 
semmisítette a mi (örök) ha- Qui mortem nostrarn mo
lálunkat és feltámadásával riéndo destrúxit, et vitam 
az életet visszaszerezte; resurgéndo reparávit. Et 
ezért az angyalokkal és fél- Ideo cum Angelis et Ar
angyalokkal, a trónálló és chángelis, cum Thronis, et 
uralkodó égiekkel és a meny- Dominatiónibus, cumque 
nyei seregnek egész csapa- omni milltia caeléstis ex
tával dicsélséged himnuszát ércitus, hymnum glóriae tu
énekeljük, szünet nélkül ae cánimus, sine fine dl-
zengve:. céntes: 
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A prefáció után kezét összetéve, meghajolva, a Benedictus-nál 
felegyenesedve és magára keresztet vetve mondja: 

Szent, szent, sze.nt a sere-~ sanctus, Sanctus, Sanctus 
gek Ura, Istene. Tele Dóminus, Deus Sábaoth. 

van az ég és föld a te Pleni sunt caeli et terra 
dicsőségeddel. Hozsánna a glória tua. Hosánna in ex
f!iagasságban. Áldott, ki az célsis. Benedictus, qui venit 
Ur nevében j6. Hozsanna in nómine Dómini. Hosánna 
a magasságban. in excélsis. 

A ~~ENil'MI~E I\ÁNONJA. 

A prefáció befejeztével a pap kit~rt karjAt kissé felemeli és 
utána kezét összeteszi ; közben szemét az égre emeli, de azonnal 
lesüti és az oltár elött mélyen meghajolva, kezét az oltárra téve 
mondja tovább az eucharisztikus imádságot. 

Téged ezért, legkegyesebb Te lgitur, clementlssime 
Atya,Jézus Krisztus, a te Pater, per jesum Chri

Fiad s a mi Urunk nevében stum Fílium tuum Dómi
esedezve kérünk, [Megcsókolja num nostrum, súpplíces ro
az oltárt és me Ile elött összetett gámus, ac pétimus, [osculatur 
kézzel mondja :) hogyfogadd el Altare, et junctis manibus ante 
és áldd meg [Háromszor keresz- pectus, dicit :) uti accépta fiá
tet vet a kehely és az ostya felett b eas, et benedícas, [Signat ter 
egyszerre és mondja :) ezeket az super Hostiam, et Calicem simul, 
~ajándékokat, ezeket az~ dicens :] haec ~ dona, haec 
adományokat, ezeket a ~ ~ múnera, haec ~ sancta 
szent és sértetlen áldozati sacrifieia illibáta, (Extensis 
tárgyakat, [Kitárt karokkal manibus prosequitur:) in prí
folytatja :] melyeket főképen mis, quae tibi offérimus 
a katholikus Anyaszentegy- pro Ecclésia tua sancta 
házadért neked bemuta- cathólica: quam pacíficáre, 
tunk, hogy azt az egész vilá- custodíre, adunáre, et ré
gon békében és egységben gere dignéris toto orbe 
megőrizni, megtartani és terrárum: una cum fámulo 
kormányozni méltóztassál a l tuo Papa nostro N. et An
te szolgáddal: N. pápánkkal tlstite nostro N.* et ómnibus 
és N. püspökünkkel * és a l orthodóxis, atque cathóli
katholikus apostoli hit min- eae, et apostólicae fidei cui
den igaz követőivel együtt. tóribus. 
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Megemlékezés az élőkről : 

Emlékezzél meg, Urunk, Meménto, Dómine, famu
szolgáidról és szolgálóid- lórum, famularúmque 

ról: [N. N.-rlil. összeteszi a ke- tu árum [N. et N. jungi t ma
zét és kissé imádkozik azokért, nus, orat aJiquantulum pro 
akikért imádkozni szándékozik ; quibus ora re in tendit : dein de 
utána kitárt karokkal folytatja:] manibus extensis prosequitur :] 
és minden itt jelenlevlirlil, et ómnium circumstán
kiknek hitét ismered és ál- tium, quorum tibi fides có
dozatos lelkét tudod, kikért gnita est, et nota devótio, 
neked bemutatjuk, vagy pro quibus tibi offérimus: 
akik neked bemutatják ezt vel qui tibi ófferunt hoc 
a dicsöltő áldozatot ma- sacriticium laudis, pro se, 
gu kért és minden hozzájuk suisque ómnibus: pro re
tartozókért, lelkük váltsá- demptióne animárum suá
gára, (lelki) üdvösségük, rum, pro spe salútis, et in
(testi) jólétük reményében columitátis suae: tibique 
és felajánlják neked, örök, reddunt vota sua aetérno 
élő és igaz Istennek áldo- Deo, vivo et vero. 
zati adományaikat. 

A szent cselekedet közben: 

Aszentek egyességében 
mindenekelőtt tiszte

lettel megemlékezünk a di
csőséges, mindenkoron Szűz 
Máriáról, jézus Krisztus
nak, lstenünknek és Urunk
nak szülőanyjáról, 

Communicántes, et me
móriam venerántes, in 

primis gloriósae semper 
Virginis Mariae, Genitricis 
Dei et Dómini nostri jesu 
Christi: 

Nagyszombattól Fehérvasárnap előtti szombatig: 

A szentek egyességében a mi ' Communlcántes et diem (noe
Urunk jézus J<.risztus feltáma- tem) sacratissimum (am) teleb
dásának szentséges napját (éj- rántes resurrectiónis Dómini no
szakáját) ünnepelve, mindenek- stri jesu Christi secúndum car
előtt tisztelettel megemlékezünk nem : sed et memóriam vene
a dicsőséges, mindenkoron Szűz rá n tes in prlmis gloriósae semper 
Máriáról,ugyanazon Jézus Krisz-~ Virginis Mariae, Genitricis ejús
tusnak, Istenünknek és Urunk- dem Dei et Dómini nostri jesu 
nak szülöanyjáról, Christi, 
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úgyszintén boldog aposto
laid és vértanuidról, Péter 
és Pál, András, jakab, já
nos, Tamás, jakab, Fülöp, 
Bertalan, Máté, Simon és 
Tádéról ; Linus, Klétus, 
Kelemen, Xistus, Kornél, 
Ciprián, Lllrinc, Krisogonus, 
jános és Pálról, Kozma és 
Damjánról és minden szen
tedről ; az ll érdemeikre és 
esedezéseikre add, hogy párt
fogó segítséged mindenben 
megerősítsen minket. (össze
teszi kezeit.] Ugyanazon 
Krisztus, a mi Urunk által. 
Amen. 

sed et beatórum Aposto· 
Iórum ac Mártyrum tuó
rum, Petri et Pauli, An
dréae, jacóbi, joánnis, Tho
mae, jacóbi, Philíppi, Bar
tholomaei, Matthaei, Simó
nis et Thaddaei: Li ni, Cleti, 
Cleméntis, Xysti, Cornélii, 
Cypriáni, Lauréntii, Chry
sogoni, joánnis et Pauli, 
Cosmae et Damiáni: et óm
nium Sanctárum tuórum; 
quorum méritis, precibús
que concédas, ut in ómni
bus protectiónis tuae mu
niámur auxllio. [Jungit ma
nus.] Per eúmdem Christum 
Dóminum nostrum. Amen. 

