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" ' ELSO RESZ. 

A 11iatyánkról, Üdvözletről, Hiszekegyről, a töredelmesség 
cselekedetiről és a szent kereszt jeléről., 

1lfint kell a .1.lfiatyánkot értelmesen mondam:? 

Minthogy magunktól csak azt sem tudjuk, mit kell lstenünktől 
kérniink: az Atya Istennek bölcsesége, a mi Megváltónk, és Isten 
előtt HzÓszólónk, oktatni akarván tudatlanságunkat, ama közönséges 
mindennapi imádságra tanítá nemcsak nyilván a sokaságot, de titkon 
tanítványait is. Mert, midön azon kérték volna Krisztus Urunkat, 
hogy imádságra tanitaná öket, miképen Keresztelő János isteni 
könyörgésre tanitotta vala követőit, azt parancsolá Üdvözítőnk, hogy 
imigyen könyörögjenek: J.lfi Atyánk! ki vagy mennyekben stb. Mely 
imádságba foglalta rövideden, mit és minémii renddel kelljen Istentől 
kérniink; ngy hogy, a mint szent Agoston irja, noha kiilönb szókkal is 
könyöröghetiink: de annál egyehet nem kérhetünk, mint a mi ebben 
az imádságban foglaltatik. Annakokáért minden imádságok között 
első és becsiileteHb helyet érdemel ez a könyörgés; mivel az imádság
nak legfőbb mestere szerzette a Miatyánkot. Azért valaki e szerint 
könyörög, már attól ne féljen, hogy azt feleljék neki, mit a Zebedeus 
fiainak, hogy nem tudja, mit kérjen. 

Ezt a rövid könyörgést pedig, noha mindnyájan tudjuk és mond
juk naponkint, sokan vagy nem értik, vagy meg nem gondolják 
ennek elrejtett méltóságát, bölcseségét, erejét és mélységes titkait. 
Annakokáért rövideden megmondom, minémii elmélkedéssel, értelem
mel és lelki ájtatossággal kelljen a keresztény embereknek mondani 
a J.lfiatyánkot. 

Pázmány : Imádságos Könyv. l* 
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Mi Atyánk. 
, 

En m~nny~i szen·hnes szf'nt Atyám, és teremtő 
lst('nem: Inikor a te véghetf'tlen felségedet és niéltó
ságo<lat az én PlvetPtt kiesiny :illapotommal egybP
vet~m, nem Int>rl<•k t~gt·d Atyámnak nevezni: holott 
csak al'ra sem vagyok nH~ltó, hogy l-izolg~ii<l közé szám
láltassam. _Dp mivPl a ü• szen•hnett'f" sz(•nt J\ad báto
ritott t>ngem, hogy tP hozz<id folyamodjain: és eWmbP 
adta, Inint kPlljen könyörögnöm sz. }'elségednPk; nPm 
az én érdeinemből, hanem esak a te szent Fiadnak 
kegyességéből mPrlek téged aty{unnak n~vezni. Ismel'<l 
meg e rmn: a ü• Fiadnak kiinyörgését: m<-'rt ő az, a ki 
ten~ked Ini bennünk és Ini általunk könyörög. Tudon1 
U ram: hogy nem ~itali od, ha azoktól J-\ty<inak nevez
tetel, kiket a te szert'hnes sz~nt l~iad atyjafiainak nen•
zett. Tudom, hogy inkább kt>clvPl<•<l a szen•tetnek és 
kegyességnek nevét, hogysem a félPl<'mrP inclitó nevP
zf:'teket: és f'Z okon kedv<•seLlwn hallod, Inikor .L\_tyánk
nak mondunk, hogysem nlikor bosszúálló lstpnn<'k 
nev~zünk; ulivt•l azt kivánod, hogy fini szivvel szerPs
sünk téged, t~s a szolgúkhoz illendö f(•lehtH't kir<'k('sz
szük lelkünkböl. 

Csodella tos, C ram: (•s uwgfo~rhatatlan a tP böles<'-
L- <-

st'>gPd és hatalmass<igod; dP kegy<'sséged (•s jóvoltod 
nwgt>Wzi Hibb istPni eselPkPdPtidet. Mert, hogy ii·gal
mass<igodnak vég-1u~tPtl<•n gazdagsúgát nwgism(•rtPt
néd: IWin csak mikor Pngein sen1miböl tert>nltél, atvai 

~ ~ 

bölcs gomlvist>lt'>seddel fügantat<Ísonmak t'>s szülPtt'>sem-
nek óráj~itól fogva csodálatosan vt>zérlettél és tápláltál; 
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de főképen, mikor malasztoddal meglátogattál és érde
Inem nélkül kedvedbe fogadtál, ugyanakkor fiaid közé 
. , 1'1 'l , 1s sza.m a ta . 

A mi sok számtalan vétkeink bünnek szolgáivá, 
sőt a pokolbeli sátánnak fiaivá tettek minket. De te 
U ram! könyörülvén rajtunk, szent }..,iadat adád éret
tünk, hogy a keresztfának ágyában sok vére hullásá
val és keserves kinszenvedésivel fiakat szülne neked; 
és a bünnek fogságától, az ördög hatahnától, a kárho
zattól megszabaditván 1ninket, az eleven hitnek általa 
te fiaid lennénk: a Ü-' természet szerint való szent Fiad
nak pedig atyjafiai és örökös társai. 

Hogy pedig az atyai kegyes névnek emlékezetével 
szerelmedre és bizodalmnmal való könyörgésre indita
nál, sz en t Fiadnak lelkében részesitettél minket: 1nely 
tégedet mi általunk szüntelen .L\_tyánknak nevez, és ol)r 
.L\_ty<ínknak, kinek szorgalmatos gondviselése és atyai 
jóvolta annyira felülhaladja a test szerint való atyák 
gondviselését, hogy ezek te hozzád képest atyai nevet 
sPm érdPnwlnek. Annakokáért méltó, én I,stenem! hogy 
esak téged ('gyedül hivjalak Atyámnak. Abrahám nem 
ismert engeni; Jákob ne1n tudott engem; nem tudta 
az én anyá1n, mint oltottál és formáltál engem az ő 
méhélwn, és hogy atyai gondviselésed . inkább kinyi
latkoznék, ugyan szent kezeidre irtad az én nevein et; 
hogy könnyebben elfPlejtkeznék akárnwly anya fiáról, 
hogysem te én rólatn elfelejtkeznél, és gondviselő sze
rplnwdet tőlem lllf'gvonnád. 

'---' 

lia azért szent D<ívid, Inikor királyi méltóságra 
(•nwlt(-'ték, <Ílmt'lk<Hlv<Ín jóvoltod on, imigy szóla: U ram! 



6 ElsiJ Rés::. 

ki vagyok én, hogy ennyirP fel<•meltél Pngern? Micsoda, 
U ram! az ember, hogy csak Ineg is emlékezel róla'? 
Mint érdemlette az ember, hogy megisinertesd maga-
dat vele és valamire becsüljed ()t? Mennyivel inkább 
igy szólhatok én te neked: FelségPs Ur Isten, Uram! 
. ki vagyok én, hogy fiaddá és ürükösöddé fogadj engem'? 
Honnan érdemlette a te méltatlan szolgád, hogy eny
nyire felmagasztaljad őt, minden e világi méltóság és 
dicső~ég felett'? 

Aidott légy, én mennyei szent Atyáin! azért a te 
véghetetlen jóvoltodért Kérlek, én Istenem! önts az 
én lt:>lkembe te hozzád való fiui szeretetet és bizodal
Inat, hogy minden szükségimbf'n és nyavalyáimban oly 
bátran várjak te töled oltalmat és segítséget, mint a 
fiu édes atyjéitóL Adj te atyai gondviselésed alatt 
b ' ' 'l 1' k ' l'l' ' l' atm·sagos e etet. e o tass, tap a J, vezerP J t'ngem('t 
minden ügye:rnben; és mikor üdvösségrmre szükséges, 
atyai ostoriddal Ineg is hítogass. 

N e szenvcdd, szerelmrs _._1\_tyánl! hogy a tékozló 
fiunak példája után induljak és atyai gondviselésed 
alól elkivúnkozzam: söt ha gyarlóságomból t()led r lsza
kadnék is, te irgalmasságnak atyja lévén, Inutasd atyai 
kegyelmességed hozz~bn, fogadj szárnyad alá: és miké
pen e világi aty<lk szorgalmatosak fiaikra valtJ gond
viselésükben, ugy te is Frmn! vigyázz az én oltalmmllra. 
MindenPknek felettP pedig azt kérein szent Felséged
t()}, hogy miképen tP énveleill az atyai gonelviselésnrk 
és szerelemnek Illinclen czikkelyeit beteljesited, (~n is 
a te Szentlelked által, Illindenekben a fiui t>ngede]mes
s.égnPk ltivatal~ít LPtültsem: és mPgismervén azt a mél-



A Jfirtf.wínkról. i 

tóságot, nwlyre f'InelM, miután fiad<l~i fogad<ll, soha 
arra a gyalázatos <illapotra ne térjek, Inelyből szent 
Fiad által kihoz~ll, nli(Wn az ördög rabság<iból felsza
baditván, fiaddá fogadál, és a világossúgnak fiaihoz 
illPnd{) ajándékiddal felékesitél. 

Minthogy pedig nek ünk fejenkint küzönséges 
Atyánk vagy, Ini pedig nlindnyájan atyafiak, és 
ugyanazon atyai boldogságnak örökösei vagyunk: 
végy ki szivünkb{)l n1inden irigységet, hosszuállást 
és haragtartcist. A.dj oly atyafiui szerPtetet lelkünkbe, 
hogy senkit meg ne utáljunk: hanem mint atyánk
fiait, ugy szeressünk 1nindeneket; ugy tisztelj iik min
Jen ff>lebarátinkat, nlint te fiaidat. 

Es ulivelhogy nmn akartad, hogy senunit csak 
egyedül magmnnak kérjek: hanen1 a 1nint azonegy 
lélek éltet, Inindenekért parancsoltad, hogy ugy 
könyörögjek, n1int 1nagmnért: adjad, hogy igaz atya
fini szeretettel azon jókat kiv<injmn felebar<Ítomnak, 
nwlyeket magmnnak kivánok. 

•' L) 

Kl vagy mennyekben. 
' 

En Istenem! noha jelen vagy mindeniitt, és be-
töltesz In indeneket: te azért azt parancsolúd, hogy 
imádságmn kezdetén nwnnyekben léü•dr61 einlékez
zem. Ezzel. akarván ébreszteni, hogy inuiclságomnak 
idején égbe en1eljein ehnén1et, a honnan tetőled 
segitséget kell várnom. Arra is emlékeztetsz, hogy 
ITiennyben vagyon az én ürökségen1 és maradandó 
hajlékon1: itt p('dig sz<Í1nkivetésben és zarándokság-
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ban vagyok. Azél't én ura1n, és mennyei királymn! 
ébreszd ff'l szent Inalasztoddal lelkemet, hogy az én 
kincsein és kivánságom 1nennyben legyen, és az 
{trnyékvilághoz, azaz: szálukivetett bujdosásom töm
löczélwz, ne ragaszkodjmn, mint a világ fiai. 

Oh én szerelnws Atyáin! ki az égben lakozol, 
vigy b f' engein sze nt országod ba; és Ini g he nem 
viszesz, segits szent malasztoddal, hogy az én társal
kodásmn In enny b f' n legyen és a világnak gyönyörü
ségeir<H elfelejtkezvén, a1na drága kövekből épittf'
tf'tt mennyf'i J f'ruzsálembe, szent szined látására ugy 
kivánkozzam, mint a szmnju szarvas az éW ·kutfő
höz. Mer~ ugyanis, ha a tP szán1kivetett fiadnak 
Hhnlöczét, az oktalan állatok istállóját, ezt ,a fnldPt, 
annyi sok szépséggel felékesitPtted; ily szép nH'ny
nyezettel, ugymint fényes esiHagokkal tündökW kerek
séggPl befedted: Inennyivel szebb és gyönyörüséges l, 
az örökkévaló n1envegzőre készitett h:iz, nwlvnPk 

~ ~ 

örönH-' ?s világossága te magad vagy? Serkenj t{> l 
oh én lelkem! serkenj fel; és ha részes akarsz lenni 
ama boldog örömben, melynek böséges folyamit csak 
1neg sem gondolhatja az emberi ehne: mennyei erköl
csökbe öltözzél; mf'rt semmi undokság és fertf'hnes
ség be nem megyen a te Atyádnak országába. 

Szenteltessék a te Neved. 

Minthogy az atyák becsülete fiaikra is 
és a jámbor fiu nen1csak tiszteli atyját, 
l l l' " l l l l kl l"k l' l c f'zven ( Icsosegen, )an oc 1 gya azatan: 

hármnlik; 
l •• es orven-
de nagy 
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kivánsággal szomjnhozza, 1wgy egyebek is ismerjPk, 
becsüljék és dicslíitsék 6t: azért mi is, méltatlan 
fiaid, elsőbben azon k(~rjük szent Felségedet, hogy 
téged n1inden nem~etségek is1nerjenek, dicsérjenek, 
felmagasztaljanak Es Inik(~pen a Szerafin1 angyalok 
és a Inenn~Tei seregek szüntelen azt kiáltják: Szent, 
l'lzent, szent a seregek Istene, a ki vagyon, a ki volt, 
és a ki núndenkoron leszen: Ini is azonképen magasz
taljuk mindenkor sz. Felségedet; és te sz. Nevednek 
emlékezetére Ineghajoljanak minden teremtett állat
nak térdei. 

Tudon1, én Istenem ! hogy nein szükölködöl az 
emberi dicséret nPlkül: nwrt ha Ini nen1 dicsérnénk 
is téged, de a nwnnyei seregek fáradhatatlan kiál
tással eliesőitik sz. Nevedet; az egek hirdetik hatal
Inas FelségPdet; az égi madarak és folyóvizek, a föld 
és az () gyihnölcsei nem egyebek, hanem hatalmas
ságodnak, bölcsességednek, jóvoltodnak, irgalmassá
g.odnak hirdetői. DP mivel az embert minden látható 
teremtett állatok küzött leginkább felmagasztaltad, 
és őt mindenPknek urává tetted: n1éltó, hogy az 
einber Ininden felett dicsúrje és magasztalja ·szent 
Nevedet. 

Oh én Inennvei szent Atv~1In ~ mivel a te Neved-
~· . 

nek dicsősége fc'íképen abban Ml, hogy Inindnyájan 
higyjék, a mit megjel€'ntf'ttél; rPn1éljék, a nlit igér
tél; engedjenek azoknak, a miket parancsoltál; imád
janak, tisztf'ljf'Jwk, és mindenek felett szeressenek 
téged: kérlek a tP szerehnes sz. Fiadnak vére hullá
sá~rt, add az igaz hihwk vihígossúgút Ininden tévely-

Pázmány: Imrídsrígo.~ Könyv. 2 
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gőknek: hogy 1ninden országok és rel1<lek egy szivvel 
és egy szájjal, egy értelen1mel és akarattal áldjanak, 
dicsérjenek, felmagasztaljanak téged. r edd el a hitet
lenségnek homályát az emberek szivéről, és gyomláld 
ki minden botránkozásnak és káron1hisnak gyökerét 
e világból. Adj igaz és tökéletes reménységet, buzg{) 
és állhatatos szeretetet hiveidnek: hogy a te paran
csolatidnak ösvényin j<irjanak; igaz isteni ismeretből 
származott dicsérettel s hálaadással becsüljék, szen
teljék Inindny{tjan a te X <-'Vl'det, s ulinelenek előtt, 
mindenek felPtt, szent Keved dicséretének terjedését~ 
akaratodnak beteljesitését kiv<injuk s szomjuhozzuk 
mindnyájan. 

U ran1; ne szenveclcl, hogy én is azokhoz hasonló 
legyek, a kikl1<•k gonoszságukért gyaláztatik a tP 
Neved; hanein inkább csel(' kedd azt irgalrnasan 
velem, hogy élet<'Ill világoskodjék az einberek előtt, 
és hitván tökéletességemnek tündöklését, dicsérjenek 
téged. Mert ugyanis, ha Ini jó vagyon a te aján
dékodból bennen1, nen1 kiv~inom, hogy ezekért én 
dicsőittessein; hanein ulinelenek ben csak te dicsértPs
sél és magasztaltassál. 

Oltsa el, U ram; benn<'Ill a te dicsöségednek kiv<Ín
sága 1ninden hivságos dicsekedésnek s felfuvalkodott 
dicsőségnek indulatit: mert tudom, hogy n1Índen 
dicsőség, mely te kivüled vagyon, és a te tisztes
ségedre nem fordittatik, gyalázat és kisebbség te 
előtted. 

Mivel pedig ugy clicsőittetik a te N ev ed mi ben
nünk, ha sz. Fiadnak tanitása szerint rendeljük éle-
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tünket: adjad Fram! hogy téged mindenek felett 
szeressünk; felebarátunknak annyi jót kivánj unk, 
mint Inagunknak; gonosz-akaróinknak veszedelmét 
ne ~zmnjuhozzuk, hanem ellenségünknek is jóval 
legyünk; és Ini n d ezekben a mi nwnnyei Atyánkat 
kövessük, a ki n1ind jókra, mind gonoszokra egy
aránt terjeszti a nap fényességét. Ugyanis nagy 
kisebbséggel illetnénk tégedet, ha keresztény nevet 
viselvén, éktelenségben, ragadozásban, hosszuálló vi
szálkodásban, hamis eskiivésben, részegeskedésben és 
világi gazdagságnak telhetetlenségében foglalnók éle
tünkPt. Azt~rt ezt az egy dolgot kérem sz. Felséged
t/H, hogy (•leÜ'Inben s halálomban dicsőittessék min
denkor a te sz. N e ved. _1\_men. 

Jöüön te országod. 

Mennynek, foldnek hatahnas kir:ílya! kitől vagyon 
eredete minden hatalmasságnak, birodalmnnak, király
ságnak: kinf'k királyi székf' az ég, a föld pedig lábá
nak zs(nnolya; kinek hatalmassága ellen semini erő 
nem <íllhat: emMkezzél Ineg a tP régi f(,gadásodról, 
melylyel prófétád <1ltal arra kötötted Inagadat, hogy 
örökkévaló országod leszen Ini közöttünk, és az ördög
nek kegyetlen birtokából kiszabaditván, országodnak 
békeséges csendességében Inegnyugodtatsz minket, és 
mind az egész világot kircllyi p<ílczád alá téríted. 

Tekintsd Ineg, kegyeln1es Atyánk! Inennyi sok 
nemzetségek vannak, kik a te királyi hatalmad előtt 
fejet nem hajtottak, hanem inkább az ördögnek sötét 

2* 
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tömlöczében és rahs<Íg<i han hevPnwk; t's a te orszá
godnak boldogságát, f.s gyünyöt·iiséges szabadsAgát 
nen1 is tudj<ik kiv<Ínni: JWlll értvén, hogy a nektjd 
való szolgálat, igaz szahads<ig t~s uralkodás. 

L<isd rnPg kPgvt:>lnws szt'mPiddel, nu•nnvin van-
t_- '--- ..,. • 

nak a Ü' országodhoz tartozók küzé)}, az anyaszt•nt-
t>gyh<iz tagjai közöl, kik noha bMyegedet és biro(lal
madnak jeiét viselik, <ll' Jnindaz:iltal p<Írtot iitvén 
ellt>ned, cselekedetökkel a Ü' országod t>llen viaskO<l
nak. Mindnyájan pedig, valakik a rothadmHló t.-.st<>t 
viseljük, ~ok Pllensi•gink ostrmnaival háborgattatunk: 
me rt (~ világ hizdkedik, és csal<ird. igérPti vel el akar 
szakasztani t()! ed; tPsti indulatink szüntelt•n furdalnak; 
a kárhozott angyalok, kik Inennyországb()J lPh{tnyat
tanak, uralkodni akarnak rajtunk. 

Cselt•kedjél irgalmasan, l~ t·am ~ mindny<ijunkkal, 
es jöjjön p} IllÍ hozzánk a tP OI'SZ<tgü(l: hogy csak 
téged isinerjünk mindny<ijan [ runknak és Fejedt>l
münknek; csak te bt:>nned higy ünk, JH'k(•d ('ngt•djiink 
(•s szolgáljunk. Te légy értelmünknek ,~ezt'rt', kiv<ln
ságunknak hat:ira, szivünknek örökü~ kir<ilya; ugy, 
hogy smn1ni része JH' lt-'gyen bt>nnünk (' vih\g fejedPl
menek, a S<Ít<Ínnak. Bizony lnélt/) dolo~, l T l' Isten~ 
hogy csak te uralkodj<íl 1:ajtunk, neke(l t•ngt•djünk, 
és mindt-'nekhen szófogadók legyünk: 1nivelhogy nem 
csak a teremtésért vagyunk tiei(l terrnészet szerint, 
de azt-'rt is, hogy drágalátos nagy kincsPn, a te ttilaj
don szf.'nt vt'redtjn, v<'ttél nlinket. 

Igazgass azért mii1ket mi igaz Kir<llyunk ~ nún
denek ben, h<itoritsad szivünket szolgálatodra, erősitsed . ~ 
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gyarlús.íginkat PllPn~~giddt-1 való hadakozásra; hogy 
miképt'n az cíllhaJatos sz. Inartirok, a gypngP ~zél> 
szüzrk, a tökéletes sz. konfesszorok, a te orsz<:igodnak 
oltahnáért, ~em fáradságukat, sein életöket nen1 kimé
ktték: azonképen Ini bennünk ugy tündököljék a te 
orsz<Ígodnak gy()zhett•tlen hatahnassága, hogy núnden 
ördögi incselkedések, minden testi kivánságok ellen 
győzPlteimet vegyünk; és ne esak a te Inennyei dieső
ségedben való nyugodalma~ uralkodást, de (' földön 
a te kir<ilyi zászlód alatt való f<:iradságos bajvivást 
i~ ~zmnjuhozzuk, és Í<' t'•retted minden nyavaly<ikban 
~yönyörködjünk. 

Minekutána pedig itt e világon elkezded mi ben
nünk birodalmadat, és naponkint öreghited bennünk 
a t(' országod törvényének engedelmességét: kiinniá
sunk után jöjjön mi J"P<Ínk, zar<indok szolgáidra, a te 
örökkévaM boldogságodnak országa, Inelyet hivPidnek 
ké~zitettél; hogy téged szinről-szinre látván, beü•lje
st>djünk a te h<izadnak örömével, Inegelégedjék a mi 
nyughatatlan kiv<Ínságunk te vPled, örök életnPk folyó. 
kntfPje; 

Oh <íldott ország: oh Inily gyönyörüségesek, C ram! 
a tP· hajléki(l. Kiv<inkozik és eped az én szivem azok 
után; ugy kiv<inkozik az én Istenem országába, Inint 
szomju szarva~ a szép folyó kutfőhöz. Kicsoda szabadit 
meg engPm, boldogtalan embert, e halandó testnek töin
löczébiíl? Jaj nekem, hogy ennyire nyujtatik az én szám
kivetéseninek zarcindoksága. Kivánok Uram! elv:-ílni, 
és te veled lenni. Jöjj el Uram! és ne késsél immár: 
jöjjün 1ni re<Ínk a tP or~zágod~ a te boldogságod . ..._\nlen. 
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Legyen te akaratod, miképen mennyben, 
azonképen a földön is. 

~o ha kivánjuk, U ram! hogy késedeleln nélkül a 
tP dicsőséges országodnak nyugmlalmában részesül
jünk: de tud juk, hogy ezt csak azoknak igért ed, kik 
mindenekben szent akaratodhoz szabják nutgukat. 
Annakokáért alázatosan könyörgünk nPked, hogy a 
te hatainlas malaszto(ldal, a Ini délczPg, t'S ellened 
tusakodó akaratunkat hígyitsd nwg, és téritsd <'nge
delmességre; hogy Iniképen a In ennyben lakozó szen
tek csak a te akaratodat nézik, mi is, kiket az 
PllPned pártoskodó angyalok sz(~keibe választottál, 
csak arra vigyázzunk minden igyekezetünkben, hogy 
a te akaratodnak beteljesitésében serénykedjünk, Ine
lyet parancsolatidban kinyilatkoztattál, és a SzPntlélek 
Istennek belsil igazgatcisával megjPlt>ntettél hivPidnek 

Oh én szerelmes Jézusom: ki az(~ rt jöttPl e világra, 
hogy nem a te kiv<Ínságioat, hanPill az .Atyának aka
ratját cselekednéd: adj er6t szt>nt malasztoddal, hogy 
minden dolgaimban és igyekezetimlH"'n csak a tP aka
ratodnak beteljesitésén szorgalmatoskodjmn. ~em aka
rom, U ram: az én tulajdon akaratmnat követni, mert 
ez igen vak kalauz volna; Ilelll hallgaton1 a testnek 
akaratját, me rt ez mindenkor tusakodik a lélek ellen; 
nem követem az ördögnek akaratját, mert ez a gonoszra 
hanyatlott; IWJn adok helyt a világ akaratj<ínak, Inert 
ez csak hivsággal teljes; haneni csak azt kiv<Ínom, hogy 
én benneni mindenkor a te akaratod }pgven, mt>ly csak 

L-•' Cl 

egyedül igaz mérö-zsinúrja minden jó akaratnak. 
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E~ hi7-onvára, ha a köü~les S7:olgcik az () urok aka-,, '--' 

ratját oly szorgalmatossággal beteljesitik; noha sein 
oly nagy jntalnl<Ü tH'In várnak, sem oly rettenetes 
büntetéstőliWBI félnek, m1nt nú: vajjon nem Inél tó bb-e, 
hogy 1ninden0kben a te szent akaratodhoz szabja 
magát a te gyarló tPren1tinényed, mely az ő kereszt
ségének idején arra köteleztetett, hogy ellene Inond
ván ellenségidnek, teljes életében csak neked akarjon 
szolgálni? 

De Inivelhogy ezekre elégtelen a uli gyarlóságunk, 
ha szent Inalasztoddal ne1n vastagitas7: Ininket: adj 
erl)t Urmn! a te n1éltatlan fiaidnak, hogy nliképen 
a n1ennyei szentek Inindenekben szent akaratodat kö
vetik nagy gyorsasággal, állhatatossággal, szeretettel 
és kötelességgel; ugy n1i is, buzgó s7:eretPtte l, késede
lenl és n1ag·unk v<mog·atása nélkíil, a tP szent akara-

'-' l 

todban 1negnyugodjunk. Es Iniképen a te szerehnes 
Fiad 1nind hahllig engedelmes volt, ugy, hogy Inikor 
a halálnak keserves kinjaival tnsakodnék is, azt Inon
damí, hog_\· nein az lí kiv:Íns<Íga, hanem a te akaratod 
n1aradjon helyén: adjad, hogy /'n is mindPn ostqrid 
és próbAid közntt, ugyanP7:t n1ondjmn, és mindPnekbrn 
kövrssem a te akaratodat, Inelyért a mi igaz MestP
rünk is félre tevé az ő tulajclon kivúnságát. Anwn. 

llindennapi kenyerünket adjad nekünk ma. 

Oh én szereln1es szent Atyám! ulivel azt ki vá
nod, hogy e földün n1ennyei életet viseljünk: és a Ü-' 

akaratod ugy betPljesPdjék mi bennünk, núnt a meny-
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nyei szentekben: vastagitsad az én lelkemet nienny
hlH alászállott kenyérrel, melylyel a csodálatös vacso
rában hizlalod és örök életre táplálod a te hivt-id 
lelkét. Táplálja L ran1! az én lelkeinet a te szent 
Inalasztodnak látogat~l.sa; mel~T az én értelmein et igaz 
isteni isnH'rettel megvil:\gitsa, akaratomat buzgó sze
retetre inditsa: hogy én is teljf'S szivb()} azt InmHI
hassam, hogy az én eledeleni az én mennyei Aty:l.n1 
akaratjának beteljesitésében vagyon. 

Bocsáss, U ram Isten! igaz tanitóka t a te hiveid 
közé, kik megszegjék az éhen v{tróknak sz. igéd 
kenyerét: Inert ugyanis, nen1 csak kenyérrel él az 
ember, hanem a te sz. igéddel, InelynPk éhségét nagy 
ostorul szoktad a háladatlanokra bocsátani. Miv('l 
azért meg nen1 PlégithPti lelkünket az einberi hül-

, k k 'l l "t l t . l l . csesegne ev e yst>ge; so In eg a .e sz. Ige< IS 
izetlennPk tetszik sokaknak, a kik inkább akarnak 
a tékozl<) fiuval sertések eledelivPI töltözni; inká h h 
ohajtják az egyiptomheli hagyn1ákat és keserii g~-ü
nyörüségPket, hogysen1 a te igéd Illannáját: annak
okáért ugy adjad nPkünk Pzt a kenyeret, hogy ízét 
(~rezzük sz. igédnPk 

De n1ivelhogy a Ini gyarló testünk naponkint való 
táplálást kiván, és tucljuk, hogy haszontalan núnden 
fáradságunk és földdel való bajlóchísunk, ha a t<> 
Mdásod 1neg nem szaporitja testi eledelünket: te hoz
zád, mint kegyes Atyánkhoz, foly:unodunk, t<Hed 
reméljük táplálásunkat. Mert ha P világi PnÜ)Prek
nek fiai az () atyjoktól várják Pledelöket: nieny
nyivPI ink:1 h h illik, hogy uli tP tőled v~l.rjuk táplá-
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lásunkat, kiknek a te szent Fiad ugyan megparan
csolta, hogy nlinden szorgalmatoskodásunkat reád 
vessük; n1ert ha az égi madarakra, és a földnek 
virágjára gondod vagyon, 1neg nem fogyatkozik atyai 
kegyességed fiaidhoz. 

x ein kérünk, e rmn! tőled sok eledellel terhelt 
asztalt, hanein nH~rtékletes tápláh1st: és a te koldu
sid lévén, kenyl~ret kérünk t()led. Ezt is pedig nem 
akar<l<l, hogy csak nu1gunknak kérjük, hanein közön
ségesen Inindeneknek: hogy beteljesitsük sz. Fiadnak 
parancsolatját, melyben a:era kötel<'Z, hogy ellensé
geinkért is iinádkozzunk; és hogy ha ellenségenJet 
éhen l~ítn{un, ételt adnék neki, Inivel Istentől neki 
is kenyeret kérek. 

llogy pedig lwnned való bizodahnunk, és hozzád 
ya]ó foh<Íszko<lásunk núndennapi l<·gy<'n, akarád, hogy 
miképen a 2sidóknak csak egy napra való n1annát 
kell vala szedniök, azonképen Ini is csak a n1ai napra 
való Pl<•delt ké1jük ti)Jp(l: és a ff'lettébb való gond
viselésnek nvuQ:]wtatlam,úg·{tt IneQ:vetvén, atvai gond-

.! LJ t__) .; (_. 

viselésed alatt esPIHlt's lélekkel szolg<íljunk neked; és 
núnden nap ugy krmyiirö_Q.jünk, nlintha anmíl . tübb 
napot ne1n engedtél volna nekünk szolgúlatodra. 

Azért, C rmn! én is csak te benned vetein min
den reinénység<'BH't, és azon könyörgök sz. FelségPd
nPk, hogy 1nind tPsteinhen, nlind lt•lk<>mlH-'ll szüu
telen táplálj <'ngcnwt: n1ert ha csak <'gy szPtnpil
lantásban n1rgvonod tölPin Ii1alasztodnak kenyerét, 
tüstént IHP<Yakad és ehnerül a bünben gvarló-e ~ •' 
ságunk. 

Pázmány: Imádságos Kó"nyv. 3 
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És boesásd meg nekiink a mi vétkeinket, miképen 
mi is megbocsátunk az ellenünk vétetteknek. 

Tartozon1, U ram! neked, rnint kegyes Atyámnak 
fi ui szeretettel és Pngedelmességgel: mint Terern tő 
Istenemnek félelemmel t~s becsüléssel. Tartozom sok 
jótéternényidért hálaadással; ellenPel való sok bürwi
rnért tartozom rnéltó bünhödéssPl. Mert ha szinte 
valaki oly szentségre jutott is, hogy az Istent Aty
jának n1ondhatja, és mna czégéres vétkektől n1agát 
szent malasztoddal megoltalmazza: de nincs olyan 
élő ember, ki sokszor ne vétkezzék, és minclen 
nap azért ne künyöröghessen, hogy az ő vétkét meg
bocsássad. 

De mivelinagamtól e sok adósságnak semini részét 
le nern szállithatom, sőt naponkint számtalan vétkeim
lllel terhelem lelkemet: ha igazságod szerint cselek
szel velein, ha Inegkivánod rajtani minden adóssági
Inat, el kell veszni az én szegény lPlkemnek. 

..L\zért én Istenen1: nagy alázatosan irgahnassá
goclnak széke eWtt leborulok, és mivelhogy azt paran
csolod, hogy bocsánatot kérjek tőled, mert kész vagy 
megkegyeln1ezni bünös fejemnek: könyörgök neked, 
mosd le az én lelkemnek undoksági t; bocsásd meg 
az én sok szárntalan adósságin1at: nein az én érde
niemért, hanein a te sz. Fiadnak drágalátos vére hul-
l ' ' ' asa ert. 

Igaz igéreted tartja, U ram: hogy, ha Inegbocsá
tmn az én felebarátomnak kPvés adósságát, te .is 
kPgyelmesen elengeded rninden adósságimat. Azért 

• 
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ime tiszta szivböl elPngedem, valmniben megsértett 
engem felebarátom, vagy szavával, vagy tanácsával 
és cselekedeteivel: de csak te is bocsásd Il}eg az én 
sok gonoszságiina t. Oh csodcílatos cserélés! En te elle
ned szánltalanszor nagyot vétetten1; az én felebará
tom ritkán és keveset vétett ellenem, ki csak por és 
han1u vagyok: 1négis bocsánatot igérsz nekem, ha én 
is megbocsátok az ellenem vétetteknek. Ebben nnita
tod meg, mely igt>n kivánod, hogy Illegbocsássunk 
t>gym<isnak: m<>rt oly ok alatt igérPel bününk bocsá
natját, ha n1i is mt>gbocsátunk; és 1ninclennapi iinád
ságunkban oly formán parancsolád, hogy mi feleba
rátunk vétkeinek bocsánatjúról valbí.st tennénk, hogy 
ha szivünkböl núnden haragot ki nem vetünk, magunk 
dlen mondjunk igaz itéletet. Mt>rt midön azon 
könyörgünk, hogy ugy bocsássa meg Isten a rni 
bünPinket, miképen Ini is mf'gbocsátnnk az ellenünk 
vétetteknek: annyi, mintha azt mon<lanók, hogy meg 
ne- bocsásson nekünk, ha meg nem boes<Í.tnnk felP
barátunknak 

Önts azért, én IstPnem! igaz atyafiui szeretetet 
szivembe; hogy 1niképPn a nú C runk J ézns Krisztns, 
midőn ártatlan szPnvPdt' a kerpsztfának kinjai között, 
legelőször is ellenségeinPk kére bocsánatot: azonké
pen én is, minden irigységet és gyülölséget kirekeszt
vén lelkemből, tégedet mind<'nek felett, felebaráto
mat pedig, nlint önnön 1naga1nat szeressPm, és igy 
minden adósságimnak menedékét nye1jem sz. l"'elsé
gedtől. 

3* 
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És ne vigy minket kisértetbe. 

Mi haszna, U ram: az előbbi büneim bocsánatjá
nak, ha ismét sárba keverődzüm? I ... átom, és jól isme
reni gyarlósá,gomat. Tudom, hogy mig e világon éh,k, 
és e h~iborus tengeren evezek, veszt>delen1 és reniény
ség ki~zött vagyok, h:ítors:Ígos nem vagyok. Tudom, 
hogy az ördögnek, a testnek és e világnak sok <Ílnok 
tőrei között járok; kik engem hol gyönyörüséggel, 
hol fenyegetéssel, hol háborusággal, hol jó szerPneHt~
vel, hol dicséretekkel, hol gyal<Ízatokkal, és küls() belsil 
háborusággal ingt'rlenPk a hiinrP. J ut eszem hP, hog~~ 
Saul királymíl jobb férfiu tl<'m is vala az lstt>n népe 
között, mikor királylyá választaték: dP végTP Ineg·-

a- .., (_ L._.; 

vC'tteték. Említem a sz. DAvid PsPtét, Löles SalanHm-
nak bM Y~Ínyozásait, az apostolok f('j<'dPhnl'nPk taga
dásait Tudom, hogy sokan félelenunt>l, sokan a világ
nak jó szerencséjével m("'gejtettPk. Annakok:i(,rt a sz{nn
talan vesz('<h'lmek közütt n<'m vagyok h:íton•Úgos; s/ít 
nlÍnt a b:íránv a farkasok között, ugv az án l<'lk('lll a 

~ ~~ 

sok ellenség között nwgkih'nyékt'ztetett sok H'SZP(lPl-
Inektől. 

A.zért Fram: a tP sz:Írnyaid al:í fol~·anwdom; oltal
mazz engem, én Ist<'nem! minden vt>sze<lelnwktiíl: vil:i
gositsad eln1énwt, hogy az incselkPdi) elleBs(''gt>k esa
l:írds~ígit megism('rjerrl; hAtoritsa d szivPmPt, <~s rontsd 
el az ('n reá1n tfkiJknPk n1~rges nyilait. 

Tn dom Ist<'JH'lll: hogy tP gonoszra twm kisértesz 
Pngem: hanem Inikor (:'llenségemet reám l,oe~<Ítod, nlÍnt 
sz. J ó b ra, akkor próbálsz, és bajvivásom után boldog-
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ságnak koromíjá r·a akarsz vinni. Azért legyen mm
deneklJ<'n a te akaratod: úrnbár próbálj; csak eröm 
felett ne hagyj kísértetni. 

De szabadits a gonoszt61. 

Ha szent :Felségedn(•k ugv kedves, kellemetes, ha 
L_.; (._..·· 

, 'l' ' k . t' l' t ' aJ~: en gyar osagomna Ismf're en-' s. a aza ossagomra 
ugy szükségcs, hogy kisértetben t'•ljek; és az én imád-

' . . , 1)'1' ll sagomat Is, mint regen a szent a et, a ) )an meg 
L..--- (,__..; L_ 

nem hallgatod, hogy elvPgyNl rólam a kisérteteket: 
ebben is legyen úldott a te szent akaratod; csak hogy 
az én lelke1net InegörizzPd, mint a szent J óbét, hogy 
téged meg ne bántson. Ments meg engem a lelki 
gonoszt()}, a bünte')!, ('s a bi'tnnek zsoldjától, a k<írho
zattl.l. 

E viicigi gonosz szerPneséket is, melyek a bünrf' 
vinnétwk, ugymint: gyabizatot, kárvallást, nyomorn
s<Ígot <~s bt'ls() gonosz indulatokat túvoztasd el tölünk. 
Am P n. 

Mind ezeket, r ram! nagy merészPn kérjük SZf'nt 
Felségedtől; n1ÍvPI1wgy tH-'m a Ini érdemünkbe ·való 
bizakodás, hanein a te jóvoltod és irgalmasságod adja 
Pzt a h<iton;<Ígot 1wkünk, (~s a te sz. Fiad adta ez<>ket 
a szókat szájunkba . ...._t\.zért, én Ist<'nem ~ ne néz(L a mi 
nu~ltatlans<Ígunkat, hanein tekints a tf' Krisztusodnak 
orczájára, a ki ulinket tP hozzád küldütt: hogy az ö 
neve hPn, es Ő általa nagy bizodalmnmal könyörögnénk 
szent .FPlségednPk. _.A_men. 
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AMiatyánk végén, szent Mátén::íJ, némely görög könyvekben talál. 
juk ama rövid, és szép isteni dicséretet: »}fert tied az ország, a ha ta· 
lom: és a dicsőség<:; melyet most is a görögök a J.lft'atydnk végén szok· 
tak mondani. Ezt mi nem kárhoztatjuk; noha közönségesen nem 
mondjuk a .1..lfiatyánk végén. Mert eleitől fogva egész ezer ötszáz esz· 
tendeig, soha csak egy deák Bibliában sem volt ez a dicséret a 
1lfiatyánk végi ben. Ennek felette, noha szent Jeromos deákra fordí· 
totta a Bibliát, és mind ő, s mind szent Czipriánus, Tertulliánus, szent 
Agoston, és sz. Ambrus, többekkel egyetemben, megmagyarázzák irá· 
saikban a J.lfiatyánkot: de soha erről a dicséretről nem emlékeznek; 
sőt szent Lukácsnak ll. részében, holott a J.lfiatyánkot olvassuk, mind 
e mai napig, sem deák, sem görög könyvben nem találtatik az a dicsé· 
ret, még a Luther, Calvinus, Béza és Károlyi fordításában sem. Annak
okáért mi szent Lukácsot követjük, mikor ezt elhagyjuk. Végezetre 
önnön maga a kálvinhitü Béza, magyarázván szent Máténak 6. részét, 
megvallja, hogy ez az isteni dicséret a .11liatyánk végén, nem találta
tik a deák Bibliában; sőt régi görög Bibliám is vagyon, ugy mond, 
melyben ezt nem olvasom. 

Miképen azért mind mi s mind a görögök, minden zsoltár után 
el azoktuk mondani ama rövid dicséretet: Dicsőség Atyának, és Fiu· 
nak, és Szentlélek Istennek; az Üd?JiJzlégy ,;,lfdria után pedig a görö
gök emezt szokták mondani: )! Mert te szüléd a mi Üdvözítőnket« ; 
mi pedig ama rövid könyörgést mondjuk: »Asszonyunk Szüz Mária, 
stb.« : azonképen szokták vala a görögök a .J..lfiatyánk után ezt az 
isteni dicséretet mondani: Mert tied az ország, stb. És mivel ezt, 
aranyszáju szent János, rrheotiláktus, és egyebek meg azokták vala a 
község előtt predikácziókban magyarázni, mint a .1..1fiatyánknak egyik 
részét: azért a sz. :Yiáté evangeliomához hozzá irák némely görög 
könyvekben a leirók. 

A ki azért ezt a Jfiatyánkhoz akarja adni, nem kárhoztatjuk: csak 
megértse, hogy méltó és bizonyos okai vannak, melyekért az anya
szentegyház nem akarja az ő régi szokását a Miatyánk mondásában 
elváltoztatni, hanem sz. Lukácsot követvén, elhagyja ezt a dicséretet. 



A Boldog-Asszony 
üdvözletét mint kel~jen értelmesen elmondan·i. 

Üdvözlégy .Mária. 

Üdvözlégy lllennyországnak ki~:ályné asszonya, 
Istenünknek választott sz. anyja! U dvözlégy Mária, 
azaz: tenger csillaga, biinösöknek oltalmazója, megke
seredetteknek vigasztalója, A~ya Istennek jegyese, 
mennyei királynak sz. anyja! lTdvözlégy Mária! Inert 
te benned kezdet~~ el a Ini üdvösségünk, mikor méh,ed
ben fogadád az U dvözitöt. Te változtatád el az Eva 
nevét; mert ha ő általa kezdeték veszedelm ünk, mikor 
e világra hozá a bünt és a halált, a kigyónak hatalma 
alá vetvén az emberi nemzetet: te általad lőn kezdete 
váltságunknak; büntő], és haláltól való szabadságunk
nak, Inidön mél~ednek gyümölcsével megrontád a 
kigyónak fejét. Orvendezz szeplötelen Szüz Mária! 
ezen a te üdvözlPtPden; és könyörgéseddel ébreszd fel 
az én lelkeinet: hogy nagy ájtatossúggal In<mdhassam 
neked ezt az angyali üdvözletet . 

.Malaszttal teljes. 

_Oh áldott Istennek sz. anyja! Egyebek ámbár 
nev~zzenek téged Jessze virágjának, mennyország kapu
jának, bölcseség hajlékának: de én az angyallal 
Inalaszttal teljesnek, Isten hajlékának nevezlek. Ü dvüz
légy választott (•dén y~ nw ly Inidön az isteni gazdag-
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ságnak tárházává lettél, 1ninden kincseivel megaján
dékoztatt:H. Kincs te benned semmi helyr a kigyó 
fullánkjának, a bün n1érgének: lllel't teljes nlind tes
teJ, lelked, mind értehned, akaratod, nlind gondola
tod s cselrkedeted n1ennyei bölcseséggel, isteni szere
tettel és 1ninden szentséggel. Oh irgahnasságnak anyja, 
és istc~ni n1alasztnak tengere~ ha a tengerb()} származ
nak a folyóvizek, hogy visszafolyhassanak: áradjon 
ki az én lelke1nrP is a tf' könyörgésed :íltal az Isten 
Inalasztja; n1ely az én lf-.lkelmwk ürességét betöltvén, 
azt mivelje, hogy az én cselekedetilu tt>ljesck legypnek 
sz. Fiad előtt. 

Ur vagyon te veled. 

X oha a te sz. Fiad Emánuel, vPliink lakoz<) lsh•n: 
dr Íf' vPlP•l sokkal különben vagyon, hog·vsem eg·yéb 

L_.:it (__. (,__,. 

PmherekkPL r., vr led vagvon az IT l'; nwrt tPnné-
'--• 

szetc szel'int nlindenütt jPlen vagyon. Te veled vagyon 
n1alasztja által, d(• sokkal bN·siileü•sphfH-'n, hogys('lll a 
többi SZ<'llÍekkel; mPI't nmk t(•grdct v:llasztott, hog·v 
az Isten anyjának hPcsiiletf's n~-.~lt(.s:íg;íra emcltetn~Í, 
(-.s 1néhedlwn kilencz h(mapig lakozv:Ín, (-.rtelnwdet, 
akaratodat és 1nin<lrn csf'kkedetidd ig·azg·atná. Oh 

'-- '--

áldott szép szüz! kérjed a teveled lakoz<'• Erat, hogy az 
() szt>nt kegyelnw <Íltal (~ll velen1 lakozzék, az én aka
ratmnat oly erlís szeretettel birja, hog~~ soha tMPm f'l 
ne tá vo zzék. 



Az Angyali üdvözldrtil. 

Te vagy áldott az asszonyok között. 

Méltán neveztetel ~í lelottnak az asszonyok között: 
1nert csak te egyedül n1enekedtél n1eg a Inagtalan-

, k , k, 'l .. , "l k , l, , l sagna at ato , szuzessegec ne epen mf'gtnarac asava ; 
s~a ha dos voltál a fájdalominal való szi\lésnek <ítkAtól. 
Es nlig a többi asszonyok fprfiak hirtoka alatt van
nak: az Istf'n Fia tizenkét esztendős korában engerlel
~esen te tölf'd hallgatott, és birodabnacl alatt volt. 
AJ d ott vagy nemes asszonyunk Szüz Mária! Inert te 
~iltalad szület(•k nekünk a tnPnnyei Mdásoknak kutfeje, 
a te 1néhe<hwk gyün1ölcse. Szabadits 1neg engetnrt, 
közbenjárásod által, 1ninden <Ítoktól, hogy a te Fiad
nak kedvesen szolgálhassak, núndörökön örökké. Atnen. 

És áldott a te méhednek gyümölese, Jézus. 

Mivelhogy a te 1nt'•hednek gyibnülcse eleven kutfeje 
minden <íldú:~mak: az {) kifolyó teljességéh<'n rész<•süljünk 
te általad, oh boldogságos Szüz! és a régi g)rünlölcs
ételből szánnazott nvavalvánkat rontsa Pl a te tnéhed-

.; t.' l 

twk gyü1nölcsP, a mi Urunk Jézus Krisztus ... A._nwn. 

Asszonyunk Szüz llária, lstennek szent 
anyja! imádkozzál érettünk bünösökért, tuos t, 

és halálunknat öráján. 

Hogy a te Fiadnak érdeme iíltal, nli itt az ő töle 
nyert boldogsúghan részesüljünk; és hogy, miképen te 
veled, és te bf'nnrd volt az ly r, ulibennünk is lakoz-

Pázmány: Imádságos Könyv. 4 
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zék szf:'ntelö Inalasztjával élf:'tünkbf:'n; kiinniásunk után 
pedig az örök boldogságban részf:'ssé tegy<'n. _Anwn. 

C R E D O, 
vagy 

Apostoli hitvallás. 
lliszf:'k <"gy Istenbf:'n, nlÍIHlf--',nható Atyában, menny

nek és foldnek terPintőjében. }~s a Jézus Krisztusban, 
() <"gy Fiában, n1i Lrnnkban. Ki fogantaték Szentlé
lekHH, szülf:'tl'k Szüz Máriától. Kínzaték Ponczius 
Pilátus alatt: nwgfeszittetók, n1eghala, ('s elü'mette
ték. Szálla alá poklokra; hannadnapon halottaiból 
felt~imada. }--,öhnén<' ITiennyekbe; ül a mindenható 
A_tya IstPnnek jobbja felől. Opnan leszen eljövendő 
ítélni eleveneket és holtakat. Hiszrk Szentlélekben: 
közönség<--'S anyaszentegyházat, szent<'knt-k egy<"sségét, 
bünöknek bocsánatját, testnek föltámadás~it és az 
örök élt-tet. Amen. 

A Nieeai gyülekezet hitvaUása. 
(Lásd a II. számu miseimádságokban: Hitvallás: Credo.) 

Szent Athanáz hitvallása. 
\T alaki üdvözülni akar, mindenek eWtt szükséges, 

hogy a küzönséges liitet tartsa; mPlyf:'t ha valaki épen 
P'!!3 felbontatlanul nf:'m tart, kétség nPlkül ört)kké elvész. 
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Ez pedig a közönséges hit, hogy tiszteljünk egy 
Istent a Szent-Háromságban, és Szent-Háromságot az 
egyesség ben. 

Sem a szmnélyeket egybe nem elegyitvén, sem a 
természetet el nem választván. 

Mert Inás az _.~._.\tyának személye, más a Fiué, más 
a Szentléleké. 

De az Atyának, és Fiunak, és Szentléleknek egy 
az Istensége, egyenM dicsősége, egyenlőképen örökké 
való felségP. 

'-' 

Minémü az _1\._tya, olyan a Fiu, olyan a Szentlélek. 
N ein tereintetett az Atya, nem teremtetett a Fiu, 

nem tereinü•tett a Szentlélek. 
Mérhetetlen az Atya, Inérhetetlen a Fiu, mérhe

tetlen a Szentlélek. 
Örükkévaló az _.~._.\tya, örökkévaló a Fiu, örökké

vaM a Szeiülélek 
l 

Es ulinelazáltal nem hánnan örökkévalók, hanem 
egy az örökkévaló. 

L--• Miképen nen1 hármn a ne1n teremtetett, sem 
három a n1érhetetlen: hanPill egy a nem teremtetett 
és egy a mérhetetlen. 

Ifasonlók(ipen Jnindenhat() az Atya, núndenható 
a Fiu, mindenható a Szentlélek. 

l 

Es Inindazáltal nem hárman mindenhatók, haneni 
egy a nlindenható. 

Azonképen Isten az _.:_\_tya, Isten a Fiu, Isten a 
Szentlélek. 

l 

Es Ininelazáltal nem hárnian Istenek, haneni egy 
az Isten. 

4* 
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Azonkép.en Ur az Atva, l~ r a Fin, U r a Szentlélek. 
' ~ 

Es mindazáltal nem hárman U rak; hanem egy 
az Ur. 

Mert Iniképen a keresztény igazság tőlünk köve
teli, hogy külön mindenik személvt Istennek és Urnak ,_ll • 
valljunk, ugy tiltja a katholikus vallás, hogy három 
istent vagy h<Írom urat valljunk. 

Az atva senkitől nem alkottatott, sem Ü'rf'mtetett, 
" sem született. 

A Fiu csak az Atyától vagyon, nem alkottatott, 
sem teremtetett, hanem született. 

A Szentlélek az Atyától és Fiutól nem alkottatott, 
sem teremtetf•tt, sem született, hanein származott. 

Egy azért az Atya, és nem hárman vannak .._t\. tyák; 
egy a Fiu, nem hárman vannak a Fiuk; egy a Szentlé
lek, nt•tn h<lrman vannak a Szentlelkek. 

' Es ebben a Szent-Hármns:ígban setnmi nincs elébb 
vagy utóbb; sem nagyobb, vagy kisebb nincsen: hanein 
mind a litÍrom szemPly egyf'nlőképen örökkévaló, <~s 
egymáshoz egyanínyu. 

U gy hogy, a mint elébb 1nondók, núndenekben az 
' ]' 'b ' l' ' 'b Pgyseg a mromsag an, es a 1aromsag az egyseg en 

tisztelendő legyen. 
A ki azért üdvözülni akar, ilyen értelemben legyen 

a Szent-I-Iáromságról. 
'-

De szükség az örök ü(h-össégre, hogy a nli C runk 
'- '-~ 

Jézus Krisztusnak testPsülését is tökéletesPn higy P. 

Ez azért az igaz hit, hogy higylik és valljuk, hog~· 
a nú e runk J é z us Krisztus Istennek Fia, Isten és 
Pm ber. 



Az Apostoli hitvallásról. 

IstPn, időnPk PWttt>, az _.:\_tyának lényegéb()l szii.h•
tett; é~ ember, az anyának teste-véréből időben !-iZ Ü

letett. 
Tökéletes Isten, tökéletes ember: okos lélekből és 

Pmberi testből állván. 
Egyenlő az Atyához istensége szerint, kisebb az 

1\tyánál emberség~ szerint. 
Ki noha Isten és ember, mindazáltal nem kettő, 

hanein csak egy Krisztus. 
Egy pedig nem az istenségnek testté változásával, 

hanem az emberi természetnek Istenhez való felvéte
lével. 

Egy ugyan, nem a természeteknek egybeelegyi
tése által, hanem a személynek egyessége által. 

Mert miképen az okos lélek, és a test egy ember: 
ngy az Isten és emlwr <'gy Krisztus. 

Ki üdvösségünkért szenvedett, poklokra szállott, 
hannad napra halottaiból felüírnadott 

FPlment mennyekbe; ül a Inindenható Atya Isten
twk jobbja felől: onnan leszen eljövendő ítélni elevene
ket és holtakat. 

Kinek eljövetelére minden embereknek fel kell 
támadni testökkel együtt, és számot kell adni tulaj
don csf'lekedeteikről. , 

Es a kik jót cselekedtek, örök életre 1nennek, a 
kik pedig gonoszt, öPök tüzre. 

Ez a közönséges hit; 1nelyet valaki híven és állha
tatosan nem hiend, üdvösségre ne1n juthat. 
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A trient-vatikáni hitvallás.* 
l 

En N. N. erős hittel hiszem és megvallom összes-
séggel és különösen mincl azt, a mi a római anya
szentegyháznak szokott hitvallásában foglaltatik, ugy
roint: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, 
mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan 
valóknak Alkotójában, és az egy lT r Jézus Krisztns
ban, az Istennek egyszülött Fiában, ki örökt()l fogva 
az Atyától született, Istentill Isten, világoiságtól vilá
gosság, igaz Istentől igaz Isten; ki született, nem 
alkottatott, egy mivoltu az .A.tvával, ki által lettek 

l..__. • 

minclenek, ki Ini érettünk Proberekért és a Ini üdvös-
ségünkért h-'szállott nl('nnyekbM, és Inegtestesült a 
Szentlélek által szüz Mári<ítól, és t'mberré lett; fel is 
feszíttetett érettünk Pontius Pil:ítn~ alatt, kínt szen
vedett és eltemettetett; és felhimatit harn1ad napon 
az irások szerint, és ft'hnent Inennyeklw, ül az .A.tyá
nak jobbján, és isn1?t eljövend dicsöségben, 1negitélni 
az eleveneket és a holtakat, ki országának ne1n lesz 
vége. IIiszek az Fr és elevt'nitö Szentlélekben, ki az 
Atyával és }..,iuval t'gyütt imádtatik és dicsöittetik, 
ki a proféták által szólott. 1-Iiszek t-'gy szent közönsé
ges és apostoli anyaszentegyházat; vallok egy kereszt-

* Jegyzet. Azok ellen, kik Luther idejében a kath. hitet sok
féleképen eltorzitva félremagyarázták, a trienti sz. zsinat határo
zatából készült e hitvallás, mely a kath. hitigazságokat bővebben 
tartalmazza; az 18 7 5-ben t-artott vatikáni zsinat ezt a hitvallást 
két helyen világosabban kifejtette. Innen a kettős neve. Ünnepélyes 
hitvallástételkor, pl. mikor protestans ember kath. hitre tér, ezen 
hitvallást kell használni. 
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séget a bünüknek bocsánatára; várom a holtaknak 
feltámadását, és a jövend() örök életet. Amen. 

Az apostoli és egyházi hagyon1ányokat, valamint 
egyéb szokásait és rendeléseit is szintazon anyaszent
egyháznak, állhatatosan helybenhagyom és elfogadon1. 
U gy a szent-irást azon értelemben vesze1n, n1elyben 
vette és veszi az anyaszentegyház; melyhez tartozik, 
a szent-irúsnak igaz érteiniét és Inagyarázatát nwg
itélni. K en1 is fogom ezt soha másképen érteni és 
Inagyarázni, hanen1 a szent aty::iknak egyező értelme 
szerint. 

Y allo1n egyszersmind, hogy igazán és tulajdon
képen az nj törvénynek a uli Urunk .Jézus Krisztnstól 
rendelt hét szentség(' vagyon, Inely<'k az e1nberi Ilenl
nek, noha ne1n valamennyi InindeniknPk, az üdvösségre 
szükségesek, tudnillik: a keresztség, bérm<Ílás, Oltári
szentség, pPnitencziatart<Ís, utolsó ketwt, egyházi rend 
és h:izasság, és hogy azok által malaszt adatik, s köző
lük a keresztségf•t, bérmálást és egyházi rendet istné
telni szentségtörés nélkül nen1 lehet. Szintugy a 
közönséges anyaszPntegyh<1znak szokúsba vt>tt és hely
benhagyott szertartásait a fenemlitett szPntségeknek 
jeles kiszolgáltat<is{lban elfogadom és helybenhagyom. 

Tovább egész készséggel elfogadon1 egyenkint 
Inind azt, a nli az eredeti bünről és a megigazulásról 
a trienti sz. gyülekezetben meghatároztatott és kivi
lágosittatott. 

I-Iasonlóképen hisze1n és vallom, hogy a sz. nlisé
lwn igaz és tulajdon engesztelő áldozat mntattatik be 
az Istennek az PlPYPJwké1·t és holtakért; <'•s hogy az 
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()It ' . t ' b . ' l ' ' ' l ' ar1-szen seg en Igazan, va osagosan es enyegesen 
a mi L'"runk Jézus Krisztusnak teste és vére, lelkével 
és Istenségével együtt jelen vagyon; és hogy az egész 

l '· ' k ' k t t ' ' ' l ' ' b va osaga a enyerne es eve s egesz va osaga a or-
nak vérévé változik; 1nely vciltoz~Íst a közönséges 

t 1 ' 't 'It ' k anyaszen egy 1az a va ozasna nevez. 
·valloni ezenkivül, hogy csak az Pgyik szin alatt 

is az egész Krisztust veszszük magunkhoz, és igaz 
szent~ég ben részesül ünk. 

Allhatatosan vitaton1, hogy vagyon purgatoriun1 
(avagy tisztító hely), és hogy az ottan letartóztatott 
lPlkek az él() hiveknek szószólásai által segittetnek; 
szintugy hisze1n, hogy a Krisztussal uralkodó szeute
ket méltó tisztelni és segítségül hivni, kik érPttünk 
ilnádságokat Inntatnak be az Isü-'nnek, és hogy az () 
tPteineiket tiszteletben tartani illik. , 

Allhatatosan vallom, hogy Krisztusnak, sziiz any-
jának Márüínak, s egyéb szentekn<->k képeit szabadon 
és méltán lt>het tartani, s irántok illen<W tiszteletet 
mutatni. , 

Alliton1 azt is, hogy Krisztns az anyaszentegyh~íz-
ban hatalmat adott a hucsuad~ísra, és hogy ezekkel 
Mni a keresztény népnek igen üdvösséges. 

A közthiséges és apostoli rÓn1ai anyaszentegyházat 
1ninden kPresztény gyülekezetek anyj~ínak és tanitó
jának n1egisn1erein; a és római pápának, ugymint sz. 
Péter fő apostol tisztfolytatójának, és Krisztus Jézus 
helytartójának, igaz engedelmességet esküvéssel igérek. 

Azonképen kételkedés nélkül elfogadmn és vallon1 
a többit is Inind, a nlÍkPt a szpnt végzések és az egy-



luuid...:dg a hiMrt. 

luízi közönséges gyülekezf'tek, kiváltképen a trienti 
szentséges gyülekezet és a vatik<Íni közzsinat hagyott, 
Illeghatározott és Illegfejtett; jelesül a római pápa egy
házf()nökségét és tévPdéstiíl IllenÜ's tanítótisztjét illetőleg. 
1-\ Inik pedig ezekkel ellenkeznek, Ilelll különben az 
anvaszentpg·vh<Íztól rosszalt, megvetett és kárhoztatott .,, .....__. (._ 

akárnwl_y Pt·etnekségeket, én is egviránt rosszalok, 
~· L~ l,l/ 

Illegvetek Ós kárhoztatok 
EzPn igaz, közönséges, és egyedül üdvözit() hitet, 

n1elyrM nws.t szabad akaratoniból vallást teszek, és iga-
' " "l k , , , t tl - "l t l , za n n1eggyoz0< ve vagyo ~, egesze n es se r e e nu u o so 

lelwlU•senlÍg, az Isten segitségével IllPgtartani, és állha
tatosan vallani el 1wn1 Illnlasztmn; és hogy az alattanl
valók is, vagy azok, kiknek gondviselése kötelességből 
hozzáin fog tartozni, szintezen hitet megtarts<Ík, tanít
sák és hirdessék, a nwnn~·ire tiHen1 függ, egész igye
kPzettd rajta leszek. 

Ezt t~ n .K. K. igén•m, fogadom, és az Istennek sz. 
l. ' l' k ' l " . A I evang<-' Iumara va o es íin_'senlme erosite1n. z sten 

eng:einPt ngy st:>géljen: _i_\ 1nen. 

E l m é l k e d é s. 
J/ily twgy isteni h:egyelern, a rórnai kath. anyas~entegyházban 

élni és meghalni. 

_A_ rÓn1ai küzünsé2:es kPrPszténv anyaszenteO'vház-
~..___ ·- .. , e.~ 

nak teremtője maga a nwnnyhéli _._-\tya Isten, ki annak 
létrehozását iirökt()l fogva nwghat<Írozott legkegyesebh 
végzésf' szerint, sz. 1Tia által végrehajtotta. )J1egrd1tója 
a Inennyei _1_\..ty<-Ínak egyszülött Fia Jézus Krisztus~ 

Pázmány: Imádságos Kó'nyv. 5 
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Megszentelője az AtyAtól a }.,in ig-ét·ctt• szerint elkül
dött Szentlélf'k. 

A boldogságos szüz M~iria a mi egyh~izunknak 
királynéja_; a Inennyei angyalok őrseregez·J a dics() ült 
szentek pedig gyözedelmPs tdbora. 

A patriárkák benne nu•gannyi uen~zetst~gi törzsö
lcökJ a prM'éták tnrtént>tének előhirdetőiJ az apostolok 
épületének alapkövei. A 1nártirok hiténrk tanubizouy
ságaiJ a hitvallók tudon1ányának rezé:rcsitlagaiJ a szü
zek az ö ekszerei. 

Egyházunk látható f<'je a r('nnai p~ipa, a Inegyékre 
feloszlott püspökök pP<Iig azon f()p:isztorok, kikrf' a 
Szentlélek az anyaszenü•gyház konminyzás:it bizta; 
a felszentelt papok a tanitás és a szPntségf'k kiszolgál
tatói, a diakonusok és leviták az ('~rvh:iz gondviscWi 

L o c_; 

és szolgái. A szerzf'tes rendPk az Pgyh<izhan segéd-
osztályok, a hivők sokas~iga 1wdig a küzönségf's anyá
nak egy nagy csal~idot képpz() fiai t's le:inyai. 

A katholikus anyaszt>nÜ'§.!~'h:iznak hülcs()jp a ke
resztség, erőssége a hérinál<is, IU('nnyPi eledele az 

c_; c_; ~ 

Oltári-szentség, gyógyszertára a pPnitencziatartás és 
utolsó kenet, hataln1a az egyh{tzi t"Pnd, növényes kertjt> 

h ' ' a azassag. 
Ezen egyház hasonlit az er()s v~irhoz, melynek 

sánczai a tiz-parancsolatok, szeglettornyai saját i)t 
parancsolatja, előfalai az evangelimni tamicsok. 

Egyházunk Inegkülönböztet() jelPi: a hitrgység, az 
erkölcsi szentség, a felekezetességet nen1 isn1erő álta
lánosság s az apostoloktól való szakadatlan leszAr-

' Inazas. 
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Kezeskedik Inellette az ó-testa1nentom, okokat 
szolgáltat 1wki az Pgész szent-ir~Ís, meger{)siti tanit:.í
sát az apostoli haQ:vmnány, tt>kintélye a zsinatokban, 

(._;4} .., ..... 

egy('ssége a Róm(tlwz való ragaszkodásban, romolha-
tatlansága csalatkozhatatlanságában van megalapitva . 

.. A_ lól<-'k, Inely egyh<Ízunkat cselekvéseiben vezérli, 
a szelidség; Inely tettekre felinditja, az Isten dicső
ségének terjesztést>; Int> ly gy()zelPnJr(~ vPzeti, a türede
lrm és ahízatoss<Íg. 

c' 

_Az ajt{), nwlyPn PZPn Pgyházba hP lehet jutni, 
az ahízatos hit; az ut, nwlyPn itt tükMetPsedhe
tünk, az az ürük Met reménysége; s az ipar, 1nrly 
últal itt mPgQ:azdagodhatunk, az istPni és felebaráti 

l..·-·(._ ~ l. ' 

SZPretPt. 
Kincse <-'zen Pgyháznak az isteni 1nalaszt, vir<Í

gos kPrtj<> az <Írtatlans<Íg, tükürP az igazság, szpnu• 
az okosság, kaijai a lelki er()sség, tesÍl' a Inérték
letesség. 

Barátjai a já1nhorok, ellenei a bünüsök, sz<:Ínako
zásának túrgyai a hitlwn tévelyg()k, (.}() bizonyságai 
e földün a hitetl<'n zsidók, ostromlói és gvülölöi a 

LJO 

hitPtlPnek, imáds<Ígainak s foluíszainak czélja, hogy 
('zekPt az irgahnas IstPn felvilágositsa. 

Egyedüli úhajtúsa, hogy nlindPn Pinher üdvözül
jön, tikekedése, hogy hivPi a j<)ban Mlhatatosan Ineg
maradjanak, rendrltetésP, hogy a ker{'szt gyalázatának 

l l • l l . l k l k ' l ' 'l szenve( esel a att a utet ene es gonoszo tarsasagato 
n1egtisztuljon. 

Örük ini<Ídásának tárgya a teljes Szrnt-1-Iármn
ság, mindennapi Aldozatja a világ büneiért feláldozott 

5* 
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lsten báránya, pompája ~ jt>lképe~ tanitása a szPr
tartások. 

Szomorusága az elfajult rossz világ cselekedett>i, 
vigasztalódása a bünösök megtérést>, anyai bökezüségt> 
a bünbocsátás és a sz. bucsu. 

Vándorlásának helyP a föld, osztályrész<' a J ézns 
Krisztus keresztje, végczélja a Inennyország. 

Az anyaszentegyháznak elv:ilaszthatatlan jegyese 
maga az U r Jézus, kinPk jelenU'te az Oltári-szentség
ben őt dicsőséggel s vigasztalással <Írasztja Pl. 

Megkoronáztatásának napja a világ vége l<'t•nd; 
addig pedig él() hivei itt küzdésben vannak, a j::ln1bor 
elhunytak a tisztitó tüzben gyarlóságuknak salakjaitól 
Inegtisztnlnak; s végre az Ur második eljövetPlP után 
győzedelmi ünnepét a niennyor~z:lgban üli. 

Fohás z. 
Anyaszentegyh{tzunk hi thatatlan fejt-' J é z us! tudom, 

hogy sokan vannak a hivatalosak, tiP a v<llasztottak 
kevesen: vajjon <~n hünös létemre, ki téged sokszor 
Inegbántottalak, élő tagja vagyok-e a szPnt és közön
séges egyháznak! Vajjon találja-e hPnneJn örömét a 
jó anya; vagy tal<Ín én is gy::lszol<tsának és f<tjdalm<Í
nak egyik okozója vagyok? Oh sorozz t'ng<-'lll válasz
tottaid közé! Az anyaszentPgyh::lznak h ü és eng<-'
rlelnies gyennekr kivánok lenni; mert csak bemw 

'--'~ 

kereshetem iidvösségeinet. 
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Imádság a hit föntartásaért. 

Isteni Megváltónk, Órettünk emberré lett Ige! 
Leborulva esdeklünk előtted, hogy az üdvözitö sz. 
hitet, melyet nekünk kijelentettél s apostolid által 
a népeknek hirdettél, tartsd fönn <' viharos időkben 
s óvd Ineg hiveid('t, hogy attól akármily viszontag
ságok küzött el ne térjenek. Te mondottad, hogy a ki 
hiszen és megkereszteltetik, üdvözül, a ki pedig nem 
hiszen, elkárhozik. lia e szavaidra emlékezünk, kétsze
resen fohászkmlunk hozzád,· Illondván: hiszünk lJ ram: 
de légy segitségére hitetlenségünknek 

Mennyei Tanitónk! oktat~isodból tudjuk, hogy tP 
vagy a szöli)t() s mi annak ágai; kik mint ilyenek, 
csak ugy vagyunk képesek gyfunölcsöt hajtani, ha 
benned és rajtad nH•gmaradv{tn, HHed elevenittetünk a 
hitre és jóságos cselekedetekre. Oh tekints le, kérünk, 
szölőkertedn•, Inelyet jobbod ültt>tett e honba s atyai 
jóságmt ny ole z századok alatt szPretettel ápolt; n1ely 
minvi mHrvlelkü tanitók, vértanuk és hitvallók veri-.. ,.. ~.____,.., 

ték- s vérévl•l öntöztetett, s annyi jámborok és szüzek 
iinádsága s fehtldozó Innnkássága által megterméke
nyitve lön. N e engPcld, kérünk, az igaz hivők közön
ségét t>lszakadúsok .Utal n1egrung·áltatni. Oh IW y(•dd 

L- <._; L-

száinba azok hálátlanság<it, kik a közönségt>s keresz-
tény anyaszentegyhúz boldogitó kPbelén fölneveltetve, 
e közanyánk PllPn fordulnak, vagy szózatára ne1n 
hallgatnak; hanein forditsd szemeidet azon buzgó 
lelkekr«:>, kik tiszta kezeiket hozzád föle1nelve, sza
kadatlan könyiirg/•s(•kkt>l Pst>df'ztwk: hogy üdvözitsd 
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népedet, és áldd meg örökségedet; hogy a vigasztaló 
Szentlélek ajándékival töltsd he hiveidnek szivét, s az 
igazság szomjazását gerjeszd föl bennük. 

Rár elismerjük, hogy haragodat vétkeinkkel meg
érdemlettük, ne szállj ítéletre velünk U ram! s elvet
tetésünk iszonyu büntetését fordítsd el rólunk. Adj 
erőt és malasztot gyengt>ségünknek, hogy a kisérte
tek idején meg ne tántorittasl-lunk hitünkben. Tekint::; 
irgalnws szem1nel a nyájra, nwlyet a kt>resztfán kion-

1 l ' l l l t ott sz. vere( ara n szPrzette . 
__,_c\k<irnlineinü ::;zenvedésekPt készek vagyunk itt 

elvi::;elni, csak legdrágább kincsünket, az üdvözít() s 
boldogit() sz. hitPt Inegtarthassuk; 1nely az élet sütéü•s 
utain egyedül képes bennünket bátorítani, vigasztalni 

~~ ~ 

s ü• hozzád kalauzolni: ki az 1\._tya jobbján ülvén, 
a Szentlélekkel egyeteinben él~z t's uralkodol mind
örökön örökké. An1en. 

Imádság az anyaszentegyház egységeért. 

Hitünk isteni szerz()je s föntartója, Inegfes.Útett 
.T ézus: ki sz. 1\_tyádat kérted, hogy hiveid egyek legye
nek, ulikép tP és az ~\_ty a <'gy('k vagytok; tarü.;d fönn 

k l l 'k l l l l l l • l a at w 1 us egy mz egyseget, Ine y a romm papa, püs-
pökök, papok és hivek szoros egybeküttetésével azon 
szentséges egy testPt képezi, nwlynek láthatatlan feje 
s fejedelme te magad vagy, látható helyettesed pedig 
e földün sz. Péter utódja, a rÓinai pápa. Te Péterért 
imádkoztál, hogy soha meg ne fogyatkozzék hitében, 
őt pedig megintetted, hogy er{ísits<' n1eg a hitben 
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apostoltársait; r<Í biztad nyájad ()rizt>tét, kf'zébt> ad üt< l 
a mennyország kulcsait, őt rendelted az t>gyház leg
első fl5pásztorának, az apostolok fejének. Mi is tehát 
papjaink s püspiikeink úttal, kik vt>le egységbPn élnek 
s neki engedf'hneskf'dnek, hozzá csatlakozunk s benne 
téged Illesterünknek s fej<•dehnünknPk vallunk és tisz
telünk. E hitt>gységbt>n tarts Ineg nlindvégiglt>n; koJ"
In<Ínyozd Péter haj<)ját az ()t búrhonnan ff'nyegetlwté) 
vész közepettt> s ne <'ngedd, hogy a pokol t>reje a 
kősziklAra épitett kath. anyaszentegyh<izat Inegrendit
hesst>: hanen1 a p<Ísztorok és hivek egy~<~gén s állhata
tosságán törd nwg az Pllene szegezett ostrmnokat. 

~ ~ ~ 

Légy vele a vihig végezetéig, h<Ítoritsd, vigasztald 
hányattatásában, szégyenitsci Ineg ÓcsárMit, térítsd 
1neg elleneit, hog~~ igy anyaszentegyh<Ízunk, Inely az 
• l l ' " l ll "l ~ l lt ' 1gazsag osz opa es erossegt>, e gyar o VI ag va .oze-
konyságai között rendületlf'n állvún, álchist és békf'ssé
get terjesztve, gyarapodjék Inindaddig, Iniglen istt>IÜ 
ji)vf'Il(lölésC'<l lH-' fog teljese<lni, hogy csak egy akol }psz 
?s egy p<Ísztor. C r Krisztus! Pr()sitsd hitünket, ki az 
Atyával és SzPntlMt>kkel élsz és uralkodol s Pljü
vendesz megítélni eleveneket és holtakat. Anu•n. 

Elmélkedés a jó cselekedetek szükségességéről. 
Hit nélknl lelwtetl<>n kedvesnek lPnni Isten pl()tt; 

dP ezPn, IstPn PWtt kP<lves hitnPk elPveniwk és gyü
Inölcsüz{)nek kell lenni: Inert mnint sz . .J aka b irja, 
n1Ít használ, ha valaki azt IllOJl(lja Inag<iról, nekPill 
van hitein; de szükülküdik j<') csPlPkedetekbt>n? A.z 
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ördögök is hisznek, rettegnek; de Inivel gonoszságot 
mivPltPk és nlivPlnek, kárhozatra vannak elitélve. .1\. 
kik hisz1wk ugyan, de lPlkök halúlos hiinnel van tPr
heln•, Plhalt tagjai az anyaszPntegyh~iznak; n1ert a 
vétek P lszakasztotta (íkPt J é zu stM, ki az élet forrása, 
az iidvüsség gyük(•re. Valan1int a szüWág IWin hajt 
gyihnülcsöt, ha a Hín JWnl marad: ug~· a kPrPsz
tény <'gyh:iz tagjai is, ha a vétek :lltal Krisztus
tól Plválnak, j()t IH-'In Inivf'lhf'tnek, az öeük holdogs<Íg 
elnyerésén" érdPmeket ll('lll tPhPtnek. Azért senki sP 
gon(lolja, hogy ha pusztán hiszPn, de csPlekedPtei hité
vPI mPg IWnl egyPznPk, éW tagja fp]wt az anyaszt-'nt-

1 l k \. . l 'tl "l 'l" Pgy wzna . "J.. z Igaz n . w e . 

Fohás z. 
Kün~·üriiW ~ irgalmas Ish•n! Plf'vPnitsd nwg a 

IMekh(:•n Inegholtakat a penitencziatart~is kPg,n•hné
vPl, s (•hreszd f(>l őket uj éld1·P, hogy V('ss<'•k ](' az 
Ó-em lwet, és öltcizzf'nek az nj ba, mikép :Uta lad tPt'('lllÍf'
tPtt vala ig·azsághan (~s valós:ig·w;; szPnts('•glH•n. EtinPink
ért n1cgfe;zit<'tt- J ézns: Ünts(( el súvünkben a tP szer(-'-

L-

tetedet, hog·v nwg·vetvén a InulatHló vil:ío·ot (~S mindf'n 
"--"' L_..: ~ 

kivánsúgait, nlimlnyájan tP hozzád h~rjetwk, ki ut, igaz-
s<Íg és MPt vagy . .J <'• P:isztor; ki f(•lkPresPd az eltévedt 
juhot, V('ZPsd vissza a hiinösükt>t az ürök élet legelö
jére, a tisztán esPrgt>dt>z{) forr<Ís üdvüzitő vizéht>z. Oh 
az (~n lelken1 is kivánkozik ezf'n életforráshoz, az 
erős és élő IstPnhez. Mikor jövök el, és mikor jelenek 
nwg· az Ist(•n szine C'Wtt ~ ~ .._ 
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lliszPk F ram! de higyjek erlísPbben; reménylek 
U ram! de reméljek bizahnasabban; szeretek U ra1n! de 
szeressek forróban; töredelmet érz(•k U ram! de legyen 
mélyebb töredelmem. 

Imádlak téged, Inint minden dolgok kutfejét; óhajt
lak tégf'd, 1nint végezf-lomat; dicsérlek téged, mint örök 
jótevőnwt; sf'gitségül hi vlak, 1nint kegyes védelmez()met. 

Bölcseségeddel kormányozz; igazságoddal tartóz
ta ss; kf'gyelmeddf'l vigasztalj; hatalmaddal oltalmazz. 

Neked szentt•lem gondolataimat, - emelkedjenek 
te hozzád; szavaimat, - szóljanak te rólad; tetteimet, 
- legyenek akaratod szerintiek; szenvedéseimet, -
hordozzam te érte(l. 

.A.karom mind, a mit tP akarsz; akarom, mert 
te akarod; akarom, mint te akarod; akarom, meddig 
te akarod. 

Kérlek, világositsd meg értelmemet; gyulaszd 
akaratomat; javitsd testemet; szenteld meg lelkemet. 

Sirassam meg Plküvetett büneinwt; fussain a jövő 
kisérteh'ket; tegyem IP gonosz hajlmnaimat; tökélete
sitsem jó erkölcseimet 

Add 1neg nekem oh jó Isten! szeresselek téged! 
gyülöljem magamat; lmzgólkodjmn üdvüsségre vezetni 
ft-lebar:itmnat; vessein mpg a világot. 

Iparkmljam t-lüljúróimnak engedelmeskedni: alá
renddteinwn segit.-ni; banitimnak jó tanácsot adni; 
t-llenségeiinn('k megengedni. 

Pázmány: Imádságos Könyv. 6 
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Gy()zzem meg a gyönyörvágyat sanyarusággal, a 
fösvénységet bőkezüséggel, a haragot szelidséggel, a 
j óra való restséget buzgósággal. 

Tégy okossá a tanácsban, állhatatossá a veszede
lemben, türelmessé a balsorsban, alázatossá a szeren
csében. 

Tedd Ura1n! hogy in1ádságomban figyelmes, evés
ben mértékletes, kötelességiniben szorgalmas, fölté
teimben szilárd legyek. 

Szorgoskodjam belsőkép <Írtatlansággal, külsőkép 
szerénységgel birni, társalgcísomban példás, Pietemben 
rendes lenni. 

Szorgalmasan ügyeljek természetem fékezésére, a 
malaszt ápolására, a törvény megtartására, az üdvös
ség elnyerésére. 

Tanuljam 1neg tőled, mily esekély, a mi földi, nlily 
nagy, a mi isteni, mil~, rövid, a Ini ideiglenes, mily tar
tós, a mi örökkévaló. 

A dd, hogy a halált mt>gtéréssel megeWzzein, az 
itéletet féljem, a poklot t:>lkerüljem, a paradicsomot 
megnyerJem. Amen. 

A töredelmességnek mindennapi gyakorlástiróL 

A ki tiszta szivvel Istenhez akar térni, és megismervén az ő 

teremtő és megváltó Istenéhez kötelességét, a tékozló fiunak példáját 
követvén, mennyei Atyjának boldogságát kivánja: az jól megértse, 
hogy az Istennel való megbékélésének biztos ajtaja az igaz hitből 
származott töredelmes sziv, melyet sz. Dávid kedves áldozatnak nevez. 

Ehhez a töredelmességhez két dolog szükséges. 



A töredelmess~q gyakorlásáról. 43 

Első: hogy igaz és tökéletes hittel meggondolván, mily kegyes és 
irgalmas Urunkat bántottuk meg büneinkkel, mily nagy jóktól fosz
tattunk meg, és mily szörnyü veszedelembe e&tünk, midőn bününk 
miatt Isten kedvéből kiestünk, ördög rabságára jutottunk, örök kár
hozatot érdemlettünk: tiszta szivből bánjuk, hogy Isten ellen vétet
tünk. Mert ha szivünk szerint bánkódunk, mikor jó barátunkat, 
jószágunkat, tisztségünket, életünket elvesztjük: mivel ezeknél mind 
többet vesztünk, mikor halálos bünbe esünk, méltó, hogy meghaladja 
a bünért való bánat az egyéb bánatokat. 

Második szükséges dolog az, hogy életünk jobbítására tökéletes 
szándékkal igyekezzünk, és bününk bocsánatját igazán remélvén, 
Istenünket kérjük, hogy elfelejtkezzék büneinkről; vastagítsan mind 
végig az istenes életben, szent Fiának érdemeiért. 

Mily szükséges, hasznos pedig, hogy minden nap, eőt minden órá
ban, de kiváltképen reggel és estve töredelmes bánatot indítsunk 
büneink fólött, kitetszik a következő okokból. 

I. Mert egy szempillantásban sem vagyunk bátorságosak éle
tünkről. Azt is tudjuk, hogy a ki csak egy halálos bünben találtatik 
is halála óráján, minden okvetetlen elkárhozik : ha igaz töredelmes 
lélekkel Istenéhez nem tér, és oly szándéka nincsen, hogy mikor annak 
szabott ideje leszen, meggyónja büneit. Hogy azértami lelkünk üdvös
ségét szerencsére ne bízzuk, nincs semmi sziikségesb, mint hogy minden 
órában a töredelmes léleknek ezt az indulatját magunkban felébreszszük. 

II .. Mert mikor az ember halálos biinben vagyon, akármint forgo
lódjék egyéb ájtatos cselekedetekben, de a töredelmesség nélkül ugyan 
nem jut büneinek bocsánatjára, s életének tökéletes jobbítására. A hol 
pedig az igaz töredelmes sziv vagyon, ott halálos bün nem lehet. És 
ha szüntelen ebben a töredelmességnek indulatjában foglalja magát 
az ember, majd ugyan lehetetlen, hogy életét meg ne jobbitsa. 

III. Az isteni félelem kezdete a bölcseségnek. Ez a félelem 
pedig először is arra indit, hogy megbéküljünk Istennel a gonoszsá
ginkért való töredelmesség által. Azért méltó, hogy első és legnagyobb 
gondunk ez legyen, hogy büneinket igaz töredelmességgel megszánjuk 
Istenünk előtt. 

6" 
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IV. Életünk jobbítására, gonosz cselekedetünk és megrögzött 
szakásaink kigyomlálására, testünknek méltó penitencziatartással 
való sanyargatására, háboruságoknak békességgel való szenvedésére, az 
isteni szeretetben és minden tökéletes jóságokban való öregbülésre, s 
a jóban végig megmaradásra, nincs erősebb, hasznosb, alkalmatosb és 
szükségesb eszköz, mint a szivnek buzgó és gyakori igaz töredelmes 
indulatai. És a ki ebben magát nem gyakorolja, noha sok egyéb ájta
tos cselekedetekben szorgalmatoskodik, és ugy tetszik, mintha igen 
elő is ment a tökéletes életnek jó rendiben : de végre szörnyüképen 
megesik; mint gyakorta szemünkkel jól látjuk. :Mely eset főképen 
abból származik, hogy lassan-lassan az isteni félelemről elfelejtkezvén 
az ember, nem gyakoriotta a töredelmes léleknek buzgó cselekedetit. 

V. Arra int a Szentlélek, hogy a megbocsátott biinökről se 
legyünk félelem nélkiil (Sir. fi(( 5,5.). i~s jóllehet a gyónásnak szent
sége által megbocsáttatik az embernek büne, ha fogyatkozás nincs a 
gyónáRho;r, illendő szükséges dolgokban: történhetik gyakran, és 
adná Isten, ne történn(:k, hogy sok fogyatkozások esnek a gyónásban, 
melyek miatt nincs oly haszna, mint kiv;Íntatnék; annakokáért sziik
séges az igaz szeretetből származott töredelmesség, mely helyére viszi 
a tudatlanságunkból esett fogyatkozásokat. 

Azért egy ilyen vagy ehhez hasonló imádsággal gyakorolhatjuk 
az igaz szeretetből származott töredelmességet. 

IM Á DS Á G. 
l 

En Gram és üdvözit() Jézus Krisztusom, én teremtő 
és megváltó Istt>nem! teljes szivből szégyenlem és 
bánmn, hogy a te számlálhatatlan jóvoltodért és irgal
masságodért nem csak méltó hálaadással nt>m szol
gáltam szent Felségednek, de söt számtalan gonosz
ságimmal ellened vétkeztem. 

N em vagyok méltó, lJ ram! hogy fiaid közé száin
lálj engen1et; mert ha núnden gyalázatot érden1lene, a 
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ki urát Plárnlná, vagy az önnön fhit egy kevés haszon
ért kegyetlen ellenségt'nf'k örök rabságra eladná: mit 
érdeinlek én, e rmn! a ki tégedet, núnelen jónak kut
fejét, ennyi jótétf'ményid után elárultalak, és az én 
tulajclon lelkenwt, 1nelyet sz. véreddPI Inegv~iltottál, 
<h·dög rabs{tgra vPtettPin, a vihíg gyönyörüségének 
, 'k, , t arnve aer. 

•' , 
En szerelmcs Megváltóni, és iidvüsség<'Illnf'k 

rPlnénysége! bán01n, hogy téged luf'gb<Íntottalak. De 
inu• sze nt _Felsé~.redlwz térek; te t>lőtü--d eltükMen1 

'--' 

1nagamban, hogy a te szent Hlalasztoddal ('zut<in eltá-
voztatmn, valamit tP nwgtiltottál. N en1 csak a hünök
t()} oltalmazolll ln<-'g magantat, hane1n eddig valt'1 
gonoszságinuól igazán nwggyónmn l'PJHh•lésPrl szerint. 

BizvAn azért a Ü' végtf•len irgalmass<Ígodban és 
atyai jóvoltodban, kün~·iirgük ahízatos szivv('l neked, 
hogy a te dr<ÍgalAtos szent véred hulhisáért és keser
ves kínszenvedésidért bocsásd 1neg biilwimet. _._~djad 
sz<•nt Inalasztodat, hogy élete1net n1egjobbitsan1, és 
szPrPlnwdhen végig nu•gmaradjak. Mii•rt a tf' szent 
neved (licsértessék, 1nost és 1nindürükké. _r\__nu•n. 

Ehhez hasonló szép imádságot találsz ez után, a gyónáshoz 
készülő embernek első könyörgésében. 

A szent kereszt jeléről. 

Három dolgot kell a szent kereszt jeléről megmagyarázni: 
I. Mint kelljen ezt magunkra vetnünk s mit jegyezzen. 
Il Mikor kezdették a keresztények a kereszt jelével magukat 

. . 
Jegyezm. 
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III. Minemü haszna legyen a szent kereszt jelének 
Először azért, a szent kereszt jeiét kétféleképen szoktuk ma

gunkra vetni. Először: Jobb kezünk hüvelykét és mutató ujjunk 
végét összefogván, homlokunkra, szájunkra, mellünkre vetjük: Atyá
nak, és Fiunak, és Szentlélek Istennek nevébe:n. Amen. Másodszor: 
Mind az öt ujjunkat, vagy csak az első három ujjunkat kinyujtván, 
elsőben homlokunkat illetjük, azután mellünket, harmadszor bal 
vállunkat, negyedszer jobb vállunkat, mondván: Atyának, és Fiunak, 
és Szentlélek Istennek nevében. Amen. 

Noha a görögök, sőt a mint Innoczenczius irja, az ő idejében 
némelyek a deákok közől is, eléíbb a jobb vállokra tették kezöket, 
hogy sem a balra. 

Azért vetjük pedig jobb kézzel a keresztet, úgymond .Jusztinus 
martir, mert becsületesb a jobb kéz a balnál, és méltó, hogy az isteni 
szolgálatban azt foglaljuk, a mi jobb és becsületesb bennünk. 

Ez a jel pedig, úgymond sz. Czirillus, minden lelki javainknak 
emlékezeteit magában foglalja és a keresztény vallásnak rövid össze
foglalása; mert ebben vallást teszünk a Szent-Háromságról, mikor az 
Atyát, Fiut, Szentlelket ernlitjük; mikor pedig azt mondjuk: nevében, 
és nem: nevökben, jelentjük, hogy egy méltósága, ereje, istensége 
vagyon e három személynek. Ennek felette a mi Ü dvözitőnk kereszt
jének és kínszenvedésének jelével, vallást teszünk a Krisztus halá
láról. 

Mikor két ujjunkat összeteszszük és ugy vetjiik magunkra a 
szent keresztet, jelentetik Ü dvözitőnknek emberi és isteni természete 
a monofiziták ellen, kik, úgymond Niczef'orus, csak egy természetet hit
tek Krisztusban, és annakokáért csak egy ujjokkal vetnek vala 
keresztet: mint az örmények is. Mikor három ujjal vetjük a keresz
tet, jelentjiik az egytermészetii Szent-Háromság Istent. Mikor pedig 
mind az öt ujjunkat kinyujtjuk, Üdvözítőnk öt drágalátos szent 
sebeiről emlékezünk. 

Hogy pedig a három isteni személynek tulajdonságairól is val
lást tennénk: homlokunkat illetvén, nevezzük az Atya Istent; azt 
jelentvén, hogy miképen a mi fejiink feljebb való minden egyéb tag-
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nál és attól származik élet a többi tagokra, ugy az Atya Isten is kez
dete mindeneknek. Mellünket illetvén, említjük a Fiu Istent; jelent
vén, hogy ő nem csak öröktől fogva született az Atyától, de idő sze
rint is a Szüz méhében fogantatott emberi természete szerint, és végre 
a föld gyomrában eltemettetett. Mikor a bal és jobb vállunkat illet
vén, a Szentlélek Istent emlitjük: jelentjük, hogy a Szentlélek az Atya 
és .Fiu Istennek közönséges egyenlő természet ü szerel me. A vagy 
jelentjük, hogy mi Ü dvözitőnk megtestesülése által a Szentlélek 
lsten minket, kik bal kéz felől haragnak fiai valánk, jobb kéz felé 
vitt, Isten országának örökösivé tett. 

Azonképen, mikor homlokunkra vetjük a keresztet, az Atyát 
emlitjük, ki kezdete és kutfeje mindeneknek. Mikor szájunkt'a vet
jük, a Fiut nevezzük, ki az Atyának igéje lévén, az Atyának szájából 
származott. Mikor mellünkre (holott a szerelemnek hajléka, a szivünk 
vagyon), a Szentlelket ernlitjük: jelentvén, hogy a Szentlélek szere
lem. N em ok nélkül vetjük pedig, úgymond sz. Ágoston, a Krisztus 
jel ét homlokunkra, holott a szeméremnek helye vagyon; mert ezzel 
intetünk, hogy ne szégyeljük a Krisztus gyalázatját. Szájunkat és szi
vünket is ezen jellel megpecsételjük: hogy se szivünkből, se szájunk
ból, lsten ellen és felebarátunk ellen semmi se származzék. 

Mikor azért., úgymond arcmyszájú sz . .János, a szent kereszt 
jeiét magadra veted, mindjárt eszedbe jusson a keresztre feszitett 
Krisztus keserves kinja, és szenvedésének oka: ennek emlékezetével 
magadban a haragnak és egyéb indulatoknak mérgét eloltsad. Mert 
ugyanis példát adott nekünk Urunk, szenvedésével, hogy kövessük őt. 

:Másodszor: az apostolok idejétől fogva, mindenkor szokott dolog 
volt a hivek között, hogy a sz. kereszt jelét magokra vetnék. Mind 
kimentökben és mind bejövetelökben, úgymond Tertulliánus, mikor 
felöltözünk, mosdunk: gyertyát gyujtunk, asztalhoz ülünk, és minden 
egyéb cselekedetünkben, a kereszt jegyét homlokunkra vetjük. Ezt a 
szokást pedig, úgymond Tertulliánus, valamint Bazilius, az apostolok 
hagyományából tanulták a hivek. 

Konstantinus császárról írja Euzebius, hogy azzal mutatja vala 
keresztény vallását, hogy homlokára gyakran szent keresztet vet 
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vala: feje felébe keresztet helyheztet vala; zászló helyett is, úgymond 
Euzebius, aranyból és drága kövekből csinált keresztet hordoz vala hadá
ban; vitézek fegyverére kereszteket ira ta, úgymond Szozomenus, Kon
stantinápolyban pedig három helyen kereszteket emele, melyeknél sok 
csodák lettek, úgymond Niczefonts. A pénzre keresztet verete, úgymond 
Szozomenus. 

Azt is megparancsolták a keresztény császárok, hogy senki tem
plomot ne építene, melybe a püspök keresztet nem helyheztetne 
(Jusztin.)). mit az anyaszentegyház is törvénybe ira ta. Ennek felette azt 
is rendelték a keresztény császárok, hogy senki földre, vagy padlóra 
ne irná a keresztet: mert méltatlan, hogy lábbal tapodnák a mi Ü elvö
zitönk jeiét, melyet a királyok is koronájok ékességére fejükön 
hordoznak. És ezzel, úgymond sz. Agoston, megmutatja a mi Urunk, 
mily nagy dicsőséget ad hiveinek a más világon, ki ennyire felma
gasztalta az ő gyalázatos kinjának eszközét e világon. 

Niczeforus sz. János apostolról úja, hogy mikor az elkészített 
koporsóba akarna menni, a szent kereszt jeiét magára veté. Sz. Mar
czialis pedig, ki Urunkat e földön látta) arra inté a híveket, hogy 
szüntelen a Krisztus keresztje jelével, mint erős pánczéllal, mellöket 
erősítsék; sőt, úgymond sz . .Ágoston, oly szakott <lolog vala régenten a 
szent kereszt jele, hogy sem a keresztség, sem a bérmálás, sem az Ur 
vacsorája, szent kereszt jele nélkül nem szolgáltathatik vala. 

Sz. Jeromos: Minden munkád előtt, úgymond, homlokodra vesd a 
szent kereszt jeiét. És sz. Pauláról kiadott emlékiratában: Midőn 
leányai elhaláloztak, szájára, mellére keresztet vetve anyai keservét 
kereszt jelével törekedett enyhíteni. Ismét: Már elnémult, és mi alig 
birtuk megérteni szavát, bár fülünket szájához tartottuk: mégis szá
jához emelve ujját a kereszt jeiét nyomá ajkaira. 

Czirillus: N erncsak homlokodra vesd, úgymond, a keresztet, mind 
jártodban, nyugtodban; de a kenyérre is, melyet meg akarsz enni, a 
borra stb. Aranyszájú szent János i.r;y ir e dologról: N em csak homlo
kunkra, de ablakunkra és kőfalainkra is ezt a jelt véssük, mely sza
badulásunknak és Ü clvözitőnk alázatos kegyességének jele. Sőt oly 
szokott dolog vala a régi keresztények között a kereszt jele, hogy szo-
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kásból, csak eszökbe sem veYén, minden dolgok között, szüntelen 
keresztet vetnének magokra; mint ugyanezt aranyszájú sz. János 
t'rja. És ebből mutatja meg, mily nagy ereje legyen a szokásnak. A 
régi históriákból tudjuk, hogy a hivek nem szoktak vala semmiféle 
eledelt megenni, meJyre a szent kereszt jeiét ne vetnék. 

N em csak a végre szokták pedig ezt a jelt homlokukra vetni a 
keresztények, hogy vallást tegyenek a Szent-Háromságról, hanem 
hogy sz. Pál intése szerint mindeneket az U r nevében cselekedjenek 
(Kolossz. 3, 17. Korint. L 10, 31.). Mert mikor dologhoz kezdvén, keresz
tet vetnek magokra, ez annyit teszen, mintha azt mondanák : U ram! 
minden munkám és gondolatom szent neved dicsőségére igazgattassék. 
Adjad Szent-Háromság egy Isten, Krisztus keresztje által, hogy minden 
cselekedetemnek jó vége legyen. És ugyanezen okért !'lzoktak a keresz
tény városok és faluk határain kereszteket helyheztetni, ugymint Urunk 
győzelmének jeiét; mint régen megjövendölte vala Izaiás (19, 19.). 

Harmadszor: a sz. kereszt jelének három hasznát találom a 
régiek írásában. 

Első haszna, hogy az ördögöt elkergeti és megijeszti. Ha, úgy

mond aranyszájú SZ'. János, rettegünk, mikor látjuk a halálra itélt 
embernek kinja helyét: vajjon mily nagy kint, véljük, hogy szen
ved az ördög, mikor ezt a fegyyert látja, melylyel halálos seb
bel megsebhedett? Ugyanezt.irja Czirillus. Origenes pedi,r;: Bátran 
hordozzuk, úgymond, homlokunkon ezt a zászlót, melyet, mikor lát 
az ördög, megrémül; a mint számtalan pélJákból megbizonyi~hatjuk. 

Epifánius, régi nagy doktor irja, hogy Konstantinus csá
szár idejében, egy JÓzsef nevü zsidó vala, kit Epifáni us sokszor 
intett a keresztény hitre, de semmit nem foga rajta. Ez mikor 
eszébe vette volna, hogy egy fajtalan ifjn legénynek minden ördön
gös babonaságát egy keresztény asszony csak a kereszt jelével 
erőtlenné teszi vala: ő is, noha még zsidó vallásban vala, meg akará 
próbálni, mennyi ereje volna a keresztnek; és titkon egy ördögtől 
szállott embert bevévén házába, a szent kereszt jeiét rá veté a 
Jézus nevében; és mindjárt nagy busulva kimene az ördög az 
emberből: mit látván a zsidó, kereszténynyé lőn. 

Prízrnány: Imádsrígos J(i;nyv. 7 
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Jeromos irja sz. Hilarionról, hogy a sz. kereszt jeiét magára 
vetvén, az ördögöt gyakran elkergette. Ezt irja Szulpiczius sz. 
Mártonról. Kassziánus pedig sz. Antalról irja, hogy noha az ördög 
gyakran igyekeznék neki ártani, de a sz. kereszt jelével mellét és 
homlokát felfegyverkezteti vala sz. Antal; és igy az ördög semmit sem 
árthat vala neki. Sz. Gergely irja sz. Benedekről, hogy az ördögöt, 
ki őt madár képében kisérti vala, kereszt jelével űzé el. Máskor 
pedig, mikor ugy tetszenék az ő atyjafiainak, mintba a konyha 
égne, a kereszt jelével szemeiket megjegyezteté, és mindjárt 
elenyészék az ördögi csalárdság. 

Az ördögtől szállott emberből, úgymond sz. Ge'rgely, Kasszius 
püspök a szent kereszt jelével üzé ki az ördögöt. 

Második hasznául a sz. kereszt jélének azt olvasom, hogy ez 
által sok testi betegségek és nyavalyák meggyógyittattak, mérges 
és fene oktalan állatok vagy megölettek, vagy megszelidültek 

Sz. Ágoston írja, hogy az ő idejében egy főnemes asszonynak 
emlőjét teljességgel elfogta vala az orbáncz; és mikor semmi orvos
sággal elejét nem vehetné, éjjel az Isten megjelenté neki, hogy 
Husvét napján, a mely ujonan keresztelt személyt előtalálna, azzal 
a kereszt jeiét mellére vettetné. Engede ~z asszony a látásnak: és 
mihelyt a kereszt jelével megjegyezteté emlőjét, a:ion órában meg
gyógyula. 

Nisszai sz. Gergely irja, hogy Makrina asszony torkát iszonyu 
nagy kelevény teljességgel elfogta és noha sok szóval kérnék őt, 

hogy orvosok gondviselésére bizná magát, de semmiképen nem 
akará, hogy az ő testét valamely férfiu megilletné; hanem anyját 
kéré, hogy a kereszt jeiét vetné kelevényére : és mihelyt ezt rá 
veté, legottan meggyógyula. 

Theodorus irja, hogy az ő anyja szemét egy istenfélő ember a 
kereszt jelével meggyógyítá. Fortunatus püspökről irja sz. Gergely, 
hogy egy embernek szeme fényét, a kereszt jeiét rá vetvén, meg
adá. Eugenius püspökről hasonlót ir Utikai Victor. 

Sz. Szabinusról irja sz. Gergely, hogy a mérget megjegyezvén 
a kereszttel, ártalom nélkül megivá. 
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Sz. Benedek keresztet vetvén a pohárra, a melyben méreg 
vala, mindjárt eltört a pohár, úgymond sz. Gergely. 

Perzsiában, mikor iszonyu mirigy-halál volt, ugymond Niczefo
rus, a keresztények tanácsából, kiki mind keresztet ira tintával 
homlokára és igy szünék meg a döghalál. 

N oba azért az uj hitüek, midőn látják, hogy valaki keresztet 
vet magára, csufaágból azt kérdik, mit legyez a kezével? De mi a 
kereszttel nem legyet, hanem a Belzebubot kergetjük. Mert, miké
pen Egyiptomban az üldöző angyal nem árta azoknak, kiknek 
ajtajok meg vala jegyezve a bárány vérével : ugy most is, mikor 
homlokunkat a kereszttel megjegyezzük, úgymond sz. Ágoston, nem 
árthat a gonosz nekünk. És miképen Ezekiel prófétánál (9, 4.) az 
Isten népének homlokára egy zsidó betüt írának, mely a régi betü 
szerint olyan vala, úgymond sz. Jeromos, mint a kereszt; ugy most 
is valakin ez a Krisztus bélyege ( melytől a keresztség és a keresz
tény neveztetik) nem találtatik, méltatlan viseli a keresztény nevet; 
mert az igaz kereszténynek nincsen egyéb dicsekedése a kereszt
nél, melylyel a választottak homloka megjegyeztetik. És miképen 
ama győzedelmes kardot, melylyel Dávid megölé Góliátot, az Isten 
templomába helyezték örök emlékezetre: ngy Krisztus fegyverének 
jeiét homlokunkra vetjük mi is, ha élő templomai vagyunk az 
Istennek. 

A szentelt vizröl. 

Harmadik hasznát a sz. kereszt jelének azt olvasom, hogy ez 
által szokták vala régen a keresztények megáldani az lstennek 
teremtményeit, ugymint: a kenyeret, vizet, olajat, barkákat. Bár
mit ezentelünk - úgymond sz. Ágoston - azt Krisztusnak esedez
vén, az U r keresztjének jelével szenteljük. 

Ennek az áldásnak pedig mily nagy ereje legyen, sok csuda
tételekkel megmutatta az Ur Isten. 

Theodoretus irja Marezeilus apameai püspökről, hogy mikor 
egy ördög templomát tüzzel meg akarná emésztetni, és semmit 

7* 
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sem fogna rajta a tüz: vizet hozata, ezt a sz. kereszt jelével meg
áldá, és azt parancsolá, hogy ezzel öntözzék a tüzet. N em szenved
hette az ördög a szentelt vizet, és mindjárt elfuta; a tiiz pedig, 
mintha olajat öntöttek volna rá, fellabbana a viztőL 

Sz. Gergely írja, hogy mihelyt Fortunátus püspöktől szentel
tetett vizzel megilletnék egy embernek ketté törött szárát, ottan 
meggyógyula. 

Theodoretus Afrátes remetéről irja, hogy a sáskajáráskor, a 
hol az ő tőle szentelt vizzel a mezőket öntözik vala, oda egy 
sáska sem mehet vala. Ugyanezen Theodoretus irja, hogy sz. 
Maczedonius egy asszonyt, kin farkas-betegség vala, szentelt vizzel 
meghintvén, meggyógyíta. Más asszonynak oda adá inni a szentelt. 
vizet, és mindjárt ezt is mE>ggyógyitá. Ehhez hasonló példát ir 
Béda, János, yorki püspökről. 

Kassziánus írja, hogy egy .... .\.brahám nevü apátur egy asszonynak 
oda adá innia a szentelt vizet: és mindjárt bőséges teje lőn, mely 
azelőtt teljességgel elfogyatkozott vala, és az ő fiát nem táplál
hatja vala. 