!(ezét az adományok fölé teszi és mondja : 

Szolgáidnak tehát és egy-,Hanc lgitur oblatiónem 
szersmind egész csalá- servitútis nostrae, sed 

dadnak ezt az áldozatát, et cunctae famíliae tuae, 

Nagyszombattól a következő szombatig bezáróan, egész héten 
át még hozzáadjuk : 

melyet felajánlunk neked azo
kért is,-akiket a vizből és Szent
lélekből újjáteremteni kegyes
kedtél, megadva nekik minden 
bíínök bocsánatát, 

kérünk, Urunk, fogadd meg
engesztellldötten és nap
jainkat intézd a te békéd
ben: ragadj ki minket az 
örök kárhozatból és so
rozz választottaid seregébe. 
( összeteszi kezeit. JA mi Urunk 
Krisztus által. Amen. 

quam tibi offérimus pro his quo
q u e, qu os regeneráre dignátus 
es ex aqua et Spiritu Sancto, 
tribuens eis remissiónem óm
nium peccatórum, 

quaesumus, Domine, ut pia
cátus accípias : diésque 
nostros in tua pace dispónas, 
atque ab aetérna damna
tióne nos éripi, et in electó
rum tuórum júbeas grege 
nurnerári. [Jungit manus.] Per 
Christum Dóminum no
strum. Amen. 
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Ezt az adományt kérünk, 
Isten, tedd mindenben 

[Hflromszor keresztet vet az 
adomflnyokra.] + áldottá, + 
tulaj donoddá, + érvényessé, 
szellemivé és elfogadhatóvá: 
[Egy keresztet vet az ostyAraJ 
hogy számunkra szeretett 
Fiadnak, ami Urunknak jé
zus Krisztusnak tes + tévé, 
[és egy Irereszt et vet a kehelyre,] 
és vé>J.révé váljék. [Kezét 
összeteszi.] 

Ki szenvedésének előesté
jén, [Megfogja az ostyflt] 

szent és tiszteletreméltó ke
zébe vette a kenyeret, [Sze
mét égre emeli,] fölemelte sze
mét az égre hozzád, lsten, 
mindenható Atyjához, [Fejet 
hajt,] neked hálát adva [Ke
resztet vet az ostyá.ra,] meg-I< 
áldotta, megtörte és_ tanít
ványainak adta e szavak
kal: Vegyétek és egyetek 
ebből mindnyájan: 

Q u am oblatiónem tu, De
us, in ómnibus quaesu

mus, [Signat ter super oblata,] 
bene + dictam, adscrl + 
ptam, ra + tam, rationábi
lem, acceptabilémque fá
cere dignéris: [ Signat semel 
super Hostiam,] ut nobis Cor+ 
p us, [et semel super Calicem,] 
et San + guis fiat dilectis
simi Filii tui [Jungit manus,] 
Dómini nostri jesu Christi. 

Q ui pridie quam pateré
tur, [Accipit Ho5tiam,] 

aceépit panem in sanctas, 
ac venerábiles manus suas, 
[Elevat oculos ad caelum,] et 
elevátis óculis in eaeium 
ad te Deum Patrem suum 
omnipoténtem, [Caput inclí
nat,] tibi grátias agens, [Si
gnat super Hostiam,) bene + 
dixit, fregit, deditque di
sclpulis suis, dicens: Ac
cl pite, et manducáte ex 
hoc omnes: 

Két kezébe veszi az ostyát hüvelykujjával és mutatóujjával; 
- az átváltoztatás szavait csendben, tagoltan és figyelmesen 
mondja el az ostya, illetve ha többet konszekrfll, az ostyák felett: 

MERT EZ AZ ÉN HOC EST ENIM 
TESTEM CORPUS MEUM. 

E szavak kimondása után az átvflltoztatott Ostya imádására 
térdet hajt; felkel, felmutatja a népnek (az rtltekint l), leteszi 
a korporáiéra és imfldflssal ismét térdet hajt. Ettől kezdve a 
mutató- és hüvelykujjflt nem veszi szét csak amfkor az Ostytihoz 
nyúl, egészen addig, amig le nem mossa ujjait. Ezután leveszi 

a fedöt a kehelyről és mondja : 

Hasonló módon, miután Sírnili modo postquam 
megvacsoráltak, [Két coenátum est, [Amba

kezébe fogja a kelyhet,] ezt a bus manibus accipit Calicem,] 
drága kelyhet is szent és accípiens et hunc prae-
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tiszteletreméltó kezébe vet- clárum Cálicem ln sanctas, 
te : ugyancsak rFejet hajt,] ac venerábiles manus suas: 
hálát adva neked, [Baljával i tem [Caput l nelina t,] tibi grá
a kelyhet tartja, jobbjával ke- tias agens, [Sinistra tenens 
resztet vet föléje,) meg +ál- Calicem, dextera signat super 
dotta és odaadta taní tv á- eum,] bene+ díxit, deditque 
nyalnak e szavakkal: Vegyé- discipulis suis, dicens: Ac
tek és igyatok belöle mind- cípite, et bíbite ex eo om-
nyájan : nes : 

Most mondja az átváltoztatás szavait a kehely felett, figyel
mesen, folyamatosan és csendben, közben a kelyhet kissé fel-

emelve tartja. 

MERT EZ AZ ÉN VÉ- HIC EST ENIM CALIX 
REMNEK KELYHE, AZ SÁNGUINIS MEI, NOVI 
úJ ÉS ÖRÖK SZÖVET- ET AETÉRNI TESTA
SÉGÉ, A HITNEK MISZ- MÉNTI: MYSTÉRIUM 
TÉRIUMA, MELY ÉRET- FIDEI: QUI PRO VOBIS 
TETEK ÉS SOKAKÉRT ET PRO MULTIS EF
KIONTATIK A BŰNÖK FUNDÉTUR IN REMIS-

BOCSÁNATÁRA. SIÓNEM PECCATÓRUM. 

Ezen szavak kimondása után leteszi a kelyhet a korporáiéra 
és csendben mondja : 

Valahányszor ezt cselek-, Haec quotlescúmque te
szitek, az én emlékezetemre céritis, in mei memóriam 
cselekedjétek. faciétis. 