Aranyszáj u sz. ,János (úgymond Metafrásztesz, nov. 12.) 
Antiokhiában egy Enlália nevü becsületes asf'!zony fiát meggyó
gyítá a szentelt vizzeL a kire háromszor vetette vala a szent 
kereszt jeiét. Egy főember feleségét, a ki )Iarczion-féle eretnek vala, 
a szentelt vizzel meggyógyítá; és ezzel azt nyeré, hogy a tévely
gést elhagyván, igaz kereszténynyé lőn az asszony. 

Turi sz. Gergely írja Euszikiusról és sz. Monegundiszról. hogy 
sok betegeket és negyednapi hideglelőket gyógyitottak a szentelt 
viz italával. 

Szimeon l\fetafrásztesz, sz. Theotlorus Arkhimandrita életében 
írja, hogy ő egy bélpoklost, csak fejére öntvén a szentelt vizet, 
meggyógyíta. .~Iikor a barmok Anczirában felette döglenének, meg
öntözé őket szentelt vizzel, és megszünék a dögleletesség. U gy an
ezen vizzel vakokat is gyógyíta, és a sáskát elüzé arról a földről, 

melyet ezzel meghinte. Az ördögtől háborgatott házat a szentelt 
vizzel megtisztihí és megszabaditá. 



A szentelt vizr6l. !)3 

l\Iily régi dolog legyen pedig a hivek között a szentelt viz, 
első Sándor pápa irásaiból is kitetszik, ki Urunk születése után 
ll 0-dik esztendőben lőn római püspökk é. Sze nt Kelemen, ki sz. 
Péter tanítványa volt, nyilván írja, hogy sz. Máté apostol meg 
szokta vala szentelni a vizet; az imádságot is, melyet a viz szen
telésekor mond vala, igénként megírja. 

És bizonyára nem látom, miért gyülölik igen a mostani eret
nek keresztények a szentelt vizet, melyet ennyi régi fő doktorok 
nem gyülöltek Nemde a könyörgés által szenteltetik meg az 
Istennek minden teremtménye? (Timót L 4, 5.) És az ó-törvényben 
nem rendelt-e vala Isten szentelt vizet? mely által nemcsak meg
tisztíttatnak vala a zsidók; de csudákat is cselekszik vala Isten, 
kiváltképen a parázna asszonyokon. (jlfóz. IV. 5, 18. és 19, 13. 20.) 
Ha az uj törvényben nem volna szabad vizet szentelni, mivelhogy 
az ó-törvényben ezt mivelték; ugyanezen okból nem leszen szabad 
sem a bőjt, sem az egyház építése, sem az isteni dicséretek ének
lése, sem a Pünkösdnap ülése stb. Ennekfelette mi az oka, hogy 
a lutheránusok megáldják az eledelt, melyet megesznek: és nem 
akarják szenvedni, hogy a pap megáldja a vizet? 

~i azért a szentelt viznek két rendbeli hasznát ismerjük. 
Egyik az, hogy ez a viz emlékeztet minket arra a vízre, 

melyben biinünk elmeríttetett a keresztség által. És miképen hall
juk, hogy a török császárnak, mikor a mecset be megyen, egy ü ve g 
tiszta vizet visznek előtte, emlékeztetvén ezzel őt a józan , életre 
s a bornak tilalmára: azonképen az anyaszentegyház emlékeztet 
minket a szentelt vizzel annak a tiszta életnek megőrzésére, melybe 
öltöziink a keresztség által. 

Másik haszna az, hogy miképen Salamon könyörge az Isten
nek azokért, kik az ujonnan épitett templomban imádkoznának, és 
ezt a könyörgést lsten meghallgatá (Kir. IlL 9, SJ: azonképen 
az anyaszentegyház könyörög azokért, kik a szentelt vizzel élnek; 
hogy Isten oltalmazza őket minden testi, lelki veszedelemtől. 

És azért mondja sz. Tamás, hogy a szentelt viznek nagyobb ereje 
nincsen~ hanem csak annyi, mcnnyi az anyaszentegyháznak könyör-
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gése által adathatik; és ez okon, mikor Sándor pápa azt írja, hogy 
a szentelt viz megazenteli az embert és megtisztítja: csak oly 
módon érti, hogy megszenteli, mi módon szoktuk mondani, hogy 
a hívek könyörgései kihozzák az embert a bünökből; mert az 
Istentől malasztot nyernek a bünből való kitisztulásra. 

Végezetre, az ördög hatalma kirekesztetik az Istennek terem
tett állataiból a megszenteléssel; mert noha a többi teremtmények 
semmit sem vétkeztek, mint az ember, ki tulajdon akaratjával lőn 
az ördög rabja: de mindazáltal, mikor az embert meggyőzé a sátán, 
hatalmat vőn az emberek jószágán is, hogy a mi kárunkra és 
veszedelmünkre térithesse. Azért mondja Urunk, hogy mikor az 
erős fegyveres valakit meggyőz, az ő jószágát is elfoglalja. Sz. Pál 
is mondja., hogy szolgálat alá vettetett minden teremtmény, mely
től végre megszabadul (Róm. 8, 20.). Ennekokáért, mikor Krisz
tus hatalmat adott tanítványinak az ördög ereje ellen: meg
magyarázván, mi legyen az ő ereje, utána veti, hogy a skorpiókon, 
kígyókon hatalmok ]eszen; mert ugyanis teremtmények által szokta 
a sátán megmutatni erejét: mint mikor az Isten reá ereszté, hogy 
Jóbot megpróbálná, mindjárt szeleket, mennyköveket támaszta ellene. 
Azért ezt az ő hata]mát kerekeszti az anyaszentegyháznak könyör
gése, mint az előhozott példákból és kiváltképen az Apameai Mar
czellus és a zsidó JÓzsef históriájából megtetszik.' 

És ugyanazon végre szoktuk eledelünket is megáldani; követ
vén a Krisztus példáját (.~_liát. 14, 19. és 26 . .1lfárk. 6, 41. Luk. 9. 
16. és 24, 30). Mert miképen a Krisztus átka veszedelmet hoz 
vala a megátkozott teremtményekre; mint a fügefa példája tanu
ságunk: ugy az ő áldása valami jót hoz a megáldott eledelre. 
És ha szabad mindennapi eledelünket megáldani: miért nem volna 
szabad egyéb teremtmény megáldása; holott, amint mondám, jó 
végre áldjuk ezeket? 

Maga Luther Márton is, az igazságtól meggyőzetvén, nemcsak 
arra tanitja a keresztényeket, hogy reggel és estve a szent kereszt 
jeléve], az Atyának, és Fiunak és Szentléleknek nevében megjegyez
zék magokat: de másutt (de Captir. Babyl. Tdul. de Ordine, et de 
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Confirmat) a viznek, barkának, gyertyának szentelését javalja. 
Az egyházi rendet, úgymond, nem tartom elvetni valónak, miután 
annyi századon át megőrzött szertartás, minő az egyházi atyák 
által sok más is be lett hozva, mint az edények, ruhák, viz, só, 
gyertyák, füvek megáldása. 

A kereszténység zsengéjében, hogy a pogány szokásoktól elvo
natnának az emberek, ugyan szükségképen kivántatott némely 
teremtmény szentelése, az előszámlált jó végekre: mint a gyertya
szentelésnek czeremoniájáról másutt megmondom, és a viaszból csi
nált bárány képe szentelésében megtetszik. Mert a mint Varro irja, 
a pogányok kiváltképen a gyerekek nyakára, sok egyetmást, czé
dulákat, babanákat szaktak vala kötni, igézés, bübájosság és egyéb 
nyavalya ellen; mint ma is sok affélét látunk a lutheránusok gyer
mekein . .Az anyaszentegyház, hogy ezt a gonosz szokást jóra fordi
taná, amaz ártatlan bárányt, a Jézus Krisztust adá fiainak, minden 
babonás orvosság helyett, melyet amaz ó törvénybeli husvéti bárány 
jelent vala. És hogy ez lenne mindenkor szivökben s elméjökben, 
emlékezetra fehér viaszból csinált bárány képét adá neki; mely 
mind a bárányképpel, mind a tiszta viaszszal Urunkat jelenti, 
és arra int, hogy mi is tiszták, alázatosak, szelidek legyünk, 
mint a bárány. Hogy pedig ennek nagyobb haszna és becsülete 
leime, csak szinte a főpapi fejedelem, a szentséges római pápa, 
könyörgése által akará, hogy megszenteltetnék az ő fejedelemség-é
nek első esztendejében, és azután nlinden hét esztendőben. Mely 
szentelésben szép ájtatos isteni imádságokkal könyörög Istennek, 
hogy minden veszedelemtől és ördögi incselkedéstől oltalmazza 
azokat, kik ezt viselik. És ennek hasznos voltát sok csodákkal 
bizonyitja Isten; mint Paulinus, Turi sz. Gergely, és egyéb régi 
doktorok irásaiból bizonyitja Feum· és Bona'rdus. 



' ' MASODIK RESZ. 

Reggeli R estvéli imádságok. 

Ágyadból felkelvén, először a szent keresztet, Atyának, és 
Fiunak, és Szentlélek Istennek nevében vesd homlokodra és melledre. 
Azután elmondván a Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát, Hiszek egy 
Istent: a következendő imádságokat ájtatos szivvel mondd el; 
követvén Jeremiásnak imilyen parancsolatját (Siralrn. 2, 9.): Kelj 
föl és kiálts éjjel az őrizet kezdetén; öntsd ki viz gyanánt szive
det az Ur szine előtt. Mivel, a mint Salamon írja (Bölcs. 16, 28.): 
méltó, hogy a napkeletet megelőzze az isteni dicséret, és a napnak 
felköltén imádjuk az Istent; mert, ha a földi gyümölcsöknek első 

zsengéjét magának kivánta régenten az Isten (Móz. IL 23, 10.): 
illik, hogy mi is a napnak elejét, sót minden cselekedeteinknék 
kezdetét Istennek szenteljük, az ő tiszteletén kezdjük, és ő neki 
ajánljuk. Azért parancsolja. sz. Ambrus: szokott imádságaink legye
nek, melyekkel könyörögjünk, mikor felkelünk, mikor házunk ból 
kimegyünk, mikor eszünk, mikor iszunk, és mikor estve lenyng
szunk. Mely dologról aranyszáj u sz. J án os is ilyen tanuságot ád. 
> Mikor estve le akarsz nyugodni, akkor csendességben levén, így 
szólj a te lelkednek: Ihol én lelkem, ez a nap elmult; mi jót vagy 
gonoszt cselekedtünk ma? És, ha valami jót cselekedtél, adj hálát 
Istennek; ha vétkeztél, sirassad bünödet, és valóban eltökéljed, 
hogy megjobbitod életedet. Azután Istennek ajánlván lelkedet, 
nyugodjál le. c 

A szerint, a mint érkezésed van, mondhatsz egyet vagy többet 
is a következő imáds6,gok közül: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy és 
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ar. Ur angyala nélkül éppen ne maradj a nap reggelén, azután 
jó fogadást is téve, fogj a munkához. Este pedig adj röviden hálát 
Istennek, bánd meg a napközben netalán elkiivet.M,t, liiinnielet 
s hi~~:d testedet-lelkedet az őrző angyal kezeire. 

Reggeli imádságok. 

I. Könyörgés. 
Mindenhat/• A.tya Ur Isten! hábíkat adok neked, 

hogy a te ~íbrázatodra és hason]atoss:ígodJ·a sennnih()l 
teremtettél engem. 

Megváltó }.,in Isten! hálákat adok nekPd, hogy 
a te sz. véred hullás:íval megváltottál engem. 

Mf'gszenteW Szentlélek Isten! hálákat adok nPked, 
hogy az igaz keres~dény hitben részessé tettél. 

Szenth:íromság egy Isten! hálákat adok 1wkPd 
minden hozzán1 vaU. kegyelmességedért. 

Diesérlek, áldalak, felmagasztallak én U raJn Iste
rienl! tégedf't, hogy hozz{un v aM kf'gyelnwsség(~(n,;a 
szárnyad alatt atyai oltalmaddal Jnegc')riztél Pngem az 
f.jJeli nyugodalmnban. 

Legyen hála nekPd, irgalmassAgnak Atyja! hogy 
tt->stf'InbPn, lf'lkPinben nwgm(-'Btf'ttél az ürdüg hatalmú-
t 'l '.. l' tt ' t "l t' t ' b . ' ' t' l o , az eJJe J re Pges o , a se e seg en Jaro gonosz u 
(~S minden veszedelemtiíl. I-I~íhíkat adok 1wked, hogy 
a hal~ílnak árnyékáb<)! felserkentvén, idc')t ad:íl é1PtPm 
johhitús:Íra, hüneimbM való kitérésre. 

Kérlek azért téged, én Inennyei szent Atyám! 
Plweszd fp} lelkemet (~S vilúgositsad f't-nyességeddt->l; 

Ptíz•lliÍny: I11uítlscígos Kiinyl'. 8 
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terf'mts én bennem oly vihígoss:ígot, hogy a hünnPk f.s 
halálnak álmában soha f:>l nP aludjam. Igazgasd min
dt-n szómat, sz:indékomat, csf:>lt>krdetPmrt, szent neved
nt-k dicsért-tére: mert én mind magamat, 1nind cs<•le
kedeteimrt szrnt }.,elségf:>dnrk aj~ínlmn és szentelem. 
Csak te rgyf:'dül tudod, én Istt-nem! ha i1f:'m e n1ai 
nap-t> az én utols() napom: melyet nem a végrf:' eng('{l
tPI, hogy jútékban és dohz()dásban foglaljmn Inaga
mat; hanem hogy biin('imhM kitérjek, és te nekP<l 
hiv('n szolgáljak. Oh niit ne1n csPlf'kt>dnénPk, li ram! 
a kúrlwzott lt>lkf:>k, ha csak t>gy napot f'ngf'dnél is 
1wkik Jnf'gtérf.sükrt>! 

L_, 

rp 't' 1 kl ']ttl • 1 

t e azf:>r - 1gazsagna <' rnyf:>sz H' e en napJa, es 
lwm:Hy nt'• lk ül való világosság! ki 111t>gvihígositod az 
értelmrket, vigasztalod zarándok fiaidat, f.s mindf:'n 
tt>remhnf.ny<'dt't: vedd f' l az f.n szivem1wk vakságát 
f.s tudatlans<Ígát; s világositsa d értf:>lnwmf't, rontsd Pl 
bf:>nnen1 a hümwk st>tétségf.t, a tudatlanságnak hmná
Iyát, hogy érthf:'ssf:>m nlindf'Iwkbf:>n akaratodat, Pmwk 
elegf't tegy(•k, és a bümwk sPtétségérP, InPlyből kihozá! 
sz. Fiad :ll tal, vissza nf! térjt>k; hanf'm mint a vilá
goss<Ígnak fiaihoz illik, a sPtétségnPk cself:>kPdPtt>ihiíl 
kitis,ztuljak, a bünnf'k álm:ibM felkeljek, tükélPt<'s 
életbP ültüzzPnl, és P viU1gon a bt>ls() sPtf.tsf.g<'t, a más 
világon pPdig az ürükkévah') külsé) S<-'tétségPt Plhívoz
tassmn. A Ini Grunk Jézus Krisztus által, ki az .Atyá
val és SzPntlélekkel t>g~p·nW Ist<•nséglH'n M és ural
kodik örükiin ih·ükké. Ainf'n. 



Reggeli s estréli imádságok. 59 

II. Könyörgés. 

Az én lelkein tehozzád foh<Íszkodik, én Istenrm! 
és az én sziven1 fPlébredvén, minden en•jével tégrd 
szomjuhoz, és tehozzád kiv<Ínkozik. Szálljon re<Ím a 
te irgalmasságod, n1int a n•ggeli hannat, 1nely a füldet 
nt:>dvesiti. 

Atya mindenható Isten! ki kt>zdt•tben a vil<Ígos
ságot teremtéd, vihígositsad szenwi1net, hogy a bün
nek setétségébe ne essf'm. Megváltó Fiu Isten, fenyes
ségből származott fényesség, és a setétségben tündökl() 
világoss<Íg! üzd ki beHHt>m a tudatlanságnak honi<Í
lyát. Szentlélek Isten, fényt>skedő és Pmészt() tüz! 
gerjeszd fel szivPmben a te szen-'lmednek tüzét; ()rizz 
meg engPin, Cram! a te j<>lenlétt>ddel 1ninden Vt'sze
delemt{)} és hirü•lt:>n haláltól; gerjPszd fpl bemwin a tP 
szert>hnP<let, hogy a n1ai napon kedvesen szolgálhassak 
nt>kt•tl. _A_ uli C runk J é z us Krisztus <íltal, stb. 

III. Könyörgés. 

Ürük _Atya mindenható Istt•n! a h• jóvoltodból e 
mai napnak kt•zdetét megadtad érne1n: {)rizz és s<'gt•lj 
Pngein a te szent malasztoddal, hogy (-' n1ai napon 
se1n1ni bünre és gonoszságra ne térjek; hatwin szünt<>
telen a te akaratodhoz és törvényedhez igazitsmn szó
Inat, szándékomat és minden rselekedetein1et. 

Igazgasd lT ram Isten! vezéreljed és szt->ntt->ld nwg 
testünket, lelkünket, érzékeinket, szavainkat, gondo
latainkat és cselekedeteinket: hogy e Inai napon semini 
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véü•khc ne essünk; hanPm a te igaz akaratodhoz 
szabjuk b('szédünk(~t 1:-s cselekedetünket. Irgabnasság
nak Atyja, és minden vigasztalásnak Istene! ki enge
In et a te hasonlatosságodra teremtettél, és drága szent 
véreddel n1egváltottál: neked ajánlom és reád bizmn 
testemet, lelkemet, gondolataimat, szómat, cselekede
teimet, minden külső, belső dolgaimat. Oltalmazz meg 
('ngem e mai napon minden halálos büntől és botrán
kozástóL T<Ívoztasd el tőleni az ördögnek incs(~lkPdé
seit, és niinden gonosz-akaróilunak szándékait. A_djad, 
hogy e Inai napot alázatossággal és tiszta életü•l, 
atyafiui szeretettel és csendes lélekkf'l, isteni félelem
Inel és jó cselekPdf'ttel töltsem, a te nevednek dicsé
rPtérP s az én lelkPinnek üdvösségére. 

U rmn J é z us Krisztus, Istennek sz. }'i a! ki én 
éretteni megfeszittetél: kérlek a te szentséges sebeid
ért, hogy az én lelkemnek sebeit Inosogasd Ineg, és 
ürizz meg engein e Inai napon és életemnek 1ninden 
napján, a halálos b~intől és ördögi kisértetHH, Ininden 
kislelkilségtől és botránkozástól; me n ts meg a hirtelen 
haláltól és az örök k<Írhozattól. Ki Msz és uralkodol, 
nwst (~8 1nind ürökün ürükké. __._;\_Inen. 

IV. Könyörgés. 
[ T ' 'l f k f 

0 l l -ram. tP I'f'<H neztw az en sze1neun, te wnru•c 
bizom, én IstPtwm; nwg tH' szégyPniiljek; nP ürvPmlez
zenek estemen az én PllPnségeim. Mntasd nw g C rmn; 
nekem ösvényi<let; igazits és tanits igazságodra. Tf' az 
elesettek gyániola és fPleineW Istene vagy: erösits 
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azét·t P n gem, hogy el ne essem; mt->rt te benned 
vagyon bizodalmam, te vagy az én örömem és bátor-

' sagom. 
Körülfogtak engem mindenfeWl ellenségeim, nwg

tet·heltt>k gonoszságaim: de te, ki közel vagy a hozzád 
kiáltóklwz, írgaln1azz nekem a te nagy irgalmasságod 
szerint. Tanits, igazíts és vezérelj engemet a te akara
todra; mentsd Ineg az én nyelvemet éktelenségtm, 
szitokt()!, e1nberszóló rágalmazástól és hazug Inon
dástól. Fordítsd el szemeimet, hogy fajtalan tekinte
tekkel botránkozó hivs::igot ne hissak. Távoztass el 
t()iem minden fertelmes gondolatot és botrcinkozJ 
t , , t " . k 'l , "l f"' , , arsasa go . ; or1zz engein a ev e ysegto , osvenyseg-
t{)l és má8én való ragadoz<istól. A ü• sz. akaratodnak 
igaz utj<ira vigy engem; és adjad, hogy sz. Inalasz
tod által, Inai napon Ininden halálos biin nélkül, 
hiH•n (~S igaz<in szolg<iljak sz. }'elségednek. Ki a tel
j('S Sz.-li<iromságban, az t•gy Istenségben élsz és ural
kodol ürükün örükké. Ainen. 

V. líönyörgés. 
, 

_En Isü•nem ~ ki a t(' végtelen bülcst:>ségerl sze-
ri nt, az éjnek és napnak foly{tsát rendelted, hogy a mi 
gyarló tPstünk éjjeli álominal megnyugodjék, és er()t 
vt>gyen a nappali munkára; hála legyen sz. }'elséged
nek, hogy eserules nyugalmat adt{tl az éjjel neke1n, és 
meg{)riztél 1ninden veszedeh-'nlt{)i. Alázatos szivvel kér
lek, én Istenem~ ()rizz meg engein minden büntM, és 
ll ' . k ' .. " ' l 'k ' t 'l K lb . ' e ensegeimiH:'· rt•:un toro szant e a o . ezet e aJan-
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lom lelkemet és minden utamat: mutasd meg nekem 
a te üsvényeidet; vezéreljed lépésPimet; öntözd szive
tnet rnennyei harmatoddal, Inely eloltja Lennem gonosz 
gondolataitnat .A. te sz. Fiadnak, a mi J é z us Krisztu
sunknak érdeme <íltal. .A .. tnen. 

VI. Könyörgés. 

EngPdd, én IstenPill! hogy valanút te kedvelsz, 
g(:'rjPdezvP kivánjam, okosan kPrP~SPin, igazán meg
isnwrjem, tükéletesen LPtelj(•sitsPtn . ..~...:\. ü~ ~z. nPvPanek 
dicsérPtPre és <lics{)ségére vezéreljed az én állapoto
Inat; és anlÍt te akarsz, hogy cselekedj Pm, engt•dd, 
hogy azt megismerjem, és ugy LeteljPsitsem, amint 
te kívánod, és üdvösségPs lelkemnPk 

Mutass •w kein ol v utat, Pn IstPnem !, nw l ven bútor-.. ~ 

~<igosan járjak, nlÍnd j<), 1nind gonosz szerencs<' küz()tt; 
ugy, hogy jó szPrencspmLPn fplne fuvalko<ljmn, hm~em 
IWkPd háhit adjak; háLoruságaimban l(' ne nyomat
tassam, hant'In esendPs lelkiismerettel szenvPdj('m, 
mnit rPátn bocsátasz. Seinini egyébbPn nt' iirvendezzek, 
hanein csak azon, ami tehozzád viszPn. Senunin ne 
bánkódjam, hanein csak azon, mni elszakaszt te tMP<L 
N e igyekezzem azon, hogy te f' Ilened valakinek kPd
vPskedjein. N e rettegjek senki gyülölségétlíl, hmwm 
csak a tieidtől; núndeneket szt.•retetbt•n cselekt~djein: 
és ami a tP tiszteletedet netn illeti, ugy tarbmn, 
mintha seininit sein érne. 

Adjad Crmn! hogy te éreth•d nwgutáljmu <-' 

n1ulandó vihigot: te benned pedig, és a te paran-
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rsolataidban mindenek felett gy()nyörküdjPk lelkem; 
PS tégedet Ininelenek felett szeressen. 

Kedvetlenits meg engein nlinden vigassághoz, mely 
nálad nélkü1 vagyon, hogy te kivüled sem1nit ne kiván
jak. Tedd gyünyürüségessé a te éretted felvett nnm
káilnat, te kiviiled pedig semmi nyugalmat nf' keres
sek. Gyakran buzgósággal emeld fel, Cr Isten! szivf'
nlPt sz. }..,elségedhPz. Adj vizet szpmeimnek, hogy siras
smn gyakran büneimPt. Adj az én élf'tf'Innf'k nu•gjoh
hitására igyekez() szándékot. Tégy alázatoss<Í képmu
tatás nélkül, viggá csélcsapság nPlkül. Adjad, hogy 
rettegjek te előttf'd kétsPgbeesés nélkül, rf'ménységPJn 
nagy legyen benned vakmerő bizakodás nélkül. Adj 
tiszta és bennf'd hizó szivf't felfuvalkodás nélkül. Adjad, 
hogy felebar{ltmnat szf'rf'ssem képunitatás nélkül, Inf'g
dorgáljmn vétkeiért boszuállás nélkül, épitsf'nl ()t 1nind 
szóban, mind cs(•lekedPtben kevélység nMkül. .A_djad, 
hogy engPdPlmrs legyek ellenmondás nélkül, rsapá
saidat hékPsspggPl szPnvedjPnl zugoMdás nMkül. .Adj, 
én édf's J ézuson1 ~ vigyáz<'. szivet, JnPlyet HHed el 1w 
vonjon sennni hivalkodó gondolat; adj állhatatost, 
1nelyf't el ne nyomjon sf'nlmi gonosz indulat; atlj gy()z
hetPtlent, 1nelyet semmi háboruság ki nP fáraszszon; 
adj tiszta és igaz szivet, nwlyet meg ne rutitson sf'nnni 
gonosz kivánság. Engedj nekf'm, édes C rmn Istf'IWm! 
oly értelmet, mely tégf'd mf'gismerjen, oly szorgalma
toss<Ígot, 1nely tégedet keressen, oly bölcseséget, mely 
tégedet InegtaUtljon, oly életet, n1Ply eWtted kedves 
legyen, oly állhatatosságot, amely téged bátran vár
jon. Adjad, hogy a penitenczin {tltal részPsüljek sz. 
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malasztodhan, PS végr~ holdogságorlhan. l{i Msz PS 
uJ·alkodol mind ürükün ürü kk(~. A nwn. 

lmafohászok a B. Szüzhöz. 
Oh Asszonyom, ol I A ny:Ím, magamat Pgl•Rz~n 

1 1 L_ L. 

átadom KPkPd, hogy llozz:íd való ragaszkodásomat 
tanusitsam. N ~k('d aj{md(~kozom ma szPmPimPt, fiilf'i
nwt, számat, szivPmf't, s6t (•g(•sz vaMmat.. Miv('l tPh:Ít 
a Tif'd vagyok, oh j<') Anyám! tarts BH'g, oltalmazz 
mint tulajdonodat. A Jllf'n. 

(l 00 n. lmesu egyszer naponkint., ki m;t az imát egy Üdviiíl

l<·ttnl elmondja: hogy megőri7.7.ü a tis7.tns:í.got. IX. Pi ns, lFl:i l. an g. ií.) 

Oh Asszonyom, oh A uy:ím, (•ml/•kpzzM Hwg, hogy 
?n a TiPd vagyok! Tal'ts uwg ('•s oltalmazz mint 
tulajdonodat. A nwn. 

(40 n. lmesnt nynr, ki kis<:rtf't i<l<·j{·n c•zt a riivi<l fnl1:Ís7.t 

monclja. IX. l'ins, l Hi'1 l. ango. ií .. ) 

ltnafohászok a Sz. Családhoz. 

J l M' . l J l f' T k 'k . ' l lk • t'ZliS, aJ'I:.l, ('8 SZ. , OZS(' • IH' ~t(• ~ a.JaiH P ~OZOlll 

szivenwt (~R lPlkPnwt! 
J(•zuR, M:'tl'ia /•s sz. J<'lzs('f! ](•,g·y('tc•k y(•l(•m v?gR/í 

ha1·rzomhan! 
.T(~zus, M:íl'ia ('•s sz. J<')ZS('f! Y('lf•tPk h/•k/•hPn v:lljPk 

HH'g }p}k('Jl1 tP:o~tPmt/íl! 
c 

(300 napi lmcsn, valal~tinysmr valaki n I1:Í.rom foh;Í.szt :íhita

tosan PR tiiredf']Jll<'R('Jl llHliHlja: l no ll. h., lw <'gyd lllOUd. Y ll. 
Pins, l Fl07. :í pr. :2H.) 
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Könyörgés az örzó-angyal segitségeért. 
Kegyelmes Isten! ki a gyarló e1nbert annyira 

hecsiiléd, hogy országodnak boldogságos vitPzPit, az 
angyali seregeket oltalm{tra rendeléd; és n<'mcsak 
országoknak ps gyülekezeteknek Drzlí-angyalt adt<U, df' 
Pnnek fplette minden .embernek tulajdon oltahwÍJ'a 
angyalt rendelél; hogy nt'csak a tanitó lelkipúsztorok 
úttal vigasztalj és örizz minket, hanein az angyali 
sPr<~geknf'k gondviselPsével is InegknrnyékPzzed hiV<'i
<l<'t; őrizzen Urmn~ oltalmazzon, oktasson és V<'Z<~rPlJ.<'n 

' l 

Png<>m az a tP .hiv szolg<íd. Es, nlikép<>n i\Lrah{uuot 
kihozá sok nyavalyúj{lLól, Lótot InegszaLadit<Í veszPd<'l
nH~Híl, a h<Írom ifjat a tiizben nH•gtart<Í, Judit asszonyt 
tiszt<Ín In<•glírizé a fajtalan népek küzütt: Hgy engem 
is ü•sti, lelki veszedeleintöl oltalmazzon. 

r igye, u rmn! Felséged Plribr az (~11 sov<Íny im<Íd
s<Ígmnat; nwlyrt () <Íltala végy jóillatu úldozatul. Igaz
gasson, nlint Tóbiúst, núnden dolg·ai1nhan; az <>11<'1H'lll 
c.- L...; 

f'Plt<ínuHlott pokollwli s<ÍrkAnyt kütüzze nwg: hogy sP 
testPJnnek, se lPlk~·nuwk JW <Írthasson. Cr Isten~ ki az 
angyaloknak <~s embPrPknPk hivatalát esod.Uato~an J'<'n
deléd: engedd kegy<>lnu's<'n, hogy a te angyalai<l, kik 
<'Híttrd nu•nnyPklwn szüntPlrn udvarolnak, a nli M<~tiinkPt 
<' füldün örizzék 1nindenkor. A tP sz. }-,iad .Utal stb. J\_nwJL 

Az órzó-angyallioz. 
Boldogs<Ígos sz. angyal! ki Istcnn<•k paranrsolat<í

h<'d (),·zpsz engemet, igazgass <-'ng<->m, v<'Z<~relj, indiü.; 
j<'11·a; mind<>n v<'SZ<'d<'lnwt <~s ÜJ'(Iiigi im·s<'lk<•d<'•st t<ÍYoz-

l'tíznuíny: Tnuídsúgos Kt)nyt·. 
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tass Pl tőlen1. Erlísitsd gyarlús~igomat, oktassad tudat
lans<Ígmnat, Yf'ZPt·eljed vaks~igon1at; és ugy örizz, hogy 
vel P d <-'gyetPm h<•n a nwnnyt>i boldogsúgnak ür<iküsP 
legyek. AmPn. 

Sz. Ágoston hálaadása az őrző-angyalnak 
gondviseléseért. 

S.zerett?l <'ng('IUPt, én Istenein! minPkPHíttP ?n szt'-
L; 

retn?h•k t?gPdPt. Ennekok~i?rt a te hasonlatossúgodra 
Í<'l"<'nlü~l engt'lll; mind<•n tPrPintPtt tillataidnak unÍY~Í 

L_, 

t<'YM <'nQ."<'ln: nw l y InPlt<)s~igban csak addig maradok, 
l.._ .__ '---' (._ _ _., 

mi2.· isnwrl<'k <~s tisztt'llPk t?Q.·Pd, ki Í<' Inagad<~rt Ít'l"('Jll-
L~ ~ L 

tPttPl PngPill. 
EnnekfPlPttP a ü• nwnnyPi seregidPt köv('tPkk? 

t<•vt~<l ?n (~L"<'ÍÍ<'m, és nwgpa1·anesoltad, hogy 1nindPn 
utailuban lírizzt'IH'k Pngein: hogy nw g n<' iitküzzPnl. 

Ezek, C rmn: a te városod nak, az uj J PruzsálPnlnPk 
falaira J"PIHlelt lírzlík, ?s a te v<Írosod kiirül Pr<ís hegy<•k 
gyamint épit<•tt hústy<ik; kik t~jjel-nappal vigy:\.znak 
a Í<' ny:ijad küriil: hogy mna r?gi kigy(), ki mint az 
oroszUn kPriil, kerPsvt~n, kit Plny<-'lj<•n, a 1ni l('lkünk<'t 
Ü-'l ne falja. 

Ez<'k, lT rmn: ama boldog mPnnyPi Y<Írosnak, a mi 
anyúnknak polgúrai, kiket az üdyiisst~g iil'iikiis<'inek 
szolgúlat:ira küldiitt?l: hogy lírizz?k líket mind<'n júi·Ú
sukban, bútoritsák, ints(_~k, ?s a te fiaid künyiiq:d·sPit 
Pllídbe vigv?k. 

L-,, 

EzPk szPt'<•tn<'k minket, 1nint 
v<Ín, hoQ.·v bukott angvaltát·saik 

L_. .. , (._; .... 

polg:irtársaikat; twl
últal ÜJ'PSPn hagvott 

Leo' 
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sz(~kf:'ik Ini velünk töltetnek L<•. 1\_nnakok<íért szor
galmatos és vigy<ÍzÓ gondvisPléss<'l, min<IPn lwly<•n 
y p) ünk vannak, s<•gitm'k szükst~günk lH'n, szorgalmato
san küzlwnjárnak . az IstPn s az <'Inlwn•k küzütt. 
.. A nii óhajtásainkat és foluíszk<Hhísainkat <'Híd lw viszik; 
hogy nPkünk HíiPd kt•gyelmPt ny<•rj<•twk, a t{)l<·d 
mPgny<•t·t, kivánatlmk sz<•t·int va1<'1 <íld<lst min•<Ínk ahi-

'--" . 
hozz<Ík. 

Y el ünk ki- s h<•mpmwk, szorgalmatosan vigy<Íz
nak r<'<tnk, In ily tük<q<'t<'s<'n, mil~- tiszt<Ín vis<' lj iik 
Inagnukat az isü'ntf'h•n n(• p kiizütt; mily lmz,gc'•s<Íggal 
kPn•ssük az lstet1 orsz<Íg<Ít és az ő i!razs<Íg<Ít; minPmü 

L__; l....-' l.. ~ 

féleleinlwn és rettPgésLPn szolg<Ílunk nek<•<L 
L__; l.._/ 

SPgélnPk n1nnk<1nkban, {)riznrk nvngtnnkhan, h<Íto-
L__; • l../ 

ritnak viaskodcísainkhan, Hwgkoroll(tznak ~·y{Íz<•dPI-
L Lo 

míinklwn, üríiltwk ürihnünklwn, mikm· tPlH'mH'<l iit·vt•n-
d<•zünk, sz<Ínakodnak nyavaly<Íinkon. 

Szorgahnatos a rP<Ínk vaU. gondvisPI<~siik, nagy az l.__ l.___, ~._ __ __ 

{í. szt•r<•tPtiik, a tP lwzz<Ínk val/, szPr<'lm<'<ltwk h<·<·~·dil('
t<•(•rt. ~lPt't akit tP szpn•tsz, l T rmn: azt {)k is sz<•r .. tik, 
a kit tP Plhagysz, <'lhagyj:í.k {)k is, <~s twm sz<'r<'tik a 
gonosztpv{)kPt, nlivellwgy gyülülüd tP a hmniss<igLan 
lev{) bünüsiikPt. 

Y al amikor j{• t esPlPksziink, iirii hwk az angya Iok, 
szomorkodnak az iir!lögiik. Mikot· JH•dig gonoszt esPIPk
szünk, Illegvigasztaljuk az ürdügüt, nwgszmnoritjnk az 
angyalokat, kik ürülnek a bünüsük mf'gt(•r<'•sén. 

Engedd azért, én Hwnny<'i sz. --:.\ty<Ím: hogy a tP 
angyalaid Inindenkot· iirülj<'Iwk mi rajtunk, <'•s nPkPd 
h<í.lákat adjanak (•rettünk, hogy végn• Ini is vPliik 

9* 
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<·gyiitt <'gy akolban lPlu•ssiink, hol t(•gedet, az l'lll bP
n"'k (~s angyalok ü•r<•mtöjét, szünü•lt-n dic'sérj ünk. 

Dicsértessél G ram: ki ennyire febnagasztal tál min
ket. N ek ünk adád az ég alatt való teremtett állatai-..___ 

dat; dt> mintha az kevés admmíny volna, az égben 
lakozó angyalokat is szolgálatunkra rendeléd. 

Dicsérjenek téged azért a te jóvoltodért a 1nennyei 
angyalok, :íldjanak és magasztaljanak minden Ü'r<'Int
Illénnád. Micsoda, Crmn ~ az l'mber, hogv il v ig·pn f('l-

• L..... t. ._, L__, 

Illagasztalod ()t; és annyira hozzá kütütt('d a te szi V l'-
<let, hogy az en1berekkPI való nyájaskodúsban vagyon 
gyönyörüségt•d '? X Cin dP. rothadt férg<•csk<•, por, hamu 
Ús hi vs:íg az <•mb<•r '? Mégis Inélt{)ztatol, C rmll ~ szenw
det n•<Í vetnPd, a te kPzed Inunkáj{u·a! 

Estvéli hálaadás. 

E ls ő. 
Mindf'nható _.Atya T: r Isten~ hál:íkat :Hl ok nekP(l, 

hog·y a Í(' :íhnizatodt'a <~s hasonlatoss:íg·odra s<•mmih<H 
~. ~ 

h•rt>mtettél <'ng·l'lll. 
~--

Megváltó Fiu Ist<-'11 ~ húlákat adok neked, hogy a 
tl• sz. véred lmllás:Íval Illegváltottál ellg<"Ill. 

Megszf'llteW SzentlMPk IstPn ~ hálákat adok Jwk<•d, 
'-• 

hogy az igaz kPrt>szü~ny hitbl'n t·észessé tt>tt(•J cngl'nl. 
Sz.-1Lirmusúg <'gy Isten~ heil <ikat adok nt-kPd nlin

d<•n hozzán1 val<', kegyPhnPsség<'<lért. 
J)icsőség nekPd, én tnennyei sz. A tyÚill ~ ki eng<>In 
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~Z<'g<~ny, bünnel tPrhPlt fiadat, e 1nai napon testenlb<'n, 
l<' l kPmlH•n Ill(~g(íriztél, h irte lPn hahiltól, sz(knv ü lH•t<'g-

L_; al t._ , 

st~gtlíl, tüztől, PllPnségf'ilnt<H 1negmentettél, és noha <' 

Inai napon sokan szörnyü (~S véletlen vPszedPhneklw 
t•stek, engPill Illill(lPn gonosz szerencsékt<H kegyebnesen 
nwgoltahnaztál érdemem felett. 

Lelkeinet is a te vigy~ízó, sPrkentö, ébreszti) és szi
hínlitó Inalasztoddal Ineg(írizted sok iszon~'u vétPktiíl, 
Inelyekr<' az emberi gyarlós~íg t~s a te népednek örökös 
ellenség<': a s:it:Ín, szüntelPn izgatott Pngem. 

DP tP, LT r~nn! In<>gvil:ígositottad az én vakságmnat, 
és a Íl' üsvényedr<' igazgatván, szihirditottacl erlítlen 
voltomat. Mikm· (•ltév<>lyPdt<•m, visszaltoztál, Inikor 
t>lestem f{•}('InPltél (~S Inikor nw_o-sériilt<•m o-q)crYitottcil ' ' -~ ' e.' eJ ' 
Inikor· vétkPztem, nwgfe<hiPttél engein. Y-igasztaltál 
szonlornságiinhan, orvosolt<il hf'tegségemben, Inegzabo
hízt:il vaknwr()s(~g('Jnlwn. MPgnnltattad az ördögnPk 
sok hiim'(' indit/, esahírd nw~t(•rségét, <' világnak <ilnok 
hizt>lk(•d<~sit, a nndandó tPstnPk hivs:Ígos kivánságait 
Gyakran dorg:íltad restségenwt, bátoritottad félel
mes sziv<'nwt, l<>lkPm sPlH-'ihP hol hort, hol olajat 
(intüttél; oh· gondot visel tM, LT rmn ~ a tP hünös szol-

., l.._-

gá(h·a, mintha ~sak egyPdiil én re:Íln lett volna gondorl. 
Mindezekért végt<•len hálát adok nek(-'d, én Iste-

'-~ 

JWin ~ Mf'rt ha ily vigy<ÍzÓ szerneid lt>lkemen szünü•-
h•n nPnl lettPk volna, senki oly vétekbe nen1 esPtt e 
mai na pon, nw l ylw én is hasonlóképPn n<'nl P stein 
volna. ln1 azért, l T rmn ~ estvél i áldozat gvanánt, kezP-

...... -.1 

rnet fp}pnwleni lwzz<Íd, éR h:ll<lkat adok 1wkPd <'Z<'k(~rt 
a tt> jótéteinényPidúrt. 
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Alázatosan kérlek pedig sz. neve<lrP, hogy e tnai 
vétkt'imet bocsásd nwg nekem, bünüs fiadnak. MPrt 

'-' 

t~rzPin lelke1nnek, sok bünei1n mintt, nyavalyáj<ít; isnw-
n'In és Inegvallom, Crmn! hogy .Unok gondolataim
nw!, dühös haragonnnal, felfuvalkodott kt>vélységgt>l, 
Inagmn nnüogatás.lval, hiábavaló, sé)t r<Ígabnazc') t's 

'-' '-' 

emberszóló beszédemnwl és egyéb vétkeinltne], tt~gedPt 
sokszor haragra imlitottalak e Inai napon. ...:.\z (•n 
büneiin sirahn<Íra és peniü-'ncziatart<Ísi·a adott napon 
biiiwiinnek sz<Íln<Ít szaporitottam. Min<h•zekré)l al<lza
tos szivvC'l Felséged t'Wtt valhist teszek és irgalmas
s<Ígot kérek. 

~ 

LT I' Isten! irgalmazz nekem, szt>gény biinüs szolg<Íd-
nak. K r nézd az én gonosz t~nl<>nwmct; hmwm jc'rvoltod 
szerint iírizz és oltalmazz <'ngt"Ill Pz éjj<'l tnind<•n 1P1ki 
st>tétségtől és tPsti n va valv<ítM, hogy a s<>tétségiwk 

t._; 1.! 1.! l.____.: .. ' l.__..· 

fPjt>dehne rajtmn gyl)zedebnet JW v<'gyen. lia a hal<ll 
l lk l l 0 

l k k (T ' l arnye a mn Jaro , s<'In rettege , . ram. Inert t<> p n 
v<>lenl vagy; a te k<'z<>dbe aj<ínlom, l T rmn: testPnwt, 
lPlkPnwt, 1nj,nden aty<lmfiait, júaka rc')imat t's hozzAm 
tartozókat. Orizz t's oltalmazz 1ninket, C1· Isü'n: a tP 
szárnyaid alatt. _A_ Uli e runk J i~zus Krisztus által. 
.A.Inen. 

Más o d ik. 
, 

En nwgv<íltó Istt>twm: ki a gyarló tt~strwk mnnka 
ut<Ín való nyngodahmíra rendPléd az éjj<>lt, vil<ígosits<l 
nwg a tP fényt>sség<=-ddel az én biinös h-lkPinet, és nyug
tasd nwg tP bemwd. Mert ugyanis, P sok YPszedt>
lemrf.' viv() kisértetek között, n1ely<~k szüntt'len ostrmn-
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Inal f<1rasztják lelkPinet, nincs egyébiitt nyugo<lalmmn, 
hanem csak te benned. 

B<ínmn, én Istenein! hogy e mai napon téged meg
b<Íntottalak; szégyenlein szined eWtt vétkeimet; nwg 
akaron1 a te szent malasztodnak segitségéb()l jobbitani 
életemet. 

" () • ' ' • ' T rizz In Pg az ert en Igaz pasztormn. engPmet; 
vigyázz fejem felett, és adj a te sz<Írnyad ~latt tes
temnek, h-'lkemnek hátors<Ígos nyugodaln1at. Es nliké
pen az Egyiptombúl kimenD zsidók küzütt, és az () ellen
ségeik küzütt, éjj<-'1 (-'gy tlizPs oszlop vala, ffi(-'ly a te 

' l l t l ' t tt ' ' t 1wpec ar a Inara IWJn erPsz e e a pogany nepe : ugy 
én Istenem! Ini nt egy tüzes klífal, végy körül engf'
In et, és oltabuazz Inindrn ellenségeilutől nyugtmnban. 
A tP sz. }-,iadnak, a Ini U runk Jézus Krisztus (~J'df~nw 

által. 1\Inen. 

B a r ma d ik. 

Ürük Inindenhat() t'" r Isten! t(' bPmwd hizóknak 
oltalmazója, és hozzád ki<Íltóknak vigasztaM ja; ki az 
egPt és füldet seDIInihla terenJtéd, és Pmberi tPstlH• 
L~ 

ültözvén, én éretteni kes(-'rves kinokat szPnvc>dél: tPkints 
kegyehnes szPinPiddel én re<Í1n, és légy irgahnas nek(•m. 

M('gvallmn C rmn! PWtted, hogy sokképen vétPt
teni ellened (' mai napon, és az idí)t, nwlyet nekPm 
penitencziatart:.Ísra engedtél, gonoszul töltötteni: nwg 
lWin gomlolv<Ín, hogy ez lehetf'tt volna az én utolsó 
napon1; te f'Wtted, ki niindenek(-'t jól látsz, oly félPlPm 
és becsület nélkül visf'ltem 1nagamat, Inint]m nrn1 lát
tad volna az én gmwszs<Ígimat. .Azél't nwgé1·demlet-
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tem, hogy elsiilyPdvén a föld alattmn, örnk k{u·ho
zatra vPttetném. 

De l'ran1! a tP végtPlPn irgalmasságod könyü
rült rajtam, és számtalan veszPdPlmektől Inegoltahna
zott engem: mert mindazokba a veszpelehnek be esten1 
volna én is, melyekbe sok más embPrPk estek, ha a tP 
atyai gondviselésed nem oltalmazott volna. l-Ia rz vagy 
mnaz megbénult és nagy lwtegségbe esett, ha vélPt
lf•nül tüzben, vagy vizben veszett, ha hirtelPn halállal 
kinutlt e világ bM: én is hasonl<')képen veszten1 volna, 
ha a te irgabnasságo<l IWTil Drzütt volna. lia sok 
undok vétekbe nem estt>m, Int>lyekben sokan P nwi 
napon InPgbotlottak: a te k<·gy<"hnességednek tulaj
donitom. Te vihigositottad az én .sZPinPÜnf't, hogy tür
vényPi<hwk utj<it híthassa nl; Í<" taf'tott<il, hogy el IH' 
<'SS<'Jn; te enH'ltél fel, mikor t>lestPnl; te vagdaltad 
<"l az ür<lng krl<'pczéit: sok veszedehnekt·p viv() oko
kat Plüivolitv{ul Híle1n: n1it ha n<'Hl uliveltél volna, 
sP n ki e világon ol-van b ü nt n<'nl cseleked<'tt, nw l v l u• z 

~ . ~ 

has,mlót én is IWJn cs<>lek<•dt<•m volna. 
Mindt>zt>kért a tP sok jMéteinényidért végtelen 

hellát adok nt>ked, és az én sok hüm--iin<~rt bocsú
natot k<~rek sz. }-,elségedtM. Enllékezzél mPg e ra nl! 
hogy a keresztfún Jneghallgatüul a latornak késf'
delnws fohászkodúsát; és dics<'íitsd 1nt>g én benne1n 
szPnt nevedet. Tisztits n1Pg engem minden bününlt{)l, 
melyekkel téged megb<intottalak. Ne 1nenj, ermn! ité
letbe a tP szolgád<lal; nw rt ha félr<-'tf'szed irgahnassá
godat, nf'nl igazul sPnki te PWttNI. Y almnit azért 
'- <_; . 

t>mlwri gyarh'n;;:.Ígmn {•s gondatlans<ÍQ"onl miatt v<'•tkPz-
L._ L.: L__ CJ 
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tem, bocsásd 1neg nekem; Pi"\ adjad, hogy ~zt az éj~t 
a te oltalmad alatt, félelem nélkül, tisztán töltsem, 
és szolgálatodra n1egujult <•ri)vPl vigan f(,ls~t·k('nj<'k. 
l(i <~lsz Pf". uralkodol ih·ükön ürükké. A nwn. 

A keresztény embernek magával való számvetése. 
Aranyszájú sz. ,János azt kivánja, hogy mint a jó sáfúrok 

estve felvetik, mit költöttek, hogy nroknak számot adhassanak: 
ugy mi is estve megrostáljuk magunkat, minden cselekedeteinket 
megtekintsük, ha ugy nem akarunk járni, mint amely tiszttartó 
sokat költ, de számot nem tart, hová költi. l' gyanezen dologra 
inti a hiveket sz. Vazul éR a többi régi sz. doktorok. Sőt a pogány 
bölcsek is, ugymillt Pithagoras, Cicero azt tanitják, hogy az okos 
ember addig le nem fekszik. mig magában meg nem hányja, mint 
viselte magát azon a napon. Seneca igy ir magáról: » )likor estve 
kiviszik a gyertyát, az én feleségem, twlván szokásomat, csendes
ségben vagyon. Én pedig, valamit napestig mondottam, vagy cse
lekedtem, előszámlálom elmémben: semmit magamtól el nem tit
kolok; és ahol fogyatkozást látok, megfeddem magamat, mond-

. ván: no most megengedem, de azután ez ne legyen. Amazzal vete
kedvén, keményebben szálottál: ezután elkerüld a versengő embPrt. 
Amazt haragosan dorgáltad: másszor ne miveld stb.<( 

Azért ezt a számvetést keresztény módra igy kell, gyakor
lan unk. 

Először: rövideden esziinkbe jnttassnk, mennyi sok jót vet
tiink Istenünktől, nemcsak azon a napon, de egyéb időkben is, és 
mindezekért hálát adjunk neki például ilyen módon: 

[" r~U11: hálákat adok a tP YPgt~}pn irga lmass<Í
godnak, hogy Pngeni sennniből Ü'rPintPttél, és mind P 

n1ai napig megtartott.U. Hál:íkat adok n~kP(l, hog~T 
sz. YérPddel nH,gYá ltott<íl, hogy kPresztényny(\ <~s az 

]0 
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, 
igaz anyaszt'ntt>gyh<Íznak tagjává tettél. Aidott légy 
Ura1n ~ hogy nemcsak tf'~ti t<Íphílást adtál twkf'In e 
1nai napon, dt' sok tt-sti és lelki veszf'<lehnf'ktől is 
Inegoltahnazt<ll, és a tP Inalasztoddal serkentgettél 
szolg<llatodra. Tit>d C ran1 ~ és tt> ajándékod, valami 
jó én bennen1 vagyon, és 1nindezt:>kért téged dicsér 
az én lelkem 1nin<lPn telu:'tségévt'l. 

)fásodszor: kérjük az Istent, hogy világositsa meg értelmiin
ket, és inditsa fel szivünket; hogy megismerjük fogyatkozásainkat, 
és töredelmességgel megbánjuk. És például ilyen módon könyö
rögjünk: 

C ra111 ~ l<Íto<l az én felPdékenységPllH'Í; lllt'J'Í könY-
~ ~ . 

ny<'n p}fPIPjtkPzem hiitwimd)l, nwlyt'kkPl téged nwg-
h<lntalak. Tudod az én vaksúgmnat ~ nwrt csak nwg 
sem isnu•rem gyakran biiiwimet. ...:\z én szivt•mtwk 
kenu~nységét isnlt>rt>d; lllPrt tWin ugy siratom az {•n 
h<ll<Ídatlans<Ígmnat, amint kt>llPne. ])p te /•n lstPtH:'Hl ~ 
orvosold meg az én fel<'dékt-nység<•met l"Z. Inalasztod
dal, vil<lgositsd vaksúgomat menny<-'i fényességgt>l. 
G<'rj<'SZ<l fd az (~n sziv<•muek rPsbégét a ü• l"ZPJ'<'l
mednek tiizévt>l: hogy nwgisnwrvén az én sok bütwi
nwt, ugy sirassam, hogy tl)lp(( hocs<Ínatot nyPrlwssek. 

Harmadszor: felemelvén szem ünket Istenünknek igaz i tél ő-
• széke elébe, és meggon!lolván, hogy ő előtte semmit el nem tit-' 

kolhatnnk, aki még az embernek iga:r. cselekedetit is megítéli, és 
gyakran ar. ő szemei előtt nem kedves, amit az emberek ki:ilsó
képen jónak i télnek: azért reggeltől fogva estvélig, a mennyire lehet, 
gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket megtekintsiik, mit mnlat
tnnk el, mi végre és minemi:i indniatokból cselekedtünk mindeneket. 

Xegyedszer: Ami jót találunk magunkban, azt IstennPk 
tnlaj!lonitsnk, és neki hálákat adjunk. Fogyatkozásainkat pedig ú~ 
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büneinket igaz szeretetből szármamtt töredelmességgel bánjuk, és 
ultökéljük, hogy mikor aunak illeje leszen, meggyónjuk biineinket. 

Ennek a szeretetből :;;zármazott töredelmességnek pedig annyi 
haszna vagyon, hogy ha azon éjjel hirtelen meghalnánk (mint 
sokan meghalnak) gyónás nélkLil, el nem kárhozílnnk: mert a sze
retetből származott töredelmesség által Isten nwgbocsátja bünein
ket. Azért péld~tul ilyenképen könyöröghetii.nk Istl~nnek: 

C ram; szégyenlPm, hogy a Í<' ~ok ~z{untalan jóté
t<:•mén vidért il Y luílátlan voltam, és tég·p(l(•t elln ,.i sok . . (.__, .. 
hüneimnwl nwghántottalak. Bú nom én édPs lstt->nen1: 
hogy <'ll<·w·d vétetteni: nu• rt tégedPt nlind<~n terenlt
Inényeknél inket h h sz<'retlPk; mindenektől búr inkább 
nwgfosztattam vol11a, hogy sein Í<' Pll<'JH'd vétkezten1. 
~e nézd C rmn; az én eszü•}pn h(d(ttlans<Ígmnat; 
hanein a ü· sz. Fiadnak véreért, és a ü• végtelen 
irgalmassúgodért, lég~· irgalmas nékt>nl, méltatlan szol
Q"<Ídnak. 
L 

Ötödször: tökéletes szántlékkal elvégezzük hogy Istennek 
t'egitségével megoltalmazznk magnnkat azoktól a vétkektőL melyek-

-ben fogyatkozá~nnkat ismerjük. És azokat a helyeket. azokat a 
~zemélyeket és foglalatosságokat elkerüljük, melyek botninkozást 
szereznek, és meg szoktak ejteni. És mivel a mi szándékunk igen 
gyarló, ha Isten nem szilárditja, segitséget kérjünk igyekezetünk
nek beteljesitésére, ilyenformán: 

Tudmn, <'•n lstPJH'lll; hogT az <'•n ~ok büJwinl miatt ·--··· 
H<•m érdPinl<•m, hogy nwgl:ítogass, és ujahh-ujahl, ajún-
dékaidda l ~Z<'l'Pío'S. De IH:' nézd (r ram; az én Jnéltatlan
:--ÚQ"Olllat; hanPill tPkints a t<' sz. Fiadnak ke~erY<'S kin-

L_; 

júra: és adjad sz. mala~ztodat, nw ly nwgszibírditsa az 
•'•n erőtlPnségf'In<•t, é':' lwt<'ljesit~e vC'kn1 Pzt az én ~z:Ín
<l(~komat; lw.~.ry soha töhhé hiilwimrf' nC' térj<'k, hmwm 
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a tP l'PIHlelés<•d szerint nlin(lenekröl igaz g,·úmíst 
L L....:t) 

Í<'Yén, ootsánatot llyPrj<·k szent FelségedtlH. ..L\nwn. 
És mivel nem mindnyájan egyenlőképen hajlandók vagyunk 

minden vétkekre: kiki mind eszébe vegye, minemü bünbe esik 
gyakrabban, és az ellen jól felfegyverkezzék. Azért nemcsak estve 
kell elvégeznie magában, hogy eltávoztatja azt a vétket, de reggel 
is, mikor felkél, eszébe juttassa az estvéli jó szándékot; és azt 
megujitván, segitséget kérjen J stent ől a beteljesitésre. Azonképen 
cselekedjék délesti és egyéb időkben; mert soha felettébbvaló nem 
lehet ez a szorgalmatosság, melyet ember lelke ü!lvösségére térit. 

Végül vedd eszedbe, hogy min<lennap mintegy 90,000 emuer 
mulik ki e világLól, s hogy legtöbheu lwhíluk óráján nagy kisér
tethe jőnek. Kérd az U r Jézust, hogy núndeneknek bo l <log kimn
lást adjon. ~Iondhato<l e czélra a következő imá<1ságot: 

Imádság a haldoklóért. 

Legk<•gyesehb J<~zu~, a lelkek ke<lvPWj<< kériPk 
Téged szentsége~ Sziv<><l halúltus:íjúra <~s ~zPpWt<•l<•n 
_A_ny<íd fajdalmaira, mosd lll<'g n~r<•dd<•l az <'gt•sz 
világon mna hüniisnkPt, kik Illost a hahillal tmmkorl
nak és Inég ma nwg t()gnak halni. _.Anwn. 

A halállal tusakodó Szive J ézmmak, légy irgalmas a haldok
lóknak! (100 n. bucsn, valahányszor mon<lod. IX. Pius, 1850. febr. 2.) 

Y égezetre, magunkra vetvén a sz. kereszt jegyét~ Atyátnak, 
és Fiufnak, és Szentflélek Istennek nevében, igy könyörögjünk: 

C ra1n; kezPdbe aj<tnlom az én lPlk<•JnPt. TP v.U
tottcll In eg <'n gem, igazságnak Istt•1w; 

Á\._sszonyunk, szép szüz Múria, kegyelt>mnek és 
irgahnasságnak anyja; örizz minket Inind<'n PllPn
ségeinktM, most t'S halálunk óráj:\n. 
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L:ítogasd nw g, 17 rmn ~ kérlfJk, 
PllPnségiwk Ininden csalánlságát 

~ ~ 

Pzt a luízat, <~s az 
t:Ívozüts(l el tölt•. 

_._\_ te sz. angyalaid lakozzanak P házban, kik nún-
ket békességben i)rizzenfJk; és a te áld:ís<Hl legyen 
núndenkor uli rajtunk. 

:Jiikor pedig ágyadban feks7.el, megemlékezzél testednek utoh;ó 
~ígyáról, a koporsóról: és könnyebben elfojthatod a testi kiváu
"<Ígokat, és a/: ördögnek incselkedéseit, ha netalán támadnának. 
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Isteni jótéteményért hálaadások. 

Az Istennek felségéről. 

Oh milv l'~od<llatm; LT r Ist P n; a tP fl•nv<·s~é~.red; 
,, • l __ 

inkább, hogy ~em a napf<~ny, megyakitja gyüng<· SZ<'-

nH•inket, ha a hitnek hmn<Íl y<Íval he JH'm kütt<•tik. 
Te ntgy, én Isü•twm; nÚtHlPn júknak kntfej<·, 

PlejP é~ vége mindemwk, ami vag~Ton. T(' az <'g<•t 
PS füld<•t ujjaidon hordozod, a tPnger vizeit teny<·
r('ddel nH''r<•d, a füld ker('k~<~.e:(•t, az qrek nagyvolt<it 
araszoddal lH'ft>god. T<· hozz<Íd k<'>pP~-'t nlind<'n t<•n•mt
Inény ~sak olyan, mint t•gy ki~ poro~ska. 

1\• k(-'zt•dlwn nm nak <' Yil<lgnak hat<Írai; t(' l)('n
JH'd és te :Utalad Mtwk, nwzognak <"f-1 vannak min-

c_; 

d<•n állatok: ha <·~ak ~z<•nwidc•t t>Z<'ktöl Plforditml is, 
ottan senunin'• lPsznPk. ~1<'Q."I'<'IHliil a f<ild, ha esak 

~-

lfi(•gtekinted is; vetettél határt a t('ng<•rJwk; tC:~g<•d 
dicsérnek az <'g<'k <~~ f'sillagok, nwlyek<'t te JH'Y<i

kün hivsz. 
T<> nlindeneklJ<'n yagy, d<• lw JH'lll n•k('sztf'tel, 

IllindenPk f{•lPtt vag"Y, dt• f<'l nem <·nwlt<•t<'l; nlind<•npk 
"---· 

alatt vagy, d<' l<' m•m nyomattatoL T<• mind<·Iwk<·t 
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lútsz, d<• l:lthatatlan vagy; nliwlf'nt>k<'t hordaí-.iz, d<• 
meg· JWIU tPrlwltPtPl; mindt>nPk('t Pltci voztatsz, d<• , __ 

Pl lWJn t:í vozol; nlin<lPnPkPt igazgatsz hülesPségeddPJ, 
tadasz hatahnaddal, lllUllk:\lkodo} JllindenPklwn mrad
s:Íg nélkül; kerPssz nlinket, ki sennni nélkül nen1 szii-

'--

külküdül; nwgharagszol csend<'s levén; eltávoztatod <' 
(,__ l...,.,., 

vil:ígi <lolgokat, (lp soha tamtesodat el nen1 t:Ívoztatod. 
Noha n<'lil szükölkü<liil, d<• ürülsz a nvereségnek ,· 

,J L; 

noha fösvény ne1n vagy, <le hasznot kiv<Ínsz; nwg-
fizetsz, a kinek tartozol, noha ad/)s lH'ln vagy; Ph'n
geded adóss<Ígainkat kárvallásod nélkül; 1nindPniitt 
jPlf'n vagy; noha a h:nnisak gondolatait<)] tá vol vagy; 
hetültPsz n1indeneket, fiilülhaladsz mindenPk<'t, tartasz 
nlÍn<l<'nPket; jüvendök, mttland<)k pJ{Jtted j<•len vannak. 

Te Ü rmn: i<lö ni• Ikül, örükkéval<) vagy; ki nf'm 
t<'J'jf'dvt~n, 1nindenütt jel<'n vagy; sehova ll<'Jll men
n~n, mind<•Jwken <lltalhatsz. Y égtel<>n vagy hatal
nwssúgodban, megfoghatatlan büleseségP<ll)f'll, rett<'
JH't<•s itéletPidbt>n, igaz vagy mind<•n beszédPid IH·n, 
sz<~nt vagy InitHlen cseh•ke<letPidbeu, hlív<'lkPd<•l az 
irgalmassúggal, nagy türhetlí vag~· a biiniisükhiiz, 
k<>gvehnes a hozz<Íd t(•r(íkhöz. 

(._ ~ .J 

Csak tP egyedül vagy, aki vagy; és hozz<Íd 
k<~p<'st s<>mmi, valmni kivii.h•d vagyon; mindPn ékPsség 
hozzúd képrst ocsm:lnys:íg, minden hatalom erőtl<•n

st'•g, núnden bölcseség tndatlans:íg, mindPn tükélet<·s
ség fogyatkozús. M<>rt te egyedül jó vag~~ fogyatkoz;Ís 
nélkül, bölcs vagy tudatlansúg nélkül, hlíkezü vagy 
szPinélynllogat<Ís JHqkiil, igaz <'•s llosszu:Í]](, Ya§!·y 
haragtart~Ís nélkül. 
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Bocsásd mPg, irgahnass~ignak IstPJH'! bm·s:ísd IUPQ' 
o.. _ _.. L_., L~ l.... 

az <~n tudatlan nwrészsf.genu-'t, hogy haszontalan szol-
"--- Lt.-

,Q'<td lPvf.n, türe<IPlnws sziv nf.lkiil, Jnf.lt/1 lwesiil0t <'•s 
fMPlPnl nf.lkül imádmn t•s :il(lmn FPlségedPt. Hett<'g-

L L. 

nPk, C rmn! az angyalok te PliíttP<l; <~n p<•dig gyarl/, 
hiiniis szolg·ád, mikor t<~Q·<'d imúdlak, diesf.rl<'k t'•s 

L c 

úldozmn sz. FPlsége<ltwk, Jnit•t·t nem l'<'ttPgek eWttPd ! 
Felgerj<•<lt h n z g/, ind n lattal kiv:inom, <~n IstPJWnl! 

hogy fMjPn <~s n•ttpgj<·n az <~n l<·lk<'Jll t/•gedPt. ))p sz. 
1nalasztod 11Plkiil nincs gyadú lPlkc•mJwk t<'h<'tsf.g<' 
a jóra; 1wm szolgúlhatunk né ke•< l, hanPill esak a tP 
aj<indf.kodhól. .Az<'•rt in1 <'W d l H' YPÍ<'Jll, l~ ram! az én 
l)üniis lc~lk0J111H'k nyavaly(tj:it; a pnhlikúnussal szenw
Jn<'t dc'íttPd fd sP Hl <•nwl<'m. K ét'Pin sz. JwvedPt, 
vilúgosits<l nwg <~rt<'lnwmet: hogy nwgisnwrj<•n tf.gc--d; 
g<-'rj<•sz<l fel szivPnwt: hogy f('•ljc·n c'•s tiszteljen tégP
det; tisztítsd nwg klkPm<'t: ho,g·y sz<'l'<'ss<•n tt'•gP<l<-t. 
}\--1 tH' indits<l, l' ram: a sz<Íraz t:ll<•y/-1 Pll<•n hara
go(lat; a szMtiíl i< le s oda h:Íllyatott poúlorj<ít IH' 

kergess<•d, a hamn Pll<·n er()dPt IH' mutassad: hatwm 
i1·gahnasan 1-'Z<tnd nu·Q· gyarl<)s<Ígomat, <~s PngPdd, hogy 

<._.: l ~ ~ • l l L • 

amint hitPm által most FPlst•o·<·dPt lwmúh·han t:.i vol 
!- • 

lútmn, ngy halálom nt<Ín szinriíl-szinn• tf.g<'d jPl<•n 
hissal ak. . .:\ mi l· runk .T/• z us Krisztus :\Ital. ...:\ 111<'11. 

A teremtésért és táplálásért hálaadás. 

MindPn létPzÖknek kegyelnlP~ teremt()jP <~s hiiles 
ypzf.rWj<': végü•len luil<ít adok néked, hogy Png<'
lll('Í Í<'t'<'lllít•ttél, ki nMkiil ~<·mmilwn ~('lll ~zükiHkii<ltc'·l. 
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I-fál:it adok nPkPd, hogy tPnnen hasonlatm;s:igodra 
terPnltettél enge1n, lelk('n1et <~rtel<'Jl1111<'l és szahad 
akantttal f't>lékPsitéd, én éretü•1n az <'get, f(ild<•t, ezek
ben való lényeket t.-renltPd, engein a Hil<lnek, vadak
nak PS nuularaknak ur:iv:i tPtt?l, /•r-; azt akar:íd, lw2y 

(._ __ , 

az <~gPk f(Jrg:ísai, a nap, PS az églwn tíindüki() csilia-
k t 'l ' ' '. ' f'' k "k ' go , a P Ps nyar, az <'.J <'s nap, a a ~, nw z o Ps 

f(,Jy/,vizPk neken1 szolg:iljanak; sé)t az <~glwn lakoz/1 
holdog angyaloknak S<'l'(•g/•t iH szolg:ilatmtkt·a l'<'tHlt•
lt~d. MindPJWk<'t az ('Jnh<•r al:í Y<'tM, {'ram! hog·v 

' . 
az <•mhPnwk kPmPnv akarat:ít lll:t!radlwz ht'Jdoltasd. 

,, l.. 

M indPJwk ur:h·:í t<·YM nlinkPt, hogy mi t~·g<'<l tu·unk-
nak valljunk t'•s twk<•<l szolg:iljm1k. M<•rt a l:.ithat/, 
1/•ny<'k<'t a tPst<~rt, a t<'st<'t a IMPk<'•d, IPikíinkPt p<•dig 
('sak tPmwn ma!radt~t·t Í<'l'<'lllt/•(l; <~s ug·y J't•ndt•lt'•d, 

l_' (._ .• 

hog_,. lPikünk kiY:Íns:Íga nH .. g lW nyugodjt'•k, Yalamig 
t<'lwzz:íd JH'Ill jut. Okosl-i:Íggal f<'l/•kPsit/•d IP lk íinkd; 
hogv nH~ltt'Js:Íg:Ít mpg·isnwrlwss<', s t<' kivíilt·d H•nki 

'--- ,. l__ 1.. •• 

szolg:ílat:ira mag:ít n<' adja. 
1-I:il:íkat adok tH'kPd; <~n Istt'JH'Ill: hog·y t<•st<'llH't 

< • 

sz?p t'•rz<~kPnyst'•gg<'l, <'•p ta,gokk:d, illPndé) tl't'llwttPI 
fpJ/•kPsitPd; hog~· tagjaimat ol.'· <'Hod:ilatosan 'h<'ly<·
z/•d hPlém, oly alkalmatosan r<•ndPlt~d mind(•n mun
k:ímra, hogy sPmmi okosR:Íg /•!"i <•mhPri hiil<'s<•st'._g· <·zt 
<·lt'•gs/•g<'S<'B twm esod:ilhatja. _.:\ nnakok:it'•rt annyi aj:in
d~·k:it !:í tom }\'li"i~'gPtltwk /•n h<•mwm, HH'Illl vi /•t· z<'•-

~ . 
k<'nYS<~g·, nwmtYi tag·, lll<' ll ll ,.j <'rt•<·skP yag·,·on t<•s-

.~ l_ • l __ , • '---• 

t Pm h t> n. 
ILihít adok },PIR<~g·(•(ltwk, hog·,· a tPr<•mt/•s ut:in 

L.. l._ ' 

Png<•m szii nt(']Pn ta J'tott:íl, a ny:í lll m/•h<'·IH•n, mi nÍf',!.?J' 

ll 
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s()tl>t tümlöczlH'n cso<lak~pPn t<í pl:íltál, e világra hoz
tál, Mü•Inhen sok veszedel('mt()l nwg{íriztM, sok hetPg
~/·gtlH, esonka-honkaságtúl, l1~na nyavalyáktól, hi•·
t('len hal<lltM lll('gnwntPtt<'·l, gonosz e1nherek, fprg.-k 
/·~ vadak <Írtahnát tlíiPin ('lt:Ívoztattad. A tP iJ·gal
masságodhM vagyon, e •·am! hogy t>ddig n1eg nen1 
c•m/•sztPttem. Mc•rt ha j<'rvoltod PS .atyai oltalmad sok 
nyavaly:ítúl Jll(:'g 1wm nwntPtt volna, tudom, hogy 
Pll i~, szintP 1nint c•gyc•l1ek naponkint J'(~gen Plvt>sz
tPin volna. Az(~J't nwnnyi SZPJnpillant<Ís vagyon az 
c~n /•IPtPm foly:í~:íhan, annyi jc)tMPJllPil)'("dc~rt tarto
zom h:ílaad:ís~al Fc·l~/·g·(•chwk. TP, noha mindezPkt•rt 

'-

h:íl:ídatlan voltam, mindaz:íltal i•·gahnass<Ígodat /•s 
atyai oltalmadat mutatv:Ín, jM(•tPint•nyPiddPl akaníd 
lwzz:íd tl•rit(•ni l1ün()s lelkc•nwt. 

Y /•gtPI('n h:lla lf'gV('n JH'kPcl, l~ rmn! a tP húl:í
datlan 'szolg:lddal tc•tt. irgalmass:ígaidc~J't. DiesPJjc•1wk 
/·~ magasztaljanak t/•g(•d az /•g, fc;Id, t('ng(•r, a 
tPngPJ'l)(•n mozgc), a )pglwn J'('piiW állatok. DiesPJ'
jPnPk t/~ged a UlPnnyPi sz(•ntPk. l)icsérjen téged, 
l· nun! az /•n lelkc•Jn; ps valami /•n l)(•Jmem vagyon, 
magasztalja a tc• ll('vc•cl<'t. Dies(~Jj('ll tc~gc•d az /•n szi
VPlll, (~S Pl IH' fPlf'jtkPzzék soha jót/•tPIUényeidr{)l. 

MivPI pPdig ('tmyi sok jM(~Í<'llH~ny(•d hAtoritott 
Pll,Q.'('Jil, al:ízatosan kPrlPk szPnt Jl('Vt>dre: hoes:í~d 
fiiiPidh(•z h:ílúdatlan szolgúd künyürgését. Engt>djed, 
hoo·v akit P földi lénveknek ur<Ív<Í tt•ttél, az esak 

~. ~ 

twk(•d szolg:lljon, ki tPrmPszet szerint va l c) C ra vagy . 
.L\djad, hogy a tP ajúndékodhúl vPtt tagjaim, (~J'
ZPkPÍJn tégPd nw g ll(' b:.lntsa nak. Za holázd nw g 
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szenwim<'t, ny<'lvemPt, 0s minoPn tPsti inrlulatai
mat. A Ini l T t'tmk ~ .lt'•zus Kl'isztus ltal<íl:ínak dnÍ!:.ra 

'-~ 

érdem<• :il tal. A Hwn. 

A megváltásert hálaadás. 

:~ag~· mMtc'ls:íghan (•s lwcsiilPt<'s :íllapothan tPrPm
ü•tt<'d, l T ram~ az Pmlwri IH'Blzetet ~ i•k<'s (t brázatodnak 
pecsétjét n•cíja YPtvc'•n, nlindPn ten•mtett :íllataid nak 
szahad ur:Ív:Í ü•véd, szPlltst~ggrl (•s halhatatlansággal 
fpll•k<'sitPd. l)P nwg· lH'In isnwn~ az <•mlH•r nuqt/1-

.__" 

[!o;<ígát: p:Írtot ütv én, <'ll(•twd t(unada; (•s ottan öJ'diig-
nek rabja, P vil<ígnak kol<lnsa, és a Illaga tPst(•nf'k 
szolg:íja Hín. Sl)t sokkal iszonynhh <'s<•ttrl, hog~· sPm 
Xahuk()(lonozor a kiníh·i sz<~kh()}, barmok köz<'• vd-

•' 

t<•t(•k (•s oktalaH :íllatokhoz hasonlittaü~k. 

Ez <'Sf'tlwn 1wdig ugy nwgh<'•nula, s a kig·y/1 ful
lúnkj:ínak llH~rg<' :íltal Plf<'kMy<•s<•<U•k, hog·y tetiítiíl 
fogva talpig S<'lllini (•psúg lH'lll m:u'<Hla IH'nnP. T••stP 
fPit:Ímada a lt'-~Pk Pll<·n, Jn<·g·lwm::Ílvosod(•k <~l'tPiuw, 

'' . 
mint a lágy viasz, ,oly hajlmulú Wn akarata min-
den gonoszs<Ígra. Erzi•kPi ug~· Inara•l:Ínak, mint 
<·gy pr{)s d(~lez<·g v:ul l/1 zahola nc'•lkiil, nwly•·k a 
nymnorult lPlk<'t idP s tova hntTzolj:ík. Mind<·zPk 
f('}ptt az árultat<ÍsPrt és p<Írtiitps(•rt öriikk(•val<) kúr
hozatnak szPnü•ncziúja adaték fejünkn·; (•s a tP 
igaz itélPí<'d szerint iit'iik hal:ílra it(~lt..t/•nk, nw l v-
~ . 
hől sPmmÍIH'Inii teremtPit l{~llY ki m•m szalmdithat 
vala, sem a 1ni sarczunkat és adóss;Ígunkat l<' JWIU 

róhatja vala. 
J l* 
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D(' Í<', vt'•gt('l('n it·gahnn _.:_\._tya Istpn! Hwgsz<Í
míd künvürülett•sen n ,·avai y á nkat; és hogy az <Írnl(l 

._ . .., ~..__...., 

szolg<Ít haláltól nwgmentsed, JWill Innlandll aranyat 
t's <'ziistüt, han<'m tPrnH:~SZ<'Í szPrint való Fiadat, 
a n•led eg·v lst<•nséglwn uralkod(, Fiu Istent, killl·a 

t.___ • L 

t's haLlira ad <ld érettünk: hogY az () (lnígalátos Yt'-
L • 1..._.-

J'(_~Jl('k fünWjMwn nwgn1mmgasd undok fekély<•ink('t, 
tudatlan g·yaJ·Ms<lg·unknak oktat<) és gnÍnwlitó el('V<'ll 

l. .. l.. ..__,.., 

péld<lt adj, t's a kiket t:íra<ls<Íg nélkül teJ'<'mtPttél 
vala, sok fúrads<Ígokkal v<Íltsd ki rahsúgukh<)l. 

Ki adhat az<'•rt HH~Itó h<íhít }'<•lségedn<'k! ki 
~~ 

.Umt'·lkodhatik <'l<'~Pt végtelPn jóvoltodon? lia hiv 
szolg<Íi<l<'•rt, sz<'r<>lnwl" haníti<lért, fog<Hlott fiaid/•rt, 
ha az angvalokt'•rt esel<·kPdtt>d volna <'ZÍ: esodúlatos 

L_;. 

<''::-; nwgfoghatatlan sz<'rehnP<l<'t Intitattad volna. lia 
esak <'Inlwri t<'sth<' ültözv(•n, mindt>n kinsz<'nV<'<lés 
nólkül v<lltottad volna nwg az f'mh<'rt: ugy is eso
d<ílatos sz<'n'lHwd<'t mutattad volna lwzzúnk. 

D<' hog~· júvoltoddal nwggy(ízzt>cl szivünk k<:•mén y
ségét, B<'Bl hiv és igaz szolgádért, hanPm hitt>tlen 
PllenségP<lt',rt, JH'lll az angYa lok<~rt, han Pm a hüniis, 

L_.- l. l 

mtdand<) t<'sth/íl <'•pült <•mh<'r<''rt, raLs<Ígunknak nm-
g·vo::-; ruh<Íj<íha iiltiizt<·tt'•d szPnt Fiadat; e vil<Íg
nak tiiinlüez(•lw kiildéd, hogy Illt'gl<ítogassa, nwg
vigasztalja a k<lrlwzatra itt'lt f(lglyokat, és az ('lle
nük iratott sz<'nt<'IH'Zi<Ít sz. v/•rt'VPl letüriilje; sok 
f<Íradsúggal, nMkiilüz<~s~wl, üldüzt'SS<'l, hirm•vének gya
lázatos lwnweskit<Ís<Íval, n~gt'(' sz. hal<ll<lval tegy<'n 
Pl<'g<'t y{•tkeinkt'J't; az <~gnek ura oly szpg(·n~·séglH'n 
t•lj<>n, hogy, noha még a rókúkuak is vPrmük vagyon, 
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<lP 1wki annn ., a hov::Í fPjét hajt-
hatmí. 

Micsoda, én Isü~n<'In ~ az <'Inlwr· hog·v il v kt>gyf'-
' L...-., • '- ~ •-

S('Jl m<'g<•ml<'•kezél róla? Yajjon Ini hasznot Y<Írsz 
L~ ram~ a gonosz szolg<iktM, kikért ily drága kineset 
<Hl<íl, kiknek szoJgálatjok nélkül nem szükülküdiil? 
Oh Y<~gtt>l<•n irgahnass<Íg ~ Oh hatalmas szPr<'Ü-'t ~ Oh 
nwgfoghatatlan igazság~ 

Mit véü•ttM én nwo·v<ílü) Krisztusmn ~ hog·y ih· e , '----- ., 
iszon vu t~s kt>gvt>tlt>n kinokat sz<>nvedsz? _En vag·vok, 

1./ L-., l '-~• 

l~ ram~ <~n vagyok a tP fújdalmaidnak oka. En énl<•m-
l<>ttPm a te haJúlodnak sanvarus<Íg<Ít. _Az én vét-. ~ 

kPinuwk zsoldja a tP kinsz<'nvPdésed. 
Oh lstPmwk uwo·foo·hatatlan itM<•ü• ~ Oh me l v 

~ ~ .., 

i gP n f'<' l magasztaltatott, C r:un ~ a Í<' irgalmassci go< l. 
A hamis <•miH•t· vt'•tkPzik: t'•s az <Írta tlan b<Ír<Ín\· . 
ostoroztatik~ .Amit a hiinih; <•mlwr érd<•mh•tt, az igaz-

L_, 

s<Ígnak <'•s tisztas:Ígnak kutfPj<· sz<•nvedi ~ _A sz< >Iga 
v/•tk('<'•rt az l~ r kinoztatik; az <•mlH'ri tilnoks<Íg<~rt 

lstPn VPI'<'tik ~ _L\ z <~n fpffuvalkodott k<'n'•lys(•gem/>rt 
alciztatol l~ ram~ tP ih· igPn; az én dobz<)d<Ísonu~rt 

o L f 

(•s <'ng·<•d<'tl<•ns(•g<•m(•rt <'meltet<'J k<•r<•sztfára. En (•rz('t-
L- ~ 

t<•m az alm:Ínak gyünyüriis(•g/•t, nwly<ir·t a tP s.z<'nnju-
s<Ígod t>p<'•vPI oltatik el, (•s fogad vásik. 

Miv<->1 htilúljam, C ram~ <'zeket FPlstig<'<lnf'k! Oh 
nw ly sokk(•p<'n adós vagyok nek<'d; núv('lhogy ily 
dr:íg·a kinesd ad:íl (·r<'ttiink ~ Tartozom C rmn ~ hog· v 

~ ~., 

tége<l ftiljt>l<'k, tisztPijel<'k <~s lwcsiiljelek végü•lPn 
mélt<'•s<Ígodért. _E fPlPtt, mivel s<'minib{)l ten•IntPttéJ, 
ti<•d tnindt'n er6n1, núnden értdmem, núnden tehet-
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~égPm; magamn1al tartozom magmnért FPlségPrltwk: 
mit adjak tP h <it Fram ~ sz. Fi:Hlért? Kiért ha PZPt'SZPt' 
ad hatnám is életr1net és rnm'n-Inagamat, sPmmi volna. 
Hálát ado~. sz. FPlségednt>k teljes szive1nblH én Iste
nf'm ~ a mi lJ rlvözitlínknPk Í<'stesülésPért, sz. szí'tl<'tPsP(\rt, 
sanyarns:igaiért, kinjaié..t, jó pél<l:ii(•..t, szPnt hal:il:i<~rí. 

IJ:ila JWkP<l FPlst'•gps 1\_tva IstPn: h:ila nekPd 
L. o 

nwgt<'stesült Fiu ~stPn ~ h:ila tWkPd nwgszPntPlií 
SzPntlMek Istrn; _._'-\_ldjanak tégt•d<•t Szenth:iroms:ig 
<'gy IstPn ~ nlind<•n állatok; dicsérjriH'k és nwgasz
taljanak ü~ g<'< l az ég és föld: mert twm Pli•gs<~g<·s 
az én lelkein a h:ilaad:isra. 

Kérh'k tég·p(l (•n Inegv:iltó Istenem: a Í(' n~gi 
L, L~ l._-' 

irgalmasságodl•rt: könyörülj bün()s fPj<•nwn. X yisd 
nwg h•lki sz('meinwí: hogy megisnwrj<'m a Í<' irgal
mas sz<'rPhnedt>t. !{ontsd nwg az <Ít·íatlan h<íniny 
vf.révPl az <~n sziv<•mnek kPménys<~g('t; oltsd Pl a t<' 

., l.---

ol<lalad vizt''vPl az én gonosz kiváns:ig·aimaí; Y<'dd 
L~ L· 

ki lwWlPnl a Í(' t<'í!<•<l nwgk<'•stolt <'pÓtwk k<'S<'t'iis/•g/•-
Y<'l P vihigi gyiiny()rüségJH'k iz t' Í: hogy Í<' ki v ül<•d 
senuni vigass:ígot m• kPdv<'lj<'k, s<'mini szt'pst'gPt JH' 
szPt'essek; hmwm <lrága szPnt vérP<l<•n v<'tt lPlk<'nwt 
twkPd tadsam, ki igaz Cra vagT. XPm magamnak, 

l__, '---•' L_; 

hanl'In twke<l élj<'k, ki érettPm meghalt. 

A megszentelésért hálaadás. 

11:il:it adok nekrd, én uwgv:iltú Ist<>n<•m ~ hogy 
<'ngPtn, szegény bünüs fiadat, ~Ptéts('gbiíl csudálatos 
vibígosságodra és isnwn'tedre hozt<il. Hála nekPd, 
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hogy nf'm szült>ttPm a vak pog~ínyság küzött, mPly 
t<• hPiyPttPd vagy f<Ít, vagy kiiv<"t, vagy egyéb terem
tt>tt úJlatot tisztPl; hmwm a t<• nf.pp(l kiizt, az anya
szPnt<"gyhúz fiai kiiziitt; hogy a kt>rPsztség által m~pP<l 
kiizt~ i1·attmn, az PJ'<'dPndéí biinhéíl kitisztittattam: f.s 
lwgy az özönviz Pl JW nyt>ljt>n, a te bárkádba, az 
anvaszPntPgvházha hPvf'ttPl PngPm. XPm csplf•kPdtf.l 

•· L_,.J ...__ 

igy LT nun; mindPJwkkPI, <~s a t<• i1·galmass<Ígodat JWm 
j P IPntt>ttP<I miml<'nt>knt>k. 

N Pm P lég W n pt>dig ?n IstPnPm; végt(')Pn j(•vol
todnak, hogy hiint>Ünhéíl <·gyszPJ' ki tisztitál; nWJ't 
annakut:.Ína a k<>rPsztsl·g·IH•n vPtt tiszta l'uh:.ít nwg-

L L 

moeskol:.ím, <~s Plszaggat:.\m: szúmtalap vf.tt>kkPI, 
undok ruts:.Íggal nwghúntvún t?gPdPt.. Alnok kiván
s<Ígaim, fprtt>lnws élPtem miatt, ÜmH~t iirdüg rabja 
)pvf.k; mint a tf.kozl/• fiu, a kt>rPszts<~gh<•n vt>tt gaz
dagsúgot <'ltf.kozl:.ím. TPst<•nwt, Jn<>ly a Í<' tPmplmnod, 
bt>p<·esf.tt>lt h<tzad, nwgrutitám, gonosz kiv:.Íns<Ígok, 
hamis gondolatok h:.ílv:.ínyaival megrak:.ím .. A ü• tiiJ'
vl·ny<>dPt.. l•s akaratodat í<'ljt>sséggt>l mPgvt>tvf.n, ugy 
MtPm, núntha tégPd ing·ypn S<'lll ismPrtPlPk voln:.t. 

<_; <_; ~ 

EzPkPt te 1:.\tv{tn, irgalmass:.ígnak atyja; noha vf.t-
keiml•d ih·ük hal:.ílt <~rdt>mlPm~k, nwgö,·iztPl: hogy ily 
gonosz :.íllapothan <' vil:.íghM ki 1w muljan1; holott 
PZ idé) küziitt sokan kPvPsehb vétkPkért pokoh·a vPt
tPténf'k. Mindt>zPkf.rt }.,p}sf.gPdn<>k oly húl<Ít adok, 
mintha a pokolnak kinj{thM ujonnan kihozt<íl volna. 

N emrsak v <Írtál pt>dig f.s c'íriztPl PngPill; d t> szm·
gahnatosan f.s gyakran nwglútogatt<íl, atyai intf.ssPI 
f.s feHy<-'gf'tf.ssPl sf'rkPntgPttPd l<'lk<•nwt: HH'gvil:.ígo-
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sitván vak Plmémrt, 
o, 

.JOl' a szivPinet 
lúgvitváno 

Lj ti 

llányszor volt, én Isteneni! hogy hibwimnrk J'ut-
súg{tt, PieteninPk rflvid voltút, a pokolnak nagy kin
jút, az flrük Plt>tt>t, a t<' j/n·oltodat lPlkPm1wk nw,g·
mutatván, hol fpnyt>g<•téssPl, hol szép kérés~<' l hi vt:il! 
M(•nnvisz<>r o~torozt{tl <~s atvai k<'zt>ddPl hí.togatt:il: 
hogv ·<· világi kivánsúgoktól o <'lszakaszsz? '--' 

l_. ,, L_, (._-' 

ÜP jaj az én hiinflmlH•n nwgvakult lf'lk<•mJwk! 
EzPkPt sokúig· fiih•m nwllr•tt hocs:Í.tván, az PlkPzd<•tt 

'~ 

gonosz <qf'th<•n lwv<•rtr>mo Y<~glo<', l'"1·am! mint a holt 
~ ~ 

Lúzárnak kiAltv:Í.n, hatahnas nwlasztoddal <~ng<•m 
'~ ~ 

f't•léhr·(·~zü .. ttM szPrPlmPd r<>, <~s a hiimwk isJnerPtPI'f'o 
M<>glitt~d szivPm<>t, mint Ml1z<•s rt'•gc•ntPn a ki)szikhlt 
VPssziíjévPl; knnylnlllat:í.sainl kflziitt sz<•nwimJ'i)} a J'(~gi 

h:ílyog lPPsvt'•n, j<'n·olto<lat nwgl:í.ttam; pl() b hi /•lt>tPm
nPk v<'szed<>lnws utj:í.t r<-'szk<'tYP nwgismPrem; mint 
tl•kozl<'1 fiad, <•liítt<•d l<'horulv:í.n, irgalmass:Í.got kt'•Jo<'ko 

l._, l... 

B<'fogad:í l ismét l'l'am! a t<• v{•gt<•l<•n j{lvoltod-
h{,I; nj onnan felék<•sitM, dr:\ ga malasztodnak ft'•ny<·~ 
nJhúj:í.ha ültflztPtél, az :irtatlan h:í.Jo:í.nynak sz<·nt t<'s
t<'•hM 1wkem nagy lakodalmat sz<'rzM; SZ<'llt fia( l 
v(•Jo<~lH•n nwgfürflszt<~d, nwgmos:í.d /•s nwgtisztit:í.d 1<'1-
kf~nH•t, (~S (h·Úga SZPp (~kSZ<'l'f'kkPl f(•}PkPsitvén, jPgy<•
s<•dd<~ fogad :ld: atvai oltalnwt <~S iiri'1k holdogsúg·ot 

L_, • L-' ~ 

igt~I'VPll 1wkio 
Mind<>z<>kél't, l '"ra tn! nlin<~nlii hál:í.t adjak sz. FPl

ségt-'<hwk? l-Ia sz<q<'s <' vil:í.g nyf'lv volna is, <'zPk<~rt 
mMt/1 h:.ílákat sol w JH'Jll adhatna; nw rt fülliihaladja 
az t•mhPtoi l•rt<'lnwt a tP irg·almai"s:íg·odo 

·~ '-
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l 

Aldjad, én lelkem~ az lTrat; és 1ninden, ami ht>n-
nPm vagyon, az ő nevét. 

l ~ 

_._:\ld jad, én lt-lkt>nl; az C ra t; és t> l nP ft-> l edd 
. d l l ' sPtnmi a omanyat. 

Mt-rt ő lf'törlöttP (ugy remélt>ni) vétkPiint>t; IBeg
gyógyitotta InindPn n~·avalyámat, örök kárhozattól 
é:o- halclltól megmentf'tt t-ngenH't: miért legyPn <il d ott 
az Urnak. szent JWVP, most és nún d örökké. Ain en. 

A keresztségben tett fogadás megujitása. 
(Ez főképen más szentseg fölvetelekor is gyakoroltassék.) 

C r lsten; há hít adok JH-'ked azon nagy kPg,n•l
nwdért, melylyel engt'lll a ~zPnt kPrPsztséght>n a szPn
tPk közönségébe, 1nint gyPrnH•kedPt lwfogadt<ll. 

hne nwgujitmn azon ig(•rt>ü•t, nwlyet kerPsztPl-
, k k l l k l tt•tt:>~t'In or ert-szt-atvmn es ·t-r('Szt-anvmn nevem-

~ . 
lwn tf'ttPk; ujra PllPJH' 1H01Hlok az iirdügnPk, vil<ig-
nak és tt>stiségm•k, és Inindt>nkorra, mint tPlwzz<Íd, 
oh tnennyei _.:-\_tyúm; h ü gyPrmPkt>d, sz(~nt Fiadnak 
uwg,·áltott hive, ~ a Sz.=•ntlP!Pknek t('Inploma, 'f(·dd
lwtetlt>n Mt>t(•t fogadok. ..L\_dd ('ram; hog.'· (' szent 
fogadtist núndig Pmlékt>zt>tlwn tartsam, PE' hin•n tPI
jesitsein. 

Minthogy a kPn'sidségbt>n Pg~· szentnek nt-vét nyPt'
t.-m, kött>lt>sség·emtwk tartmn, e védszPntPnwt ti~zt(' Ini, 

Le 

~ a szt>nt Mt>tlwn <Íllapotmn szt>rint kön•tni. 
\' almnint Jézus, tanitv{uivaira lt>lwlvén, a Szt>nt

lt->lk.-t nekik adta, ugy a ker~szü•lií pap is r<Ím lPhel-
12 
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vén, jelenté, hogy ugyanazon SzentlMek kf'gyeln1ét 
közli Yf'len1; hogy últala uj lPlki. MPtre kelvP, mindig· 
l<'.IPk sz<•rint éljek. 

lgér('m tehát, misz<>rint PHH-'Z éltet() nwnnyt•t 
k(·g~·t>lt-In vezérl<'it'•t küv<•tvP, l'ajta leszPk, hog~· a 
Szf'ntlélPk gy{imülesei, vagyis a szent szer<-'tet, lelki 
ih·öm, ht'•kess<'>g, tiit·<>hnesség, jószivüség, kf•g~·psség, 
kilnélt->tesség: t'•s :-;zÍvtÍí-'ztas:tg: hPmwm mindink:íhh fej,. 
lc'ídjenPk. 

IImnlokmn t's szivem a szent · k<~reszttPl nwg
jel(•ltt•tett: <'Inlt~kt>ztetésiil, hog·~·. a megfeszitPtt .J <~zust 
szivh()l és nyiltan nH'gvalljam. · 

lgérPnl tt•h:ít, miszei'Ínt ()t az egész vihíg t->llítt bút-
~ ~ L. 

l'an 1negvallmu, és a kt>rf'sztvisf'léshf'n kövt>tni akarmn. 
MPggondolv:Ín, hogy a nt>kf'm adott szf'ntelt só, 

a nwnn~·t•i hiilest•ség ajánd?kát jelf'nti, nwly :íltal a 
lPlki t·omhís ellen hiztosittatom, /•s .Jézus taniüísút 
megizlelt>nl: igét'<'In, miszerint a m<•nn_vPI hüh·:-;<•st'·g·, 
vagyis az istPni kinyilatkoztat:Ís tanit<Ís<Ít szivPm lw 
fogadmu, t'•s szPrintP Mvt>, az ('J"kiilt:si l'mnhístúl 
óvakodmn. 

Mid()u a kt'L'<'szteW pap kPzét fejf'mt'<' tPtte, azt 
jelt=>nté, hogy istt>ni oltalmn alá vagyok h<>lyt>zVP: 
miért is hálút advitn, tnPnnvt>i kPgTPlf'lll védt>hnMH• . . . 
ajánlmn élPtemet és halálmnat. 

A pap Jézus nt=>vében a gonosz lt>lkt=>t kitiltván, 
jelenté, tniszet·int Pmwk hatahna alól Ist f' n fiainak 
szabadsAgeiba vagyok :ítlwlyezvP: tarts nwg lstPJWJll: 
p lelki szabadság birtok<íban, hogy vétkes lqN :iltal 
az ördög rabságúha soha vissza IH' essem. 
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Y alamint .T ézns a sikPtnémának, ugy a pap 1~ 
1wk.-m, a hall<Í~ t'·~ szagl<Íf" /•rzékPit nyáJ lal iJJetTén, 
jPIPnt<~, hog~· fíilt>im .Jt'•zu~ tanit<Í8<Ínak m<•gnyiljanak, 
a jó /~lPt illatozáf-l<tJ'a. 

lgér·pm t<:•hát, hog\· a k<'J'<'szt<'•nv oktat<Í8t ür·ö-
(.___ (_ . . 

uw~t nwghallgatmn, a vilciQ· fiainak <'~<ihit<Í~a <'lől 
~-- L· L 

pPdig fülPiinet elzármn. 
V alainint kereszt-atním é~ k<'J'('~zt-anv<Írn <'•11 

•' . 
h('ly<>ttPin kijelentPtték, ngy nwst Inagam is nyilv<Í.-
nitmn, hogy hiszPk t<• lwnned _A_tya, Fiu <~8 Szt>nt
lélt•k Ist<-'n; és <' hitem<>t, Inint az <'gy, igaz, köz()n .. 
ségrs apostoli anyaszentegyluiznak l'<'Jl(lithetlPn tagja, 
tettleg is lH'lJizonyitandom. }fat:irozottan t>lh-'rH' Inond
y{m az ördögnPk <~8 Inind<:•n cselPk<-'<h~tPinPk, 1.-Inondok 
a sz<'Inek <~s a t(•stisép: k<~jv<lg~·air<)l, 8 az élet kPvély-

, , "J :-;egero. 
Továbh<Í, valami11t hajdan a hajviv<)k a küzdPlem 

kitart{u;<ÍJ·a olajjal m<•gken<•ttPk, ugy én is a kPreszt
ség fp]y,~t<•lPkor sz .. ntc•Jt olajjal, a hit hajnokcívá kenPt
t<~In f(;l: igér<•m t<• hú t, núszf'rillt j/1 harczot harczo
lok, az igaz hitet mPgtartmn; hogy a megigaz,uhis 
koronáj<Ít tiH<•d IstPnl'Ill: jutahnul n•IH•ssPm. 

Y égn· nu•gk<~J'<-'sztt>ltt>té~<'Hl nt<Ín a sz. olajjal föl
kenettt>In, a kPreszh~nyi BH~lt/Js<Íg jeléül ~ <~s a ff> hér 
iiltüny útadatott, mint jelképe a megtartandú <ÍI·tat
lanságnak: ug~· sziutén az églí gyertya, mint jt>lkép .. 
a szt>rett>t esPlekedt>teivt>l vihigit/1 éW hitnek, és fc)l~·
tonos lelki ébt>rségnek. 

Igéren1 teluít, - eri)s eltökéléssel igér<-'m, nli~z<·
rint a kf't'Pszti•nv mélt/1ságnak mf'Q'fP]Plf'k, a kt\rP~zt-

• c c 



92 Hannachk Rész. 

~t~glwn ny(•rt ;Írtatlans;Ígot föntartom ( vag,v a sz<·
l'Pntsétlenü.l <-'lYPsztPttPt lmzg:<'J p(•niteneziatart<Í~ ;Í]tal 
kipótolom). 

Igt~rPm, miszerint az ('Vangélinm vil.íu_-oss;Íg_·;Í han 
L_, L-' L 

j<irok, /•s Krisztus inti•s<' sz('rint, /• csPI<•kP<lPtPim-
mt>l Pmlwrt<Írsaiinnak világit<) I_.Hq<l<Ít adok: hogy t<•, 
oh Int>nny('i szent ...:.\ty <lm: én :iltalmn, ('•s Inindf•..;. 
n{'k :Utal dies6itt<•ssél, és ek<~rwn valah:íra én is iirük 
di('s6ségPd ho J dog~<Íp::í ha j utha~sa k ~ ugya n azon .J ('•z us 
Krisztu!-', ~z('nt Fiad :Utal, ki vPIPd <q (•s uralkodik 
a Szentlékkk('l <'Q.'Yf'Ü'tnlH•n, lst('ll iirökki)n i)ri'•kk(~. 

l__ c.. 

Szent Atnbrus és Ágoston hálaadása. 
(Te Deum.) 

Tég<·d lst('ll: dies<~rünk, tég·('d r J'nak vallunk. 
' 

'I~, J ege o örök .At~·a I~t<'nt, minrkn fi)Jdi :lllat 
tisztel. 

Xekt>d mindny:íjan az an,g·yalok, JH'k<-'d az 
(~~ mind<•n hatahnass<Ígok ~ 

' . 
~t> ked a kPrnhitn <'•s szerafim ang·,·alok 

'--. 

szóval ént>kehwk: 
Sze nt, szent, szt>nt a sPr<-'g·eknPk C ra lst<-'llP: 

'-

Telj<-'sek az Pgt>k <~s a tOld FPlségednek <h('s<')_ 
' , l seg·eve. 
L~ 

Tép.·P<l az apostoloknak dies(í:-;i·g<'s karuk, 
Téged a prófétáknak diesérde~ sz<Ímuk, 
TégPd a nuírti1·oknak fényt->~ ~<'l'Pg·t>i dic:o.~t'nPk. 
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T~gPd szf.lt>f' <' vil<Í~ron vall /•~" dies~r az anva-
t.._; <..- • 

szPntegyhúz: 
Y éget h' n fplségü A ty a Istent. 
_.:_\_ tP ti~ztPl<>tn• nu',lt<'>, 1gaz /·~ <'gy<'th-'n <'f.t.'. 

Fi<Hlat . 
...-\.. viga~ztal/, Szeutieiket 1~. 

'-~ 

'I' l' " ' k k. ' l K . ' f' ( H'SOSPg]](' Il'a va, l'ISZtll~. 
'---' •. 

TP az ..:.\_tva Ist<'mH•k iirökkt~ vai<Í Fia vaQ·v. ... ( .. 
1\• a Bwg-szahaditús('rt fPlv<·v/•n az •·ml)('ri t<·r-

lll(,'!'Zt't('t, IH'lll iszonyodt:ll a ~züziwk m(·IH'•t(íl. 
Te nwgg,viízvén a h<d<Íl fnllúnkj<ít, Inegnyit:id 

hivPidnek a lll<' I lll yorsz<Ígot. 
TP az lst('IIIH'k jobbjún ülsz, _..\_tv<Ídnak <Lics<'í

~<~gében. 

E vil<tgra jüH'Jl(_Lő hirúnak hiszünk t<~g<•d. 
Tégt-d az/•rt kérünk, légy segitség(' a Í<' szol

g·úidnak, kik<·t sz<•nt H~n·dd('l nwgv:íltott<ÍI. 
Eng·t-dd, ltoQ."Y az ()rük holdog·s<Íg·han, a t<• sz<'nt<·id-

..____... ( . (. (. 

dPI ~~gyütt BH'g:aj<ind(•koztassnnk. 
C<h-iizitsd (TI·am~ a tc• népP<l<·t, <~~ :\Idd mq:r a í<' 

iirökség<•d<'t. 
Igazgassad iík..t, <·~ mag·asztaljad t()l íík..t most (•s 

1nindörökké. 
~indPn napon 
Es dicsérj ük a 

örökké. 

:íldnnk t<~~rPd. 
L 

tP nPH'd<'t örökk<\ •'•s 

Méltóztass<Í l {T nun~ <' mai napon, mind<•n hüntííl 
minkPt nwgiirizni. 

Könyül'i\lj rajtunk {-r I~t<-•n ~ kiinyüriilj Illi 

rajtunk~ 
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J_.egyen ugy a te irgalmad Ini rajtunk, a 1nint 
benned biztunk. 

TP benned biztan1, U ram; (kökke Ineg 
L 

, 
llf-'IU SZf'-

gy~enülök. Atnen. 

Köoyörögjink. 

Örök mindenhatú U r Isten~ ki a ü~ szolgáidnak 
megengedted, hogy az igaz hitnek vallás~íban az 
örökkévaló Szentháromságnak dics6ségét n1egismerjék, 
és isteni hatalmában egyességét im:ídják: kérünk 
téged, hogy ezen hitnek er()ssége :íltal mindPn háhorn,.. 
ságtól végig meg()riztPssünk. 

r r Isten~ ki az igazságnak SZ{'l'etöje és llleg
adója vagy, téritsd hozz<Íd a te szolg~íid szivét, hogy 
a te Szentlelkednek felgerjedett lángjá val buzgó szi
vPt oltván beléjök, Inind hitöklwn állhatatosak, s mind 
csele.~edetükbt->n tükéletesek legyetwk. 

Orük mindenhat(• Cr lsten: adjad, hog,,· a hit
ben, reménYségben és isteni s.íWl'('tPtben ÜJ'(•gbedJ' ünk; . = c 

és hogy mPltók lPhessünk a tP igérPtPidn<'k elvéü•-
telére, Pngedd, hogy parancsolataid vigan és i'n·üm
mel n1egtartsuk. A mi C runk .T ézus Krisztus <ílta], 
ki az Aty:1val és Sz(•ntlélek IstennP] egyPt<'InbPn (~) 
és uralkodik örökkön örökk(•. _A nw n. 
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A prédikáczióhoz és sz. áldozathoz tartozó imádságok. 
A misének czeremoniáiról és papi öltözetekröl. 

Mikor ünnepnap templomba megyünk. 
Örük InindPnható t• r Isten~ kilwk a n1i üdvös

ségiinkrt> v:lll, gondvisPl~s~hc')l ugy tetszPtt kt>lh-'
mesnek, hogy a templomban, 1nint tiszt0lPtPdrt-• ren; 
delt házban irgalmasságodat b{)spgesen nuttassad 

c_; c 

azokhoz, kik a hitnPk f~S szerPtetnPk egyességélwn, 
a tt-- tisztt-'letedrP Ps szolgálatodra pgyhegyühwk: 
ditsPrlt->k t'•s in1ildla.k téged Pn üdvösségemnPk U ra; 
mind itt, 1nind a tP hirodahnadnak pgyPh lwlyein. 
B('nwgyek a ten1plon1ba; félPl(•Jnmel iinádla.k téged; 
~zPrf'tein C ran1 a te házadnak Pkt->sségét, PS a tP 

L.• 

dics()spg·p(hwk lakóhel vét. Milv gvönvörüségPsek t• ram~ 
a te s~Úoraid; Plbág~;ad kiv;in~;ígáhan a~- én lelkem, 
ng·~· szmnjllhozza tornáczaidat. Mert ink<ihh akarok 
utoh•Ó lPnni az én lstPJWJH h:1z<1 han, mint a hiínii
~Cik hajlékaihan lakni. 