Imádásui térdet hajt; felkel, felmutatja a népnek (az rá
tekint!), leteszi, befödi és imádásui Ismét térdet hajt. Azután 

kitárt kezekkel mondja : 

Ime ezért megemlékezünk, unde et mémores, Dó
Urunk, mi a te szolgáid és mine, nos servi tui, sed 

egyszersmind a te szent né- et plebs tua sancta, ejús
ped is, ugyanazon Krisztus- dem Christi Filii tui Dómini 
nak, a te Fiadnak, a mi nostri tam beátae passiónis, 
Urunknak boldog ·szenve- nec non et ab lnferis resur
déséről, ugyanigy halottai- rectiónis, sed et in caelos 
ból való feltámadásáról, va- gloriósae ascensiónis: offé
Iamint dicsőséges mennybe- rimus praeclárae majestáti 
meneteléről is: és bemutat- tuae de tuis donis, ac datis, 
juk magasztos Fölségednek [Junglt manus, et signat ter 
saját ajándékaidból és ado- super Hostlam, et Calicem si
mányaidból, tösszeteszi kezét, mul, dicens :] hóstiam ~ pu-
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és háromszor keresztet vet az ram,. hóstiam + sanctam, 
Ostyára és kehelyre együtt e hóstiam + immaculátam, 
szavakkal:] ezt a tiszta +ál- (Signat semel super Hostiam, 
dozatot, ezt a szent +áldo- dicens :] Panem + sanetum 
za tot, ezt a szeplőtelen +ál- vitae aetérnae, [et semel super 
dozatot, (Egyszer keresztet vet Calicem, dicens :] et Cálicem+ 
az Ostyára e szavakkal :) az J salútis perpétuae. 
örök élet szent + kenyerét, 
(és egyszer a kehelyre e szavakkal:) és az örök üdvösség+ 
kelyhét. 

Kitárt kezekkel folytatja : 

Tekints ezekre kegyesen supra quae propltio ac 
irgalmas és derűs tekin- seréno vultu respicere 

tettel: és fogadd el, mint dignéris: et accépta ha bére, 
ahogy kegyesen elfogadtad sleuti accépta habére digná
igaz szolgádnak, Ábelnek tus es múnera púeri tui ju
ajándékait, és 6satyánknak, sti Abel, et sacrifícium Pa
Ábrahámnak áldozatát: és triárchae nostri Abrahae: 
azt a szent és szepilitelen ál- et quod tibi óbtulit sum
dozatot, melyet Melkizedek, mus sacérdos tuus Melchi
a te főpapod mutatott be sedech,sanctum sacritici um, 
neked. immaculátam hóstiam. 

Mélyen meghajol és összetett kezeit az oltárra téve mondja : 

Esdve kérünk, mindenható súpplices te rogámus, 
lsten: parancsold meg, omnipotens Deus: j u be 

hogy ezt (az adományt) haec perférri per manus san
szen t angyalod keze meny- cti Angeli tui in subllme al
nyei oltárodra vigye, isteni táre tuum, in conspéctu di
Fölséged szlne elé: hogy vin ae majestátis tuae: ut 
ahányan csak (Megcsókolja az quotquot, (Osculatur Altare,] 
oltárt,) résztveszünk ez oltár ex hac altáris participatióne 
áldozatában és Fiadnak sacrosánctum Filii tui, [Jun
szentséges [Kezét összeteszi és git manus, et signat semel 
keresztet vet egyszer az Ostyára super Hostiam, et semel super 
és egyszer a kehelyre,) tes+ tét Calicem,] Cor+pus, et Sán + 
és vé+rét magunkhoz vesz- guinem sumpsérimus, (Seip
szük, [Magára is keresztet vet sum signat, dicens :) omni be
e szavakkal:) minden meny- nedictióne caelésti et grátia 
nyei áldással és kegyelem- repleámur. (Jungit manus.) 
mel elteljünk. [Kezeit össze- Per eúmdem Christum Dó
teszi.] Ugyanazon Krisztus, minum nostrum. Amen. 
a mi Urunk által. Amen. 
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Megemlékezés a holtakról. 

Emlékezzél meg, Urunk, Meménto étiam, Dómine, 
N. N. szaigáidról és famulórum, famula

szolgálóidról, kik előttünk rúmque tuárum N. et N. 
mentek hozzád a hit jelével qui nos praecessérunt cum 
és a béke álmát alusszák. signo fidei, et dórmiunt in 

, somno pacis. 

Kezét összeteszi és egy kissé imádkozik azokért a halottakért, 
akikért imádkozni szándékozott, majd kitárt kezekkel folytatja : 

Ezeknek, Urunk, és min-, Ipsis, Dómine, et ómni-
den Krisztusban elhúnyt hl- bus in Christo quiescénti
vőnek add meg, kérünk, az bus, locum refrigérii, !ucis 
enyhülés, világosság és béke et pacis, ut indúlgeas, de
helyét. [Kezét összeteszi és fe- precámur. [Jungit manus, et 
jet hajt.) Ugyanazon Krisz- caput inclinat, dicens :] Per 
tus, a mi Urunk által. eúmdem Christum Dómi-
Amen. num nostrum. Amen. 

jobbkezével mellét megüti és kissé emeltebb hangon mondja: 

N ek ünk is, ban ös [Kitárja N o bis quoque peccatóri
kezét, mint elóbb és csend- bus [Extensis manibus 

ben folytatja:] szolgáidnak, ut prius, secrete prosequitur :] 
kik irgalmad bőségében fámulis tuis, de multi
bizakodunk, juttass ke- túdine miseratiónum tuá
gyesen némi részt és kö- rum sperántibus, partem 
zösséget szent apostolaid- áJiquam et societátem do
dal és vértanuiddal: jános, náre dignéris, cum tu is san
István, Mátyás, Barnabás ctis Apóstalis et Martyribus: 
(apostolokkal), Ignác, Sán- cum joánne, Stéphano, Ma t
dor, Marcellin, Péter Feli- thla, Bárnaba, Ignátio, 
citász, Perpétua, Ágota, Alexándro, Marcellino, Pe
Luca, Ágnes, Cecilia, Anasz- tro, Felicitáte, Perpétua, 
tázia (vértanukkal) és min- Agatha, Lúcia, Agnéte, eae
den szenteddel és kérünk, cllia, Anastásia, et ómnibus 
hogy ha nem is mint érde- Sanctis tuis: intra quorum 
meink jutalmazója, hanem nos consórtium, non aesti
mint a bűnbocsánat adója, mátor mériti, sed véniae, 
bocsáss be az ő társaságuk-l quaesumus, largltor admlt
ba. [Kezét összeteszi.] Krisz- te. [Jungit manus.] Per Chri-
tus Urunk által. · stum Dóminum nostrum. 
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Ki által mind e jókat, per quem haec ómnia, 
Urunk, mindig alkotod, Dómine, semper bona 