_._\zért én lstPn<'In; a tt• nagv hatalmasságod az 
Pn állhatatlan ps tétova huj dos~~· gondolataimat taJ'
tóztassa . InindPn vihigi (lolognak hivscig:ítól; hogy 
t>gyéh gondolatokat kirt--kPsztvén, csak tP reúd néz-
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zen az én lf'lkem; és itt, a te hiveidnek gyülekeze
tében igazságban ilnádjalak tégf'd; és valamit egész 
hetedszaka a te szolgálatodban elmulattmn, azt most 
helvrehozzam . .. 

Adjad én lstenPill ~ hogy itt a ü• igédPt haszno-
l'\an hallgassam, szPnt tPstPchwk, vérednek vérontás 

'-" 

nélkül való áldozatj~lt illend() lwesülett<~l bithassmn, 
és az én lelkemet nekPd eleven tPmplomul szentel
hPssenl, mPl~rbpn -la km~z~ll-Inindörökkön örökké. AnH'n. 

Imádságban val6 ájtatosságért 

Örök nlindPnható lstPn ~ bítod a Ini tudatlans;Í.
gunkat, kik nem tudjuk, nút t'•s mi ntódon kPlljen 
kérnünk. A nli szivünk t(•tov<Íz<) <Íllhatatlans<Íga il'\ 

L 

nyilván vagyon előtted. T(• azért, Crmn ~ ki Illinde-
neket jobban végezhetsz, hogysem mi tudj uk ért<•tti 
yagy kérni, öntsd helém a künyürgésnPk h•lkét, ki a 
te hivPidben kimondhatatlan f(,]uíszkodúsokkal szo
kott könyörögni. X yisd nwg (·,·am~ az én ajkaimat, 
hogy az én nye h· em dicsérj l' sz en t m•vt'dPt, <~s ne• 
esak nyel n•Innwl, hmwm sziv<•mme] is tisztPljPm }\•1-
st'•gPdPt. _A Ini (~ nmk .T é z us KTisztu~ <ll ta l. _,:\._mPJJ. 

Imádságunk s egyéb dolgunk kezdetén . 

.Jöjj ri SzPntléh'k l·r Isten~ sz:llld nwg hin•id
nek sziYét, gPrj<•szd fel bennünk szPrPlnwdtwk tüzét, 
ki nlindPn különböz{í nyelvekell sz.Jl{, népt>k sokasú
gút (~z igaz hitnek egyességéh~:·n üssz<•gyüjü~d. 



Prédikdczió elötti imddsdg. 

Vigyázz U r Isten! az én segitségemre. 
Siess U ran1! az én oltalmamra. 

97 

Kérünk téged G r Isten! hogy ébresztő Inalasz
toddal elkezdvén a jót bennünk, segitő malasztod
dal kisérjed cselekedetünket; hogy minden mun
kánk és itnádságunk a te nevPelben kezdessék, és 
te általad vitessék véglwz. A mi U runk .T ézus 
Krisztus által. 

Örök bölcseségnek kutfeje! látod, hogy e vil~igi 
setétségnek hom~ilyában 11e111 tudjuk, Ini legyen hasz
nos nekünk. Azért Cran1! adj igaz értelnu•t lelkembe, 
hogy 1negisn1erjem, 1ni legyen kedves te előtted; 
erősitsed malasztoddal az én gyarMságmnát, hogy 
ami ('l()tted kedvesb, azt St' emberi tekintetért, S<-' 

az ördög, tt>st és világ kisérteteiért el ne Inulasz
~zam. A mi F runk .T é z us K1·isztus .Utal. A 1nen. 

Prédikáezió előtt. 
, 

En üdvözit() lstenPm! ki a f(-.ldrf' jövél, és emberi 
tPsthP öltözél, hogy engem a tt• utaidra igazi ts; 
tanitád tudatlanságomat, és mf'gjt>lPntéd akaratO<lat: 
végtPlen luihit adok nekt>d, hogy eng<:•m P nwi 
napon házadba bt>hozt<ll, az <>vangPliomnak, a v:.llt
ságunkról vaM örvPndt>tPs izent•tnek hallgatcisára; 
hogy az által oktass Pngem, hünPinl miatt dorgúlj, éf<. 
az (•n sov:iny szivPm foldPlH• nwnnyh{)l hozott j() 
magot hints. 

Bizony C ram! ha (-'Zt a jó magot küzöttfmk n Pm 
hagytad volna, ol vanok voln:.\ nk, mint a Sodoma 

l'ázuuíny: Iuuíd81Ígos lúin.IJl'. 
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és Gon1m·ra városokLan · lakó istentelen e1nLerek. 
l 

Es mivel az ember nem csak kenyérrel táphiltatik, 
hanem főképen a te szent igéddel, az egypitombeli 
éhséghez hasonló lelki inség miatt Inind elvt>sztünk 
volna: ha te, igaz J/)7.:S{'f, Inennyei gabonúval napon
kint nem táplálnál 

Megvallmn, ü ram: bZent }'elsége(l- f•Wtt az ~n 
nyavalyán1at. Noha sok idl)tl)l fogva hallgatom szPnt 
intéseidf't, mindazáltal 1nint a fövény a t:1Ihoz Il<'IH 

ragad mag~ítól: ugy a te n1agod sziven1hen t>ddig 
gyökeret nem vt>rhetett. · An1a nwnnyei kenyi>t· Plalélt 
lelkemet 1neg nt>In Itiziaita; az ég Lől hozott tiiz ~zi
VPin hidegségét, a te sok drága orvoss<Ígod l{'lk('m 
betegségét eddig el nen1 vehette. 

ln1hol azért Uram: késedPlnws {~rtelnwin, jóra 
nwgkeinényült szive1n, · és hünnel nwgtt>rhPlt lPikPm 
Plötted vagyon; rontsd Pl l~ram: a tP ig{~dtwk YPrií
jével az én ketnéuységenwt; .szPnt Í§.?:('•(hwk hathat('):-; 
pallosAval iild 1neg a hiint lH·mH·m, {•:-; gyó§,?:yit~d mP~: 
l )f'teg·sé~.reiinet. 

L.> L, 

· Te pl<Ínt<íl<l szi VPmlH\ amit k iil~ií fiillPI hallok 
a tanítótóL SzüntelPn iiHtiizzP(l nwnnvPi hannattal /•:-; . 
az örök "éll'tre fehwvt>W vízz(' l a b('lém n·t<'tt j/) 
magot. Orizd a pokollwli iirdüg kürm(•tiH; gyoml<íld 
a tüvistiH é:-; hojtorj<inoktM; hogy ün•:-;pn hozz<Í.In a tP 
RZPnt igédnPk magva JH' t/•rj<'n, han('m j/) illatu kPd
Y<"~ gyün1ölcsökPt terPntjen ('•n lH•mwm. ...:.\nw t t. 
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Más könyörgés. 

( )rük nlindPnható Isten~ ki n eincsak gyarM t Ps
tünk táplálására rendeltél testi kenyeret, de lelkünk
IWk lelki Pledelt is adtál: kérlek, nyisd nwg a Ini 
siiket fülPinkt•t szt•nt ig·(· d nek haszno~ hallgatására; 

~ ~ 

Inert boldogok, akik Pzt halljcik <~s Inegtartják. Adjad 
én Isteneni ~ hogy a puszt<Íban való zarándoks<Ígom
ban ér<-•zhesst•m t~nnek a InennY('i 1nann<Ínak éclesség·ét, 

t/ L~ 

és ezt soha llH'g 1w nt<íljaJn. Szmnjuhozzmn <•zt a 
nwnnyri harinatot; mint dr<Íga kine::-;et <-•lrejtsenl szi
Y<'Jnhen; {•s mnit fiill<·l_ hallok, lelk<•nÜH-'n hisz('k, 
~z<Ínunal vallok, <'ng<'dd, hogy azt es<'lPked<•Ü-'Jnnwl 

L L_·~ 

is ht•teljesitsem. ..Adjad, hog~, a t<• igéd biíségesen 
lakozzék nlilwnniink; HH'I't ehb<>n vaQ·von a te ist<••li 

L. L 

hatalmass<ÍQ.·od a lliiniisök iidvüsstig<~r<'. EnQ.·edd, hoQ.·v 
l.· G L-' .....__, 

a lelki tanitlist IH'lll uQ.·v, mint <'Jnhet·i szót, hanein 
'-. 

mint a t<• szódat hallgass nk; <'•s <'Z a m<•nn~'<'i jó nw g 
ol~'- gyük('l'<'Í VPI'j<•n h<•nníink, hogy a s<Ít<Ín hatalma 
vag,· esa hírdsáQ."a soha <·zt ki IH' Y('h<•ss<' sziviink h()}; 

t__,, .... _ 

<' vilúgi Q."YihiYÜriiséQ-IH'k {•s Q·azdaQ."s<ÍQ.·nak tüvis<' l<• 
c_ l,._.. • • ~- \ ~ - .. ~ ' 

IH' nymnhassa; <'•s lwt·sak ltallp:at/,i, ha11<'Jll esf'l<•-
k<•<liíi is l<'!!"'·iink a t<· i2·<'·<hwk. "\ mi r l'lmk .l é zu:--, . . 
Krii"ztus ú Ital. ....._\lll<' ll. 

Hit, renlény és sze1•etet gyako1•lása. 

I lisz<•k t<' hPniH'<I igaz Mií Ist<•twm ~ ki a j<)knak 
j utalmaz/1ja, a gonoszoknak hünt<'t(íj<' va,!!"~'· I li:.:zrm, 
lwQ·v <'Q"Y vagy <ÍIImn:ÍnY«Hlhall, h<Írom sz(•m<'·IY<'dh<'II . 

....___,., l ·- l • • • 

1 
.. ,. 
" 
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_.:\_tya, Fiu és Szentlélek ~ lfisze1n a lélek halhatatlan
ságát, 1nelynek váltságaért az Isten Fia Pmberré lett, 
kint, halált szenvedett, és az Oltári-szentségben isten
ségével és emberségével jelen vagyon. Ezenkivül hiszein 
és vallmn Ininelazoka t, aniiket Krisztus e runk tanitot~, 
az apostolok hirdettek, és a rÓinai közünséges anyaszent
egy1uíz tart és vall. Ezen hitben Allhatatosan akarok 
élni és halni. Mert te Istenein ~ mindezeket lqj"dentetted. 
aki véglwtetleu IJÖÜ'8e8~lJ t~s csalhatatlan t:qrtZ8dg vagy. 

Reménylek, {T ram Istenem~ a tP végheü-'tlen 
irgalmass<Ígodban, J é z us Krisztns ér<leineiben, hog~· 
nnkem n~egbocsátod teljes életeniLen elkövetett min
dt->n biineinwt, örök üdvüsség·et adsz, és annak elnve-

L~ • 

résére uiiuden hasznos, szükséges malasztokat: Inert 
te, Istenem~ kegyt-hnest'll mindf'zf'ket megt:tp!rfcd, a ki 
hil és hataln1as va,Q.·~· ig·éreü,id hetP~jesitéséLen. 

SzerPtlek téged, IstPnem ~ mindetH'k f()}ütt, telj t·~ 
~Úv<:'tnbM <'·~ lt>lkPmhől a Ü' lwm;() valús<ÍQ."oí-i n~gtt->lt->n 

..._" t.. 

jóságodért, ~zépst:gedé.-t, tökM..t<'sst:.~,rPdért, 1nelyt'•rt 
mindPn s.zt->n•tptJ"<' Inéltt), nagy F• lstt'll vagy. Oh bár 
oly igaz t:g() ~ZPJ"PÍPttPJ SZ('l"etJwtHélPk, mint SZPr<'t
nek t(-'gf-'d a szt>nt angyalok <:~ diesilült szPntf'k, kik
ll('k szet"t'Íf'tt•n•l (•gylwkapcsolom az <~n t'~Pké]y ~zP
J"etPÜ'lllt>t, és nt-kt>d twmutatom. Sz<·r<->tPnl, Istent'm ~ 
mind<•n f<•lt>har<Ítimat i~, tP~rPtted: m<'rt parancsolod, 
hogy szt're~sPm ökPt; 1nindP11 testi (,'~ lelki jókat a te 
szPretetedh()J nPkik kiYánok. ~\zét·t akik ellenein 
vétett<•k, azoknak tiszta Hzivbi)l bot!;ánatot adok; 
akik Pllen pedig én vétettf'm, azoktól a te szf'nt 
fo]sé,Q.·Pd p}l)tt abízatosan hoes<lnatot k~1·Pk. 
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Mivelhogy igy ~zeretlek, éde~ Istenem! ime ezen 
~zeretettöl fölgerjesztetvén, tiszta ~zivböl szánom és 
bánom egész életembeli vétkeimet Inind közönségesen, 
Inind nevezet szerint, hogy azokkal téged minden 
~zeretetrf:' 1néltó Istenern et In e g bántottalak. . C tálom, 
gyülölöm, átkozmn, bár azt tehetnénr, hogy soha 
azokat ·el ne követtein volna! Most azért eltökélt 
akarattal fölteszein, hogy legkisebb vétekkel sern 
bántalak Ineg. Erősib nie g, Istenem! sz. malasztoddal 
r-zen imlnlatomban, föltett jó ~zándékmnban, hogy 
azokban h~)ltig <lllhatatosan niegniaradhassak. Azon
kivül a te akaratoanak gon(lviseW vezérlésélw aján
lmn Ina é~ nlindenkor testenwt, lr-lkemet, életemet 
t'•s mindenenwt. l .. eg'Y<-'11 l T nun! mill(letwk lwn és Ini n-

'-~~ 

dennenli.i változó üg·vpimben, szpg·<'·nvs<~genihen vagv 
\.._,._, L_ .., '·-' '- _,., 

gazdags:Ígmnban, gvalázatmnban vag·v hel'sületPinbt>n, 
l.---' (.__...~ L~ '-~ • l.- 411 

••gt~szségemben vag·v I)PtegségemlH'n, k:lrvall<Ísmnban 
'- c_~ "- • ~..., ~... .. 

vagy jósz<-'n-'nes<~Inh<-'11, (•s <'g:yéh tPsti <~s lPiki, holdop.· 
vag~T holdogtalan :íllapotmnhan a tP sz. akaratod. 
))p kiv:ilt ajánlmn hal<llmn Ó1:ájcit, mely ha nm, vagy 
akármikor nwg:türténw'•k, Íln<· <' sz. in(lulatokat nwst 

' . ' l ' " ' kl 'l ' a veg:r<' tntez<-'m: wg:y a vegso :-oz<•ntseg<-' len nw to-
k<~p<•n J'<~szesíillu•ss<'k, amint rész<'s lenni kiv<Ínok; 
és add l T nun! hogy val<'dlan is részes legyek, a halálra 
vált .Jézus Krisztusnak ér<lenwi(•rt. A1nen. 

Imádság prédikáezió után. 

[ram .Jézus Krisztus: hálát adok neked a lelki 
tápl:llásért, Inel~,l~·p} lelkemet vig-asztalod, hogy értsem 
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akaratodat és az én kötelességemet. Ugyanis· U rmn! 
a te szent igéd. hasonló a J o na tástól kóstolt lépes
Inézhez; Inely. ne1ncsak édességgel fölülhalad Inindrn 
l'leclelt, de szemeinket is Inegvilágositja esod<ílatos 
erejével.. 

Mily gyöpyörüséges, l~ rmn! az én lelkeiunek a te 
szent igéd .. Edesebb Ininden 1néznél, ddtgább nlinden 
kincsnél, vibígosabb a napnál, e1nésztiíbh a tüznél, 
hathatósabb a kétélü pallosmíJ. 

I-IMa leg·yen azért neked, hogy 1néltóztattúl tani
tani enge1n ~:zent igéddel, és az ~~~~ hmnokos sov<Ín~· 
szive1nhe jó Inagntdat Levetéd. Üregbitsed b<'mwin 
ajúndékidat, keritsd és úrkold Le lelke1nlw hintett 
gahomídat. _._-\._ngyali ()rziíkt't rPml('lj oltalmúra, hogy 
le ne tapodja, vagy konkolylyal BH'§r H(' YPSZt('g<•ss<' 
az Pllenst~g a ü• tiszta lmzádat. 

'---' 

Enge< ld. l· ram! hogv a Í(' igéd J H' leo·y<•n olva n 
L_~ L-1 l__. e.., t 

lwmwm, mint a :-;zi•p hPgPdiisz<), Int•l.'· milwl~·t IIH'g"-

sziinik, t-;('Bllni lúttatja s<'Ill marad; vag~· 1nint a tiikür
hen ü•tsz(í <Í bnizat, nw l,. <·sak <Hldür lútszik, · mig a 

• l_ ~ 

tiikörlH• IH~ziink. l Iam•Jn az i•n szivl'mlwn, <'•s a tiihhi 
hin•id leikélwn, mindPn h<íllorus:íg·ok küziitt nwg,·nw-

L- l_ 

radjon; t~s mint _jl'1 füldlwn, ih·ük boldogsúgra vak• 
gyi'nnülesiit ten•mj<·n, k.-r<·szténv ('SPJHL(•s szenv.-dés
se l. ...:\._ln P n. 
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Szent-mise alatti imádságok. 

l 

A szent mise előtt. 

Oh i1·gahnass~ignak atyja! mindPn jóknak kifogy
hatatlan forr:.lsa, InPnnyi· sz~Ílntalan jótéteniény<'klH'n 
rPszPsitesz engen1. 

N en1 lőn elég lJ ram~ Felségednek, hogy a te szf'nt 
l. j (._ -~ (.__ ., 

},ia<lat a kerPS7,tüinak olt:.le~in vérPs :lldozattal ér<->t-
tii.nk (•gyszer fiil:.lldoztatád, és <'Z <lldozatnak <lrúQ·a 

~~ ~ 

kint'sÓv('] rabsúgunkból kinwntél, Pll<>nünk iratott ad<)s 
<.._; 

lPveliinket a k<>res.ztf:ira 1·agasztvún, szent véredd<'l 
IPmosúd: de <'ntwkf(•l<'tt<• azt akar:id, lwQ·y ez Pgv 

L__,._. L-• 

<·i<'·Q·séQ·<•s áldozatnak einlékt>zet<' sziint<'l<~n szPmiink 
....__., í..__. 

('lé)tt f(H'o~jon, és a k<•t'Psztény gyiilPkezet sz. }1iadnak 
t<•st<'·t, vén~t, v/•ront:Ís n<'•lkiil, hiiiwiért lwmntassa 
dr:íga ajún<lék gyan:int. JI ogy, 1nint az ?gi szivúr
v:ínyt frigyj<-'gyül ad:í<l Xo<~nak, ugy a hiveid<lel val<'• 
J~wgh?kM<~s j<'lét Phben az :lldozathan lntitassad. 
EbrPdj ft> l azért én lPlkem: uH:• rt <'Z<'mwl csodálatos 
dolgot !:í tsz; nw l v :í! tal az lsü•n ellQ·<•sztPltPtik, az 

(.__, ., (._ 

igazak viQ·a~ztalúst, a Q·vadók Préí~séQ·<·t, a ,·akok 
~ L_ l._ • (_ 

l<·lki vil:ígossúgot, a nwgh:íhorodottak ('S<'IHI('ss(•g<'t, 
az plf:íradtak n~·ugodalmat ny<'rnek. 

Tisztítsd llH'Q' {'ram: az {·n biiniis lPlkPnwt, hogv 
l... L • 

:íjtatoss:lggal <~s tiszt<•ldtel ré~zess<'• lelwss<'k a tP Fiad 
úldozatjúnak <'•rd('m<'•h<•n; húlaad:íssal <•mh'•k<'ZZ<'lll a 
k<•n•sztf:ín yaJ.'• · kinszenn·d<'•s('•réíl; BH~lt:ín l:.ítha~sam, 
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nmn a kőtáblákat rejtő frigyszekrényt, melyet midőn 
méltatlanul néztek, egész nemzetségeket megverél, 
hanen1 a te sz. Fiadnak szekrényét, a kenyérnek és 
hornak szinét, 1nely alatt bizonynyal hiszem jelen
voltát a n1i üdvözíti) Krisztusunknak. 

Ily nagy jóvoltodnak ('IIIlékPzetével rontsd 1neg 
' . . k k ' ' ' l' d 'l' k az en sz1vemne e1nenyseget; e csa ar VI agna ~ 

hivságos gondolatait vedd ki ehnémb{)l. .. A .. djad, hogy 
a keresztfán val/) áldozatnak elevPn és igaz emléke-

' 'l ' l' 'ld b ' . l '. zetet n1e tan assmn az a ozat an, es sznüe o y a.Jta-
toss~íggal lehessek jelt>n hahílod Pinlékezetén, 1nintha 
magadat a kt"resztfán függve szemeiminel néznélek. 
A1nen. 

A mise kezdetén. 
' En Istenen1 ~ ki Mózesnf'k azt parancso híd, hog~· 

a szent földön levonná híbárM saruját, Inagad IS az 
apostolok lábait 111<-'ginosád, hogy utolsó vacsor~ídon 
jelen lehetnének. _,__:\ __ ;" /)-törvénylwn is azt parancsohl.d, 
hogy mikor :lldozni akartak a hivek, Plőbh l~ihaikat 
Inegmossák. 

Imhol én :-;zegény, biiiinel terlwlt szulg<id, a tP 
luizadhan az uj teHtanwntmnnak vér nélkiil való úldo
zatját tiszta szivb(íl kiv á nmn l<ltni. [)p n1ivel h'ttom 
büneimnek sokas:igút, méltatlan voltomért szivPnl 

L• 

I'f'tteg, félPk, hogy ugy j~irok, mint ama mPny<'gzí)i 
ruha nMkül Inegjt>lPnt Pmlwr a nwny<-'gzőlwn. 

Kérlek azért téged én Istenein ~ vond lt> hibaim
nak és kivúns:l.~raiinnak mt>g·mocskolt öltözPteit; mosd 

~ '-
l(' ruts:ÍgaÍinat <~l-' ellPiwd ,·al/) n~tkPinwt. lt·g·almazz 

~ c. 
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nekem; és adjad, hogy Inéltán hallgassam sze nt Fiad 
halálának emlékezetét, és az ő érdemében részes lehes
sek. Miképen ama régi szent profeták kivántak téged 
látni, sok ohajtással kértek, hogy az egek megsza
kadván, tégPdet, mint az égi harmatot Gedeon gyap
j~iha, a Szüz Inéhéhe lf'hocsátiuínak: ugy kivánom én 
is a te j<'lenlétetedPt, üd vözit() Istf'nenl! S.zomjuhozza 
az én szive1n az életnek kutfejét, lelkemnek igaz örö
mét. Tégy részessé azért G rmn! engem méltatlan szol
gádat a te szent Fiadnak kedves áldozatjáhan, ugya.n
azon a te szent Fiad által. Amen. 

Az angyali ének, és a könyörgések idején. 

Dicsőség Istennek a magasságban; békP~H~g e föl
dön a jóakara tu einbereknek! 

Oh örvendetes hir, vigasságos ujság az einb(--'ri 
nemzetnek, hogy n1egbékéltettünk az U r Krisztus 
által a mi Istenünkkel! M~ggyözettek núnden ellensé
geink; elvétetett rólunk Adám átka, a kárhozatnak 
ellenünk iratott szentencziája. 

Dicsérünk azért téged, U r ain! áldunk, dicsőit ünk, 
végtelen hálát adunk, hogy szent Fiad által at: 
örök, haragból minket kivettél és kedvPel hP fogadtál. 

Es mivel azt parancsolád, hogy sz. Fiad által 
bátorsággal könyörögjünk neked : alázatos szivvel 
kérünk, hogy e világ hiineit elvevö báránynak érde
mét tekintvén, irgalmazz nekünk. Igaz szeretetre, 
keresztény szent életre inditsad szivünket, és 1ninden 
gyülölséget végy ki belőlünk, zabolázd meg nyelvün-

Pázmány: Imádságos Ko·nvv. 14 
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ket, küsd mPg testi kivánságainkat Adjad, hogy békes
séghPn, Pgy szivvPl, lélekkel szolgáljnnk a te sz. Fel
s(•gednf'k. Ugyanazon szerelmt>s sz. }..,iadnak drága 
érdenw :i.lta1. Amen. 

Az epistola olvasásakor. 

Áldott légy l7 r IstPn ~ ki az emberekre szorgal
matos gondot viselv~n, tudatlans<ig·nnkat szent igéd
df'l oktatod miudPnkor. ... \z (, törv~nyhPn prófétákat 
küldél, kik az Pmlwn·k hiitwit megf't-dd.ék, és az eljö
YPnd{) 1\f<-'ssi:ist ig·~rv<~n, rPm/•ny~égTP inditák. Minket 
pPdig apo~to]aid :il ta l ta nit:Í l; a tökéletes t'•letnek, 
1néltó hála:Hi<Í:-onak ml~elj:ít .-Ji)nkbe adád; n1egfeddéd 
hüneiket, gyámolit:íd I'PIIH;ny~éggPI gyarlóságunkat. 

Gerjeszd t•·· l lwnnünk, l· ram~ a tP igérlnPk szom
jnságcit, vil:ígo:--itsad ~i'ltét :--zivünk hmmllyát, hogy a 
te par:IIH'~ola tod at szilntei••JJ ha ll ha ss uk, haBván meg
érthessük, m<',tr<'·rty('•n lwt••ljP:-oitltPssük. Su•gjerl igéd
nek kenyPrét 1wkünk; .~~ adjad, hogy az által iga
zán HH'gisnwrjiink t<'·g·(·d, mint megismPrt('tt/•1 Einaus
han tanitv<Ínyaidtó! a k<·ny~r~-"zf'géslH•n. 

Tudom, hogy m~ltatlan Yagyok, l' ram~ a Ineny
nyri kPnyt'•nJ<'k ~~ n·z<-'t(~l't'. a te titkaid PlrPjtett kin
csének nH'o·<'·rt(·~"(•n•; d(• a kiilykök Íí-' <.~~znPk az asz
talról h ull~t morz~:.dt~kok b(d. N em t'•rclPn1em sze ri nt, 
hanein sz. Fiadnak <~rdPlneért táplálj Pngem sz. igéd
nek k('nyprf.ye}, (·~ nwnnyei harmato<ldal oltsd Pl 
lelkPmnek szomjus~igát. Amen. 
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Az evangeliomkor. 
, 

Aidott légy Fr Istt>n! ki a régieknek próféták 
által szólál, nekünk pf-'dig sz. Fiad által örvendetes 
jó hírt izenél az evangeliomban: me ly ne1n egyéb, 
hanem Istennek Pre je az üdvösségre; lelki kenyér, 
me ly szivünket erl)siti; kétél ü pallos, me ly az ördög 
erejét megrontja; vil<í.gossúg, Inely nyonulokunkat igaz
gatja; égl5 tüz, nw l y lt>lkünkben szerelmedet felger
jeszti; erös pöriily, nw ly keménységünket In egrontja; 
jó mag, Inf-'lyPt ha küztünk ne1n hagyhí.l volna, olya
nok volnánk, 1nint Sodoma és G-mnorra. 

A zsid/1k ~l(ízest ~ura kérik vala, hogy Isten () 
velök m• sz()ljon, hanPm 1\tlózPs :í.ltal parancsoljon 
nekik. T:í.vol l<·g·p•tJ, C ram~ az a szó mi tőlünk; 

'---'~ 

kiknek lelki (irümiink ('sak abban yagyon, hogy 
tégedt't hallhatunk. Sl)t Súmuelh•l arra kérünk, hogy 
Inagad szólj JH•kiink; tanit~ad értehnünkPt igaz hit 
által, gt>rj<'szsz<'d ~ziYünket sz('r(•teü•ddel, pr()sits('d 
gyarlóságunkat malasztoddal, ,-igasztald lelki szmnoru
ságainkat ürYeJHI(•t(•:-; j/' hirrPI, hí.gyitsad kPHH~ny nya
ktmkat törv t'• n y f' d ig~ij:inak vÍI"'Plésér<'. HátoJ··itsad 
félelmes lt>lkünk..t jPl<'nvoltod(lal. _A_ tP sz. igédnek, 
az Pvangelimnnak i~az (~rtchw'•IH'll t'•s yallÚI'-'<Íhan végig 
tarts 1neQ.' mink(•t, a mi ('runk ,)(:zus Krisztus által. 

c_; 

_._.\._men. 

A Niceai szent gyülekezetnek valláse:ít megtahilod a :w. lap. 
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Az oUertorimnkor. 
' En üdvözitő Istenem! igaz pap, igaz áldozat, és 

Melkizedek rendje szerint való papi fejedelem; ki a 
végvacsorának idején, vevén a . kenyeret, szemedet 
~gre emeléd, hálákat adván, és tennen magadat ked
ves áldozatul érettünk sz. Atyád kezébe ajánlád. 
Ihol nli is a tt:• rendelésed szerint, egyezD akarattal, 
ne1n csak foldünk gyümölcsének zsengéjét, a kenyért 
és bort, Felségednek bemutatjuk a tőled szerzett lelki 
vacsorának szolgálatára; de szivünket, lelkünket, éle
tünket, gondolatunkat, akaratunkat, cselekt:>detünket, 
aty:ínkfiait, lmr:Ítainkat, jószágunkat és Ininden aján
dékaidat, nwlyekk<>l szerettél minket, t:'leven és ked
vt>s áldozatul neked aj<ínljuk. 

.X e nézd, én l~-it<•nenl! a gyarló ajándékot: hanem 
~zent :Fiadnak kPdves ajándékát; és miképen 
a gyümölesesPl ('gyiitt a gyümölcsnek héjját és tor
zsáját, a sz(~p Intssal együtt a haszontalan csontot is 
jó kt>d vvd szoktuk vPnni: ugy a te sz. Fiadnak ked
vt>s ajándék:íval, szent halálának végetlPn érdemé
vel egyfttt, ami kt:•dves ajándékunkat is vedd ked
H'sen. Es adj oly malasztot, hogy ezt az ajándékot 
soha vissza tw vonj uk, serrm1i bünnt:>l tőled el ne sza
kadjunk, a te ajándékaiddal szent neved tiszteletére 
éljünk; tud vein, hogy s:ífárok és számadó szolgák 
vagyunk. Amen. 
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llás szép imádsaig. 
l 

En üclvözitő . Krisztusom! ki a te nagy kegyessé-
gedből emberi természetet vevén fel, megtestesülél, és 
a mi szegénységQ.nknek, nyavalyáinknak, kínszenve
désünknek sanyaruságát annyira megkóstolácl, hogy 
születésedkor jászolba helyheztetél, a kegyetlen üldöző 
királytól kergettetél, éhségben, szomjuságban, siralom
ban, fáradságban, virrasztásban, imádságban, zarándok
ságban, gyalázatban éltél, sok szitkokat, kisebbségeket 
szenveclél, és végre érettünk jóakaratodból ~alálra ada
tál. N em érdemletted, U ram! te, hogy az Adám büne 
miatt minket ért átok te reád nehezedjék; a hal41-
nak kinja, a véteknek zsoldja téged nem illetett. En 
valék a bünüs; én reám vala mond va a szentenczia; 
engem kötöttek vala nyakon adósságaimért. 

De, oh végtelen irgalmasság! hogy engem Ineg
Jnents, adósságaimat magadra vevéd; büneimet válladra 
rakád; sz. Atyádnak reám lőtt nyilait fólfogád: Ina
ga-dat vetvén paizsul. 

Mint háláljam meg ezeket, Urain ~ neked'~ linhol, 
U ram! Inivel az égen- és földÖn drágább kincs nin
csen a te szenvedésednél, váltságomnak ezen árát 
bemutatom; és ennek emlékezetére, renelelésed szerint 
az anyaszPntegyJuízzal kenyeret és bort viszek elődbe: 
hogy ezeket érden1ed erejével, halálod emlékezetére, 
testeddé változtasd. 

V edd jó néveu, [ram~ a te népednek ajándékúí. 
ki, midőn- J ernzsále1nbe vonultál, jó néven . V P Vé(! a 
lelkesült népnek elődbe vitt ágait. Engedd, hogy 
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érdemedben részesüljünk, tiszta életednek nyomdokai
ból ki ne lépjünk. Olts el nlinden testi kívánságot 
bennünk, és végy minket magadnak kedves áldozatul. 

liikor a pap kifordul. 
Vegye kedvesen az Ur a te áldozatodat nevének 

dicséretére, lelkünknek üdvösségére, s az anyaszent
egyháznak épülésére. A Ini Urunk Jézus Krisztus 
által. Amen. 

"Sanetus"-kor. 
Y égtelen Isten! kinek jóvoltával teljes a f(}ld és 

ég, kinek szine t>lőtt ~íllván a 1nennyei seregek, szün
telen ama hozzád illt>nd() dicséretet éneklik: "Szent, 
szent, szent a seregek C ra Istene." In1hol én Isteneni! 
én is szegény gyarló zarándok szolgád, a tP tróno(L 
körül <liM angyali seregeket igyekezPill követni, s 
velök egypte1nbPn sz. FPlségedPt magasztalni; mert 
méltó vagy, U rmn: ki n1inket tereinté l, tnegváltál, 
fiaid(bt fogadál, boldog~<tgodnak öriiköseivt.: tevéi, hogy 
dicsérjünk téged. 

De látod, r ram~ ké~H:'(lt>Jnws volt<Ít szivernnek, 
mely büneitöl füldre nyomatott. Enlf'ld fel azért az 
én lelkeuwt, hogy téged ke( l n•s dits(:r('ttPl magasztal
jalak, sz. }~iadnak áldozat<Ít méltó becsülettel tisztel
jem, jóvoltodért illendő húhíkat adjak, a mennyben 
lakozó angyalokkal neked kedvesen énekeljek. .... l mi 
[runk Jézus Krisztus ciltal. Anwn. 
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Bogy az áldozat gyömölesös legyen. 
' 

En megváltó I~ü·Iwm ~ ki az pgf-sz Pmberi neuiért 
feláldoztattál a keresztfán, és a te véres áldozatodnak 
emlékezetét utolsó vacsorádban hiveidnek lelki táplá
lására rendeléd;. nwgparancsolván, hogy ()k is azt 
cselekedj l-k, amit te eselekedtéJ. Engedünk, U ran1! a 
te parancsolatodnak, és a fölszentelt egyházi szolga 
által sz. Fiadnak drága testét, vérét Felséged Plőtt 
hemutatjuk: hogy Pnnek érdemét, nem a mi gonoszsá
gunkat tekintv?n, nwgszaharlits minket tninden testi, 
lelki gonosztól. 

Kérem azért Felségedet, hogy az áldozat legyen 
hasznos lelkünk üdxösségére, az anyaszentegyház
nak épülésére, a tévelygések kigymnlálására, a Ineg
nymnornlt heteg:t•ktwk, ralloknak és egyéb szükül
ködő atyánkfiainak ,·igasztalására; lPlkipásztoeaink
nak f'i' fejPdPimeinknPk üd y(")~~t~gérP, a hünösöknek 
mpgtf.rf.sén>, <'·~ a Krisztusbau Plnyugodott keresz
tény aty<inktiainak viga~ztal:í~:Íra. A mi {''"runk J é zu~ 
Krisztus által. .... ':\nwn. 

Urfölmutatáskor. 
Jusson eszed bt> a mi Ü dYiizítőnknek a keresztfún felemelése; P:-> 

mintha testi szemeielelel látnárl őt a sz. kereszten. imigy könyörögj: 

Imádlak tégedet, láthatatlan Istenség! 
Kenyér szine alatt Ph·ejtett emberség·. 
Noha ittlétedet meg nem tapasztalja 
Emberi érzékenység. 



AZ UTOLSO VACSORA. 
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Isteni erődet elrejtéd a keresztfán, 
Testi gyarlóságnak homályával befogván; 
Itt is szent testedet elrejted, 
A kenyérnek szine alatt mutatván. 

N o ha sz. Tamással sebed helyét nem látom, 
li ram! iga:;:; hittel jelenlétedet vallom; 
Tarts meg· e vallásban, és te s;r,ent szinedet 
Add boldogul meglátnom. 

113 

ln1ádlak téged, G nun Jézus Krisztus! és hálát 
adok neked, ki a tt> sz. kt>reszted által megváltottad 
P világot, és 1ninkPt elvt>sz<-'ttekt>t JnegbékéltPtél sz. 
_.:_\..tyáddal. _._t\._ tP végtelen irgahnal';ságodért, engem és 

' l , l , , 'l ' d az egesz anyaszentf'gy 1azat, tpgy reszPsse va tsago 
hasznában, az örök holdoQ·s.ígban. 

l "-·· 

A kehely felmutatásakor. 

Y <llts~igmnnak <Íra, :--z Ú nHl t sziven1 P rej e, én bünös 
Jelkeinnek nwgtisztit/1 förd6j.-, szomju, fúradt lt>lkt>m 
n1egvigasztalója, üdvöt-:s(~gt:>m záloga: HészPgits 1neg 
('ngen1, F ram: ~zt>nt poharaddaL Oltsd el az én szi
venuwk l:íngj<ít véJ'(•dd('l. SzPnt n'•red peesét?t (ntik?nt 
Egyiptmuhan) vesd ~ziY('Jlt ajtaj:íra. 

Fels?g·ps I~tPn: ki a csmhílato:-- szt>ntsPQ'b(•JI habi-
l_ L. 

lodnak einl(~k('Z('tt:•t hagytad; (~ngedd tesü•dnek, véred-
nek szt>ntség·(•s titkát ngT tiszü•lnünk, hog·v v;ilts:Í-

~... (_--- ~,._ __ ' 

godnak g~·ümölcsét szünt('l(•n én"zzük magunkban. 
C ra nt J (•z us Krisztus: ki sze nt Aty:íd akaratá

hól a Szpu{lélek lstennek n1unk~ilkodása últal, halá
loddal (' vil<lgot uj él('tJ'P hoztad; szabadíts 1neg nun-

. Pázmány: Imádságos Könyt·. 15 
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ket szent tested és véred által minden bűneinktől 
és veszedelmektől, és adjad, hogy a te parancsola
tidhoz ragaszkod ván, soha tetőled el ne szakad junk. 

Urfölmutatás után. 
Mennynek, földnek irgalmas Teremtője! mi sze

gény ügyefogyott bünös emberek, a közönséges anya
szentegyházzal egyete1nben, szent Felséged előtt, szent 
Fiadnak testét, v('rét dniga úldozatul bemutatjuk, 
az ő szent halálának en1lékezetére a Ini szánJtalan 
vétkeink sokaságaért, t'S velünk tett sok jótétemé
nyeidért. 

Tekintsd, kegyes Atyán1 ~ a te ter1nészet szerint 
való Fiadat, ki nli érettünk nagy kegyesen kint, 
halált szenvede. Tekintsd, ki szenved, és gondold Ineg, 
kiért szenved. 

:X <-'mde a ki halált szPnved, nen1 a te :Fiad-P, 
kit lli_inüs t-:zolg·cik válts<Ígat'•rt adál t :X <'lll arna szelid 
<irtatlan b{tr:iny-(', ki neked halálig ('ngedt-'lnws volt~ 
_\('In a től(•d ~zíi l(•tptt és vPle(l t-gy tt>rnH~szetü isteni 
Fiad-P, a ki ~zenved; kit a ,·égn" ())t()ztPttél einiH·ri 
testbe, hogy a k(•n•sztfának :lg:y<in kinjaival mink<>t 
neked szüln<'! 

T(•kintsd, L ram~ kPg}t':-; ~zt~nwiddd a tP irgal
mass<igodnak nwgfoghatatlan péld<tj<ít. L<isd SZ<'rel
nws Fiadnak f(--lfii!n:rf'szt(•tt sze nt t<-' st ét, vérrel fol v ó 

l.._,l.___.; a-

szent kezét; és bocs<isd nw g irgalmasan az én rag-a-
duzó kezeim vétkét. 

l .. :isd nwzitelen oldalának k<-'Q.'YPtl('ll f(~o·vvt'lTel ..__,,, e./ 
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megnyitott rejtekét; és ebből kifolyó szent vérének 
forrásával tisztitsd meg szivemnek titkos gonoszságait. 

Nézzed, mily kegyetlen szegek járták által szent 
Fiad lábait, melyek soha a gonoszok utján nem jár
tak; és távoztasd el tőlem a hamisságnak ösvényét. 
Tekintsd, én Istenem~ nem a mi gonoszságainkat és 
erőtlen gyarlóságunkat, hanem a mi fejünknek, a te 
szent Fiadnak érdemét. 

Nézzed a keresztfának kemény ágyán szent Fiad
nak töviskoszoruval koromizott f(~jét, halálra vált szi
nét, vérrel folyó oldalát, kiterjesztett kezeit, beesett 

l ' l l l 1•1 l b l llb . szep szemeit, e sargut orczaJ~ü, ver en nszo a mt, 
a szent vérévt'l megfestett keresztfának oltárát. 

Imhol, én Istenem~ a mi áldozatunk, imhol a mi 
ajándékunk, ntelyet elődlw viszünk, melyröl az oltári 
<ildozatban parancsolatod szerint emlékezünk. Ennél 
dníg<íbb kincset, kedvPsebb aj<índékot szent Ft>lsé
gt>dnek nem adhatunk. 
l' 

-'-~Z<~rt r r:un: vedd kf'dY<':-- <l ldozatuJ a lll l ~zoJe:á-
'-

latunkat. _A_z <-'lllh<·ri testhPn m<•g·halt Istf'JmPk iszonyu 
~ . 

kinjúért l•o<·súsd Jw•g· Y<'•tkeink<'t . ..:\._ mi }fpgv<llt<)nk-
nak dr:í,ga t'•rd<·mMH'íl adj Sz<·ntlf'lket ~zolg::iidnak. 
hogy nPk<'d e Yil:íp:o11 tiik<~l<'tl's<•n szolg;íljunk, a más 
viMgon az öriik holdog~:Í,Q.·han n'·~z .. ~ek lq!.·yünk. A lllPn. 

Mikor n t»att 111ellét \reri. 

lstennek :irtatlan B:ir:lnya: ki Yil:íg kczdPü· eWtt 
érf'ttünk hal:ilra l'('JHit•ltettél, hogy Y<;rc·ddel nwgtisz
tittassnnk ~ t's n1ik<;pPn az Egyiptomhall lakó zsidók 

t:· 
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házát a boszuálló angyal fegyverétől megőrzé a 
báránynak vére, ugy te is minden haragtól és 
átoktól 1ninket megments: légy irgalmas, kegyelmes 
nekünk bünösöknek. Adj csendes békeséget testünk
ben, lelkünkben: hogy nyugodainlas szivvel, bátor
ságban szolgálhassunk neked. llontsd meg, U r lsten~ 
a keresztény anyaszentegyház ellen feldühödt hitet
lenséget és hitben való közömbösséget; tisztitsci meg 
minden tév<"lygésektől, <"retnekségektől és visszavoná
soktól a keresztény országokat; hogy mindny::ijan egy 
szivvel, lélekkel szolgáljunk Felségednek. Ki élsz és 
uralkodol az .Aty:ival és Szentlélek Ist<"nn('l egyt>
tPmben örökön örökké. Amen. 

Mikor a pap az Urat Inagához veszi. 
, 

En lsten('Jll! ll('ffi vagyok méltó, hogy bejüjj az 
én rut, oC'snuiny hajl(~komha. .A.zért h'horulván, alá
zatos szivv<'l ki:iltok Felsé,Q't'dlwz, a puhlik:innssal 
mdlemet VPJ'V(' kérf'k k<'gyt>lm..t hünös fejemnek. 

Engt>dd, •~n 1~t('JWm: hogy a ü• szent Fiad úldo
zatj:inak gyümiil(·~t'Í ér('Zzf'm. -'---\z igaz hit és a kf•rf'sz
tt'IIY szerPtPt ú Ita l szt>nt Fiad ha olts IH' rngem; hogy 
i•n () lH'lllH\ t':-: () én lwniH'm lakozzék. Szil:irdits 
('Jll1Pk a llH'IlllY('l kPnyér)](•k PrPjévPl; hogy a tP tür
\'(~Jl.''('(hwk ntj:ín ~oha el IH' fúradjak G gyanazon a t(' 
szer('hnPs szPnt Fiad <lltal, ki t<•vrled és a Szent
lél('kkd ('Q."v•·t••m hf•n M és uralkodik örökön örökké. 

L_ • 

.1\.men. 
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Más imádság. 

Oh szrnt és csoch1latos lakodalom: 1nelvben Krisz-
~ 

tus vét<'tik, t'•s ugyanazon Krisztus vaMságos teste 
adatik, nwly kisdedkor:íhan j:iszolha lwly('zteték, ifju 
korú han sok f:írads:íggal tPrlu·ltPték, meg<Hpt(~k, végr<' 
az --:\.tya lst<'mwk joh.!)jára IH-·lyrztdék. 1\ldott légy 
mindörökk<~ <~n (~d(•s l -:-avnzitiím: ki twn1csak a dicsií
si•gn<>k sz/,kMH•n, d<• az :íldozó pap k<·zéhen i~ akarcll 
IPnni, hogv az <'•n lPlkl'llltH'k <'ledelf' )pnnél. 

C~< 

Engedd, rrmn: ho!.?,'Y azt az üdvüss<~z·et, liH-'lvet 
l.__ (._ • (__ .; 

nPkünk hal:íloddal ny<'rt(•l, <'nnc•k a.z :íldo.zatnak általa 
magunkhoz kapcsoljuk. ( ~y()gyitsd 1neg h' l ki seheinket; 
ne ut<! ld lll('g irgalmas szamarit:Ínns: h :Ua datlan s.zol
g:íidat. _.:\ nwly, SZ('l'<'t(•t téged (' földr(• hozott, hog~· 

nwgk<'r<'sd az 1\d:ímhan <'ln•sz<'tt juhokat, azon sze
r<'lmedért tisztits<l nw2,· az én l)ünös lelkem('t, :-:zi-

c~ 

l:ínlitsa<l gyarl<)s:Ígomat, tiiltsd he az éli) keny(~rrPI 

núnden kiv:Íns<Ígaimat. Hontsd ('l hPmwm a világi 
kiv:1ns:ígot (~S f<'lfuvalkod:i~t: pl:ínt:ilj cillhatatos hitet, 
hiv r<'llH~nyst~g<'t, lmz,z·/, SZ('r<'t<'tf't hrll'm. _.Adj al:iza
tos <~s szelid szivl't ,· za hol:izd IUl' Q' Hvelv<•nwt, hogv 

L • ~~ 

senuni <~ktelt'n t'•s r:igahnaz/• lH•szédet ne szóljon; kösd 
1neg szenwinwt, hog:y ~wnuui fajtalans~íg 1w lPgyen 
tPkinü•ti•ben. Töltsd lw az én lPlkemnek Phségét, 
<>r6sits <'ngPnt, JH'Yelj a jóban, vigy he az örök bol
doQ.·súQ.·ba, ki az 1-\tya PS Szeutiélek Istennel élsz (~~ 
m·;l k•~dol mind üriil~iin ih·iikké. _.:-\nw n. 
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Könyörgés az áldozat után. 
Oh áldott Jézus! Atya Istennek igéje, atyai dicső

ségnek fényessége, kit az angyalok nagy kivánva 
néznek, tanits engem akaratodnak heteljesitésére. A te 
Szentlelkeddel igazgasd járásomat, hogy boldog örö
mödbe juthassak, melyben örökkévaló nap, és min
denekben egy lélek vagyon; a hol bizonyos és bátor
ságos örök élet, örökkévaló csendPs boldogság, bol
dog gyönyörüséges vigasság vagyon; a hol te az 
Atya és Szentlélek Istennel élsz és uralkodol örökön 
örökké. 

Oh áldott Jézus! oh kegyes Jézus~ oh édes Jézus, 
szüz Máriának szent Fia~ ki irgahnassággal és kegyel
mességgel teljes vagy. Oh én édes Jézusom~ a te 
nagy irgalmass:igocl ~zerint irgalmazz neken1. Oh 
kegyelmes Jézus~ kérlek a te d ni ga szPnt véredért, 
111(-llyt•t a hünösükért kiontúl, hogy 1nosd Pl minden 
rntságmnat; ü•ki11ts l'(':Íln méltatlan szolgúclra, ki 
tőled hoesúnatot kt'rvén, szent IH'n•det kiúltom. 

Oh Jézus~ mily ,!:ryiinyörüséges a te nPved; nlily 
nagy Priísségü a gyarló ('s f<'.!Plnws szinwk. Bizony<ira 
C ram: a te nPved nekünk Priís vúnmk. Th'fert 1nieso(la 
egyéb a Jézus, ha nen1 (\lvözitiP _._--\.zért, oh .lézus: 
a te szent nevedért, légy rwkPm Jézusom, és üdvözíts 
Pngem. El IH' hagyd C rcun: v Psz ni a tP alkotmá
nvodat. 

~· 

Oh 
vigyen 
Oh én 

.T (~z us: az én 
rngem, kit a te 
édes .f ézusom; 

gonoszsúgom k:irlwzatra ne 
mindenható jóvoltod teremte. 
isnwrd m(•g bennem kezed 
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munkáját, és rontsd el bennem, a mit látsz, hogy 
nem a tiéd. 

Oh irgalmazz Jézus! irgalmazz nékem, mig helye 
vagyon az irgalmasságnak; hogy igaz i té lő széked 
előtt el ne kár hozzam. Mi hasznod, U ram! az én 
kárhozatom ban? Me rt n ein azok áldanak és dicsér
nek téged, kik az örök halálra és pokolnak kinjára 
vettetnek. 

Oh én szereln1es J ézusmn! Oh Jézus! kivánsá
gomnak czélja, szon1ju lelkemnek kutfeje; végy be 
engein a választottak szá1nába. Oh Jézus! benned 
hivőknek üdvössége és hozzád folya1nodóknak vigas
sága. Oh Jézus! vétkeinnlek bocsánatja, Boldog
Asszonyunk sze nt Fia: öntsd belén1 a te malasztoda t, 

ol 

bölcseségedet, szeretetedet, tiszta életedet, alázatos-
ságodat; hogy téged tökéletesen szeresselek, téged 
dicsérjelek, neked szolgáljak, csak benned gyönyör
ködjPlll nlindazokkal egyeten1ben, kik szent neved
Len ~züntelen reménykednek. Anu--n. 

A szeut miséuek (•.zpremoniüiról. 

t dvözitőnk Yéres áldozatjának emlékezetében, a szent misében 
két reuelbeli dolgok foglaltatnak: elsők ennek az áldozatnak ter
mészetét és mivoltát illetik; mások cs<:tk czeremoniák és szakott 
rendtartások, melyek közül némelyeket az apostoloktól vettek a 
hivek, némelyeket azután diszes rendtartásnak okáért szerzettek 
az anyaszentegyház pásztorai. 

A misének mivolta és természete abban áll, hogy a mi Üdvö
:útőnk parancsolatja szerint azt cselekedje az áldozó pap, a mit a 
végvacsorán cselekedék Krisztus ; azaz: hogy vegye a kenyeret, 
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megáldja stb. lJ gy annyira, hogy ha minden külső czeremoniát 
hátrahagyna a pap, noha az anyaszentegyhá7. szokása és parancso
latja ellen cselekednék, de azért csak ugy cselekednék, a mint 
Krisztus cselekedék: helyén maradna a miseáldozat. 

Mindazáltal, hogy illő tisztelet nélkül ne járuljon a7. egyházi 
ember ily nagy és becsületes áldozathoz, azt rendelte az anyaszent
egyház, hogy kiilső készülettel is hoz7.á alkalma7.tassa a pap ehhez 
a7. isteni szolgálathoz magát. És miképen, a ki H<lvarhoz megyen, 
fel igyekszik ékesíteni és ruházni magát; ha pedig fejedelemnek 
asztaláho7. szolgál~ megveti asztalát, feltornyo;r.za asztalkeszkenőit, 

térdhajtásokkal, süvegelésekkel szolgáL noha ezek nélkül az ebéd 
és vacsora el végződhetnék: azonképen, hogy a sz. Pál intése szerint 
(Kor. I. 14, 40.), mindenek tisztességesen 6s rend szerint legyenek, 
s;r.ii.kség vala, hogy bizonyos rendek és czeremoniák t~zabassanak 

az áldozatban. Igy látjuk, hogy az ágostai vallás és Káh·in követői 
az ő módjok szerint bizonyos rendet és szertartást szabtak a vnl'sora 
szolgálatában. :Jii pedig a régi sz. jámboroktól vett ezeremoniákat 
épen megtartjuk 

Sok oka van pedig, miért szokott az anyas:.>:entep:,1·l1áz kii.lső 

ezeremoniákkal élni az isteni szolgálatban. 

l Mert nemcsak imádságávaL de kiilső jelPkkel is akarja 
tis7.telni a7. Istent. 

II. Mert a czeremoniák által nyilván és mindenek láttára 
vallást teszen hitéről, ugymint a keresztvetéssel, proczesszióval stb. 

III. Mert a czeremoniákkal tanítja fiait hivatalukra, és illendő 
magokviselésére; mert mikor térdre esünk, ke7.einket egybeteszsziik, 
mellünket verjük, efféle külső jelekkel taníttatunk, hogy imád
ságunkban alázatosak legyünk, sziviinket lstenhez emeljük, töre
delmes lélekkel könyörögjünk. 

IV. Mert a külső czeremoniák által előnkbe adja a Bzent
lélek Istennek belső cselekedeteit. ~Jikor a keresztségben testünk 
megmosatik, jelentik lelkünknek belső tisztulása: mikor szent 
olajjal megkenetünk, jeleztetik a Szentlélek ajándékainak belső 

kenete stb. 



A szent misének czen~moniáiról. 12 l 

V. N enicsak lllag-unkban figyelmetességet és :ijtatosságot indit
nak effék kiilső t'ZPremonirilc ch~ a:wkban is, kik Pzeket látják. 

V égre a közöm;éges okokan kiviil minden C7.eremoniának 
tulajdon okai és hasznai is vannak, mint a misében való czeremoniák 
f.rtclméből kitetszik; mel,v C7.eremoniákat az ágostai vallás is 
ht>lyén hagyja. 

Először azért: Noha rég·en a donatisták rontották az oltáro
kat, és a mint í'iZ. Á.\goston irja, a manikheusok bálványozóknak 
hivták a hiveket, mivel a mártirok koporsójából oltárokat csinál
tak: mindnzáltal az apostolok idc~jétől fogva, mindenkor a hiYek 
oltáron swktúk 8.7. Urvacsoráját kismlgáltatni: mint nyilvlill irja 
sz. Kelemen, ki sz. Péter apostol tanitván~·a volt. Szent Dénes, ki 
ngyan bő beszéddel megírja, mint szokták az apostolok idejében 
szentelni és olajjal kenni az oltárokat. 

Eusebius írja, hogy régen sok kuresztény egyluizbnn csak 
egy oltár volt, mdy, ngymond. jelenti vala a7. Ü dvözitőt: és ezt 
fából C"sinált rost.élylyal körii lfngt.tík, hogy a község hozz< Í ne köze
leelj ék. Szent Yazul panaszolkodik EnsztátinsróL hogy az oltárokat 
P]rontv;Ín, sa.icít as:t:talnin n'>gt·ztc a sz. rnisL~ szolgála.tot. 

:-lzozomenus irja henÓr<Íl, hogy szóp egyházat épite, s a bennP 
levő oltárt mártirok tet<•mén'l fnlélwsité. Azt pedig, mint szakatlan 
dolgot. feljegyzi Szokratesz rt. 0. ,._ 21. alia.<>. 25.), hog-y Antiokhiáhan 
a:~. oltár nem napkelet felt: volt. hanem napnyugotra. 

' 
Szent Ag-oston is: )fi, ngymond. templomokat és oltárokat a m~Ír-

tirok emlékezetére nem azért ('sinálnnk hogy ezeken a mártiroknak, 
hanem Istennek áldozzunk. 

~Másodszor: Az oltárt nem csak egyébk<ípen felékesítették a régi 
keresztények. mint Krisztus vacsorájának asztalát, de égő gyertyák
kal is tündököltették: miképen olvassuk, hogy az ó törvényben az 
Isten házában éjjel nappal lámpa égett. (1l'fóz. Il. 27 . .._tfóz. IlL 6. 12.) 
Ezt jóllehet nem javallotta az eretnek Vigilantius, a mint irva hagyta 
Jeromos és az újitók is gyalázzák, vakoknak nevezvén minket, n1Íntha 
nappal sem látnánk gyertyavilág nélkiil: de a keresztények között 
elejétől fogva szakott dolog ez. 

Pázmány: Imádságos Kö'nyv. 16 
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Eusebius és Niceforus írják, hogy J erusálemben, Husvét-estvén nem 
vala lámpásba való olaj; min mikor a község fohászkodék, Narcissus 
püspök vizet hozata, s ezt megáldván, olajjá változtatá és a lámpásokba 
önté. Hasonló csuda történt sz. Gergely idejében, mint maga irja. 

Szent Jeromos is igy ir Vigilantius ellen. Az egész napkeleti 
anyaszentegyházban fényes nappal is gyertyákat gyujtanak, mikor az 
evangeliomat olvassák. Ezzel örömnek jeiét mutatják; holott Urunk 
is arra int, hogy ágyékunkat felövedzvén, égő lámpás legyen kezünk
ben, és a külső testi világosságnak jelével ama fénye~séget jelentsük, 
melyről szól sz. Dávid: Uram! ugymond, az én lábamnak fényes lám
pása a te igéd. 

Sz. Jeromos szavából megtannlók, mi végre szoktak a kereszté
nyek nappal gyertyát gyujtani az isteni szolgálatban. Mert ezzel inti 
az anyaszentegyház fiait, hogy belül égő s~eretettel, kivül fényes vilá
gossággal tündököljenek mind Isten, mind emberek előtt. Mert miké
pen a mi lstenünk emésztő tüz és világosság, ugy az ő fiainak követni 
kell az atyai nyomdokoka t, és azt gondolni szüntelen, hogy: a ki 
gonoszt cselekszik, sötétben cselekszik gonoszt, és gyülöli a világossá
got; mi pedig világosságnak fiai vagyunk, és tisztességesen kell jár
nunk, mint nappal szoktak járni az emberek. És miképen a vitézlő 
ember temetésében, felöltözött lovát előtte viszik: ezzel jelentvén, 
micsoda állapotban élt, a kit eltemetnek: ugy a keresztény ember 
teste előtt, mint világosságnak fiai előtt gyertyát viszünk. 

Harmadszor; Arany és ezüst szép edényeket csináltatunk az isteni 
szolgálatra, és ezeket oly becsületben tartjuk, hogy azokat az aposto
lok rendelése szerint, úgymond, sz. Kelemen, senkinek sem szabad az 
isteni szalgálaton kivül egyéb szükségére fordítani; sőt a mint Nazianzi 
sz. Gergely mondja, ezeket illetni sem szabad másnak az egyházi embe
beren kivül. És a mint aranyszáj u sz. János ir ja, J uliánus császár 
atyjafia, a szent edényeket megilletvén, ugy megvereték Istentől, mint 
a kik az Ur szekrényét mód nélkül nézék, és a férgektől megemész
teték. 

Ezen nem csodálkozhatik, a ki meggondolja, mint bünteté Isten 
Boldizsár királyt, ki az egyházi edényeket asztalának szolgálatjára 
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fordítá. (Ddn. 5, 1.) És igen szépen bizonyitja Damascusi sz. ,János 
(Krón. IL 61.) Oza példájából, hogy az isteni szalgálatra készitett edé
nyeket nem szabad mindenkinek illetni, még kevésbbé külső dolgokra 
használni, kivéve keresztény rabok váltságára: mint Akáciusról írja 
Niceforus hogy az egyházi gazdagsá.got, arany és ezüst edényeket, mind 
a szegények váltságára költé. 

Mily drága kelyhek voltak pedig régen az egyházakban, kitetszik 
abból, hogy mikor Juliánus a keresztények templomait fosztogatná 
az ő hadnagya látván a számtalan gazdag edényeket, azt ~iáltá: Ime, 
mily szép edényekben szalgálnak a Mária Fiának! De az Isten mind
járt meg is veré az egyházfosztogató Juliánust undok nyavalyával. 

Sz. Ágoston a.zt írja, hogy Diocletiánus idejében a szentegyházak
ban sok arany és ezüst kelyhet találtak. 

Igen könnyen eszökbe vehetik ezekből nem csak az egyházi 
emberek, mint kelljen tisztelni az Isten házának ékességét: de a 
káromló világifiak is, mily méltatlanul szidalmazzák az isteni szalgá
latnak gazdagságát. 

Negyedszer: Noha nagyobbrészt az egyházi emberek fekete, mint
egy gyász-ruhában járnak templomon kivül; mert az ő tisztök nem 
nevetés és vigasság, hanem bünök siratása: ele mikor templomban van
nak, drága öltözetet vesznek magokra, áldozathoz készülvén. 

Ezeket az öltözeteket oly becsületben tartották a régi jámborok, 
hogy, a mint írja szent Kelemen, nem volt szabad ezeket egyéb szük
ségre fordítani, hanem mikor elkoptak, meg kellett égetni ; s a mint 
J ustiniánus császár irva hagyta, nem volt szabad még zálogul seni venni, 
nemhogy megvenni; kivéve ha rabok ~áltságaért és szegények táp
lálásaért adták zálogba. Azért mivel Czirillns püspök rabok vált
ságaért eladta az egyházi öltözeteket, (melyeket a hivek meg
ismertek vala némely asszonyokon,) felette nagy üldözést szenvede 
ugy, hogy azért őt Akácius: püspökségéből is kiüzeté egy ideig. J ero
mos, Beda és több régi doctorok emlékeznek ezen papi öltöző ruhákróL 

Sok szép okát adja ezeknek az öltözeteknek Jeromos, imigyen 
írván: Ezzel jelentjük, ugymond, hogy nem közönséges és rongyos 
ruhában, hanem tiszta öltözettel és lelkiism ei et tel kell az U r szolgá"' 
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latjához járulnunk; mint régen a Mózes törvényében a papok szép 
öltözetben áldoztak. (Móz. II, 28, 3. és 31, 10.) 

Mit jelezzen pedig a papi öltözetnek mindenik része, bő beszéd
del megirták ezelőtt nyolczszáz esztendővel: Rabanus Amalarius 
Incze. 

Amely öltözettel fejét befödi a pap, az amiktusnak hivatik, és 
jelzi Üdvözítőnkben az isteni természetnek emberi gyarlósággal való 
befödözését, és ama födelet, melylyel a zsidók, csufolván Urunkat, szent 
orczáját befödözék, kérdezvén tőle, ki csapdossa őt? 

A fehér ing (deákul alba) nemcsak ama fehér ruhát jelenti, 
melybe öltöztették Urunkat; de azt is, hogy tiszta és fehér öltözetben 
kell lelkünknek Isten elé, az ő sz. oltárához járulni. Ezt a fehér 
öltözetet hozzánk övedzzük: melylyeljelentjük nemcsak hogy szorgal
matosan kell őriznünk, és hozzánk foglalnunk az ártatlan és tiszta 
életet, de azt is, hogy felövedzzük és megszoritsuk ágyékunkat. 

Ezután a stólát veszszük nyakunk köré, mely vagy aranyból 
vagyon szőve : minemü vala, a melyet Konstantinus ada Makárius püs
pöknek vagy selyemből. Ezzel jelentetik a Krisztus gyönyörüséges 
igája, melyet nyakunkra vettünk; miképen Ü dvözitőnk mi érettünk a 
törvény igája alá veté magát. Ezt pedig a mellünkön keresztbe kötve 
hordozzuk. Ezzel int minket az anyaszentegyház, hogy a mi Urunk 
keresztjének emlékezete mindenkor eszünkben forogjon. 

A manipulus (kéztörlő), mely a papnak bal kezén vagyon, arra 
tanit, hogy kezünk és cselekedetünk kötve legyenek a gonoszra; miké
pen Üdvözitőnk k~ze megkötteték érettünk. 

Végre a kaznla (miseruha) eszünkbe juttatja Üdvözítőnknekbár
sony ruháját, melybe öltözteték őt, csufolván a zsidók. És ezáltal int 
az anyaszentegyház, hogy a szeretetnek szép öltözetét reánk vegyük, 
ha kedvesen akarnnk szolgálni Istennek. 

Ötödször és utoljára: A pap, mikor misét mond, gyakran térdet 
hajt, megcsókolja az oltárt és a könyvet, kezeit kiterjeszti stb., mely 
rendtartások nagy ré!>ze ar. apostolok szokásából véteték, mint a sr. 
p,~ter, sz. Jakab. sz. Márk, sz. Vazul aranyszáju sz. János és Nazianzi 
Hz. G-ergely misemonnó könyveikből kitetszik melyek nem csak 
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mi nálunk, de a tőlünk elszakadt görögöknél is elejétől fogva megtar
tattak és most is tartatnak. 

Mi okon cselekszi pedig ezt az egyházi ember, igy magyarázza 
sz. Ágosto!).: , Midőn imádkozunk, tagjainkkal azt cselekeszszük, a mi 
a könyörgökhöz illik; midőn letérdelünk, 'karjainkat kiterjesztjük; 
noha az Isten tudja belső érzelmink et,. s nem szorult ezen külső jelekre: 
azért· teszszük, hogy ezek által minmagunkat az alázatos és buzgó 
imádságra felinditsuk. És én, ugymond, át nem látom, hogy tehetnők a 
test ezen mozgásait a nélkül, hogy lelkünk mozgáaa ezeket meg ne 
előzze. És a nélkül, hogy ezeket láthatólag cselekedvén, bennünk a 
belső áhitat is ne .öregbednék. « 

II. 

A szent mise, 
a mint a:1:t a pap mondja. 

A pap lemen't'én az oltdrlépcsőhöz, elkezdi a szent 
mt'sét, neki a nép nevében az oltárszolga (m'll'nt'ster) fel,el. 

Atyának t és Fiúnak t és Szentlélek t Istennek 
nevében. Amen. 

Pap. Bemegyek az Isten oltárához. 
Nép neveben a mt'rtüster. Az istenhez, ki megvidá.., 

mitja ifjuságomat. 
P. I tél j meg engem, U ram! és határozd el ügye

met· az istentelen nemzetség ellen, a gonosz és álnok 
em bertől ments meg engem. 

JJ. Mert te vagy az Isten, az én erősségem. Miért 
vetettél 1neg engem? és miért járok szomoruan, midőn 
az ellenség engem sanyargat? 
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P. Bocsásd ki világosságodat és igazságodat, azok 
elvezetnek engem, és elvisznek a te szent hegyedre és 
hajlékidlJa. . 

.JI. Es bemegyek az Isten oltárához, az Istenhez, 
ki niegvidámitja ifjuságomat. 

P. Hálát adok neked a czittarán oh Isten, én Iste
nem! Miért vagy szomoru, én lelkem? és miért hábor
gatsz engem? 

M. Bizzál az Istenben, mert még hálát fogok adni 
neki, ő orezárn szabaditója és én Istenem. 

P Dicsőség az Atyának és Fiunak és Szentlé
lek Istennek! 

M Miképen kezdetben vala, Inost és mindenkoron 
és mindörökön örökké. Amen. 

P. Ben1egyek az Isten oltárához. 
31. Az Istenhez, ki megvidámitja ifjuságomat. 

l . . . 

P! Segedelmünk van az Ur nevében. 
--~.ll. Ki az eget és földet teremtette. 
P. Gyónom amindenható Istennek, amindenkoron 

szeplőtelen szüz Máriának, sz. Mihály arkangyalnak, 
keresztelő szent Jánosnak, sz. Péter és Pál apostolok
nak és Isten minden Szenteinek, és nektek atyámfiai! 
mert fölötte vétkeztem gonosz gondola~ommal, szóm
mal, szándékommal és cselekedetimmeL En vétkem! én 
vétkem! én igen nagy vétkem! - Kérem azért a Inin
denkoron szeplőtelen szüz Máriát, sz. Mihály arkan
gyalt, keresztelő sz. Jánost, sz. Péter és Pál aposto
lokat és Istennek minden Szenteit, és titeket atyám
fiai! hogy imádjátok a mi Urunkat Istenünket énéret
tein. Amen. 
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P. Irgalmazzon neked a mindenható Isten, és meg
bocsátván büneidet, vezessen az örök életre. 

P. Amen. 
1l1. Gyónom a mindenható Istennek stb. (azou 

k1Uönúséggel, hogy e helyett: és "nektek atyámfiai!" 
mondatik: "és neked, lelki atyám!") 

P. Irgalmazzon nektek a mindenható Isten, és 
tn eg bocsátván büneiteket, vezessen titeket az örök életre. 

M. Amen. 
P. ·v étkeinknek elengedését, feloldozását és boc~á

natát adja meg nekünk amindenható és irgalmas Ur. 
Jl1. Amen. 
P. Isten! ha te hozzánk fordúlsz, fölélesztesz 

minket. 
r 

M. Es a te néped örvendeni fog benned. 
P. }\1utasd meg, U ram, nekünk irgalmasságodat. 
_ll/. Es szabadításodat adjad nekünk. 
P. q ram! hallgasd n1eg könyörgésemet . 
.1l1. Es az én kiáltásom jusson elődbe. 
P .. Az U r veletek. 
M. A te lelkeddel is, 
A pap fölmegy az oltdrhoz, mond.ván: 
Könyörögjünk. Kérünk téged U ram, vedd el 

tőlünk gonoszságunkat, hogy a szentek szentébe tiszta 
szivvel bemenni méltók legyünk. Amen. 

Megcsókolja az oltárt, miközben mond:fa: 
Kérünk téged, Uram! ama Szenteknek, kiknek 

ereklyéi itt vannak, és minden szentek érdemei által, 
hogy elengedni méltóztassál minden büneimet. Atnen. 
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Szentháromsaig-vasárnapi, mi~e. 
Kezdetre. 

, 
Aidott legyen a Szentháron1ság és osztatlan egy-

ség! adjunk hálát neki, mert irgalmasságot cseleke-
dett velünk. . 

Zsoltár. Uram, mi Urunk! mely .csodálatos a te 
neved az egész földön. 

J?icsőség Atyának, és Fiunak stb. 
Aidott legyen stb. (a zsoltdrz"g). 

Kyrie eleison. 
P. U ram! irgalmazz nekünk. 
ilf. U ram! irgalmazz nekünk. 
P. U ram! . irgalmazz nekünk, 
M. Krisztus kegyelmezz nekünk. 
P. Krisztus kegyelmezz nekünk. 
M. Krisztus kegyelmezz nekünk. 
P. U ram ! irgalmazz nekünk. 
M. U ram! irgalmazz nekünk. 
P. U ram ! irgalmazz nekünk. 

G Jéria. 
Dicsőség a magasságban lstennek! és a földön 

békeség a jóakara tu embereknek! Dicsérünk téged, 
áldunk téged, imádunk téged, dicsőitünk téged. Hálát 
adunk neked a te nagy dicsőségedért, Ur Isten! 
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mennyei király! mindenható Atya Isten! Ur Jézus 
Krisztus! Egy szülött Fiú! U runk Istenünk! Isten 
Báránya! az Atyának fia! ki elveszeq a világ bűneit, 
irgalmazz nekünk; ki elveszed a világ bilneit, fogadd 
könyörgésünket. Ki az Atyának jobbján ülsz, ii·gal
Inazz Ininf~künk. Mert te egyedül szent Ur, egyedül 
vagy a legfönségesebb Jézus Krisztus! a Szeutiélek
kel együtt az Atya Isten dics6ségében. Atnen. 

P. Az U r veletek. 
.1tl. A te lelkeddel is. 

Az anyaszentegyház iml\dsága. 
(Collecta.) 

Könyörögjünk. Örök mindenható Ur Isten! ki 
szolgáidnak az igaz hit vallásában az örök Háronl
s:ig dicsőségét Inegisinerniök és fölség hatalmában az 
Egységet imádniok adtad: kérünk téged, hogy ugyan
azon hit erejével Ininden rossztól mindenkor oltal
Inaztassunk. A te sz en t Fiad, a mi U runk J é z us 
Krisztus által, ki teveled és a Szentlélekk~l egy 
Istenségben él és uralkodik mindörökön örökké . 

.Af. An1en. 
Leczke sz. Pál apostolnak a rómaiakhoz irt leve

léből. (11. rész.) · 
Oh Isten bölcseségének és tudományának mély

séges gazdagsága! mely megfoghatatlanok az ő i té
l etei és megvizsgálhatatlanok az ő utai! Mert ki 
ismerte át az U r értelmét? vagy ki volt az ő taná-

Pázmány : Imádságos Könyv. 17 
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csosa? vagy ki adott elsöbb neki, hogy visszaadas
sék annak? Mert tőle, és őáltala és őbenne van 

~ . 
nlinden. Oneki legyen dicsőség tnindörökké. Atnen. 

JJ. Hála Istennek. , 
Leczke után Graduale (Lépcső-ima). Aidott vagy 

te, k,i átlátod a mélységeket és a kerubokon ülsz. 
Aidott vagy, Uram, az ég erősségében és dicsé

retes, mindörökké. Alleluja! Alleluja! 
Al d ott vagy, U ram, Atyáink Istene és dicsére

tes mindörökké. Alleluja! 
A pap az oltár közepút meghajolva, könyörög, 

,mondván: 
Tisztítsd·· mPg szivemet és ajakimat mindenható 

Isten! ki lzaiás próféta ajkait égő szénnel megtisz
titád: úgy tiszti ts tn eg a te kegyes irgalmaddal 
engentet is, hogy szent evangéli01nodat méltán hir
.dethessenl. Az U r legyen szivemben és ajkamon, 
hogy evangéliomát méltán és illendően hirdesseni. 
Amen. 

Evangeliom. 
' P. Az U r veletek. 

M. A te lelkeddel is. 
P. t A szent evangeli01n ígéi Máté szerint. 
M. Dicsőség neked, U ram! 
Az időben mondá Jézus az ő tanítványainak: 

Minden hatalom nekem adatott mennyben és a föl
dön. Elmenvén tehát, tanítsatok minden nemzeteket, 
megkeresztelvén őket az Atyának és Fiúnak és 
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Szetitléleknek nevében; tanitván őket megtartani 
mind, a miket parancsoltam nektek; és ime én vele~ 
tek vagyok mindennap a világ végezetéig . 

.LY. Dicséret neked Krisztus! 
P. Az evangéliom-ot megcsókolván, mondja: Az 

evangéliom szavai által törpltessenek el bíl.neink. 

mtvallás (Credo). 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, menny
nek és fóldnek, n1inden látható és láthatatlan dol
goknak Teremtőjében, és az egy Ur Jézus Krisz
tusban, Isten egyszülött Fiában, ki az Atyától örök
től fogva született, Isten Istentől, világosság világos
ságtól, igaz Istentől igaz Isten, - ki született és 
nem alkottatott; ki egy mivoltu az Atyával, ki által 
mindenek alkottattak; ki érettünk emberekért és a 
mi üdvö~ségünkért leszállott mennyekből. (Itt tlrdet 
hajt.) Es megtestesült a Szentlélek által 
szűz Máriától, és emberré lett: Ponczius Pilá
tus alatt érettünk k~resztre is feszittetett, kinhalált 
szenvedett és eltemettetett; és har1nadnapon f~ltá
madott az irások szerint, és fólment mennyekbe, hol 
az Atyának jobbján ül: és ismét eljövend dicsőség
gel itélni eleveneket és holtakat, kinek országa nem 
ér véget. HiszPk Szentlélekben U runk- és éltetőnk
ben, ki az Atyától és Fithól származik, s az Atyá
val és Fiúval együtt imádtatik és dics()ittetik, ki a 
próféták által szólott. Hiszek egy szent, közönséges 
és apostoli anyaszentegyházat. Vallok egy keresztsé-
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get büneink bocsánatára, s várom a holtak feltáma
dását és jövendő örök életet. Amen. 

Fölajánlás (Oifertorinm). 

P) Az Lír veletek. 
JI) _A_ te lelkeddel is. , 
Kö·nyörögjünk. Aidott legyen az Atya Isten és 

az Isten egyszülött Fia és a Szentlélek, mert irgalmas
ságot cselekedett velünk. 

1?ölajdnlvdn az ostyát, nwnd;ja: 
Fogadd el szent Atya, örök Inindenható Isten! e 

szeplőtlen AldQzatot, melyt't én méltatlan szolgád föl
ajánlok neked, éW és igaz Istenrmnrk, számtalan bűnei
IDért, botlúsaimért és fogyatkozúsimért, s núnden keresz
tény hivPkért is, az élőkért és holtakért, hogy nekem 
és nekik üdvösségünkre váljék az örök életbt'n. A1nen. 

Bort töltvén a kehelybe s néhány csepp ·vizet, rnondja: 
Istf'n! ki az Pm beri ll-ny méltóságát csodálatosan 

alkottad és még csodálatosabban megujitottad; add, 
hogy P viz és bor titka által annak isteniségében része
süljünk, ki embt>riségünk részesévé lenni méltóztatott, 
.Jézus Krisztus, a te sze nt Fiad, a mi U runk, ki teve
led és a Szentlélekkel egyetembt'n és uralkodik mind
örökön örökké. _._--\men. 

Fölajdn~ja rt kelyhet 
Fölajánljuk neked, U ram! az iidvösség kelyhét, 

kérvén kegy~lmedet, hogy az isteni fölséged szine elé 
a mi és az egész világ üdvéért kellemes illattal emel
kedjék. Amen. 
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Az alázatosság szellem~ben és szivünk töredelmé-.__ 

ben fogadj el minket, U ram ! és olyan legyen ma áldo-
zatunk szined előtt, hogy az megnyerje tetszésedet, 
U runk Istenünk! 

J ő j el megszentelő, mindenható örök Isten! és áldd 
t meg ez áldozatot, niely a te szent neved dicsőségére 
készittetett. 

Kezeit rnosvdn, rnondja tt 25. zsoltdrt. 
Megmosom kezeimet az ártatlanokkal, és körülve

szem, U ram! a te oltárodat. 
Hogy halljam a dicséret szózatát, és elbeszéljem 

minden csodádat. 
U ram! szeretem a te házad ékességét és a te dicső

séged lakhelyét. 
Isten! ne veszítsd el az istentelenekkel az én lelke

met, és a vérszopó férfiakkal életemet. 
Kiknek kezeiben gonoszság vagyon, jobbkezök tele 

aj áncJékokkaL 
En pedig ártatlanságomban jártam; válts meg 

engem és irgalmazz nekern. 
Az én lábam egyenesen állott; a gyülekezetekben 

áldalak téged, Uram! 
Dicsőség Atyának és Fiúnak stb. 
Az oltdr közepén meghajolva mondja,: 
Fogadd el oh Szentháromság! ezen áldozatot, 

melyet fölajánlunk neked a mi Urunk Jézus Krisztus 
kínszenvedése-, föltámadása- és mennybemenetének 
emlékezetére, s a boldogságos és mindenkoron szepll:
tt>len szílz Mária, keresztelő sz. János, sz. Péter és P:íl 
apostolok, ezek és minden szentek tiszteletére: hogy 
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nekik tiszteletökre, nekiink pedig üdvösségünkre vál
jék; é~ ök érettünk esedezni Inéltóztassanak mennyek
ben, kikről megemlékezünk a földön. Ugyanazon mi 
U runk Jézus 'Krisztus által. Amen . 

. A néphez fordúl: Ora te fratres. 
Imádkozzatok, atyámfiai! hogy az én és a ti 

áldozatotok kedves legyen Istennél, a mindenható 
Atyánál. , 

1.lf. Fogadja el az Ur kezeidből ezen áldozatot, az 
() nevének dicséretére és dicsőségére, a Ini és az egész 
anyaszentegyház üdvösségére. 

Csendes ima (Seereta). 
,Kérünk téged, U runk Istenünk! szeutelel meg e 

fölajánlott áldozatot szent neved segélyül hivása által, 
s tégy minket általa magadnak örök és tökéletes 'áldo
zattá. A te sz en t Fiad, a mi U runk Jézus Krisztus 
által, ki teveled és a Szentlélekkel egyetemben él és 
uralkodik . . . . (Itt a pap lőlemeli hangjdt mondvdn :) 

P. Mindörökön örökké. 
1Jf. Amen. , 
P. Az U r veletek. 
1Jf. A te lelkeddel is . 

. P.- Föl a szivekkel! 
JJI. Emeljük az U r hoz. 
P. Adjunk hálát a mi U runknak Istenünknek. 
J/. Méltó és igazságos. 
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Prefáezió. 
Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös: hogy 

mi neked mindenkor és mindenütt hálát adjunk~ szent
séges Urunk, núndenható Atya, örök Isten! ki egy
s~ülött Fiaddal és a Szentlélekkel egy Isten és egy 
U r vagy; nem ugyan a személy egységére, de az egy 
állany hárornságára nézve. Mert a mit dicsőségedről 
kijelentésed szerint hiszünk, ugyanazt tartjuk Fiad
ról, ugyanazt a Szentlélekről, minden elválasztó külön
böztetés nélkül; hogy az igaz és örök Istenséget vallván, 
mind a személyekben a saj~itság, mind a lényegben az 
egység, mind a fölségben az egyenlőség imádtassék. 
Melyet dicsérnek az angyalok és az arkangyalok, a 
kerubok és szeráfok, kik ne1n sziinnek naponkint egy 
szóval kiáltani, mondvcin: 

Szent, szent, szent a seregek U ra Istene; Teljes 
a,z ég föld a te ,dicsőségeddel! Rosanna a magasságban! 
Aldott, ki az Ur nevében jő! Rosanna a magasságban! 

Csendes mise (Kánon. *) 

Téged azért, legkegyelmesebb Atya! a te szent 
:Fi~d, a mi Urunk Jézus Krisztus által alázatosan 
kérünk, és. könyörgünk: hogy kegyesen vedd és áldd 
. meg ezen ajándékokat t, e szent és tiszta áldozato-

*) Csendes misének mondjuk a sz. mise ezen a ,Pat-er nosterc-ig 
terjedő részét, mert ezt a pap mindig halk - csendes hangon 
mondja. 
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kat t, melyeket neked fölajánlunk a te katholika 
anyaszentegyházadért, méltóztassál azt békeségben 
f'önt~rtani, megőrizni, egyesiteni és kormányozni az 
egész föld kerekségén: a te szolgáddal N. pápánkkal, 
N. püspökünkkel, N. apostoli királyunkkal, és a 
katholika és apostoli hitnek minden igazhítü vallói- és 
tisztelőivel együtt. 

Emlékezés az élőkről. 

Emlékezzél meg, U ram! a te szolgáidról és a szol
gálóidról (#t gondolj azon élőkre, kikert a mai szent 
m~'se'ben különösen akarsz z'nzádkoznz], és minden 
jelenvalókról, kiknek hite és ájtatossága tudva van 
·előtted, kikért fölajánljuk, vagy kik neked fölajánlják 
a dicséret ezen áldozatát önmagokért és minden hoz
zájok tartozókért, lelkök váltságáért, üdvösségök és 
boldogságuk reményeért, és kik neked, örök, élő s 
valóságos Istennek tett fogadásaikat teljesítik. 

Egyességben a szentekkel, tisztelettel emlékezünk 
főleg a dicsőséges és mindenkoron szeplőtelen szüz 
Máriáról, a Ini U runk és Istenünk, Jézus Krisztus 
anyjáról, valamint a te boldog apostolaid- és vérta
nuidról is, Péter és Pálról, András-, Jakab-, János-, 
Tamás-, J aka b-, Fülöp-, Berta1an-, Máté-, Simon- és 
Tádéról, Linus-, Kilit-, Kelemen-, Xistus-, Kornél-, 
Cyprián-, Lőrincz-, Krizogon-, J án os- és Pálról Kozma
és Demjénről, és minden szenteidről, kiknek érde
meit és esedezéseit tekintve, engedd, hogy pártfogá-
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sod sPgélyével mindPnben gyámolittassunk. Ugyan
azon nlÍ U runk J é z us Krisztus által. Amen. 

Szolg:iidnak tPhát, valamint Pgész népednek ezen 
áldozatát, kérünk, Cran1 ~ fogadd kegyesen, intézd el 
békében napjainkat, s add, hogy az örök kárhozat
tM n1egnwntetvén, választottaid serflgébe számláltas
sunk. A mi lJ runk .T é z us Krisztus által. Amen. 

Mely áldozatot, oh Isten! n1éltóztassál minden
hen t :Udottá, neked t .ajánlottá, általad t hely
benhagyottá, észszerüvé t és kedvessé t tenni: hogy 
számunkra a Ini Urunk Jézus, a te legkedvesebb 
Fiad testévé és vérévé váljék. 

Kezeibe veszi a kenveret. 
ol 

Ki egy nappal szenvedése előtt a kenyeret szeut 
és tisztelteljes kezeibe vévén, és szemeit az égr.e 
telwzzád, mindenha.tó Atyjához emelvén, és neked 
háhit adván, azt megáldá t, megtöré és tanitványi
nak adá, mondván: Y f'gyétek, és egyetek ebből 
mindnyájan: 

llert ez az én t.estem. 
Itt a pap az Úr testét fölmutatja, azutáu a kely

het kezez'be veszi, rnondván: 
Hasonlóképen miután vacsorála, vévén a drága 

kelyhet is az ő szent és tiszteletes kezeibe, s neked 
ismét hálát adván, azt nwgáldá t és tanítványinak 
adá, mondván: V egyétek, és igyatok abból mind .. 

' . nyaJan: 

Pázmány; Imádságos Könyv. 18 
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... 

Mert ez az én véremnek kelyhe az uj és örök 
szövetségben, a hit titka, me ly értetek· és sokakért 

kiontatik a btinök bocsánatára. 
Ezt valahányszor t~szit~k, az ~n ~tnlékezetetnre 

cselekedjétek. 
Itt felmutatja a kelyhet. 

Urfelm•tatás után. 
Azért U ram! n1eg~n1lék~zv?n tni, a. te szolgáid, 

valaniint a te szent néped is, ugyanazon sz~nt Fiad
nak, Krisztus l) runknak 1nind boldogi tó kinszenve
déséről, mind halottaiból l~tt feltátna.dásáról, ugy
s·zint<• dicsőséges Inennybe menetéről is, betuntatunk 
szent Fölségednek a te ajAndékidból és admnAnyod
hól tiszta áldozatot t, szent áldozatot t, szeplőtelen 
áldozatot t, az örök élet t szent k(-'nyerét és az 
örök üdvösség t kelyhét. · 

Melyekrt> kegyelmes és vidá1n tekintettel nézni, 
s azokat. ke(lvesen fogadni nuqtóztassúl, 1nint ke~ve
sPn Inéltóztatt~l fogadni a. te jámbor szolg:id, 1\._hel 
ajándékát, és Abrahám, ősatyú,nk áldozatát, és nwlyet 
neked főpapod, Melkizedek fólaj~ínlott, a szent és 
szeplőtelen áldozatot. 

Alázattal kérünk téged, mindenható Isten! paran
esold ezeket szent angyalod kezein n1agas oltárodra 
isteni· Fölséged színe elé · vitetni, hogy Inindnyájan, 
kik ezen oltárról részesülve (megcsóko(fa az oltárt). 
a te Fiadnak szentséges testét t és vérét t tnagunk-
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hoz veszszük, 1ninden mennyei áldással t és malaszt
tal elte l j ünk. U gyanazo'n mi U rurik J é z us Krisztus 
által. Amen. 

Emlékezés a holtakról. 
E1nlékezzél G rmn ~ N. ~. szolgáidról és szolgálóid

ról is, kik előttünk a hit jelével kimúltak, és a béke 
álmát aluszszák. (itt könyörögj azon megholtakirt, kiket 
leülönösen akarsz o.J szent rnu·.·w által lsten z'rgalmába 
ajánlani.) Nekik U rmn ~ é~ Krisztuslmn núnden el
hunytaknak eng<'oj, k(~rünk enyhületet, világosságot 
és nyugodahnat. .A.1nen. 

N ek ünk is a te bűnö~ szolgáidnak, kik künyörü~ 
l l k , , l. , l'' k , J , , l , . ., eÜ'l so asagau~tn rPmeny un , nw toztassa IH'llll reszt 
é~ helyet adni a te szent apostolaidnak ~ vértanúid, 
Júnos, István, Mátyás, Bat·nahás, Ig~I<tez, Sándor, 
l\{arezellin, Péter, Feli('ita~, Perpetua, A.gota, Lucza, 
.Agnes, Cziczelle, XPszt<· é~ mind<>n szentei(l t{u·sasá~ 
g<tLan: kik küz/• minket, tH'lll 1nint érdemiink jutal
Jnazója, haneni niint hoesánat osztogatója, f(1_2:adj lw, 
kérünk· a uli C nmk J<~zu~ Krisztus <ll taL 

' 

Ki által, C nun, minden jót teremtesz ·r, meg-
~~entelsz. t, éltd~z t, nwgálda~z t, é~ adsz nt-künk. 
O t általa, i) ·r n•lt•, és ő t lH'nne (Hlatik neked, 
Inindenható .A.tya t l:st('n, a Szt>ntlélekkel t egye
teinben Inind<·n tisztelet (·~ dicsőség. 

P. Mindörökün (h·ökké. 
Jf. .1t1n en. 
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Az IJr lmáds~a. 

P. Könyörögjünk. C dvös parancsok által intet
vén, és isteni tanitás által oktattatván, bátorkodunk 
mondani: 

Mi Atyánk! ki vagy mennyekben stb. 
JJ!. De szabadits meg a gonosztól. 
P. Amen. 
Szabadi ts In eg Ininket, kérünk, U ram! minden 

elmult, jelen és jövő rossztól, s a boldogságos, dicső 
és mindenkoron szííz Máriának, Istf:'n anyjának, Pétf:'r, 
Pál és András apostolidnak és 1ninden szenteknek 
esedezésére, adj kegyesen békét napjainkban, hogy ir
galmad segitségével támogattatván, szabadok legyünk 
mindenkor a bííntől, és mentek 1ninden háborgatás
tól. Ugyanazon szeut Fiad, a mi Urunk Jézus Krisz
tus Mtal, ki tevt>led és a SzPntlélekkel egyetf:'mben 
él és uralkodik. 

P. Mindörökön örökké. 
M. Amen. 

l 

P. Az C r békessége t legyen t mindenkor t 
veletek. 

Jf. A te lelkeddel is. 
A pap a szent ostya egy részecskf(iit a kehelybe ~jti 

mondvdn .~ 

Ezen összeelegyitése és megszentelése a mi U runk 
Jézus Krisztus testének és vérének, váljék Ininek ünk, 
kik azt magunkhoz vesszük, örök életre. Amen. 
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Agnus Dei. 
Isten Báránya! ki elveszed a világ bií.neit, irgal

mazz minekünk. 
Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit, irgal

mazz minekünk. 
Isten Báránya! ki elveszed a világ bií.neit, adj 

nekünk békeséget. 
U ram Jézus Krisztus! ki apostolidnak mondot

tad: Békeséget hagyok nektek, az én békeségemet 
admn nektek, ne tekintsd. az én büneimet, hanem 
anyaszentegyházad hitét, és méltóztassál azt akara
tod ·szerint békeségben és egységben föntartani, ki 
mint Isten élsz és uralkodol mindörökön örökké. 
Amen. U ram J é z us Krisztus ~ é W Istennek Fia! ki 
az Atya akaratából a Szenlélek együttinunkálásával 
halálod által a világnak életet adtál; szabaeli ts nu' g 
engem e szentséges tested és véred által minden 
bünömtől és minden rossztól, és add, hogy paran
csaidhoz mindenkor híven ragaszkodjmn, és tőled 
elszakadni soha ne engedj. Ki ugyanazon Atyával 
és Szentlélekkel egy Istenségben élsz és uralkodol 
Ininelörökön örökké. Amen. 

U ram Jézus Krisztus! a te sze nt tested vétele, 
n1elyben én méltatlan most (ha ne1n áldozol, mondd 
lelkiképen) részesülni bátorkodmn, ne váljék itéh'
temre és kárhozatomra; hanem kegyességNI szerint 
h~gyen az testem és lelkem oltalmAra és orvosl:isára. 
Ki az Atvával és Szentlélekkel Pgv Istenséglwn <:li-iz .. , (,__ . (.__. 

é~ uralkodol Ininelörökön örökké. Amen. 
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A.z Ur testet kezeibe veszi a pap, mondván : V eszem 
a n1ennyei kenyeret, és az U r nf'vét segitségül hivmn . 

.. Jfellet vervén) hdromszor uwndja: 
Uram! nem vagyok méltó, hogy bejöj hajlékmnba, 

hanem csak egy szóval mondjad, és meggyógyul az 
én lelkem. 

A mi U runk Jézus Krisztus sze nt teste 6rizz(' 
n1eg az én lelke1net örök életre. A1nen. (.Llfagálwz 
veszi az Ur szent testét.) 

Mit adjak vissza az e rnak Inindazokért, Iniket 
nPkein adott? veszem az üdvösség kelyhét, és az Ur 
nevét segitségül hivmn. Dicsérvf' hivmn segitségül az 
Frat, és elleneimtől nwnt leszPk. 

l~. Ini lJ runk J é z us Krisztus sze nt vére 6 ri zze 
1neg az én lelkemet az örök életrP. A1nen. (.Lllagához 
veszi az Ur 8.zent vértifJ 

Ain it szájjal vettünk, U rmn; azt tiszta léh•kkPl 
fogadjuk, és az idPigl('tws admnúny v:Ujék ürökkévaló 
gyógyszerünkké. 

Tested, Urmn; nwlyet Inag:unhoz vettem, és 
véred, 1nelvet ittmn, legven örökké lwnsÖ1nben; és ._, L_,._, 

add, hogy a gonoszság szenny<' töhhé ne Inaradjon 
benne1n, kit a tiszta és szent kegyeleinszerek nleg
ujitottak. Ki élsz és uralkodol núndörökön örökké. 
Amen. 

Áldozás után. 
' Aidjuk az ég U rá t és 1ninden él()k előtt adjunk 

hálát neki, , Inert irgalmasságot cselekedett velünk. 
P. Az U r veletek. 
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;.l/. A te lelkeddel is. 
P. Könyörögjünk. Váljék, Urunk, Istenünk! 

e szentség vétde s az örök Szenth:íroms:ig és oszt
hatlan Egység vallása a mi lelkünk és testünk üdvös
ségér<'. A te sze nt Fiad, a nli C runk J é z us Krisztus 
által, ki teveled és a Szentlélekkel egyeteinben él 
és uralkodik núndörökön örükké. 

M. Amen. 
P. Az Ur veletek. 
JI. A te lelkeddel Is. 
P. Menjetek, vége a· misének. (I te nnssa est.} 
.Jf. Hála Istennek. 
P. Nyerje In eg tetszésedet, oh Szentháron1ság! 

az én szolgálatom teljesitésf'; és add, hogy ez áldo
zat, Inelyet isteni Fölséged szine előtt én méltatlan 
fölajánlottain, neked ke<lves legyen, nekein pedig és 
mindazoknak, kikért azt hennltattam, irgahnad :lltal 

'-·· 

engesztelést szerezzen. ..A uli C runk J é z us Krisztms 
által. .... L\.n1en. 

V égáldáskor. 
' ' 

P. .AJdjon Ineg titf'ket a núndenható .A.tya t, 
Fiu t és Szentlélek t Isten . 

.. ll. An1en. 

Az utols6 evangeliom. 

P. Az Ur veletek. 
1W. A te lelkeddel is. 
P. t Szent J án os evangeliumának kezdete. 
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J/. Dicsőség neked U ram~ 
P. Ke z d e t b e n vala az Ige, és az Ige lstennél 

vala, és Isten vala az ige. Ez vala kezdetben az 
Istennél. Mindenek () általa lettek, és nála nélkül 

" semuli nem lett, ami lett. Obenne vala az élet, és 
az élet vala az einberek vihígossága és a világosság 
a sötétségben világoskodék, de a sötétség azt fel nen1 
fogta. V ala egy ember Istentől küldetve, kinek J án os 
vala neve. Ez bizonyságul jött, hogy bizonyságot 
tegyen a világosságról, hogy nlindnyájan higyenek () 
általa. N ein vala ő a világosság, hanem hogy bizony
ságot tegyen a világosságról. Igaz világosság vala 
ez, mely megvilágosit minden, e világra jövő embert. 
E világon vala és a világ őáltala lett, és a világ ()t 
meg nein isiueré. Tulajdonába jöve, de övéi be ne1n 
fogadák őt. v,.-aiaruennyien pedig befogadák őt, hatal
mat ada nekik, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, 
kik az () nevében hisznek, kik nem a vérből, setn 
a tPst ösztönéből, sem a férfiu akaratából, hanem az 

' Istentől szü.lPttek. Es az Ige tesfté lőn (itt térdet kell 
hajtani) és miköztünk lakozék. Es láttuk az ő dicső
ségét, mint az Atya egyetlenegy szülöttének dicsősé.:. 
gét, telve malaszttal és igazsággal. 

M. Hála lstennek ~ 
A pap fölvevén a kelyhet_, bentegy a sekrestye'be, 

uwndván sz. Am,brus és Agoston hálaénekét (lásd 
92. l.) vagy egyéb az egyháztól rendelt hálaimákat 
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OTODIK RESZ. 

Az olvasóról és a hármnszori csenditésröl. 

Csufolják az ujitók az olvasót, és azt, ki skorpió-tojásnak, ki 
egyébnek nevezi; sőt némelyek török találmánynak mondják, mert 
a töröknek olvasója vagyon. 

De mi erre azt mondjuk, amit Tertulliánus hasonló dologban: 
Ha olyat tanítunk, - ugymond, - amit a poéták, vagy egyéb böl
csek hirdettek, ugymint a más világon a gonoszok kínját, a jóknak 
vigasságát: csufol tok, mintha ezeket tőletek kaptuk volna. Magatok, 
ti loptátok ezeket mi tőlünk; és mint a majmok követik az emberi 
cselekedeteket, ugy a hamisság a:r, igazságnak árnyékát keresi. Ha 
semmiben nem kell hasonlatosságunknak lenni a pogányokkal, ala
mizsnát se adjunk, templomot se építsünk, stb. 

Aki meggondolja, mi a keresr.tények olvasója, semmit abban 
méltán nem kárhoztathat. 

Az olvasó vagy rózsafüzér, korona, nem egyéb, mint a szeplő

telen szüz dicsőítésére imádságokból kötött koszorn, melyen a 
:Miatyánk, Üdvözlet és Hiszekegyisten mint megannyi rór.sa válta
kozik. A Miatyánkot nem mondjnk Boldog-Asszonynak, hanem 
Istennek; kivánván, hogy miképen az angyalok be swkták Isten 
előtt mutatni könyörgéseinket, ugy Bol<log-Asszony ke:r,e által Isten 
elébe vitessék imádságunk. 

Hogy peuig az olvasóban ugyanazon imádságokat gyakran és 
sokszor mondjuk, nem méltó szidalomra; tudjuk, hogy Krisztns 
ugyanazon imádságot háromszor mondá a kertben. Dániel min<len
nap háromszor könyörög vala (Ddnt"el 6, 10). A zsidók nyolczsr.or 

Pázmány: Imádságos Kö"nyv. 19 
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(Nehem, 9, 3.). Az angyalok is szüntelen kiáltják Istennek, hogy szent, 
szent, szent a seregek Istene. A babiloniai kemenczében az ifjak, sz. 
Dávid a zsoltárnak 118. részében, számtalanszor ugyanazon imádságot 
mondják. Urunk is a törvénykiváná özvegy asszony, és a kenyérkérő 
szomszéd példájával, kik gyakran ugyanazt kérik vala, arra tanit, 
hogy ugyanazon imádságot gyakran mondjuk. Sőt mikor azt paran
csolá, hogy szüntelen imádkozzunk, és előnkbe adván, mit kelljen 
imádkoznunk, azt mondá, hogy a Miatyánkot mondjuk: kétség nélkül 
azt parancsolá, hogy gyakran azon imádságot mondjuk. 

Igen szépen mondja tehát Lactantius, hogy ha isteni szolgálat, 
egyszer imádkozni: nincs oka, miért változnék babonává a gyakori 
könyörgés. N em de a szolgák, kik gyakrabban forgolódnak urok szolgá
latában, nem kedvesebbek-e? 

Krisztus nem is tiltá, hogy gyakran ugyanazon imádságot ne 
mondjuk; hanem csak azt tiltá Ol1dt. 6. 7.), hogy ugy ne nyujtsuk 
hosszan imádságunkat, mint a pogányok: kiknek szájok mozog, de 
szivök távol vagyon; és azt vélik, a mint Kálvin is magyarázza, hogy 
az Istentől szinte mÜHl az emberektől, szószaporitással nyerhetünk 
valamit; holott egy ájtatos fohászkodás hasznosb Isten előtt, hogysem 
a napestig való sr.ájmozgatás belső ájtatosság nélkül: noha mikor a 
bő imádsággal egyiitt belső figyelmetességünk is vagyon, hasznosb a 
bő imádság. 

Hogy pedig szám szerint ennyi Miatyánkot és Üdvözlégy Máriát 
mondunk, és hogy erről a számról nyughatatlan elménk el ne felejt
kezzék, golyóbisokon megszámláljuk: abban sincs semmi bübájosság. 
)!ert efféle számot bizonyos okokért szaktak a hivek megtartani ; mely 
által Urunknak csodálatos cHelekedetei adatnak előnkbe, mint ezen
nel megmondom. És elejétől fogva szakott dolog volt a hivek között, 
hogy bizonyos szcím u imádságokra köteleznék magokat. Sz. Bertalan 
apostolról irja Abdiá!'l, hogy mindennap százszor imádkozott. Maká
riusról Paliádi us, hogy núndennap negyven imádságot mondott. Remete 
sz. Pálról pedig igy ir a Tripartita: Historia Sz. Pál, mintegy minden
napi ad<) gyanánt naponkint háromszáz imádságot mond vala. És, hogy 
d ne vétse a számot, háromszáz követ válogat vala, és mind.en imád-
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ság után egy követ vet vala kebelébe; mikor pedig mind behányta 
volna a köveket, eszébe veszi vala, hogy kitöltötte számát imád
ságainak. 

J óliehet pedig az egész olvasó tizenöt Miatyánkot és másfélszáz 
üdvözletet foglal magában: mindazáltal közönségesen három részre 
szoktuk osztani, és csak a harmadik részét füzni egy olvasóba, mely
ben öt Miatyánk és ötven Üdvözlet vagyon. 

Ennek a számnak az ájtatos keresztények sok okát adják. De 
főképen azt, hogy az öt Miatyánk jelzi és eszünkbe juttatja Üdvözi
tőnknek öt mélységes sz. sebét. A Miatyánk után va~ó tiz Üdvözlet 
az Istennek tiz parancsolatját. Az Üdvözlet pedig mindenestől ötven, 
mely bizonyos szám eszünkbe juttatja amaz ó-testamentomi örvende
tes ötvenedik jubileumi esztendőt, melyben a földnek minden terhe 
megszünik vala, és jó reménységre indit, hogy mi is a boldog Szüznek 
imádsága által, Istennek jóvoltából megmenekedjünk büneinknek 
sulyos terhétől. Az utolsó három Üdvözlet eszünkbe juttatja ama 
három kemény vas szeget, mely Urunk kezét és lábát szakgatta a 
keresztfán, mely keresztet jelzi a korona végére függesztett kereszt. 

De ebben a számban nem illik felette mély titkokat vizsgálnunk; 
mert miképen az olvasó-mondásban ezt a számot választá sz. Domon
kos, mikor az újonnan támadt albigensi eretnekek ellen, az eretneksé
get rontó B. Szüznek becsületét öregbiteni akará; szinte ugy nagyobb 
vagy kisebb számot is választhatott volna. 

Igy látjuk most is, hogy némely olvasóban nem ötvenhárom 
Üdvözlet vagyon, hanem hetvenhárom: mert némelyek azt vélvén, 
hogy szüz Mária 63 esztendeig élt, teljes életének emlékezetére 63 
Üdvözletet mondanak, némely olvasóban 70 Üdvözlet vagyon, Boldog
Asszony hét örömének és hét fájdalmának emlékezetére. 

Azért nem szükség, hogy az olvasóban való számok jelentését 
felettébb vizsgáljuk; hanem azt kell eszünkbe vennünk, hogy két jó 
oka vagyon, melyért a hivek az olvasót kezdék mondani. 

Első: Mert Ü dvözitőnk számtalanszor int a gyakori könyörgésre; 
de az emberi gyarlóság és a világi dolgokban elmerült elme nehezen 
szenvedi, hogy gyákran imádkozzunk. Sőt mikor imádsághor. ker.rlünk 
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is, akármoly rövid és kicsiny időt felette hosszunak i tél; annyira, 
hogy ha félfertály óráig házában letérdepelvén, imádkozik, ugy tet
szik, mintha egész óráig imádkozott volna. Mivel azért a rövid imád
ság is hosszunak szokott tetszeni: a keresztények, hogy magukat meg 
ne csalnák, hanem S:il. Pál intése szerint, (Kor. l. 9, 8.) bővelkedjenek 
a jócselekedetben, ugyan adó gyanánt kötelezék magukat, hogy bizo
nyos időkben bizonyos számu imádsággal tisztelik az Istent. 