[Keresztet vet az Ostyára és creas, (Signal tersuper Hostiam 
kehelyre egyszerre e szavakkal:] et Calicem slmul,dicens:] sanct! 
megszen ~tel ed, él te ~ted, 1 ~ ficas, vivl ~ ficas, bene 
meg~áldod és nekünk adod. ~ dícis et praestas nobis. 
Letedi a kelyhet, térdet hajt, az Ostyát hüvelykujjával és 
mutatóujjával megfogja ; baljával ezután a kelyhet tartja és jobb
jával a kehely egyik szélétől a másikig keresztet vet az Ostyával 

e szavakkal : 

Al ~ tala, és Ve ~ie, és Per ip ~ sum, et cum 
Ben ~ ne (Most magával az ip ~so, et in ip ~so, (Cum 
Ostyával két keresztet vet a ke- ipsa Hostia signat bis inter se 
hely és maga közölt e szavak- et Calicem,dicens:] est tibi Deo 
kal:] van neked mindenható Patri ~ omnipoténti, in 
~Atyaisten a Szent~iéiek- unitáte Spirítus ~ Sancti. 
kel egyetemben, (Felemeli [Eievans parum Calicem cum 
kissé a kelyhet az ostyával Hostia, dicit :] omnis honor, 
együtt és mondja :] minden et glória. 
tiszteleted és dicsőséged. 
Leteszi az Ostyát, a kelyhet befödi, térdet hajt, felkel és ért

hető hangon mondja vágy énekell : 

Mindörökön örökké. l Per ómnia saecula saecu-
&. Amen. lórum. &. Amen. 

Kezét összeteszi. 

Könyörögjünk. Üdvös pa- 1Qrémus. Praecéptis salu
rancsoiatok készteté-~ táribus móniti, et di

sére és isteni tanítással ki- vlna institutióne formáti, 
oktatva merjük imádkozni: audémus dlcere: 

Kezét kitárja. 
Miatyánk, ki vagy a Pater noster, qui es in 

mennyekben: szenteltessék eaelis: Sanctificétur nom en 
meg a te neved: jöjjön el a tuum : Advéniat regnum 
te országod: legyen meg a te tuum: Fiat volúntas tua, 
akaratod, miképen menny- sicut in caelo, et in terra. 
ben, azonképen itt a földön fianem nostrum quotidiá
is. Mindennapi kenyerünket num da nobis hódi e: Et 

. add meg nekünk ma: és bo- dimitte nobis débita nostra, 
csásd meg a mi vétkeinket, sicut et nos dirnittimus 
miképen mi is megbocsátunk debitáribus nostris. Et ne 
az ellenünk vétkezőknek: és nos indúcas in tentatiónem. 
ne vigy minket a kisértésbe. 
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Jl>. De szabadlts meg a go-l Jl>. Sed líbera nos a 
nosztól. malo. 

A pap csendben mondja : Amen. 

Azután jobbkezének mutató- és középső ujjával megfogja a 
paténá.t, felállftva az oltáron tartja és csendben mondja : 

Szabadíts meg minket, ké- Libera nos, quaesumus, 
rünk Urunk, minden Dómine, ab ómnibus 

mult, jelen és jövő bajtól: a malis, praetéritis, praesénti
boldogságos és dicsőséges, bus, et futúris: et interce
mindenkor Sz az Máriának, dén te beáta, et gloriósa sem
az lsten anyjának, Sze nt Pé- per Virgine Dei Genitrice 
ter és Pál, meg András apos- Maria, cum beátis Apóstalis 
tolaidnak és minden szent- . tuis Petro et Paulo, atque 
nek közbenjárására, (Keresz- Andréa, et ómnibus San
tet vet a paténával magára.) ctis, (Signat se cum Patena a 
adj kegyesen békét nap- fronte ad pectus,] da propltius 
jainkban: [Megcsókolja a pa- pacem in diébus nostris: (Pa
ténát,] hogy irgalmad segit- tenarn osculatur,] ut ope mise
ségével a bűntőlmindig me n- ricórdiae tuae adj úti, et a pe c
tek és minden háborltástól cáto simus semper llberi, et 
biztosak legyünk. ab omni perturbatiónesecúri. 

A paténát az Ostya alá csúsztatja, leveszi a fedőt a kehelyröl, 
térdet hajt, felkel, veszi az Ostyát és azt a kehely fölött tartva 

mindkét kezével, középen kettétöri e szavakkal : 

Ugyanazon a mi Urunk, l Per eúmdem Dóminum 
jézus Krisztus, a te Fiad nostrum jesum Christum 
által. Fílium tuum. 

Azt a felét, amelyet jobbkezében tart, leteszi a paténára. 
Azutá.n a másik részből, mely baljában maradt, letör egy részt 

e szavakkal: 

Ki veled él és uralkodik a l Qui tecum vivit et regnat 
Szentlélekkel egyetemben, in unitáte Spirítus Sancti 
lsten. Deus. 

A balkezében tartott felét az Ostyának odateszi a paténára, 
a másik féldarab mellé ; a kis részt pedig jobbjában a kehely felett 
tartja, melyet a csésze alatt, a gombnál tart és érthető hangon 

mondja vagy énekli : 

Mindörökön örökké. 
Jl>. Amen. l Per ómnia saecula saecu

lórum. :&. Amen. 
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Magával a partikulával háromszor keresztet vet a kehely felett 
e szavakkal : 

Az úr l}< békéje legyen\ Pax l}< Dómini sit l}< sem
ll< mindenkor velel}<tek. ~· per vobis l}< cum. ~· Et 
ÉS a te lelkeddel. cum spiritu tuo. 

A kis részecskét beleejti a kehelybe, csendben mondva: 
1\ mi Urunk jézus Krisz- Haec commíxtio, et con

t-\ tus testének és vérének secrátio Córporis et 
ez az egyesitése és megszen- Sánguinis Dómini nostri 
telése váljék nekünk, kik jesu Christi, fiat accipiénti
azt magunkhoz vesszük, az bus nobis in vitam actér-
örök életre. Amen. nam. Amen. 
Befedi a kelyhet, térdet hajt, felkel és a Szentség fölé hajol 
összetett kezekkel és mellét háromszor megütve, érthető hangon 

mondja: 
Isten Báránya, ki elve- Agnus Dei, qui tollis pec-

szed a világ bűneit, irgal- cá ta mundi: miserére nobis. 
mazz nekünk. 

Isten Báránya, ki elve- Agnus Dei, qui tollis pec-
szed a világ bűneit, irgal- cá ta mundi: miserére nobis. 
mazz nekünk. 

Isten Báránya, ki elve
szed a világ bűneit, adj bé
két nekünk. 

Agnus Dei, qui tollis pec
cáta mundi: dona nobis pa
cem. 