Második; ·Mert a kik könyvből nem imádkozhatnak, azoknak 
mintegy imádságos könyvük az olvasó, melyből a mi Ü dvözitőnk, és a 
keresztény tudománynak főczikkei, mint egy irt könyvből, eszökbe 
jutnak. 

Harmadik: Mert a B. Szüz dicsőítésére és pártfogásának kiesz
közlésére nincsen a sz. olvasónál hathatósabb imádság. Innen van, 
hogy a szentek és a buzgó keresztények azt annyira kedvelték és ked
velik. V. sz. Pius pápa, borromei sz. Károly, szálezi sz. Ferencz, sz. 
Alfonz pl. naponkint mondották. Berchmanns sz. János az olvasóval 
kezén kivánt meghalni. Xaveri sz. Ferencz sok beteget gyógyitott 
ngy, hogy olvasójával megérinté. 

N egyedik: Számos pápa, legujabban XIII. Leó sürgősen hivták 
föl a híveket, hogy a világot nyomó mindenféle sok baj eltávolítása 
végett a sz. olvasóval folyamodjanak a B. Szüzhöz. XIII. Leo e ezél
bór elrendelte, hogy évenkint október havában minden plébániatemp
lomban, de lehetőleg más templomokban is, akár sz. mise alatt, akár 
estve a kitett oltáriszentség előtt minden nap a sz. olvasóból leg~lább 
öt tizedet és a Ióretomi litániát mondjuk, teljes bucsut engedve azok
nak, kik ezen ájtatosságban legalább tízszer részt vesznek, a szentsé
gekhez járulnak sa sz. atya szándokára imádkoznak; a mely bucant 
azok is nyerhetik, kik nem mehetvén templomba magányosan mond
ják el az olvasót és a litániát. (»Supremi apostolatus 1883. sept. 1.) 

Ötödik: V égre említjük, hogy a sz. olvasó által egyébkint is sok
féle bucsut lehet nyerni. Igy pl. l 00 napi bucsu jár minden Miatyánk 
és Üdvözlet után annak, ki a sz. olvasót ~ond va szentelt olvasót hasz
nál. Mikor többen együtt mondják, ezt a bucaut akkor is kapják, ha 
köziilök csak egy is mondja szentelt olvasón. (XIII. Bened. 1726, apr. 
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26.). IX. Pius havonkint nyerhető teljes bucsut engedett azoknak, kik 
hetenkint háromszor mondanak öt tizedes olvasót, és gyónás, áldozás 
után a szokott bucsuimákat mondják vagy legalább 5 Miatyánkot, 
Üdvözletet. (1851. máj. 12.) 

Mikor a keresztény ember az olvasót ájtatosan akarja mondani, 
keresztet vet s mondja a »Hiszek egy Istene-t, azután a Miatyánkot 
és három Üdvözletet, »Dicsőség az Atyának< sa.t. Eddig tart a sz. 
olvasó bekezdése; következik az öt tized olyformán, hogy egy-egy 
Miatyánk után mindannyiszor mondunk 10-10 Üdvözletet és a végén 
»Dicsőség az Atyának< sat. 

Hogy pedig a sz. olvasó elmondásakor elménk tétovázva ne csa
tangoljon, régi szokás szerint az U r Jézus és a B. Szűz életéből egyes 
eseményeket (titkokat) szoktunk az egyes tizedeknél elménkben for
gatni, s hogy azokról meg ne feledkezzünk, rövid szóba foglalva bele 
is szőjük az Üdvözletekbe mindenkor a , Jézus« szó után. Mivel pedig 
a titkok részint olyanok, amelyeknek az U r Jézus és a B. Szüz örven
dettek, részint olyanok, amelyek nekik sok kint, fájdalmat okoztak, 
végre olyanok, honnan világos előttünk az ő dicsőségök; azért a 
titkok szerint háromféle olvasót különböztetünk meg, ugymint örven
detes, fájdalmas és dicsőséges olvasót. Mindenki azt választja, amelyik 
jobban hatja meg a szivét. J ám bor szép szokás, Ádvent l. vasárnap
jától Hamvazó szerdáig mondani az örvendetest, Hamvazótól Husvétig 
a fájdalmast, Husvéttól sz. Háromság vasárnapjáig a dicsőségest; sz. 
Háromság vasárnapjától Ádventig pedig hétfőn, csütörtökön az örven
detest, kedden, pénteken a fájdalmast, szerdán, szombaton és vasár- . 
napon a dicsőségest. 

Következnek a titkok: 

l. Örvendetesek. 
(A három első ,üdvözletre.) 

J ézns ki bennünk az igaz hitet öregbitsP. 
ki bPnnünk a rPinénységet nPveljP. 

- ki hennünk a tükélefps szt='rett='tt='t felgPrjeszszP. 



1. Jézus, 

2. 

3. 

4. 

5. 
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(A táblákra.) 

kit te, oh szent Szüz! a Szentlélekkel 
méhedbe fogadtál. 
kit te, oh sz. Szüz! Erzsébetet meg
látogatván, méhedben hordoztál. 
kit, te, oh sz. Szüz! Bethlehemben a 
világra szültél. 
kit te, oh sz. Szüz! a templomban be
mutattál. 
kit te, oh sz. Szüz! a templomban meg
találtál. 

II. Fájdalmasak. 
(A három első Üdvözletre.) 

1. Jézus, ki értelmünket világositsa meg. 
2. ki akaratunkat tegyt> tökéletessé. 
3. ki emlékezetünket erősitse. 

(A táblákra.] 

1. Jézus, ki fil érettünk vérrel veritékezett. , 
2. ki fil érettünk Inegostorozta tott. 
3. ki 

. 
érettünk tövissel megkoronáz-fil 

tatott. 
4. ki fil érettünk a nehéz kereszfát hor-

dozta. 
~. ki lll (~rettünk kerPsztre feszittPtPtt. 



Dicsőségesek. 

(A három első Üdvözletre.) 

1. Jézus, ki gondolatainkat igazgassa. 
2. ki szavainkat vezérelje. 
3. ki cselekedeteinket kormányozza. 

1. Jézus, 
2. 
3. 

4. 
5. 

(A táblákra.] 

ki halottaihól föltámadott. 
ki mennyekhe fölment. 
ki nekünk a vigasztaló Szentlelket el
küldötte. 
ki téged, oh sz. Szüz! Inennyekhe föl vitt. 
ki téged, oh sz. Szüz! mennyekhen meg-
koronázott. 

Ha egy hatodik táblát is mondunk, abban ismételve a szent 
titkokat, mimlí:m két Üdvözlettel más-más titkot kapcsolunk össze. 
Az egészet pedig befejezzük a ,Dicsőség az Atyának stb.< után 
keresztet vetve. 

A reggeli, déli s esteli esenditéskor. 
~féltó, hogy Üdvözítőnk jótéteiről hálaadással emlékezzünk 

szüntelen. De mivel a világi foglalatosságak gyakran az embernek 
gondolatát elragadják, az anyaszentegyház rendeléséből háromszor 
csenditnek mindennap a keresztény egyházakban a végre, hogy 
eszünkbe jusson a mi Üdvözítőnk, testesülése, és azért hálákat 
adjunk Istennek. 

Mikor azért a csenditést halljuk, térdre esvén, szombaton este 
pedig és vasárnapon állva, igy imádkozunk: 



A csenditésröl. 15 3 

Az U r angyala köszönté a. B. Szüz Máriát, és 
méhében fogada Szentlélektől. 

Üdvözlégy Mária stb. 

Ime az U r szolgáló le(tnya, legyen nekein a te 
igéd szerint. 

Üdvözlégy Mária stb. 
' Es az ige testté lőn, és mibenní.\nk lakozék. 

Üdvó'zlégy Mária stb. 

K. Imádkozzál érettünk, Istennek sz. szülője. 
f: Hogy méltók lehessünk Krisztus igéretf'ire. 

Könyörögjünk. 
Kérünk U ram! öntsd lelkünkbe sz. Inalasztoda t, 

hogy a kik az angyali izenet által a te sz. Fiadnak, 
Krisztus Jézusnak megtestesülését megismertük, az 
ő kinszenvedése és keresztje által a föltámadás~1ak 
dicsőségére juthassunk. U gy anazon Ini U runk Jézus 
Krisztus által. Amen. 

Estve a kis harangot is huzzák, a mivel arra figyelme;..o;tet az 
anyaszentegyház, hogy a purgatoriumban szenvedő lelkekről iR meg
emlékezzünk; azért estve még ho:1.zá adunk a fönti imákhoz egy 
Miatyánkot, Üdvözletet és végül e fohászt: n Az elhunyt hivek lelkei 
az Isten irgalmasságából nyugodjanak békességben. Amen. 11 

Nagyszombat estéjétől fogva Pünkösd után való szombat délig 
a;..o; Ur angyala helyett állva szokás ·mondani a >Rc:>gina coeli<-t, 
magyarul ekkép : 

.Mennynek királyné Asszon va~ 
Örülj szép Szűz: Alleluja! " 
Mert kit méhedben hordami 
Méltó voltál: Alleluja! 

Ptizmány : Imádságos Kiinyv. 20 
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Amint megmondotta vala, 
Föltámadott! Alleluja! 
Imádd Istent, hogy lemossa 
Bűneinket. Alleluja! 

A·: Örülj és örvendezz szép szüz Mária! Alleluja! 
P Mert bizonynyal feltámadott az U r! Alleluja! 

Könyörögjünk. 

U r Isten, ki a Te sz. Fiadnak, a mi U runk 
Jézus Krisztusnak feltá1nadásával a világot meg
örvendeztetted: adjad, kérünk Téged, hogy az ő sz. 
Anyja, Szüz Mária által az örök élet örömébe jus
sunk. C gyanazon a mi U runk Jézus Krisztus által 
Amen. 

(100. n. bucsu, ha valaki a harangszóra, vagy ha azt nem 
hallaná, reggel, délben és este ezen imákat ájtatosan mondja; ki 
a verset és a könyörgést nem tudja, mondhat helyette két Üdvöz
letet. XIII. Leo. 1884. apr. 3.) 



' HATODIK RESZ. 

Lelki javainkért könyörgések. 

Az igaz hitért. 
Hála legyen neked én mennyei sz. Atyám: hogy 

ennyi számtalan pogány nemzetek és hittől elszakadott 
tévelygők közől kiválasztván engem, nem az én érde
memért, hanem csak a te jóvoltodért, igaz isme
retedre, régi keresztény vallásra Vf'zéreltél. Mert 
ugyanis mit használna világra születnem, ha igaz 
hitnek fényességével nem világositanál engem? mivel 
a hit nélkül lehetetlen üdvözülnöm. 

Oh én lelkemnek világossága, mely az Istennek 
megfoghatatlan fényességétől sz::Í.rmazol! Oh m~gcsa
latkozhatatlan igazság, mely Isten ajándékából adatol 
zarándokságunk vezérlésére! Kövesse, U ram: az én 
lelkem a te igaz tudományodat e tudatlanságnak 
sötét völgyében, hogy PZ által az örök boldogságnak 
napj4ra juthassak. 

Aidott légy én Istenem! ki az igaz hit által meg
mutattad gazdagságodnak elgondolhatatlan kincsét, 
és Krisztus által minden lelki áldással megáldot
tál minkPt. ErősitsPd, Uran1: végig, a mit elkPr.-
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dettél bennem! oktasd az én tudatlanságomat, vilá
gositsad vakságo~at, szilárditsad gyarlóságomat, örPg
bitsed hitemet. Orizd meg igaz vallásodnak drága 
kincsét én bennem; se géljed gyenge hitemet, hogy 
igazán és minden kétség kivül higyjem, amit te 
rólad, a te dicsőségedről, a Sz. lláromság egy IstPn
ről, a te sz. Fiadnak megh•stPsüléséről, s a hitnek 
minden ágazatáról előmbP adott az anyaszentegyház; 
ez Pllen semmi okoskodásnak helyt ne adjak, ha
nem a hitnek PngedelmességP alatt fogva tartsani 
értelmemet és érzékenységeimet. 

Hogy pedig hasznos és gyümölcsös legyen hen
twm ez a te ajándékod, adjad sz. malasztodat, hogy 
te előtted menycgzőruha nélkül, pusztán ne talál
tass/'k az én hitem; hanem szerPtet által munkál
kodván jóságos esetekedetekkel ék('sittessék; és nPm 
esak szóval, Of' csPlekedettt:,l, sőt ha szükség, hahí
lommal is az igaz hitről bátorságos vallást Ü'gyek 
mindPnek előtt; tn d ván, hogy a ki megtagadja az 
igazságot Pmberek előtt, megtagadtatik tőled az ité
let napján. 

Ilisze nl Pi" tökéletPsP n vallom, én IstPnem: vala
mit az anyaszf'ntegyház által, az apostolok helytartói 
által, előmbe adtál. Ebben a hitben akarok itélő
széked elébe menni. Tarts meg U ram: engem végig 
az igaz tudományban. A te szent Fiad, a mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Amen. 
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A ·r~méoységért. 

MennynP k é-s fóldnek kegyelmes U ra! te bennPd 
vagyon reménységem: meg ne szégyenüljek. Te benned 
bizom; me rt a te gondviselésed alá vettettem még 
anyám méhében. Uram! irgalmas vagy te a benned 
bizókhoz, és el nPm hagyod, a kik te benned vetik 
reménységöket; erősitsd szivPinet az igaz reménység
nek horgonyával, hogy e világi háborus szélvészek 
között mindenkor állhatatosan bizzam benned, és a 
tf' sz. igéd vigasztalása minden nyavalyámban biztas
son engem. 

TP bf'nned biztak a mi atyáink, és megszabadi
tottad őket minden veszedelemtől; te benned biztak, 
és meg nem szégyenültf'k. Jobb te benned bizni, 
hogysem az emberek fiaiban ~s a fejedelmekben, kik 
meg nem szabadithatnak Atkozott, a ki testben 
bizik, és emberi erőben veti bizodalmát; ennek 
reménysége mint a pókháló, könnyen elvesz. 

N oh a azért, U ram! mikor gyarlóságunkat meg
tekintjük, méltán rettegünk: d f' a te végtelen jóvol
tod és irgalmasságod, mely fölülhaladja a mi gonosz
ságainkat, bátorit minket. A mi U runk Jézus Krisz
tusnak drága sebf'i, és sz. vérP hullása oka a mi 
bátorságunknak; ezek a mi kincsünk, reménységünk, 
bátorságunk és győzhetetlen hajlékunk. Ugyanis mi
ért nem biznám te benned, U ram! ki érettem a 
keresztfán Inegfeszittettél? Oh én oltalmam! oh én 
reménységem ! ki a te sz. kezedrf' irtál engem; hogy 
ha az anya elfPlejtkezik is egyPtlPnegyéről, te soha el 
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ne felejtkezzél rólam. Noha azért az én büneim 
rettegtetnek; de a te bőséges váltságod biztat. Me rt 
te vagy mna végtelen jó, kinek legkedvesebb esele
kedetc az irgalmasság, és csak azon nem könyörülsz, 
a ki elvenni nem akarja ajándékaidat. Ha azért 
engem meg nem utáltál, mikor tőled szántszándékkal 
elszakadtam, hanem Inint eltévelyedett juhot szorgal
matosan kerestél és v<illadra vettél: most sem utálsz 
meg, tudom, mikor a te ajánd(~kodból felindittatva 
alázatosan keresem szent Felségedet. Adj, Uram! 
állhatatos reménységet nekem, hogy minden nyava
lyámban, minden betegségemben benned bizzam, 
irgalmas Atyámban; sz en t, Fiad a Ini l"T runk Jézus 
Krisztus által. Amen. 

A kétségbeesés ellen. 

Tudom és megvall om, U ram! hogy számtalanszor 
megszegtem törvényeidet, sok gonoszságokkal meg
rutitottam életeinet, melyért fél és retteg az én szi
vem. De tP irgalmasságnak Atyja! kinek tulajdona, 
és minden cselekedeteit fölülhaladja az irgalmasság, 
ki a bünös embert hozzád fogadod, amely órában 
megtér, és meg nem emlékezel álnokságairól: fogadd 
hozzád a te tékozló fiadat. y· étkeztern Atyám! az ég 
ellen és te ellened. Ha álnokságaimra számot tar
tasz, meg nem menekedhetem. De U ram! a megszá
radt falevél ellen fel ne inditsad haragodat, és a por 
ellen ne mutasd hatalmadat, hanem irgalmasságodat. 
N e nézd az én büneimPt; de· tekints a kerPsztfára 
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emelt Krisztus orczájára, s az ö bőséges váltságára; 
kinek noha csak egy csepp vére elég volt az egész 
világ váltságára, mindazáltal hogy az ö bünös fiait 
bátoritsa, utolsó cseppig kiönté érettünk drágalátos 
szent vérét. 

N agyo bb, U ram! a te kegyelmes~éged az én 
gonoszságomnál; hatalmasb az igaz Abel vérének 
kiáltása, hogysem az én álnokságaim. Bizzál azért 
Istenben én lelkem, nézd a te üdvösségednek bőséges 
kincsét, Inelyet te éretted az Istennek bemutata 
iTdvözitőd. 

Ha sz. Fiad vállára raktad, én Istenen1! az én 
büneimet, és lJ bentw megostoroztad minden álnok
ságunkat, ne büntesd uj onnan az én gonosz életemet; 
hanem sz. Fiadat nek ünk ad ván, öntsd ki ve le egye
tem lwn irgalmasságodat reánk. Sokszor igen tn eg
bántottalak téged; <le te irgalmasságnak .. A._ty j a! 
nem raktad-e sz. }-,iadnak vállára az én terhemet? 
N em gyógyitottad-e sz. testének vérrel folyó kékével 
lelki nyavalyáimat? Annyira kiterjesztéd U ram! jó
voltodat, hogy midön eleget netn tehetnénk büneink
ért, tennen Fiadat adád érettünk: hogy az ő , alá
zatossága megorvosolja kevélységünket, az ő kinja 
eleget tegyen testi gyönyörüségeinkért, az ő engedel
mes sze lidsége haragos engedetlenségeinket tnegtisz
titsa. Miért esném tehát kétségbe? 

Miért ne biznám az én Megváltómnak végtelen 
érdemében, s a te nagy szerelmedben? Ha gyilko
saidnak kegyelmet kérél a keresztfán, ha sz. Pétert, 
ki megtagada téged, ha a keresztfán könyörgő latort 
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oly könnyen hozzád fogadád: most sem változott 
meg irgalmasságod; és mivel kegyes igéretekkel hivo d 
magadhoz a hUnnel terheiteket, és könnyebbséget 
igérsz nekik: én is szegény hünös szolgád, hozzád 
folyamodmn reménységemmel, mint erős horgonynyal 
te hozzád, mint erős kőszálhoz, ragaszkodom. Ha 
soha ezelőtt meg nem utáltad a benned bizókat, 
ha soha senki meg nem szégyPnüft, a ki benned 

, ' ' 'l;] l l vetette remenyseget: ne uta u mt'g az en szegen y 
fejell}et se. 

En Atyám; ki engemet szined látására terem tél, 
az igaz hit által Krisztusban plántáltál; ne szenvedd, 
hogy büneim miatt elveszszek, és bennem haszonta
lan legyen sz. Fiad vére hull4sa. Bátoritsad az én 
szivemet, és mondd azt neki: "En vagyok a te üdvös
séged; valaki én bennein bizik, el nem vész." A_ te 
sz. vérednek drága érdeme, a te üdvösséges Jézus 
neved és hozzánk való eleven szereteted gerjeszsze 
fel bennem az igaz reménységet: hogy te benned, 
ki mind itélő hirám, mind kegyes szószólón1 és oltal
maióm vagy minden háboruságomban, teljes szivvel 
állhatatosan bizzan1; ki élsz és uralkodol Inindörökön 
örökké. Amen. 

Isteni félelemért. 
Igaz és sz. Isten! kérlek téged, öntsd sziven1be 

az igaz bölcseségnek kezdetét, tökéletes életnek funda
mentomát, s minden jóságos cselekedetnek erős oltal
mát, a te sze nt félebnedet; hogy megismervén gonosz
ságaimat és a te csudálatos igaz itéleteidet, rettegjek 
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minden cselekedeteimben: féljek haragodtól, mint 
fejem felett való haboktól; tudván, hogy büntetés 
nélkül nem hagyod a gonoszságot. 

U ram Isten! ki előtt a csillagok sem tiszták, és 
angyalaidban is fogyatkozást találsz; ki nem retteg
te előtted, látván a bünösök ellen való kemény osto
.raidat, az isteni szolgálatban megrögzötteknek is 
naponkint való esetöket, e világnak és az ördögnek 
incselkedéseit, melyekkel az emberi gyarlóságot szün
tf,len ostromolják? 

v: é gy ki, U ram! az én szivernből minden világi 
félelmet, hogy ne rettegjek azoktól, kik csak a test
nek árthatnak: hanem te előtted rettegj ek, a ki 
testemben, lelkemben megölhetsz. Szeresselek téged, 
U ram! végtelen jóvoltodért; féljek te tőled felséges 
méltóságodért, igazságodért, csudálatos itéleteidért, és 
az én számtalan büneimért, melyekről igaz itélő szé
ked előtt, a mennyei seregek láttára, számot kell 
adnom. Ha azért az igaz is csak alig üdvözül a tP 
itéletedben: hová legyen a bünös en1ber? 

Legyen az én lelkemnek és érzékenységeimnek 
erős őrzője a te félelmed, én Istenen1! hogy ne~ csak 
a bünt, de a bünre vivö társaságot és eszközt is el
tá voztassan1. C rarn! In eg ne ostorozz engem haragod
ban. N e nwnj itéletbe szolgáddal! mert senki te 
előtted, irgalmasságod nélkül, nen1 igazul, és bünei
ből ki nen1 tisztul. Gyógyits 1neg azért engen1, V r 
Isten! és n1eggyógyulok; szahadi ts 1neg engem, és 
n1egszabadulok. Mert te vagy az én re1nénységem, 
ki élsz és uralkodol örökön örökké. An1en. 

21 
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Szent neved félelmét és szerelmét öntsd szivünkbe 
ü r Isten! me rt soha azokat atyai gondviselésed el 
nem hagyja, kiket szeretetednek erősségén épitettéL 
A mi U runk J é z us Krisztus által. Amen. 

A szeretetért. 
U r Isten! ki annyira szert'ttél minket, hogy 

egyetlenegy Fiadat értünk adnád; az ő nyavalyái, 
fáradságai, kinszenvedései által minket, háládatlan 
és pártos szolgáidat 1negv~íltottál. Ezért a te végte
len szerelmedért kérlek, gerjeszd fel szivemben ama 
tüzet, melyet szent Fiad a világra hozott. Ird és oltsd 
be lelkembe parancsolatodat, melyben azt hagyád, 
hogy téged Ininelenek felett, felebarátunkat pedig 
mint magunkat, és azonegy éW testnek tagjait sze
ressük, nem csak szóval és nyelvvel, hanem valóság
gal és cselekedettel. 

Adjad, e r Isten! hogy ne csak jóakaróima t, de 
te éretted ellenségeimet is szeressen1; és a te sze nt 
Fiad példáját követvén, imádkozzani tiszta szivvel 
gonosz-akaróimért Y é gy ki, U ram! én belőlem min
den gyülülséget, irigységet és felebarátom ellen való 
nehézséget, hogy a tökélf'tességnek kötele, az igaz 
szeretet lakozzék bennen1, és miképen te megbocsá
tod vétkeinket, ugy Ini is igazán megbocsássunk 
ellPnünk vétetteknek. 

Téged pedig U ram! oly állhatatos és buzgó sziv
vPl szeresselek, hogy sen1 élet, sem halál, sem sze
génység, sen1 gazdagság, sem öröm, sem háboruság 
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el ne szakaszszon szerelmedtöl. Ki ne szeretne téged 
U ram! a ki minden szépségnek, vigasságnak, gazdag
ságnak, gyönyörüségnek kifogyhatatlan kntfeje vagy? 
Csak kicsiny árnyéka a te szépségednek minden 
világi szépség; csak asztalodnak apró morzsaléka e 
világi állatok jóvolta, melyb~en sok fogyatkozás van, 
és ki nem elégítheti lelkemet. Azért térülj a te 
nyugalmadh oz, oh én lelkem! és csak azt szeres
sed, a ki Ininden jóval betölt és Inegelégit, a ki 
téged öröktől fogva szeretett, és sokkal inkább sze
ret, hogysem az anya szereti egyetlenegy fiát. Ha 
még a fene oroszlánok is szeretik a velök jóltev6-
ket, miért nem szereted tehát, oh én háládatlan és 
kemény szivem! a te C radat Istenedet; ki téged a 
földnek, tengernek és minden teremtett állatnak 
urá vá tett; ki az () egyetlenegy }'iának iszonyn kin
jával megszabadított téged; ki önnön Inagát igérte 
jutalmául szeretetednek rt .~zeresselek téged, C ram! 
ki elébb szerettél engem. Orökkévaló szeretettel sze
retté] engem, és tennen magadért teremtél engem, 
mikor elestem volna, felemeltél engem; mikor meg
haltam volna, viszont megeleveni tél engem, mnaz' igaz 
Pelikán madárnak, a mi r-runknak drága vérével 
Mindezekért, U ram! tartozom, hogy teljességgel neked 
adjam szivemet, és nem egyszer, hanem számtalan
szor tartozmn. Adjad azért, én édes Istenem! hogy 
az én lelkem gerjedezzen, és megemésztessék sze
re,lmedtől; és igazán azt In ondhassam sz. Pállal: 
"Elek én; de immár nem én, hanem él bennein a 
Krisztns." U ram! mit kivánjak egyebet tőled e föl-

21* 
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<l ön, vagy az égben? Elolvad az én szivem és teste1n, 
oh én szivemnek Istt>ne! a te szerelmedben. Oltsd 
el U ram! a te szerelmed tüzével bennem a világi 
kivánságoknak tüzét. Lágyitsd meg akarato·ma t a te 
akaratodra; keményits 1neg a világi kivánság~11\:ra, 
a mi szerelmes U runk- . és Megváltónkért, ki ('•l és 
uralkodik mindörökön örökké. Amen. 

Háboruságainknak és nyavalyáinknak esrr:ules
séggel szenvedéseért. 

Ur Isten! ki a gyarlóknak erősség(', az elfárad
taknak és Inegterhelteknek nyugodalma, a megkese
redetteknek vigassága, az elhagyottaknak 6rzője s 
oltalmazója vagy; tc minden viga~ztal:isnak Istene; 
látod az én gyarló és gyöngP voltomat. Látod, hogy 
h:ihornságaimat, melyeket büneimért re<Íln boes<itál, 
el IH'nl hordozhatom sz. malasztod nélkül. JM tnrlo<l 
a s:irból csinált t>dénynek gyönge voltát; mint a kis 
porocska elragadtatik a forgószéltől, ugy az én Prőt
lenségem meggyőzetik a háborus:igoktM, ha te nem 
segitesz engem. 

Azért alázatosan könyörgök sz. Felségednek, adj 
énnekem oly bátoritó malasztot, hogy a minemü 
nyavalyával ostorozod engedetlen fiaidat, jó néven és 
hálaadással vegyem. Teljes hittel, csendes szenvedés
sel hordozzam csapásaidat. Az én itéletemet és aka
ratomat sz. akaratodhoz szabjam mindenekben. 

Megvall om, U ram! hogy az én álnokságaimért 
többet érden1lettem ennél, a mit most szenvedek; és 
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hálákat adok neked, hogy nem fizetsz érdemem szerint, 
hanem a büntetésben is Inegmutatád atyai irgalmas
ságod; és mint fiadat, kegyesen dorgálsz és ostorozol: 
hogy a hizelkedő világnak csalárdságaitól el ne ragad
tassam. Legyen áldott, Uram! mindeuben a te neved, 
ki megsebesitesz, és ismét megvigasztalsz. 

Oh én megváltó Istenem! csendes türésnek igaz 
mestere! ki a te körülmetélésedtől fogva sz. halá
lodig számtalan fájdalmat, szidalmat, csufságot, seb
hedést, ostorozást szenvedél! adj nekein oly állhatatos 
szivet, hogy minden kárvallást, gyahizatot és szidal
mat csendesen szenvedjek. 

Irgalmas, kegyelmes Isten! kinek könyörületes
sége fölülhalad 1ninden egyéb cselekedetet, adjad, 
hogy sz. Inalasztod Altal mnaz isten féli) J ó b nak példá
ját követvén, minden háboruságunkat csendesen visel
jük; mivelhogy ezeket b ü nünk sze ri nt szenvedjük, kik 
a tőled vett békeséget és jó szPrencsét nem a te szol
gálatodra, hanein testi gyönyörüségünkre forditottuk 

- U ram Jézus Krisztns! ki én érettem a keresztfán 
Inegfeszittetél; gyarlóknak gyá1nola, szmnoruknak vi
gasztalója, elnymnottaknak PrŐssége, sircinkozóknak 
öröme, elhagyottaknak oltalmazója, epedöknek segi
töje, minden vigasztabisnak Istene! Gyámoli ts és 
bátorits enge1n, hogy Ininden ostorodat és atyai 
látogatásodat békességgel szenvedjem. N ein panasz
kodhatom, U ram! ellened ostorozásaidért; n1ert tudom, 
hogy ha érdemem szerint büntetnél, sokkal nagyobb 
csapásokat bocsátanál reám. Hanem csak arra kérmn 
szent nevedet, hogy e mostani háhoruságom legyen 
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lelkem üdvösségére, 
ne szenvedd, hogy 
világ habjai. 

Hatodik Rész. 

sze nt nevednek tisztességére; és 
erőm felett reám tóduljanak (' 

Látom U rmn! hogy a mi gyarlóságunk az e 
világi sok háboruságot meg nem győzheti: azért 
adjad nekünk sz. malasztodat, hogy büneinkkel ér
demlett ostoraidat békességgel szenvedjük. Irgahnazz 
U ram! irgalmazz nekünk; és noha szünetlen vét
keink szünetlen csapásokat érdemlenek, mindazáltal 
adjad, hogy életünk jobbitására, nem örök kárhoza
tunkra legyen minden háboruságnnk. A mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Amen. 

Az engedelmességért. 

U ram J é z us Krisztus! P világnak ura és királ y a, 
kinek szempillantására engedelmesek 1ninden terem
tett állatok; kérlek a te igaz engedelmességedért, 
melylyel sz. Atyád akaratának oly örömmel engedél, 
hogy ezt ugyan tápláló eledelednek és étkednek 
nevezéd. Könyörgök teneked mna csodálatos kegyes
ségedért, melylyPl nemcsak sz. _._<\_nyádnak, de a hamis 
biráknak és kegyetlen hóhéroknak is engedél; adj 
oly malasztot nekem, hogy először a te parancsola
taidnak és jóra intő Szentlelkednek, azután előttem 
járóknak a te akaratod szerint, tisztán és igazán 
engedjek te éretted. Mivel kedvesebb előtted az 
engedelmesség, hogysem az áldozat. 

Adjad én Istenem! hogy miképen a te akaratod
nak enged minden állat, ugy az én lelken1 is engedjen 
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teneked; annyival inkább, mennyivel nagyobb köte
lességem vagyon nekem, hogy engedjek neked. Ki 
élsz és uralkodol mindörökön örökké. Amen. 

Az alázatosságért. 
U ram J é z us Krisztus, élő Istennek sz. Fia, igaz 

Isten, mindeneknek teremtője és táplálója! ki az 
alázatosságnak példáját akarván hagyni, égből alá 
szállál; megalázván és megüresítvén magadat, szolgai 
ábrázatba öltözél, elvetett rongyunkat és nyavalyás 
állapotunkat magadra vevéd, istállóban születtél, kö
rülmetéltetél, a hemösökkel megkereszteltetéL Tanít
ványaid lábait megmosád, Barrabás latornál alább
valónak itéltetél, megpökdüstetél, megostoroztatál; s 
végre mint gonosztevő, a latrok között, a királyi 
városban iszonyu gyalázattal megfeszíttetél. Kérlek 
téged U ram; vil.ígositsd meg az én lelki szemeimet, 
hogy megis1ne1jem testemnek undok gyarlóságát, lel
kemnek fogyatkozásait, büneim sokaságát, e világi 
szépségnek, becsületnek, gazdagságnak hiuságát, n1ely 
mint az álom és árnyék, Inulandó. Adjad, 'hogy 
tiszta szivb()] megalázzam Inagamat. Mert ugyanis, 
miben kevél-v kedhetik a föld és hannt te eWtted? 

ol 

Ki nen1 szégyenli az ő felfuvalkodott dagályát, ha 
Inegtekinti a te alázatosságodat, én megváltó Is
tenem? 

Ha valami jú bennein vagyon, te ajándékodból 
vagyon, és mindenekért csak téged illik hecsü~ni s 
tisztelni, ki a kevMyeket üívol nézed és ellenök állasz, 
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az alázatosokat pedig megáldod, és a szemétből fel
emeled. Tudom én Istenem! hogy a ki felfuvalkodik, 
megaláztatik; mert a kevélység minden veszedelem
nek kezdete; s azért könyörgök Felségednek, adj 
Szentlelket nekem, hogy tiszta sziv ből megalázzan1 
magamat; örömmel szenvedjem, mikor érdemem sze
rint gyaláztatom: mert nincs oly k~sebbség, melyet 
hüneimmel nem érdemlettem volna. Orizz meg engen1 
minden hiábavaló dicsekedéstől és tisztességkivánástól. 
Adjad, hogy magamat igazán megismervén, valami jó 
bennem vagyon, azt csak neked tulajdonitsam, ajándé
kidban fel ne fuvalkodjam, se magamat ne mutogas
sam, senkit meg ne itéljek, se meg ne utáljak; hanem 
a te szent és hatalmas kezed alatt Inint a por és 
ha1nu, megalázzam n1agamat mindf'nekben. Anwn. 

A lelki szelidségért. 
, 

En üdvözitő és megváltó Krisztusom! minden 
tökéletes erkölcsnek fényes tüköre; ki mindenkor 
nagy szf'lidséget mutattál még ellenségeidhez is, a te 
áruló tanitványod csókolgatását nem utáltad, ellened 
felfegyverkezett Malkus fülét meggyógyitád, a zsidók 
pökdöséseit és csapdosásait csendesen szenvedéd, és 
végre halálod óráján hóhéraidért imádkoz ál; é::-; azt 
parancsolád nekünk, hogy te tőled megtanuljuk, nem 
az egek alkotását, vagy csodatételeket, hanem a sze
lidséget. Kérem azért szent Felségedet! adj igaz sze
lids~get az én szivembe; hogy engedehnes eln1ével 
szenvedjek minden háboruságot, jó akaratot n1utas-
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sak mindenekhez, -felebarátaim fogyat~ozásait keresz
tény szeretettel hordozzam. N e legyen az én szivem
ben felebaráto1,11 ellen való ~eserüség, nyelvemen. ha~ 
I~agtartásnak jele~ cselekedetemben hosszuállás ~ . haneni 
fl világnak· minden háborusága között csendes ·és 
békeséges lakása legyen szent Felségednek az én 
lelkemben, ki ·élsz és uralkodol, stb. Amen. 

A jéban mindvé.gig megmaradásért. 

Mit használnak én Istenem és üdvösségem) a jósá
gos cselekedetek, a végig való Inegmaradásnak aján
déka nélkül? Mi haszna a jó, szerenesés hajón-járás
nak, ha a révparton elmerül a hajó? Vagy mi haszna a 
jó szántás-vetésnek és a szép kelésnek, ha aratás ide
jén elvész a gabona? Semminemü tökél~tes élet, semmi 
jóságos erkölcs nem juthat . a boldogságnak nyugo
dalmára, végig való megmaradás nélkül; mert te 
igaz Isten! mindeneket abban az állapot'l_lan itélsz, 
· melyben halála óráján találod, és a me ly felé dül 
a fa, ott marad örökké. 

A,zért ezt a drága ajándékot, melyet csak te 
egyedül adhatsz. irgalmas U r Isten! öntsd a te mél
tatlan szolgád lelkébe: hogy semmi· háborus~g és 
kisértet, semmi fáradság és kárvallás, semmi öröm 
és vigasság, smnmi gyönyör9-ség és swmornság. el 

· ne szakaszszon . engem a te szerelmedtői és az iste
nes élettől, . a te szerelmes szent · Fiadnak, a mi 
U runk J é z us Krisztusnak drága sze nt vére hullásá
nak érdemeért. Amen. 

Pázmány: Imádságos Künyt•. 22 
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.. 
Ordög ellen val6 gyózedelemért. 

Szent és hatalmas Isten! felfegyverkezett a tP 
ellenséged, ama régi kigyó, gyarló szolgád ellen; és 
mint a si v ó oroszlán, kerül, keresvén, kit elnyeljen: 
számtalan csalárdságaival Inesterkedvén, hogy engem 
törbe ejtsen. Mind a gazdagságban, Inind a szegény
ségben, mind a gyönyörüségben, Ininel a tisztesség
ben, Ininel a gyalázatban, mind a betegségben, Ininel 
az Pgészségben, n1inden Ü'r('Inhnényben elrejtette hor
gát és Inegvetette hál<)ját, hogy InPgejtsen engem. 
'' alahová fordulok, kürülen1 forog, Ininel járton1ban 
és nyugtmnban, nlÍnd áln1omban, Inind ébrenlétem
ben; hol erPjével késztet, hol csalárdságaival édesget 
a gonoszra. 

U ram! ki szabadithat , n1eg engem ennyi vesze
delem bM egyéb náladnál? EbrPdj fel Uram! és rontsd 
meg ellenségei1net. LegyPn a te neved er{)s tornymn, 
és oltalmazzon a ke g)' etlPn oroszhín erejét() l. T<-' J u dá
nak Inagvából szár~nazott oroszlán; adj er6t gyarló 
szolgádnak, hogy a régi kigyónak csalárdságát ama 
pusztában felernPlt kigyó Mtal meggyőzzem. Nyisd 
fel szPmeimet, hogy megismerjem az ördög csalárd
ságait. Er6sitsed gyarlóságomat, hogy e világ feje
delme ellen, a lelki gonosz ellen felfegyverkezvén 
igaz hitnek pajzsáva!, szent igédnek erős pallosával, 
szent malasztod által győzedelmet vehessek, a mi 
Urunk Jézus Krisztus érdeméből. Amen. 
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Testi kisértetek ellen. 
Örök Atya, mindenható Isten! te tudod, hogy az .. 

én testemben nem lakozik semmi jó; mivel anyám
nak méhében bünben fogantattam, gyermekségemtől 
fogva ha j lan dó voltam a gonoszra, testem pártot 
ütött, feltámadván lelkem ellen, és mint belső házi 
ellenség szüntelen viaskodik ellenem; kevélységre, tob
zódásra, bosszuállásra, bujaságra s egyéb éktelen vét
kekre izgat engem. De ha te mellettem leszesz Uram! 
ki árthat nekem? Mindeneket megcselekedhetem az 
én erősítő Istenemben. Azért, én üdvözítő Istenem! 
szabadíts meg engem a testi kívánságoktól, melyek 
viaskodnak a lélek ellen; hogy nem a testnek, hanem 
neked szolgáljak. Adj lelki erősséget gyönge és gyarló 
szivembe, hogy 1negostorozzam és szolgálat alá ves
sem, sőt megfeszítsem az én testemet gonosz indu
lataival egyetemben; ne szolgáljak a testnek, hanem 
annak, ,a ki mi érettünk a keresztfán megfeszít
teték. Es hogy a rothadandó test, rövid és undok 
gyönyörüségeivel 1nind magát, 1nind lelkemet örök 
rabságra ne vigye: adjad sz. malasztod által, hogy e 
földön életében a léleknek szolgáljon; és a te san y arn 
keresztedet hordozván, a világon fiaid és hiv szolgáid 
közé számláltassam, a mi U runk Jézus Krisztus által. 
Amen. 

A tiszta lélekért. 
Tudom én Istenein! hogy sz üzen és tisztán nem 

élhet az emberi gyarlóság[ a te ajándékod nélkül; és 
22* 
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ezért, kegyelmességednek ~z-~ke előtt leborulván, alá
zatos lélekkel könyörgök. neke~: . zabolázd meg az 
én érzékenységemet, tisztitsd meg szivemet minden 
testi_ gondolattól, oltaln1azd testemet, lelkemet, min
den ocsmányságtól és fajtalan gyönyörüségtől. Távoz
tass el mindep_ veszedelmes tekintetet és beszélgetést; 
tudván, hogy a csöpü könnyen fel~obban a tüz mellett. 

-De mindenek felett adjad, hogy a te- gyönyörü
ségedet megkóstolván; és vigasztalásodnak örömében 
elmerülvén, minden testi gyönyörüségről elfelejtke.z
zék · az én .lelkem; és Inegrészegülvén gyönyörüsé
gednek tiszta folyásaival, m-inden testi ocsmányságot 
megutáljon. . 

Oh én lelkemnek jegyese, Jézus K~isztus! ki sz. 
példáddal megtanítád a tiszta életnek Jnódját, szent 
igéddel Inegmutatád ennek jutalmát- és drága voltát; 
a tt~ tisztaságos sz. Anyádnak és a többi szüzek
nek könyörgése által: adj .Szentlelket, _hogy e vilá
gon tisztán ~lvén, a m<is világon követhesselek té
ged ama v<ílasztott tiszta seregeddel, mely minden
kor utánad járván, oly éneket mond, melyet 1nás 
senki nem mondhat. Amen. 

A világ kisértetei ellen. 

U ram! széles e világ elmerült a gonoszságban; 
tele botránkozásokkal, és egyéb ni_ncs benne kevély-

, 'l , k' , ' , 'l k' 'l k' segne es a szem 1vansagana : most ~va t epen, e 
világnak fogyaték-söprején, 1nelyen annyira uralkodik 
a tobzódás, fajtalanság, hamisság és mindenféle-erkölcs.J 
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telenség, -hogy a ki ezeket megutálja, esztelennek itél
tetik a világ fiaitól, és látni sem akarja őt a világ. 
_A_zért kérem Felségedet,- szakaszd- el az én szivemet a 
csalárd, álnok világtól, és kapcso~d magadhoz minden 
kivánságomat; me rt hamar elmulik a világ az . ő 
kivánságaival egyetemben, és ki ezzel akar társal
kodni, Isten ellensége leszen. Adjad, hogy én a világ~ 
nak, a világ nekein megfeszittessék; ~ert nem akarok 
ezzel sen11ni frigyet tartani, mely a te szent Fiadat 
oly igen gyülölte, oly gyalá~atos halállal illette; me ly
ből nyilván megismerém a világ vakságát, és hogy 
mily kevés becsülete van az ő it_életének, mely a te 
bölcseségedet bolondságnak állitotta. 

Engedd azért, kegyelmes Isten! hogy ellene mond
ván a világi kivánságoknak, jó~anon, igazán, istenesen 
éljek. A .gonoszok példája, az ő bizonytalan, csalárd, 
állhatatlan, veszedelmes, rövid ide_ig való_ jó szeren
cséjük In eg ne botránkoztas~on engem; hanem tiszta 
szivvel ahhoz ragaszkodjam,. a ki azért adá }~alálra 
mag~it, hogy minket e csalárd· világt.Sl megszabadit
son, a mi Urunk Jézus Krisztushoz; ki az ..L~tyával 
és Szentlélekkel egyenlő Istenségben él és uralkodik 
örökön örökké. Amen. 



174 Hatodik Rész. 

A hét főbűn legyőzhetéseért. 

I. A kevélység ellen. 
Uram Jézus Krisztus! alázatosságnak igaz tüköre, 

ki azt akarád, hogy az alázatosságra tőled vegyünk 
példát, és a te sok gyalázatos kinodból alázatos
ságot tanuljon a por és hamu, kinek sem testében, 
sem lelkében nincs kevélységre való oka. Távoztasd 
el én tőlem a fölfuvalkodott kevélységet, 1nelyet te 
gyülölsz. Mindenható és igaz Isten! ki az angyalok 
kevélységét szörnyil.képen megalázád, alázatos szol
gáló leányodat pedig anyáddá választád! vedd el az 
én szive1nnek felfuvalkodását; és adjad, hogy semini
ben ne dicsekedjem, hanem csak te benned; senkit 
meg ne utáljak, sem1nit magamnak ne tulajdonitsak: 
hanem a 1ni jó bennem vagyon, 1negismervén, hogy 
tetőled, minden jónak végtelen kutfejétől vagyon, 
ebből nem nekem, hanem a te szent nevednek kiván
jak minden dicsőséget; ki az .. A .. tya és Szeutiélek Isten
nel élsz és uralkodol 1nindörükön örökké. Amen. 

ll. A fösvénység ellen. 
Minden jókat bőségesen 1negadó Isten! ki a te 

nevedben való alamizsnálkodást gyakran parancsoltad, 
nyisd meg az én füleimet parancsolataid értelmére, 
ne1n a fösvénységre; és adjad, hogy tőled vett javaim
mal jól sáfárkodjam szegényeidnek; vedd ki szivem
ből e világi gazdagságnak kivánságát, mely gyökere 
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mind~n gonoszságnak; adjad, hogy az enyémmel meg
elégedj em, másét JW kiv~ínjam, ajándékodból vett 
jószágomat pedig örön1est és vigan osztogassam azok
nak, kik az örök nyugodalomnak hajlékába b~fogad
janak engem, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. 

lll. A torkosság ellen. 
U ram Jézus Kris~dus ~ ki az ~mberi testnek 

k ' ' 't ' t 1 ' "l' 't "k ' b l' . 'l t d enyessege es o )zoc asa a arvan za o azn1 e e e -
nek példájával, nemcsak negyven egész nap éhezél 
érettünk, de halálod óráján is szomjuságod oltására 
eczetet és epét választá!; adjad, hogy én is minden 
tóbzódástól, részf'gségtöl és tPstenn~ek kényes táplá
lásától megoltalmazzam magmnat. Es a mennyei bol
dogságnak édességét megkóstolván, ne legyen nagy 
gondom a férgek eledelének hizlalására; hanem min
den Prl)nlmel csak 1nennyei lakodalmadba kivánkoz
z~~m; ki élsz sth. Amen. 

IV. A fajtalanság ellen. 
O h tisztaságszerető Isten! ki a fertelmességért 

vizözönt bocsát~íl a világra, hogy a fajtalanságnak 
lángját eloltsad; tekintsd az emberi testnek gyarló
ságát, és a gonosz indulatoknak Prejét oltsd szent 
malasztoddal; mert a te ajándékod és segítséged 
nélkül tisztán nem élhet az emberi erőtlenség. N e 
szenvedd én Istenem! hogy az én testemet, a te 
templomodat, melyet tisztaságos sz. tested és véred 
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vételével magadnak sz en teltél, megfertőztessem; ha
nem adjad, hogy neked testi, lelki tisztaságban végig 
szolgáljak, és a házi élienséget .meggyőzvén, e· világ 
gyönyörüségeit megutálván, a te örömedben, mely 
fölülh~lad minden gyönyörüséget, részesülhessek .. Ki 
élsz és uralkodol mindörökön örökké. Amen. 

V. Az . irigység. ellen. 
Irgalmas, kegyeinles Isten~ ki a te törvényedet a 

szeretetnek parancsolatjába foglalád, adj igaz keresz
tény szeretetet szivembe; hogy szent véreddel meg
váltott atyámfiait szeressem~ mint magamat, és azon 
egy testnek tagjait. Örüljek az ő javokon, mint ma
gamén; bánkódjap1 nyavalyájokon, mint tulajdon nyo
Inoruságaimon. Es csak azt gyülöljem, a ki irigy
sége által bünbe ejté az emberi nemet. Amen. 

VI. A haragtartás ellen. 

Kegyes és kegyelmes Megváltóm ~. ki mint az 
ártatlan bárány, ugy vitetél a halálra, fel sem nyit
ván ·szádat; ki ennyi számtalan kinodért n ein fizettél 
gonoszszal a gonoszért, hanem inkáb b ellened vétet
tekért könyörgé! szent Atyádnak: oltsd szivünkbe a 
te csendes, nagy, tür() szelidségedet, és zabolázd meg: 
~ mi haragos boszuálló kivánságainkat. . · 

Adjad én ·Istenem! ·valóban és igazán megismer
nem, hogy az én büneimért sokkal többet érde:qtlet-: 
tem annál, a Init szenvedek felebarátomtól; és 3j· 
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haragnak dühösségét megfojtv:Ín, a rajtmn esett boszut 
jóban győzzen1 n1eg; gyülöWimet szeressein; és hala
adással szenvedjem, valainit szent kPzed reám bocsát: 
hogy P világi szenvedés által, a te dicsőségednek 
örömében részes lehessek; ki az Atya és Szeutiélek 
Istennel egyeteniben Msz f>s uralkodol ·mindürökön 
örökké. .A.n1en. 

VII. A jóra való restségnek legyőzéseért. 

LT J, K . ' k" , ' , ram, ezus r1sztns. 1 en Prettem nem szan-
tad sPmini munkádat és f<lrads<Ígodat, én éretten1 
éheztél, szomjuhoztál, teljes éjszak:íkon imádkoztál; 
vedd ki szivemből az istPni dolgokra való restséget; 
adjad, hogy <irümmel szolg:iljak 1wked, böjtölésben, 
vigyc\záshan, szüntelPn imúdkoz<isban. }_,elebar:Ítomat 

L.;" 

jóakarattal segitseni szükségében, túphiljmn fogyatko..: 
zásaiban, vigasztaljam kPserüségébPn, oktassam tudat.:. 
lauságában; iirönu•st hordozzmn az {) ü•rhét, és Inin
denekben szorgalmatosan mnnk:ilkodjam: tudván, nem 
csak hogy rövid id{)m vagyon, és azután nem Inun
kálkodhatom, de azt is, hogy dicsilséges gyüínölcse 
vagyon a nli Inunktinknak. Segits azért én Istenen1! 
f>s szihirdits engein! ki az Atya és Szeutiélek Isten
nel egyeteinben t~lsz és uralkodol núndörükön örökké. 
An1en. 

PázmiÍny: TmárlscígoH Kó·n.1}1'. 
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Betegségben való könyörgések. 

Rövid intés. 
Noha az ördög teljes életünkben mint a sivó-rivó oroszlán 

incselkedik; de főképen halálos betegségünk ben, látván, hogy kevés 
ideje vagyon, mint a csalárd kigyó, életünk sarkát és utolját ostro
molja, hogy az örök boldogságra ne jussunk, me ly ből ő kiesett. 
Annakokáért méltó, hogy szargalmatos gondunk az legyen, hogy 
mind magunk, mind a hozzánk tartozók, ezt az utolsó bajvívást 
jól vigyük véghez; mivel nincs veszedelmesebb vétek, mintha e 
dologban vétkezünk, melyben csak egyszer vétkezhetünk; mert 
ettől függ az örök· kárhozat, vagy boldogság. Tartozik azért min
den ember, nemcsak hogy teljes életében készüljön erre az órára; 
de hogy felebarátját is ebben az utólsó harczban segitse, és azon 
igyekezzék, hogy az Isten ábrázatja, a Krisztus tagja, és sz. véré
vel megváltott fia, jól vigye véghez életét. 

Először azért istentelenül cselekesznek némelyek, kik látván, 
hogy feleségök, urok, magzatjok vagy a hozzájok tartozók, halálra 
váltak, mindazáltal elhitetik velök, hogy nincsenek veszedelmes 
állapotban: melyből következik, hogy a beteg ugyan nem gondol
kodik valóban lelkéről, és az igaz penitencziatartásra nem erőlkö

dik. De ezt nem kell az istenfélő embernek cselekedni; hanem jó 
idején meg kell a betegnek mondani, hogy veszedelmes betegsége 
vagyon, azért valóban gondolkodjék lelkéről. Ha pedig ugyan halálra 
válik, egyáltalában me~ kell neki mondani, hogy csak Isten lehet 
orvosa. Azért látván, hogy haszontalan minden emberi orvosság, 
valóban Istenéhez térjen, sirassa büneit, engesztelje Istenét a gyó
nás, Ur vacsorája, és ha szükség, az utolsó kenet által. És- ha ezt 
cselekszi, reménysége legyen, hogy ezt a betegséget, melyet bünei.: 
ért ostorul vetett reá az Isten, elveszi róla; hogy a veszedelmes, 
gyarló, álnok és állbatatlan világból örök boldogságba viszi. N e 
kételkedjék pedig, hanem bizonyosan higyje, hogy ha igazán Iste
néhe?. tér, hozzá fogadja őt: mivel ő érette s;;o;ent vérét sem sr.ánt.a. 
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Azon igyekezzék teh~,t, hogy teljes életében való restségeit és 
fogyatkozásait e kevés időben, melybt:m még sáfárkodhatik, ·helyre 
vigye; és valainit most cselekedhetik, szargaimatosan cselekedje: 
mert. azután ideje nem leszen. N e. halogassa megtérését; mert sokan 
elkárhoztak, kik hosszu életet reménylvén, penitenczia nélkül mul
tak ki e világból. Azt pedig bizonynyal higyje, hogy soha sem késő 
Istenhez való térése; mivel fogadása tartja Istennek, hogy vala
mely órában megtér a bünös ember, hozzá fogadja. 