Ezután összetett kezeit az oltárra teszi és meghajolva, csendben 
mondja a következő imádságokat : 

Uram, jézus Krisztus, ki Dómine jesu Christe, qui 
azt mondottad aposto- dixísti Apóstolis tuis: 

!aidnak: Békét adok nek- Pacem relínquo vobis, pa
tek, az én békémet adom cem meam do vobis: ne re
nektek: ne tekintsd az én vét- spi ci as peccáta mea, sed fi
keimet, hanem Anyaszent- dem Ecclésíae tuae: eám
egyházad hitét: és azt jó- que secúndum voluntátem 
akaratod szerint tartsd meg tuam pacificáre et coadu
békében és egységben: Ki náre dignéris: Qui vivis et 
élsz és uralkodol, mint Isten, \ regnas Deus per ó innia sae
mindörökön örökké. Amen. cula saeculórum. Amen. 
Ha van békecsókadás, akkor a pap megcsókolja az. oltárt és a 

békét átadva mondja : 
Béke veled. j Pax tecum. ~· Et cum 
~· És a te lelkeddel. spiritu tuo. 
Officium. 24 
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Uram, jézus Krisztus, az 
éllí Isten fia, ki az 

Atya akaratából a Szentlé
lek közreműködésével ha
lálod által a világnak életet 
adtál: szabadíts meg engem 
ezen szentséges tested és vé
red által minden gonoszsá
gomtól és minden rossztól: 
add, hogy parancsaidhoz 
mindig ragaszkodjam és ne 
engedd, hogy valaha elsza
kadjam tőled: Ki ugyanazon 
Atyaistennel és a Szentlélek
kel élsz és uralkodol, lsten, 
örökön örökké. Amen. 

Testednek vétele, Uram, 
jézus Krisztus, melyet 

én, méltatlan, magamhoz 
venni bátorkodom, ne vál
jék Itéletemre és kárhoza
tomra, hanem kegyességed 
szerint szolgáljon lelkem és 
testem oltalmára és gyógyu
lására: Ki élsz és ural
kodol az Atyaistennel és a 
Szentlélekkel egyetemben, 
Isten, mindörökön örökké. 
Amen. 

Dómine jesu Christe, Fili 
Dei vivi, qui ex volun

tAte Patris cooperánte Spi
ritu Sancto, per mortem 
tuam mundum vivificAsti: 
libera me per hoc sacro
sAnctum Corpus et SAngui
nem tuum ab ómnibus ini
quitátibus meis, et univér
sis malis: et fac me tu is 
semper inhaerére mandátis, 
et a te numquam separári 
permittas: Qui cum eódem 
Deo Patre, et Spiritu San
cto vivis et regnas Deus in 
saecula saeculórum. Amen. 

Percéptio Córporis tui, 
Dómine jesu Christe, 

quod ego indígnus súmere 
praesúmo, non mihi prové
niat in judícium et condem
natiónem: sed pro tua pi e
tá te prosit mihi ad tutarnén
tum mentis et córporis, et 
ad medélam percipiéndam: 
Qui ·vivis et regnas cum Deo 
Patre in unitáte Spirítus 
Sancti Deus, per ómnia sae
cula saeculórum. Amen. 

Térdet hajt, felkel és mondja : 

A mennyei kenyeret ve-, p a nem eaeléstem acel
szem magamhoz és az piam, et nomen Dó

úr nevét hívom segitségúl. mini invocábo. 
Most kissé meghajolva, az Ostya mindkét részét balkezének 
hüvelyk- és mutatóujjával megfogja, azután a paténát ugyancsak 
balkezének mutató- és középsö ujja közé veszi, jobbjával három
szor megüti mellét és kissé emeltebb hangon háromszor mondja 

áldozatra készen és alAlatosan : 

Uram, nem vagyok méltó, IDómine, non sum dignus, 
[És csendben folytatja :l [Et secrete prosequitur :] 

hogy hajlékomba jöjj: hanem l ut intres sub tectum meum: 
csak egy szóval mondd és sed tantum dic verbo, et 
meggyógyul az én lelkem. sanábitur ánima mea. 
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Ezután az Ostyával a patena fölött keresztet vet maga ellitt 
és mondja: 

Ami Urunk jézus Krisz- corpus Dómini nostri jesu 
J-\ tus teste őrizze meg lel- Christi custódiat áni-
kemet az örök életre. mam meam in vitam aetér-

Amen. nam. Amen. 

Meghajolva tisztelettel magához veszi az Ostya mindkét 
részét : majd ennek vétele után leteszi a paténál a korporáiéra és 
felemelkedve, kezét összeteszi és kissé elmerül az Oltáriszentség 
imádásában. Azután leveszi a tedöt a kehelyröl, térdet hajt, össze
gyüjti a töredékeket, ha vannak, letörli a paténál a kehely felett, 

közben mondja : 

Mit adjak az úrnak vi- Quid retríbuam Dórnino 
szonzásul mindazért, pro ómnibus quae re

amit nekem adott? Az üd- tríbuit mihi? Cálicem salu
vösség kelyhét veszem és az táris accipiam, et nomen 
ú r nevét hi vom segítségül: Dómini invocábo. Laudans 
dicsérve hivom az Urat és invocábo Dóminum, et ab 
megszabadulok ellenségeim- inimicis meis salvus ero. 
től. 

Megfogja a kelyhet jobbkezével, azzal keresztet vet maga előtt 
és mondja: 

Ami Urunk jézus Krisz- sanguis Dómini nostri je-
tus vére őrizze meg lel- su Christi custódiat áni-

kemet az örök életre. mam meam in vitam aetér-
Amen. nam. Amen. 

És baljával a paténál a kehely alá tartva, tisztelettel magához 
veszi a szent Vért teljesen a beleejtett Ostyarészecskével·együtt. 
Ennek vétele után, ha vanak áldozók, azokat megáldoztatja, 

mielött purifikálna. Aztán mondja : 

Amit szánkkal magunk- Quod ore súmpsimus, Dó
J-\ hoz vettünk, Urunk, fo- mine, pura mente capiá· 
g adj uk azt tiszta szívbe: és mus: et de múnere tempo
a földi adomány váljék szá- ráli fiat nobis remédium 
munkra az örökkévalóság sempitérnum. 
eszközlőjévé. 1 

l(özben odanyujtja a kelyhet a ministemek, aki kevés bort 
tölt és ezzel a pap purifikál ; azután folytatja : 

24* 
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Tested, Urunk, mi-t ma- corpus tuum, Dómine, 
gamhoz vettem, és vé- quod sumpsi, et San

red, mit ittam, hassa át ben- guis, quem potávi, adhae
sőmet: és add, hogy ne ma- reat viseéribus meis: et 
radjon bennem a bünnek praesta; ut in me non remá
semmi foltja, miután a nea t scélerum mácula, quem 
tiszta és szent misztériumok pura et sancta refecérunt 
megújítottak: Ki élsz és l sacraménta: Qui vivis et re-
uralkodol mindörökön gnas in saecula saeculórum. 
örökké. Amen. Amen. 

Leöblíti és megtörli ujjait; a kehely tartalmát mag·ához veszi; 
megtörli száját és a kelyhet, összehajtja a korporálét, letakarja 
és az oltár közepére teszi a kelyhet úgy, mint előbb volt; azután 
elolvassa az áldozásra való éneket (Communio), majd az áldozás 
utáni imádságokat (postcommunio). 

Az utolsó áldozás utáni Imádság elmondása után következik : 

P. Az úr legyen veletek. l r. Dóminus voblscum. 
lj.. És a te lelkeddel. lj.. Et cum spiritu tuo. 

Majd a misének megfelelően mondja : 

Vagy (a nép felé fo(dulva) Vel: lte, missa est. 
Menjetek, itt az elbocsátás. 

Vagy (az oltár felé fordulva) Vel: Benedicámus Dó-
Mondjunk áldást az úrnak. mino. 

lj.. Hála legyen Istennek. lj.. Deo grátia&. 

Nagyszombattól a fehérvasárnap előtti szombatig bezárólag az 
Ite missa est-hez és a Deo gratias-hoz hozzá teszik: Alleluja, 

alleluja. 
Ennek elmondása után a pap az oltár közepén meghajolva 

és összetett kezét az oltarra téve csendben mondja : 

Legyen tetszésedre, Szent- pláceat tibi, sancta Trl
háromság, hódoló szol- nitas, obséquium servi

gálatom és add, hogy az ál- tútis meae: et praesta; ut 
dozat, melyet Fölséged szlne sacriflcium, quod óculis tuae 
eMtt én, méltatlan, bemu- majestátis indígnus óbti.tli, 
tattam, neked kedves Ie- tibi sit acceptábile, mihí
gyen: nekem pedig és mind- que, et ómnibus, pro quibus 
azoknak, kikért azt bemu- illud óbtuli, sit, te mise
tattam, irgalmadból engesz- ránte, propitiábile. Per Chri
telést szerezzen. Ami Urunk l stum Dóminum nostrum. 
Krisztus által. Amen. Amen. 
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Azut.!ln megcsókolja az oltárt és szemét az égre emeli, kezét ki
tárja, felemeli és iisszeteszi, fejét a kereszt felé meghajtja és mondja: 

Áldjon meg titeket a min-~ Benedlcat vos omnipo-
denható lsten, tens Deus, 
és a nép felé fordulva, azt egy keresztvetéssel megáldja, mondv.!ln: 

az Atya, a Fiú és ~ a l Pater, et Fllius, ~ et 
Szentlélek. Spirítus Sanctus. 

Jl.. Amen. "&· Amen. 
A főpapi misében három keresztvetéssel van az Aldás. 

Azután a pap az evangélium oldalán összetett kezekkel mondja: 

"f. Az úr legyen veletek. l "f. Dóminus vobíscum. 
"&· És a te lelkeddel. "&· Et cum spiritu tuo. 

~s megjelöli a kereszt jelével először az oltárt, vagy a köny
vet, azutAn magamagát, homlokAn, ajkAn és mellén és mondja : 

~ A szent evangéliwn kez- ~ Initiwn sancti Evangélii 
dete Szent János szerint. secúndum Joánnem. 

(1, 1-14.) (1, 1-14.) 
"&· Dicsliség neked,Urunk. "&· Glória tibi, Dómine. 

Összetett kezekkel folytatja : 

Kezdetben volt az Ige, és l" princlpio erat Verbum, 
az Ige lstennél volt és et Verbum erat apud 

lsten volt az Ige. Ez volt Deum, et Deus erat Ver
kezdetben az Istennél. Min- bum. Hoc erat in princlpio 
denek ö általa lettek, és nála apud Deum. Omnia per 
nélkül semmi sem lett, ami ipsum facta sunt: et sine 
lett. Űbenne élet volt és az ipso factu·m est nihil, quod 
élet volt az emberek világos- factum est: in ipso vita erat, 
sága. És a világosság a sö- et vita erat lux hóminum: 
tétségben világit, de a sötét- et lux in ténebris lucet, et 
ség azt föl nem fogta. Vala ténebrae eam non compre
egy ember, lstentől kül- hendérunt. Fuit homo mis
detve, kinek neve volt Já- sus a Deo, cui nomen erat 
nos. Ez tanuságul jöve, Joánnes. Hic venit in testi
hogy tanuskodjék a vilá- mónium, ut testimónium 
gosságról, hogy mindenki perhibéret de lúmine, ut 
higgyen őáltala. Nem volt omnes créderent per illum. 
ll a világosság, hanem hogy Non erat ille lux, sed ut te
tanuságot tegyen a világos- stimónium perhibéret de 1ú
ságról. Az igazi világosság mine. Erat lux vera, quae 



374 A SZENTMISE KÁNONJA 

volt, mely megvilágosit illúrninat omnern hóminem 
minden világrajövő embert. veniéntem in hunc mundum. 
A világban vala, és a világ In mundo erat, et mundus 
őáltala lett, és a világ öt per ipsum factus est, et 
meg nem ismeré. Tulajdo- mundus eum non cognóvit. 
nába jöve, de övéi öt be In própria venit, et sui eum 
nem fogadák. Mindazoknak non recepérunt. Quotquot 
pedig, kik befogadák, ha- autern recepérunt eum, de
talmat ada, hogy Isten gyer- dit eis potestAtem filios Dei 
mekeivé legyenek, azoknak, fieri, his qui crédunt in nó
kik hisznek az ó nevében, mine e jus: qui non ex san
kik nem a vérből, sem a test guinibus neque ex volun
ösztönéból, sem nem a férfi táte carnis, neque ex volun
indulatjából, hanem Isten- táte viri, sed ex Deo nati 
ból születtek. [Térdet hajt e sunt. [Genuflectit dicens :] Et 
szavakkal:] És az Ige testté Verbum caro factum est, 
lőn, és miköztünk lakozék; [Et surgens prosequitur :] et 
[És felkelve folytatja:] és láták habitávit in nobis, et vidi
az ó dicsőségét, mint az Atya mus glóriam e jus, glóriam 
egyszülöttének dicsőségét, quasi Unigéniti a Patre, 
ki tele volt malaszttal és plenum grátiae et veritatis. 
igazsággal. 

Jl.. Istennek legyen hála. Jl.. Deo grátias. 



(Stációs templom: a Sancta Maria Major bazilika. 

Az egyházi év legnagyobb ünnepe az úr dicsőséges fel
támadásának napja, a húsvétvasárnap. Húsvétnak azért neve
zik, mert valamikor a húshagyókeddel kezdődő böjt után 
ezen a napon kezdtek a keresztények ismét húst venni maguk
hoz. Innen származik az ételek megszentelésének szakása is. 

Szenimiséje az újjongó örvendezés diadal ünnepe. Minden a fel
támadt Krisztus dicsőségét hirdeti benne, s külön ünnepi énekkel 
(sequentia) hódol a győzelmes király, az úr jézus Krisztus előtt. 

A szenteltvizzel való meghintés a húsvéti időben. 

Láttam a vizet•, mely a 
templom jobbjáról cser

gedezett. Alleluja : és mind
azok, kikre hullott, üdvö
zültek s mondani fogják : 
Alleluja, alleluja. (Zsolt 117. 
i.) Magasztaljátok az Urat, 
mert jó, mert irgalma 
örökkévaló. r. Dicsöség. 
Láttam a vizet, mely ... 

Vidi aquam •egrediéntem 
de templo, a látere dex

tro. Alleluja :et omnes, ad 
quos pervénít aqua ista, 
salvi facti sunt, et dicent: 
Alleluja, alleluja. (Ps.117. i.) 
Confitémini Dómino, quó
niam bonus, quóniam in 
saeculum misericórdia ej us. 
r. Glória Patri. Vidi aquam 
egredientem. 

Ezután a] pap meghinti szenteltvfzzel a népet, majd énekli : 

r. Mutasd meg, Uram, r. Osténde nobis Dómine 
nekünk irgalmasságodat.AI- misericordiam tuam. Alle-
leluja. luja. 

:fl,. És szabadftásodat add I~. Et salutáre tuum da 
meg nekünk. Alleluja. nobis. Alleluja. 
A többit ugyanúgy mondja, mint virágvasárnapon. (217. old.) 
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A szentm lse. 
Bevonulásra. (Zsolt. 138, 18, 

5-6.) 
adtam és íme, 

vagyok: alle
Felettem tar

' alleluja: tudá
sod csodálatos előttem, alle
luja, alleluja. (Zs. 138, l, 
2.) Uram, te megvizsgáltál 
és ismersz engem: tudod, 
ha leülök és ha felkelek. 
8'. Dicsőség az Atyának és 
Fiúnak. 

K önyórgés. lsten, ki a mai 
napon Egyszülötted ál

tal a halált legyőzted és 
az örökkévalóság kapuját 
számunkra megnyitottad: 
fogadásainkat, melyeket 
előző kegyelmeddel te su
galltál, segitő kegyelmeddel 
kísérd. Ugyanazon a mi. 
Szentlecke Szent Pál apos
tolnak a korintusiakhoz Irt 

leveléből. (1. 5, 7-8.) 

Testvérek: El a régi ko
vásszal, hogy új tésztává 

legyetek,aminthogy kovász
talanok vagytok l Mert a mi 
húsvéti bárányut:J.k, Krisz
tus, megöletett. UJjünk te
hát ünnepet, de ne régi 
kovásszal, sem rosszaság és 
gonoszság kovászával, ha
nem egyenes lelkület és 
igazság kovásztalanságával. 

Atvonulásra. (Zsolt. 117, 
24, l.) Ez az a nap, melyet 
az Úr megszabott, ujjong
junk és vigadjunk rajtal 
8'. Magasztaljátok az Urat, 

Introítus. (Psalm. 138, 18, et 
5-6.) 

esurréxi, et adhuc te
cum sum, allelúja: 
posufsti super me 

manum tuam, allelúja: mi
rábílis facta est scíéntia tua, 
allelúja, allelúja. (Ps. ibid., 
1-2.) Dómine, probásti me, 
et Cognovisti me: tu cogno
vísti sessiónem meam, et 
resurrectiónem meam. 8'. 
Glória Patri. 

Orátio. Deus, qui ho
diérna die per Unigéni

tum tuum, aeternitátis no
bis áditum devícta morte 
reserásti: vota nostra, quae 
praeveniéndo aspíras, étiarn 
adjuvándo proséquere. Per 
eúmdem Dóminum nostrum 
jesum Christum. 
Léctio Epistolae beáti Pauli 

Apóstoli ad Corlnthios. 
(1. 5, 7-8.) 

Fratres: Expurgáte vetus 
ferméntum, ut sitis nova 

conspérsio, sicut estis ázy
mi. Étenim Pascha nostrum 
immolátus est Christus. Ita
que epulémur:" non in fer
ménto véteri, neque in fer
ménto malitiae, et nequl
tiae: sed in ázymis sinceri
tátis, et veritátis. 

Graduale. (Psalm. 117,24 
et 1.) Haec dies, quam fecit 
Dóminus: exsultémus, et lae
témur in ea. "8'. Confitémini 
Dómino, quóniam bon us: 
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mert jó, mert irgalma örök
kévaló. 

Alleluja, Alleluja tY. (Kor. 
I. 5, 7.) A mi húsvétibárá
nyunk: Krisztus megöletett. 

U.. nnepi ének. A húsvéti ál
dozatnak zengjenek di

cséretet a keresztények. 
A Bárány juhokat vál

tott meg, és a bűnnélküli 
Krisztus kibékítette az 
Atyával a bűnösöket. 

Csodálatos viadallal meg
vivott az élet és a halál: és 
az élet meghalt vezére ural
kodik élve. 

Mondd el nekünk, Mária: 
Mit láttál az úton? 

Láttam az élő Krisztus 
sirhelyét s a Föltámadtnak 
dicsőségét. 

Az angyali tanukat, a 
szemfedőt s a ruhákat. 

Föltámadt Krisztus, én 
reményem: Galileába, előt
tetek mégyen. 

Tudjuk Krisztusról, hogy· 
valóban föltámadt halottai
ból: győzelmes Királyunk: 
te irgalmazzál minékünk. 
Amen. Alleluja! 

quóniam in saecutum mise
ricórdia ejus. 

AUelúja, allelúja. Y. (l 
Cor. 5, 7.) Pascha nostrum 
immolátus est Christus. 

Sequentia. VIctimae pas
cháll laudes Immolent 

Christiáni. 
Agnus redémit oves: 

Christus lnnocens Patri re
conciliávit peccatóres. 

Mors et vita duéllo con
flixére mirándo: dux vitae 
mórtuus, regnat vivus. 

Dic nobis, Maria, quid 
vidísti in via? 

Sepúlcrum Christi vivén
tis: et glóriam vidi resur
géntis. 

Angélicos testes, sudá
rium, et vestes. 

Surréxit Christus spes 
mea: praecédet vos in Ga
lilaeam. 

Scimus Christum surre
xlsse a mórtuis vere: tu no
bis, victor Rex, miserére. 
Amen. 

Allelúja. 

~A szent evangélium sza- ~Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Márk szerint. secúndum Marcum. (16, 

(16, 1-7.) 1-7.) 

Az időben : Mária Mag
dolna és Mária, Jakab 

anyja és Szalome illatsze
reket vásárolának, hogy el
menvén, megkenjék Jézust. 
És korán reggel a hét első 
napján a sirhoz menének 
napfelkeltekor. És mon-

In illo témpore: Maria Mag
daléne, et MariaJacóbi, et 

Salóme emérunt arómata, 
ut veniéntes úngerent Je
sum. Et valde mane una 
sabbatórum. véniunt ad mo
numéntum, orto jam sole. 
Et dicéban t ad Invicem: 
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dák egymás köz t: Ki h en- Quis revólvet nobis lápidem 
geriti el nekünk a követ ab óstio monuménti? Et 
a sirbolt ajtajából? Oda- respiciéntes vidérunt revo
tekintvén pedig, láták, hogy l út um lápidem. Erat quippe 
a kő el van hengerítve. magnus valde. Et introeún
Mert igen nagy vala. És tes in monuméntum vidé
bemenvén a sírboltba, egy runt júvenem sedéntern in 
ifjút látának ülni jobbkéz dextris, coopértumstola cán
felől, hosszú fehér ruhába dida, et obstupuérunt. Qui 
öltözve, és megrémülének. dl cit il lis: Noll te expavé
Az pedig mondá nekik: scerc: jesum quaeritis Na
Ne féljetek ! A megfeszí- zarénum, crucifixum: sur
tett názáreti jézust keresi- réxit, non est hic, ecce locus 
tek; feltámadott, nincs itt: ubi posuérunt eum. Sed ite, 
ímhol a hely, ahová tet- dicite discípulis ejus, et Pe
ték öt. De menjetek, mond- tro, quia praecédit vos in 
játok meg tanítványainak Galilaeam: ib i eum vidébi
és Péternek, hogy előttetek tis, sicut dixit vobis. 
megyen Galileába, ott majd 
meglátjátok őt, amint mondotta nektek. 

Felajánlásra. (Zsolt. 75, 9-
10.) A föld megrendült és 
elcsöndesedett, mikor az 
lsten ítéletre kelt, alleluja. 

Offertorium. (Psalm.75, 9-
10.) Terra trémuit, et quié
vit, dum resúrgeret in judl
cio Deus, allelúja. 

Csendes imádság. Fogadd secreta. Súscipe, quaesu
el, kérünk, Urunk, ez mus, Dómine, preces 

adományok felajánlásával pópuli tui cum oblatiónibus 
együtt néped könyörgését, hostiárum: ut pascháJibus 
hogy azok a húsvéti misz- initiáta mystériis, ad aeter
térium.okban megszentelvea nitátis nobis medélam, te 
te közremüködéseddel szá-l operánte, profíciant. Per 
munkra az örökkévalóság Dóminum nostrum jesum 
eszközeivé váljanak. A mi. ' Christum. 

Prefáció a húsvéti, 359. l. 

Áldozásra. (Kor. l. 5, 7-8.) 
A mi húsvéti Bárányunk: 
Krisztl!s megöletett, alle
luja: Üljünk tehát ünne
pet az egyenes lelkület és 
igazság kovásztalanságával, 
alleluja, alleluja, alieiujal 

Conummio. (l Cor. 5, 7-8.) 
Pascha nostrum immolAtus 
est Christ us, alle! úja: itaque 
epulémur in ázymis sinceri
tátiSI et veritAtis, allelúja, 
allelúja, allelúja. 
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Aldozás utáni imádság. 
Szer.etetednek lelkét 

öntsd belénk, Urunk, és 
tedd kegyelmeddel egyott
érzökké azokat, akiket a 
húsvéti szentségekkel táp
láltál. A mí Urunk. 

Postcommunio. Splritum 
nobis, Dómine, tuae ca

rítátis infúnde: ut, quos sa
craméntis pascháJibus sa
tiásti, tua fácias píetáte 
concórdes. Per Dóminum ... 
ín unitáte ejúsdem. 
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Magyarországon 
a Szent Szertartások Bizottságának 1896. július 6-ál,l kelt 

engedélye alapján: 

Nagypénteken a pápáért való könyörgés után (285. lap, a 
csillaggal jelölt helyen) közbeszúrjuk: 

Könyörögjünk a legdicső- Orémus et pro gloriosls-
ségesebb apostoli király- simo Rege Apostólico N .. , 
ért N.-ért is, hogy a mi ut Deus et Dóminus noster 
Urunk lstenünk adjon neki det illi sédium suárum assis
a kormányzásban segitő b öl- tricem sapiéntiam; qua pó
cseséget, mellyel a re~ bí- pulum sibi commíssum gu
zott népet teljes igazságban bérnet, in omni justitia et 
ésszentségben kormányozza sanctitáte, ad divinam gló
az Isten dicsőségére, s a riam et nostrarn perpétuam 
mi örök békességünkre. pacem. 

Könyörögjünk. '!. Hajt- Orémus. 8'. Flectámus gé-
sunk térdet. .fl.. Álljatok föl! nu a. :&. Leváte. 

Mindenható örök lsten, ki Omnipotens . sempitérne 
minden országon örök hata- Deus, qui regnis ómnibus 
lommal uralkodol, tekints aetérna potéstáte domináris: 
kegyesen Magyarországra, réspice ad Hungáricum be
hogy a király igazságosan nlgnus Regnum; ut et Rex 
uralkodjék, a nép pedig hű- juste imperándo, et populus 
ségesen engedelmeskedjék és fidéliter oboediéndo, ad gló
igy a te neved dicsőségére és riam tui nóminis et Regni 
az ország nyugalmára közös tranquillitátem unánimi pié
bugalommal szövetkezzenek. tá te conspírent. Per Dómi-
A mi Urunk . .fl.. Amen. num. lJ,. Amen. 

Nagyszombaton a pápáért való könyörgő szavak után (301. 
lap, a csillagal jelölt helyen) közbeszúrjuk: 

Tekints t?gyszersmind a mi Réspice ét iam ad devo-
buzgó apostoli királyunkra tlssimum Regern Apostó
N.-re, s vezesd őt, Isten, előre licum nostrum N. eu jus tu, 
ismerve szándékait, kegyes- Deus, desidérii vota prae
ségednek és irgalmasságod- nóscens, ineffábili pietátis, 
nak kimondhatatlan ajándé- et misericórdiae tuae múnere, 
kával az örök béke nyugal- tranqulllum perpétuae pacis 
mára és az égi győzelemre accómmoda : et eaeléstem 
egész népével együtt. Ugyan- victőriam cum omni pópulo 
azonami Urunk . .fl.. Amen. suo. Pereumdem. !y. Amen. 
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