Ennekutána, ha testamentomat kell szereznie, vagy egyéb köte-. 
lességeiről, dolgairól, adósságairól rendelkeznie: rövideden elvégezvén 
dolgát a beteg ember, azután minden világi gondolatokat kirekeszt
vén szivéből, csak lelkére viseljen gondot. Azért olvassa valaki 
előtte, és maga a beteg is nyelvével mondja a litániákat, és peni
tencziatartó zsoltárokat vagy e könyvnek harmadik és kilenczedik 
részében foglalt könyörgéseket; vagy az evangeliomból Urunk szent 
halálának históriáját, vagy egyéb ájtatos és isteni szeretetre indító 
dolgot. A jelenvalók is, néha térdre esvén, könyörögjenek érette. 
Igy kell az istenfélő embernek betegére gondot viselnie; és nem 
keresztényhez illendő, hogy csak jajgasson, kiáltson, siránkozzék a 
beteg feje felett, és testének mindenben kedvét keresse, lelkére 
semmi gondot ne viseljen. 

Végezetre, mivelhogy a beteg ember lelkében sok lelki beteg
séget indit a sátán, és igen nehéz, hogy a ki teljes életében 
gonoszul élt, betegségében hirtelen megtérjen: szükség, hogy a 
jelenvalók keresztény szeretettel bátoritsák a beteget. És h~ látják, 
hogy felesége, gyermekei fölött sopánkodik, hogy ezeket árvaságban, 
szegénységben, veszedelmes állapotban hagyja: elébe kell adni, hogy 
jobb most a maga lelkére gondot viselnie, mivelhogy akármint törje 
is ezzel magát, csak magának árt, feleségének ezzel semmit nem 
használ. Bízza Istenre öket, ki kiváltképen az árváknak, özvegyek
nek Atyja s gondviselője; és azt bizonynyal higyje, hogy az Isten
nek nagyobb gondja leszen ezekre, kiket szent vérével megváltott, 
hogysem ö neki. Azért jobb gon.dot betegségében nem viselhetett 
maradékaira, mintha az Istennel békélvén és igaz penitencziát tart-

23* 
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ván, tiszta szivből az ő szent kezeibe ajánlja őket; mivel sz. Dávid 
mondása: hogy soha nern látta az igaz ember maradékát elhagyatni 
és koldusságra jutni. Ha pedig egyéb lelki rettegést, kétségbeesést stb. 
látnánk a betegben, a következendő imádságokkal bátorithatjuk 

Dönünk bocsánatáért. 
Irgalmasságnak Atyja, s minden vigasztalásnak 

Istene! ki a tékozló fiunak gonoszságait kegyelmesen 
megbocsátád és azt parancsolád, ]wgy a fáradott és 
megterheltetett bünüsök hozzád folyamodjanak: én 
tékozló és bünnel terhelt szolgád, ki sz<Ínltalanszor 
érdemletteni az ürök kárhozatot, könyörgük sz. Fel
ségednek a tP véghetetlen irgalmasságodért: a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak dr:ígalátos sz. vére hullá
sáért, bocsásd InPg büneimet és büneiminel érdeinlett 
ostoraidat vedd Pl róhun. 

Szen•lmes _A_ty{un! ki örökkévaló szerPteth•l sze
reítél engem, és nwg n~m utáltad az én háladatlan 
undokságomat, légy irgalmas a Í<' úlnok szolgádnak. 

L ram .T ézm; Krisztus ~ ki vúlladra raká d az t~ n 
büneimet, és szent vér.-.db{)l üdvüsségt>s fürdőt csimíhíl 

'---' 

hünös lelke1nnek, tisztitsd nwg· l<'lk('lllPt, InPlvet szent 
(.___, .... 

haláloddal InegváltM. X P nézd az én gonoszsúgaiinat, 
hanein a tr végtelen irgalmassúgodat. Xoha bünüs 
vagy"ok, Crmn! de szolgád, fiad vagyok, tP bemw(L 
bizom, Ü']wzz{td kiáltok. IIiszem, hogy tt• vagy az 
én nu•gv:íltóm és üdvözitőm. Ifisze1n, valamit az 
anyaszentegyhúz últal ('Iőmbe adtál; és ebben a hit
ben akarok itélőszéked elébe 1nenni. X en1 fogad<Ísod 
tartja-e én IstPnf'In ~ hogy ha Inegbocs:Ítunk felebará-
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tunknak, te is megbocsátasz nekünk? Imhol azért, 
tiszta szivböl megbocsátok, Uram! tt-' éretted Inin
denkinek, aki engem Inegbántott; és kérem szent 
Felségedet, hogy igaz igéreted szerint bocsásd Ineg 
büneimet, és vedd t-' l rólam ostorai dat. 

Bánom és szégyenl ein, U r Isten! hogy a te drá
galátos sz. Fiad vérével nyert tiszta ruhát, Inelyben 
engem felöltöztetél vala a keresztség által, megruti
tottam. A .. zért légy irgalmas, U ram! nekein bünös 
sz o l gádnak; és meg ne verj engem gonosz érdeinern 
szerint, ki élsz és uralkodol örökön örökké. .....t\.n1en. 

A halál félelme ellen. 
' En U ram és én Istenein! noha a test gyarló és 

retteg a haláltól, (lp kész az én lelkein engedni sz. 
akaratodnak. Tudmn, el vagyon rendelve, hogy ITiind
nyájan pgyszer meghaljunk, és 1nint a folyóviz ITiind
nyájan sziinetlen a hal<llnak völgyébe sietünk; sem 
gazdagság, sein szépség, sein uraság senkit Ineg nem 
szabadithat; (~S ha In ost elhalasztod is haUtlomat, 
ne1n sok idő mulva eljő az én órám. De oly rentény
ségben vagyok L rmn ~ hogy atyai gondviselésed ből, 
melylyt>l engein teremtettél, üípláltál, és az igaz hit
ben nwgőriztél, ugy rendeled az én életemnek hatá
rát, hogy Inikor lelkt-'Iniwk legjobb és üdvösségesebb, 
akkor veszesz ki e világból. 

· _A .. zért U rmn! szent kezeidbe ajánlmn az én éle
teinet és halálomat. Dicsértessék a te neved, 1nind 
életeinben, 1nind holtmnban. Mert ugyanis nem a halál 
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a te hiveid kimulása, hanem boldogságnak utja; világi 
háboruságok után való csendes nyugodalom: azért 
jobb a te hiveidnek kimulások, hogysem születésök 
napja. N em egyéb az ember élete, mint zarándok
ság és vitézkedés, melyben nincs 1n:iradandó helyünk 
és bátorságos nyugodalmunk! hanem fáradsággal, ret
tegéssel és számlálhatatlan nyavalyákkal tele életünk, 
és csak akkor lehet nyugodalmunk, mikor kinnilunk (~ 

világból. Ez az oka U ram! hogy a te szerelmes szol
gáid nagy szomjusággal várták órájokat, és gyakran 
panaszkodtak, hogy az ö zarándokságuk nieghosszab
bittatik, és halál tömlöczében való fogságuk nyujtatik. 
Mert a ki tökéletesen hiszi igéreteidet, és tehozzád ki
vánkozik, örö1nest várja az ö óráját és hozzád menését. 

Bátorítsad azért U ram! az én gyöngeségemet, és 
zabolázd meg szent malasztoddal testi félelmeinPt, 
hogy mindenben szent akaratodhoz szabjam magamat; 
mert ha szinte tusakodnám is elvégezett tanácsoddal, 
ugy sem élhetnék akaratod ellen. _.A_djad azért én 
Istenem! hogy a Init kénytelen és akaratom ellen is 
el kell szenvPdnem, azt vigan és jú akarattal szen-. 
vedjem. A te szent Fiadnak halMa előtt való rette
gései b<ítoritsanak engem, és az örök életnek nyugo
dalmára vigyenek engem. _L\_men. 

Az örök boldogságnak kivánsága. 

Örvendezteni azon, a nlÍt hallottam, hogy az U r 
házába megyünk, holott nincs semmi nyavalya, se1nmi 
bánat, semmi szmnoruság: mert eltörli az Isten kö!J.ny-
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hullatásainkat és elkergeti minden fájdalmunkat. 
Miképen kivánkozik a szarvas a kutfőhöz, ugy ki-. 
vánkozik az én lelkein tehozzád U ram; me rt tudom, 
hogy nincs itt maradandó városom .. Mily gyönyörü
ségesek U ran1! a te sátoraid; kivánkozik és elbágyad 
az én lelkem a te hajlékaidban. Ki szabadit meg 
engem e halálnak tön1löczéből és fogságából? Jaj 
nekem, Inert meghosszabbittatott az én zarándoksá.
gom. Kivánmn, hogy n1egoldoztassam és Krisztussal 
legyek; mert jobb egy nap a tP házadban, hogysem 
(-'zer .. esztendő e világban. 

Orvendezz oh én lelkem! me rt az U r házába 
mégy, melyben semmi kisértet, semmi hadakozás, 
semmi félelem nincsen: hanem csendes és bátorságos 
öröm; holott nincs semmi irigység, semmi vissza vonás, 
semmi gonosz kivánság. Oh áldott Óra, melyben vigan 
éneklém én is szent Dáviddal, hogy: tüzön és vizen 
általvittél enge1n, és nyugodalomra jutottam. Akkor 
én is örvendetesen mondhatom a szentekkel: U r 
Isten! királyokká tettél minket, és uralkodunk örökön 
örökké; nem ezen a földön, melyen rövid és mulandó 
minden öröm és birodalmu; hanem amaz élők földén, 
a hol sem tudatlanságnak sötétsége nem leszen, mint 
az egyptombeli homályban, mert Isten és a bárány 
igáz világossága annak a városnak;. sem nyughatatlan 
kivánságok nem találtatnak, mert az U r mindenekben 
1ninden, és megrészegit minket házának gyönyörüségé
vel; me ly annyira fölülhaladja a mi kivánságunkat, 
hogy az emberi sziv soha n1ég csak Ineg sem kóstolhatta 
azt a boldogságot, Inelyet IstPn készitett hiveinek. 
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Örülj te is oh én teste.In! me ly a halál által mint 
jó mag füldbe hintetel, hogy kikeletkor sokkal éke
sebben kizsendülj; mert most rothadandó vagy, de 
akkor rothadatlan leszesz; most gyarló s undok vagy, 
de akkor hatalmas és dicsőséges leszesz; most föl.di 
vagy, akkor lelki leszesz: mert a léleknek fényessége, 
gyorsasága, hathatóssága, és Inegsérthetlen volta reád 
is átszármazik. 

Kezedbe ajánlom én Istenem! lelkemet; te vál
tottál meg engem, igazságnak Istene! Tudmn, hogy 
az én Megv{tltóm él, és az utolsó napon feltámadok, 
és ismét bőrömbe öltözvén, meglátmn az én üdvözitő 
Istenemf't Ez a reménység elrejtetett az én szivemhf'n, 
és ezzf'l Inegyek az én Uran1 elejébe. 

A betegségnek békeséggel való szenvedéseért. 
l 

En Istenem~ e világon ostorozz, e világon hi to ga ss 
csap<isaiddal; csak az örökkévaló j<'1któl Ineg. ne foszsz, 
és az örök k<irhozatra ne vf'ss. Meg szoktad U rmn! 
ostorozni, a kit kedved bt' fogadsz; és a nyavalyának 
keinenczéjébPn prób<llorl a tiPidet Legyek azért én 
Istenein! azok köz()} én is, kikf't te szerf'tsz; mivel 
azok közől vagyok, kikf't te ostorozasz. 

TP vagy U rmn ~ h{tl)()rnságainknak vigasztalása, 
gyarlóságunknak er6ssége, azért vagy künnyebbitsed 
nyavalyáimat, vagy Szentlelked által Pr6sitsed szive
met: hogy békeséggel szenvedjen1 látogatásaidat Meg
vallom én Istenem; hogy büneim szerint nem csak (' 
vihigi ostm·aidat, d(• az ürök kárhozatot is Inegérdein-
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letteiJl, de ne cselekedjel en velein büneim szerint, ha
nem a te vegtelen irgalmasságod szerint. 

Hála neked U rain! hogy az örökkevaló büntetes t, 
melyet erdemlettem, ideig való fájdalmakra változtat
tad; és Inint szerelmes atyám s jó gondviselő orvosom, 
ostorozasz engein: hogy a bünös testhez es csalárd 
világhoz ne bizzain; hanein hozzád teritsem minden 
kivánságomat, ki igaz erőssége és bátoritója vagy 
betegei dnek. Adjad en Istenem! hogy a te látogatá
saidat oly csendesen szt~nvt>djenl, nli9t a te hiv szol
gáid: Job, Tobiás, József, Dávid. Es az bátoritson 
engem minden nyavalyáimban, a ki en erettem nagy 
bekeseggel szenvede a keresztfának iszonyu kinját, a 
mi U runk J ez us Krisztus által. Amen. 

Más könyörgés. 

U ram Jézus Krisztus! élő Istennek sz en t Fia! a te 
keserves fájdalmaidert, Inelyek halálod előtt az olajfák 
hegyén szorongatának, alázatosan kerern sz. Felsege
det, hogy az en utolsó óráinon, mikor a felele~? es 
retteges elfogja szive1net, el ne hagyj engem! haneni a 
t~ nagy irgahnasságod szerint bátorits es vigasztalj~ 
Es miképen téged mennyei angyal által megvigasztala 
sze nt Atyád: engemet is vigasztaljon a te angyalod; 
hogy hatalmat ne vegyen rajtam a sátán, es csalárd 
kisertetei vel meg ne csaljon. Erősitsed U ram! sz en t 
haláloddal az én lelkemet; hogy sen1mi nyavalya és 
hosszu betegseg meg ne háboritson, és ellened való 
zugolódásra ne inditson: · hanem mindenekben sz. aka.:. 

Pázmány : Imádscígos Könyv. 
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ratodhoz szabjam Inaganlat; és jó néven vegyeni Fel
ségedtől mind az egészséget, Inind a betegséget, mind 
az életet, mind a halált. Adjad, hogy én is a testi 
gyarlóság ellen tiszta szivből és tökéletes akaratból 
azt mondhassam, hogy nen1 az én kivánságmn, hanem 
a te szent akaratod legyen mindenekben, szent neved 
d. " ' ' ' l lk .. d .. ' ' A 1csosegere es e em u vossegere. men. 

Istenes halálért. 

Kegyes és irgahnas Isten! életünknek és halálunk-
nak ura; ki bizonyos határt vPtettél az ember életé
nek, és megszámláltad napjait, 1nelyek hmnar eln1ulnak, 
mint az árnyék vagy vékony füst, és ha1nar Inegszárad 
a mi testünk, mint a h•szakasztott virág: a te szerel
mes szent Fiadnak keserv('S haláláért kérlek, adj oly 
lelki világosságot az én szivembe, hogy megismervén 
zarándokságomat, szüntelen eszemben forgassam kimu
lásomnak óráját, neked igaz~Ín szolgálván, ugy készül
jek halálomhoz, hogy Ininden /)rában készen és vigan 

, . l , l , t l l , t" l" b "l l , vaiJam e va asoma , es e nyava yas om ocz o va o 
szabadulásomat N e találjon az én órám véletlenül és 
álmosan, hanem készen és vigyázva. 

Tartsd meg én Istenem! szent Fiadnak drágalátos 
véreért az igaz hitet végig bennem. Erősitsd gyarlósá
gomat most és minden időben, de kiváltképen halálom 
óráján, a te törvényednek állhatatos megtartásában, 
hogy a testi fájdalmak és rettegések~ az ördög álnok
sága és e világ csalárdsága el ne szakaszszon engem 
tőled, kétségbeesésre, káromlásra és egyé b gonosz-
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, 
ságra ne vigyen. Es mikor minden világi segitség-
től elhagyatom, mikor erőm elszakadozik, el ne 
hagyj U ram! engem, hanem őrizz és oltalmazz szár
nyad alatt. 

Oltalmazz U ram! engem a véletlen és hirtelen 
haláltól; és a te végtelen irgalmasságodért, melylyel 
hozzád fogadád a keresztfán megtérő latrot, add, hogy 
halálom előtt igaz penitenczia által büneimből kitisz
tuljak, az én Üdvözitőmnek drágalátos szent testében 
részesüljek, és halálom óráján csendes és békeséges 
lelkiismerettel, szent kezedbe ajánlván lelkemet, az 
örök boldogságban részes legyek; ugyanazon mi U runk 
Jézus Krisztusnak szent halála által. Amen. 

Halálra itélt embernek könyörgése. 
Irgalmas, kegyelmes Isten! ki a te végtelen böl

cseségeddel hiveidet csodálatosképen vezérled, legyen 
áldott a te szent neved mindenekben. Tudom én Iste
nem! hogy az én undok büneimért megérdemlettem 
nem csak a testi halált, de az örök kárhozatot is; 
Inert számtalanon kisebb vétkekért mind testökben, 
1nind lelkökben örökre elvesztek. De te, irgalmasság
nak Atyja! mind ez óráig vártál engem, és mikor a 
gonoszságban ebnerültem volna, nem szenvedted, hogy 
ellenségeimtől vagy véletlen nyavalyától hirtelen peni
tencziatartás nélkül 1neghaljak, mint sokan egyebek; 
hanein időt adál büneim Inegbánására, és azt is meg
engedted nekem, mnit nagy fohászkodva kivánt Dávid 
próféta: hogy halálom óráját megjelentetted nekein; 
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hogy a világi gondolatoktól elszakasztván elmémet, az 
én utolsó bajvivásomhoz készüljek. 

-Legyen áldott U ram! a te neved, ki az. én bü~ei~ 
met e világon akarod ostorozpi, hogy az örök kárho~ 
zattól megszabadits engem. Es mivel ez a te szent 
akaratod, _hálaadással veszem látogatásodat, csakhogy 
é:n Ur;tm, és én Istenem! ki a latrok közt nagy gyalá
zattal és szidalommal megfeszittettél érettem, adjad, 
hogy csendesen és békeséggel szenvedjem a megérdem
lett halált, és elégedjék meg a te méltó haragod ezzel 
az én kinommal. 

Emlékezzél én üdvözit() Istenem! halálod eWtt való 
véres verejtéked r()}; a gyarló testnek rettegéséről; és 
bátoritsad az én gyarlóságomat: hogy büneimért, és 
igazságodnak megelégitéseért örömest szenvedjem ezt -
a halált, mely igaz életre való utja az én lelkemnek. 

Oh mint akarnám én Istenem! hogy ezt a halált 
ne az én büneimért, hanem az igazságért, a keresztény 
hitért, a te szent nevedért szenvedjem! De mivel erre 
méltó nem voltam, és az én büneimmel sokakat, gonosz 
példa által megbotránkoztattam: engedd, hogy az. én 
halálom által sokan kitisztuljanak vétkeik ből. V edd jó 
illatu áldozatul Uram! ezt az én szenvedésemet; és 
miképen a veled megfeszittetett latornak halála óráján 
megkegyelmezél, légy irgalmas, kegyelmes én nekem 
is szegény bünös szolgádnak. Amen. 
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Szent Brigittának igaz penitencziatartásért és bo_ldog . 
kimutásért XV. imádsága. 

I. 
Oh Jézus Krisztus, szeretőidnek örökkévaló, gyö

nyörüséges öröme, minden kívánságot és vígasságot 
felülhaladó vigassága, bünö-söknek élete és szeretője! 
ki valóban bebizonyitád, hogy a te gyönyörüséged 
az emberekkel való nyájaskodásban vágyon, midőn 
érettünk emberré levél az időknek utolján: emlékez"' 
zél meg kérlek, a te sz. testednek kínjairól, melyeket 
szenvedtél Istentől elrendelt halálod óráján. Emlé
kezzél azokról a keserüségekről, melyeket -lelkedben 
éreztél, midön az utolsó vacsorán~ tanítványaid lábait 
mosogatván, sz. testc•det, véredet velök közléd, és őket 
kegyesen vigasztalván, jövendő kínszenvedéseidről tn
dósitád. Emlékezzél továbbá azokról a rettegésekről, 
bánatokról és szorongatásokról, melyeket gyönge tag
jaidon a megfeszítésnek kinja előtt szenvedél, midőn a 
kertben véres verejtéked után, tanítványodtól elárulta
tál, választott népedtől megfogatál, hamis tanhktól 
vádoltatál, három hamis birótól itéltetél, az Istentől 
választatott városban, Husvét napján, életednek virágzó 
ifjuságcl.ban ártatlanul halálra kárhoztatá!, tulajdon 
ruháidtól megfosztatál, ideg.enek ruházatába öltözteté!, 
szemed és orczád bekötöztetve, nyakon vereté!, arczul 
csapdostatál, megostoroztatá!, tövis koronával meg
koronáztatál, a te szent fejed náddal vereték és 
egyéb. számlálhatatlan ká.romlásokkai- illettetél Ezek.., 
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nek, U ram Istenem! a te feszítésed előtt való kínszen
vedéseidnek emlékezeteért kérem sz. Felségedet, adj 
kimulásom előtt büneimről való igaz töredelmességet, 
tiszta gyónást, méltó elégtételt és .. minden büneimnek 
bocsánatját. Amen. Miatyánk stb. U dvözlégy Mária stb. 

Il 
Oh Jézus, e világnak teremtője! kit semmi mérték 

igaz környékkel be nem foglalhat, ki markodban hor ... 
dozod e földet: emlékezzél meg kérlek, ama keser
ves fájdalmaidról, melyeket szenvedél, midön a zsidók 
szentséges kezeidet meglyuggatván, tompa hegyü sze.., 
gekkel kereszthez szegezték, nagy erővel kinyujtóztat ... 
ván, lábaidat is kemény szegekkel szakgatták, és szent 
testedet is kegyetlenül a keresztfán ugy kiterjeszték, 
hogy megmerevedvén gyönge tested, minden csontod
nak egyberagasztásai és forrasztásai elszakgattatának. 
Kérem szent Felségedet, ezért a drágalátos keserves 
kínszenvedésednek emlékezeteért, öntsd szivembe a 
te félelmedet és szerelmedet. Amen. Miatyánk stb. 
Üdvözlégy Mária stb. ~ 

III. 
Oh Jézus, mi mennyei orvosunk! einlékezzé l meg 

a sok vereség miatt elszakadott erőtlenségeidről, 
sebeidnek kék helyeiről é~ szivednek bánatairól, 
melyeket a magas keresztfán, felemeltetvén szenved
tél megszakgattatott tagjaidban, Inelyek közől csak 
egy sem Inaradhatott épen; ugy hogy sen1mi fáj da-
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lom nen1 találtatnék hasonló a te fájdahnaidhoz, nlidőn 
t~tőtől fogva talpig egészség és épség nem volt benned. 
Es tnindazonáltal fájdahnaidról elfelejtkezvén, szent 
atyádnak kegyesen könyörögtél tulajdon ellenségeid
ért, mondván: Atyám~ bocsásd meg nekik; mert nen1 
tudják, mit cselekesznek! Ezért az irgalmasságért és 
fájdalon1ért engedd Uran1! hogy ezek a te keserves 
kinszenvedéseidnek emlékezetei legvenek az én büneim-

_,; .. 
nek bocsánatjára. Amen. Miatyánk stb. U dvözlégy stb. 

IV. 

Oh Jézus, angyaloknak igaz szabadsága, gyönyörü
ségnek paradicsomkertje l en1lékezzél meg arról a bá
natról, Inelyet szenvedél, nlidőn a te ellenségeidtől nem 
különben, tnint a fene oroszlánoktól körülvéteté!, nya
konverésekkel, körmölésekkel, rugdosásokkal és egyéb 
hallatlan kinokkal illettetéL Ezekért U ram! a kinszen
vedésekért és egyéb káromló gyalázataidért, melyek
kel téged illetének ellenségeid, kérem sz. Felségedet, 
hogy szabadits meg engein az én láthatatlan ellensé
geimtől, és helyeztess szárnyad árnyéka alá,, hogy 
amaz örökkévaló jóknak bővelkedő földére juthassak. 
Amen. Miatyánk stb. Ü d v~zlégy stb. 

v. 
Oh Jézus, örökkévaló szerelemnek fényes tüköre! 

emlékezzél meg arról a szomoruságról, melyet szen
vedtél, midőn láttad a te tisztaságos Istenséged tükö
rében, a te kinszenvedésed érdeméért kiválasztottak 
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üdvösségét, és a pokolra vetendöknek maguk gonosz-" 
ságából származott örök veszedelmöket. Emlékezzél 
meg a te vég.telen irgalmasságodnak tengeréről, mely
lyel mi rajtunk kétségbeesetteken és elveszett bünö
sökön, halálod óráján szived · megesett, és n1elyet. a 
keresztfán függő latorral közlél, mondván: Ma velem 
leszesz a paradicsomban. Kérem te szent Felségedet, 
U ram . Jézus! ez által . a kegyelmességed által, tégy 
irgalmasságot én velem is halálom óráján. A.n1en. 
Miatyánk stb. Üdvözlégy stb. 

VI. 
Oh Jézus, szerelmes királyunk, és tökéletes jó 

barátunk! emlékezzél 1neg .arról a bánatról, 1nelyet 
szenvedtél, midőn mezitelen nagy kinokban és sanya
ruságokban keresztfán függöttél; mikor 1nindnyájan 
a te barátid és ismerőseid távol állottak tőled, és egy 
vigasztalód sem volt az egyetlen-egy szüléden kivül, 
a kit megepedett keserüségében tanítványodnak aján
lá!. Kérlek téged kegyes Jézus! ama fájdalomnak 
hegyes tőreért, mely akkor sz. szüléd lelkét Inegszak
gatta: . hogy én rajtam is essék 1neg szived minden 
testi és lelki nyomoruságOinban, és adj vigasztalást 
háboruságaimnak idején, legfőképen pedig halálmnnak 
óráján. Amen. Miatyánk stb. Üdvözlégy stb. 

VII. 
.. Oh Jézus, ájtatosságnak kimerithetetlen kutfeje! 

ki szivednek mélységéből a keresztfán mondád: Szom-
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juhozmn, tudniillik a mi üdvösségünket; gyujtsd fel, . 
kérünk, a mi szivünknek kivánságait minden jóságos 
erkölcsre, és a testi kivánságoknak szomjuságát, e 
világi gyönyörködésnek lángját hidegitsed és oltsd el 
bennünk. Amen. Miatyánk stb. Üdvözlégy stb. 

VIII. 

Oh Jézus, szivünknek édessége, lelkünknek kimond
hatatlan vigass~íga! az eczetnek és epének keserü vol
táért, nH:'lyet Ini ~rettünk Inegkóstoltál, engedd nekünk 
l l ' l k ' '. , d k , l k 'l ' , l, 1a a un oraJan sz. teste ne , verP( nP n1e to vete et 
lelki nyavalyáinknak eltávoztat~.sára és szivünk vigasz
talására. A_men. Miatyánk stb. lJ dvözlégy stb. 

IX. 

Oh J é z us, lelkünkiH:•k tökéletes örön1e! emlékezzél 
Ineg azokról a fájdahnakról és lelki szorongatásokról, 
Inelyf'ket szenvedtél, Inidön halálodnak keserüsége, és a 
zsidóknak ingerlése miatt nagy fenszóval k)áltád, hogy 
szent Atyádtól Plhagyattál, Inondván: "En Istenem! 
Iniért hagyhll el engein ?" Ezekért a lelki fájdafmaid
ért, kérem sz. Felségedet, hogy a nli szonloruságaink
ban és keserüségeink ben el ne hagyJ. minket, mi U runk 
Jézusunk! _A_men. Miat_ránk sth. Udvözlégy stb. 

- ~ 

x. 
Oh Jézus, .AJfa és Omega, (azaz mindeneknek kez-

l t , , ) 'l " , , t''k 'l t , ' l 'k 'l (_ e .e es v ege , e et, Prosseg es o e e esseg. em e ezze 
Pcízt~uíny: Imádságos Küuyv. 25 
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meg, hogy tetőtől fogva talpig 1nagadat kinszenvedé
seidnek vizébe bemártottad. A te sebeidnek hosszu és 
széles voltáért tanits meg engem, sz. parancsolataidnak 
igaz szeretetböl való megtartására, ki a bünnek mély
ségébe teljességgel bemerültem. Amen. Miatyánk stb. 
Üdvözlégy stb. 

XI. 

Oh J éztis, irgalmasságnak feneketlen tengere! ké
rem sz. Felségedet drágalátos sz. sebeidnek mélysége
ért, n1elyek átalhatották csontjaidnak velejét, tested
nek és szivednek belső részeivel egyete1nben; engemet, 
ki büneimben ehnerülten1, tisztits ki 1ninden álnok
ságomból, és rejts el szent sebeidnek mélységes rejte
kében haragod előtt n1indaddig, mig el nem 1nulik 
büneiin ellen felgerjedt haragod. Amen. Miatyánk stb. 
Üdvözlégy stb. 

XII. 

Oh Jézus, igazságnak tüköre, egyességnek jele, 
szerelemnek kötele! e1nlékezzél meg a. te sebeidnek 
megszámlálhatatlan sokaságairól, melyek miatt tetőtől 
fogva talpig nem találtatott épség szüz testedben; 1nely 
drágalátos szent vérednek kiomlásával teljességgel be 
volt bori tv a. Kegyes Jézus! 1nit kellett egyebet csele
kedned, a mit meg nem cselekedtél volna? Ird be, kér
lek kegyes Jézusom! a te szent sebeidet, drágalátos 
véreddel az én szivembe; hogy azokban olvashassam 
fájdahnaidat, és hálaadásban végig megmaradjak. 
Amen. Miatyánk stb. Üdvözlégy stb. 
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XIII. 

Oh Jézus, erős oroszlán, halhatatlan és győzhetet
len király! emlékezzél meg a te fájdalmadról, nielyet 
szenvedtél, midőn szivednek és testednek ereje teljes
séggel megfogyatkozék benned, és meghajtván sz. feje
det, nagy fenszóval mondád: hogy immár mindenek 
beteljesittettek. Ezekért, Uram Jézus! a te fájdalmaid
ért és szomoruságaidért, légy irgalmas nekem, időm
nek utolsó beteljesitésekor, midőn lelkem szorosság
ban, érzékenységeim háboruságban lesznek. Amen. Mi
atyánk stb. Üdvözlégy stb. 

XIV. 

Oh Jézus Krisztus, felséges Atya Istennek egyet
lenegy Fia, és az () isteni valójának kép1nása !*) emlé
kezzél meg ama szorgalmatos könyörgésedr()l, mely
lyel sz. -'-<\tyádnak ajánlád lelkedet, mondván: "Atyán1 
kl• zed l)(' ajánlom lelkenwt ;" és tested nwgszakadván, 
szived IDegnyilatkoztatván irgahnasságodnak belső ré
szeit, a mi váltságunkért nagy kinokban Ineg4alál. 
Ezért a drágaMtos kimulásért kérlek téged szentek
nek királya! erösits Pngern az ördögnek, világi)ak, test
nek és vérnek tusakodásai, incselkedései ellen, hogy 
meghalván a testnek, n P ked éljek; és kimulásomnak 
utolsó óráján fogadd Inagadhoz hozzád menendő zarán
dok és számkivPtett lelkemet. Amen. Miatyánk stb. 
Üdvözlégy stb. 

*) Héb. l, 3. 
25* 
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XV. 
Oh Jézus, igaz és gyümölcsös szőllőtő! emlék~zzél 

a bőséges, kifolyó mértékkel 1nért sz. vérednek kiontá
sára; melyet te, mint szőllőből kisajtolt mustot, bősé
gesen kiontá}, midőn a keresztfán csak egyedül te 
magad a préselő sajtót nyomád, és mna kegyetlen 
katona dárdájával átütött szent oldaladból mi reánk 
vért és vizet ön tél: ugyannyira, hogy csak egy csepp 
vér se maradt benned, és végre mint mirhából össze
kötött kéve magasan felfüggesztettél: holott a Ü-' 

gyönge tested meghervadott, belső tagjaidnak nyers 
volta megszáradott, csontod veleje a sok fájdalom 
miatt teljességgel kiaszott vala. Ezért a keserü kin
szenvedésedért és drágalátos szent véred kiontásaért 
légy irgalmas, kegyelmes nekem, édes Jézusom! és 
fogadd hozzcid .. kiinulásom ór:íján lelkeinet. Auwn. 
Miatyánk st L. U dvözlégy Mária stb. 

Ezeknek befejezése. 
Oh én é( les C rmn J ézusmn: sebesitsci Ineg az én 

szivemet, hogy a penitencziatartásnak és szerelemnek 
könnyhullatásai legyenek nekem kenyerem éjjel és 
nappal. Térits engein teljességgel Inagadhoz: hogy az 
én sziven1 Ininelörökké lakóhelye legyen Felségechwk; 
magainviselete kedves legyen előtted, életemnek vége 
olyan legyen, hogy ez árnyékvilágból kimulásom után 
Inéltónak találtassain, ki Felségedet a többi szentekkel 
ih'ökün ih·ökké a nwnnyei boldogságban dicsérhessen1, 
:lldhassmn, inul.dhassam. Amen. 
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Végezetre, öt Iliatyánk otl\n mondd a következendó 
könyörgést. 

Oh Ura1n Jézus Krisztus, élő Istennek sz~nt és 
egyetlen-egy Fia! azzal a tüzes szerelemnek lángjával, 
1nelylyel ennyi fájelahnat és sebet szenvedtél a ·te 
gyöng~, .irtatlan testedben, ereszd szent szined ~lébe 
t'z~ket az én könyörgés~imet, és légy irgalmas én 
nekein Inegnymnorodott szolgádnak. Légy mind ele
veneknek és holtaknak irgalmas, és adj örök életet 
nekünk. Amen. 

(Lásd alább még: litánia a betegekért.) 

A mi Üdvözitónk keserves kinszenvedésének emléke. 
Ur Isten! tekints kegv~lmes szemeiddel az én 

'- •. 
bünös lelketnre, melyért a mi U runk és Megváltónk, 
a közbenJ"áró Jézus Krisztus, nem átala a bünüsök 

" kezébe esni, és e keresztnek kinját szenvedni. Orizz 
1neg minket U r Ist~n; örökkévaló békeség ben, kiket 
a te szent kereszted által megváltottáL Im~ídunk téged 
és hálákat adunk neked U ram J ézns Krisztus! ,mert 
a te szent haláloddal megváltottál minket_. 

I. 

C raJn Jézus Krisztus, Atya-Istennek szent Fia, 
emberi nemnek teremtő és megváltó Istene! végtelen 
háhíkat adunk neked, hogy mi érettünk bünös fiaid
ért mennyországból földre szállá!. Szüznek méhében 
emberi testbe öltözél, istálóban születtél és mi érettünk 
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harminczhárom esztendeig sok fáradságot, gyalázatot, 
üldözést szenvedtél. 

Dicsérjen téged én Isteneni ~ minden teremtinén y, 
ki a te pártos szolgáidnak váltságaért, halálodnak 
előtte nagy szomoruságokat és halálnak félelméből 
származott vonakodásokat szenvedél, véres verejté
keddel a földet megfestéd, tulajdon tanitvúnyodtól 
elárultatál, a zsidóktól Inint nyilv;.Ínval<) gonosztevö 
megfogatál; Annás házában arczul csapdostatál, Kaj
fástól megcsufoltat{tl, hamis tanuktól vádultatál, és 
sok pökdösés, gyalázatos szidalmazás után pogányok 
kezébe adatál; Iferódest()l ]}()l ondnak itéltetél, Pilá
tustól Inegostoroztatál, töviskoronával koronáztatál, és 
sok ~áronilással megterheltetéL 

Aidott légy, én megváltó Istem~In! ki én érettem 
vállaidra vevéd a keresztf~ínak t<~rhét, hogy az én 
büneimnek elviselhPtetlPn sulyát lPvedd nyakamróL 
A Kálvcíria hegyén mezitelenr(~ vetkPztetél, hogy az 
én éktelenségeÍlnet hefedezzed. Kt>resztf~ihoz szegez
tetél, hogy az én f(~slett szaLadságmn megzaholáztas
sék. Latrok között felf'nwltetél, hogy engemet a latrok 
kinjától megszabadíts; t}ezettel t~s (:'pével szent szájad 
megkeseritteték, hogy az én torkosságomat Jnegorvo
soljad; szent oldalad átven~ték, hogy az én szivemnek 
titkos álnokságai megtisztittassanak. 

Üdvözlégy minden kincsnél drágalátosabb 8Z. Fő; 
n1ely én érettem tövissel 1negkoronáztattál és náddal 
verettél. 

iT dvözlégy én Uramnak tiszteletr<:' méltó sz. Orczája! 
mely én éretteni 1negpökdöstettél és 1negcsapdostattáL 
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Ü dvüzlégy én kegyes Megváltómnak kegyelmes 
két Szeine! n1ely Pn érettem· sok könyhullatásban 
usztál. 

Üdvözlégy szentséges Száj! 1nely P n érettem epé
vel és eczettel n1egkeseredtél. 

Üdvözlégy én Istenemnek szent }_,üle! 1nely én 
érett.~nl sok szidalommal és gyalázatokkal terheltettél. 

U dvözlégy Krisztusnak szent Nyaka és DeTeka! 
Inely_ érPttem Inegnyakaztattál és megostoroztattál. 

lJ dvözlégy én L ramnak szent Keze, Lába! mely 
én é~·.ettein vas szegekkel Ineglyukgattattál. 

U dvözlégy Krisztusnak szent Oldala! 1nely én 
érett.~In dárdával Inegszakgattattál. 

U dvözlégy én Isteneinnek szent Térde! In el y én 
érettem az imádságban Inegkoptál. 

Üdvözlégy Krisztusnak egész Teste! mely én éret
tem !negsebesedtél, Ineghaltál és elten1ettettél. 

U dvözlégy drágalátos sz. V ér! 1nely az én büneiln 
bocsánatáért kiönttettéL 

Üdvözlégy Krisztusnak sz. Lelke! mely az Atya
Istennek kezébe ajánltaték. 

Ezekért Gram! a te keserves kinaidért, drágalátos 
szent véred hullásaért kérlek: oldozz fel engein az én 
sok bünömnek köteleiből, szabadits n1eg az ördögnek 
tőreiből, oltahnazz Ininden testi, lelki veszedelemtől. 
Minden gondolatomat és igyeke~~temet vezéreljed, 
hogy kedvesek legyenek előtted. Üregbitsed bennein 
szerelmedet. Adj tökéletes állhatatosságot szolgála
todban; hogy halálon1 óráján szent kezed bP ajánlv:Ín 
lelkemet, keserves kinszenvedéseidnek érdemeiért az 
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örök boldogságban részesüljek; ki élsz és uralkodol 
Ininelörökön örökké. A1nen. 

II. 

Urmn Jézus Krisztus! ki véres verejtéked után 
ehirultatál, 1negfogatál, Inegpökdöstetél, Inegcsapdos
tatál; adjad szent Inalasztodat nekünk, hogy a te 
szerelmPdnek tüze felgerjedjf'n t"zivünkhPn, ~s a te 
neverhwk dies6ség~t'P InindPn gyalázatot és áruHa
tást csendesen szenvedjünk, s az örök dics()ségr<' jut
hassunk. 

G rmn Jézus Krisztus ! ki a hanlis birák e l{)tt sok 
hanlis tanuktól vádoltatál, és arczod beft'dve esnfolta
tál, Inegcsapdostatál a mi kevélységünkért; adjad, 
hogy szenvedéseidnek emlékezetével núndenkor fel
fegyverkezvf' lf'gyünk, és a te hatalmas erl)d által 
1ninden ellenségeinket meggyőzvén, boldogságodha jut
hassunk. 

U ram Jézus Krisztus, ki Pilátus eWtt heirsony ha 
ültöztettél, tövissel koromiztatál, Inegostoroztatál, ha
lálra itéltetél, szf'nt vállaidon a ke~esztfának tf'rhét 
viseléd; adjad, hogy én is te utánad a penitencziának 
kf'resztjét hordozzam, és az itélet napján te általad az 
ürök halálnak szentencziáj~it eltávoztassan1. 

U ram Jézus Krisztus! ki Ini érettünk mezitelen a 
keresztfára emeltetél, és reménységet adál büneink 
bocsánatára; irgalmasan hozzád fogadván a veled 
megfeszittetett latrot: adjad, hogy a te kinszenved~
sedet mindenkor szivünkben hordozzuk a bünöknek 
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nyilai ellen, és szent sebeidnek erejét érezzük lel
künkben nlindenkor. 

Uran1 Jézus Krisztus: ki a kercsztf<Ín eczettel 
és epével kin~ilta tál szomj us:igodban, nagy kiáltással 
lelkedet kibocsát~id, a pokol torn<Íczában fogva tar:
tott ó testmnentmni szenteknek szabadulásokért pok
lokra szálUti; engedd, hogy habilomnak órAján bünein1 
fogságából megszabaduljak, és Ininden ellenségenwn 
győzedelmet vevén, örön1edhc juthassak. 

U ram Jézus Krisztus! kinek sz. oldala kegyetlen 
dárdával n1egszakgattaték, és válts{tgunkra s tisztu
lásunkra vér és viz folya ki st• beidből; l'ngedd, hogy 
szivün_k keinénysége ~z. halúlodnak emlékPz(•tével nwg
rontassék: hogy a ki véred hulbisával nwgváltattunk, 
Ininden büneinkb()l kitisztuljunk, és téged dics()séged
hen láthassunk 1nennyégben, kinek kes~rvl"s kinjai
ról emlékezünk c füldön életünkben. 

U ram J é z us l( riszt us; ki (•stve a ke resztfYtról 
levétetél, és a koporsóban harmadnapig nyugovál; 
engedd, hogy sz. halálodnak érdeine által minden 
veszedelenltől és az örök haláltól megszahaduljunk, 
ki élsz és uralkodol núndörökön örökké. Aineú. 

III. 

Kegyes és kegyelmes MegváltÓill ! ki a te 
keserves kinaid közöt-t a keresztfán hétszer szó
lál, és azt akarád, hogy utolsó szavaidat minden
kor szemünk előtt tartsuk; kérlek téged, hogy 
hét nwndásaid ereje <lltal bocsásd meg neken1, hogy 

Pázmány : Imádságos Kö"nyv. 26 
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valamiben a hét fő bűnnel megbántottam sz. Fel
ségedet. 

Adjad én Istenem! hogy miképen te arra kéréd 
sz. Atyádat, hogy megkegyelmezzen hóhéraidnak: 
én is a te szerelmedért tiszta szivből megbocsássak 
mindeneknek, kik én ellenem vétkeztek. 

l 

Es miképen a latornak azt igéréd, hogy ma veled 
leszen a paradicsomban: azonképen vezéreljed oly
módon az én élet<•met, hogy halálmn óráján neked 
is azt mondjarn, hogy veled leszek az örök boldog
ságb~n. 

Es a mint szerelmes szülédnek azt mondád: A_sz
szony! irnhol a te fiad: azonkéjWil <'ngenwt is sz. 
Anyádnak ajánlvAn oltalmazz minden ellenségemtőL 

Mik(;pen sok kin-vallatásodnak sanyarus<Íga,i között 
sz. _A_ tyúdhoz fulyanwdál, és azt rnonJ{u1: "En Iste
Bein, én Istenem; vallj on miért hagyt<íl e l engem !" 
adjad, hogy én is azonképen mindt>n nyayalyúmban 
esak hozz:id fulyamotljam, és tőled Y<trjam oltalma
mat, 1nint szerelnws Atvúmtól. ., 

'I, (- ' ' ' . l ' P J ram. e11 erPttcm szUlllJll wznm, azt mou-
dúd kin-vallásaid közütt, hogy szomjuhozol: gerjesz
sze f('l Ún IH·mwm pz a te szumjusúgo(l szereluwtlPt~ 
hogy mindeukor té•g<•d(•t, é]() yizm•k forrúsút, szom
juho~zalak. 

Es miképen a te _._t\._ty<id kPzébe ajánhid halúlocl 
óniján lelkedet: ugy (•n is utols<) óni1nhan t<'ljt•s 
szivyel kezedbe aj<inljmn lelkemet. 

\' ég·zetrt' mikép<'ll tP mindeneket tökéletPsen yéo·-
L_.; ' e 

hez vivén, valamikd sz. Aty<id parancsolt, utolsó 
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szódban is bizonyságot tevéi, hogy mindenek betelje
sednek: ugy a te sz. nevedért adjad nekem, hogy 
mindenekben a te akaratod szerint rendeljem élete
met, és halálom után a te szenvedéseid jutalmában, 
az örök boldogságban részes legyt>k. Amen. 

Bucsuimádság a megfeszitett Jézushoz. 

Line jós<igos (•s l(•gé<lP:-;(•bh J é z us: szinPd <•Hítt tl•r
d<'imr<• borulok és lPlk<>m }pgf(HTÓhh hen~v<'l k(~rlPk 

<' 

/·:-;· buzgón e:-;.-(l(•zpm lwzz:íd, lw,!l·y a hit, n'HH'•ny (~S 

szen•tPt (>}() indulatait, valamint hií1wim fülött vaM 
igaz b:ínatot <'·~" a Hwg:javuhisra val/, (•r(í:-- akaratot 
kegyf'skedj('>I sziv(•mlH· v<'·~·mi: midiín IPik<'m nagy 
részvétével (~s fújdalm:Í\·al Bwgaml•an iit sPLedrM 
(•lmélkedf'm é:-; azokat IPikPm (•l<'• :íllitom, azt f(n·gat
v:Ín :-;zpnwm p](')tt, a mit múr D:h·it} proféta ajkaidra 
adott rólad, oh jl''s:Í,Q·os .J ('•zu:--: .. J tlyng,fjflftdk kezd
mct es ldbrt/mrtf: uugszdmldltdk JJdndeu rsmdomrd:· 
21. zsolt. 17, 18. 

(A ki ezt az imádságot feszület előtt gyónás és úldozás után 
á,itatos és töredelmes sziyvel mondja, hozzá csatolván még a szo-

26~ 
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kott bucsuimákat is vagy legalább is öt Miatyánkot és Üdvözletet 
a sz. Atya szándokára, teljes bucsut nyerhet. IX. Pius, 1858. 
julius 31.) 

E helyen megemlítjük azt is, hogy a ki pénteken, mikor 
három órakor harangoznak, térden állva 5 Miatyánkot, 5 Üdvözle
tet mond a megfeszitett Jézushoz a békeségért, a téves hit meg
szüntetéseért, az egyház gyarapítása és a bünösök megtéréseért, 
100 n. bucsut nye~. XIV. Bened. 1740. decz. 13. Különben is szak
jál hozzá: naponkint is hálát adni Jézusnak azért, hogy érted meg
halt. Teheted ezt ezen a módon: 

"Imádunk, szentséges Ur Je'zus f{risztus:o és áldunk 
Téged! nti1}el sz. kereszted által nte[ft'áltott({d a vildgot!" 

(100 n. b. naponkint egyszer. XIII. Leo 1882. márcz. 4.) 



, 
IlETEDIK RESZ. 

Közönséges jókért könyörgések. 
Háborns idők jártak, majd a pogány török, majd a tévely

gők dnltak hmr.ánkban. mikor Pázmány bíboros ezt az imádsá
gos könyvét írta; innen van, hogy annyi imádság van a há
boru elhárítása s a békességért. Mondhatod ezeket az imákat, 
mikor eszedbe veszed, mennyi álnok ember tör most az igaz 
hit és tiszta erkölcs megrontására. 

I. Könyörgés. 

Örök mindenható U r Isten, irgalmasságnak Atyja, 
l~S _ szeretC'tnek Ist<'tW; tekints kegyC'lnu's f-'zemPiddPI 
a kereszténységre; vedd el rólunk haragodat és Losz
szwill ó ostoraida t. Sz:.ind mf'g, e ram; a te kisdf'd 
nyújadnak ron1lás<it; bocsásd füleidhez a megnyoino
rodottak ki~iltás:it: engPí"zteljen meg: téged a mi Meg
váltónknak kiontott szent vére. 

lHegérdemeltük, C ram: mind ezeket a te esap:i
saidat, nwrt vétkC'ztünk <'IIC'twd; el szakalltunk tl)lf'd, 
igaz életünk forr:is:.itól, sza hads:.igunknak és hékcs<''
giinknek oltahnazójától; szent akaratoddal ellenkez
tünk; 1negvetettük parancsolataidat, melyekről azt 
mondottad vala, hogy Jnegoltalmaznak minket, ha 
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megtartjuk ezeket, ha pedig megvetjük, fegyver 
emészt meg minket. De te, kegyelmes Atyánk! 

·emlékezzél meg a te régi jóvoltodról és ezekkel a 
te ostoraiddal ébreszd fel a te néped lelkét; hogy 
Inegismerjük büneinket, és kitérvén gonoszságaink
ból, alázatos lélekkel, töredeinles szivvel megengesz
teljük felgerjedt haragodat. 

Könyörülj Uran1 ~ a te népeden, melyet drága 
szent véreddel megv{tltottál. V étkeztünk urain! elle
nPd, és érdemünk szerint látogatsz Inink<>t. ])e ime 
hozzeid térünk és alázatosan könyörgünk n('ked, hogy 
ne cselekedjél velünk érdemünk szerint; hanein irgal
masságod szerint rontsd n1eg a reánk törö ellen
ség gonosz szándékát, melyért szent nevc•<let dicsér
j ük örökön örökké. A nw n. 

II. Könyörgés. 

S<'l'<'g<'kn('k r ra~ ki a hadakat Y<'Zf'riPd, f'f' a 
lH•mwd l1iz/,knak ii ldüz(íit hatahnas kez<•dd<·l nw g
rontod: segMj(-'d a tP irgahnass;Íg<Hllwz f(,] yamod(, 
szolg:hda t; hogy ellenség<•in('k dühössé~·<'·t l(•nyom Y<Ín, 

(_____.; L..--.J L- (._ ._ 

vi•gh('t<'ilen húlaadússal dicsérjük sz. nev('d<>t. __,\d j 
békességet, (~ram~ a Ini id(ínkben; mPl'Í nincs <·g~,éb, 

ki mi <~r('ttiink hadakozz<'•k, hanPm csak t<·, mi LT runk 
P':' l'f-tPniink. 

l~ r lst<·n: k]t(íl sz<Írmaznak a sz<•nt ki \·Úns;i~·ok. 
~ ' 

j<', tamiesok és tökl-l<'tP':' es('IPk<·detPk, adj a t<' szol-
gúidnak oly Lékes<'~w·t, nwlyPt <' vihíp: twm adhat; 
hogy a mi szivünk<'t paratH'solataidba f(,glalv;Ín, 
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ellenségünk félelmétől megmenekedjünk, és a te szár
nyaid árnyéka alatt csendességben éljünk. 

U r Isten! te tudod, hogy mi az e1nberi gyarló
ság miatt ennyi sok veszedelem között bátorságo
sak nem lehetünk; adj azért nekünk testi és lelki 
erőt, hogy a mit büneinkért szenvedünk, hatalmas, 
segitségeddel győzedelmesen viselhessük. 

Békességnek és szeretetnek Istene; kinek ismerete 
igaz élet, és szolgálata igaz uraság: örizd a te szol
g:áidat minden h:.iboruságtól, hogy a kik ben
neJ bizunk, ellenségek fegyverét{)! meg ne einész
tt>ssünk. 

BékesRégszeretö Isten! ki a hadakat Plrontod, 
L; 

kit/H sz{tnnazik az igaz egyt>sség és hékesség; oltal-
rnaztl hivPidPt núnden <.•llenség gonoRz szándék{ttól, 
hogy e~ende~ bék<.•sségb0n vigan <'·~ bútran szolg:.ilja
nak a Í<' sz. Fels(•gt•dnek. 

Ürük mindenh:.~tó l' r ]st<•n: ki az (•g('t (~S a fül
d.et gondvis<•l<~sPdd('] vPzérl('d t'·s igazgatod: hallgasd 
mPg kt>gyelnwsen a ü• néped könyörgését; <'·s adjao 
a mi időnklH'Jl h(·kl'sséQ:<•tbwk est'tHles~(~g·ét. 

~- L 

L,. lsü•11: a hPmH•d hizóknak erDs g\·:.imola: hall-,_ . 
ga~d nw g kegy<•lmest>n kiinyürgt'·sei nk d; t'·s mi VP l 
nálad tl('•lkül nlitHI<•nekr<' Plégt<.·l<•n az emlH•ri g·v:.u·-

~ ~~ 

l/,s:.íg·, adj szPnt malasztot, hogv parancsolataidnak 
utailmn mind akaratunkkal, n;i;HI <'SPlPkedPtünkkPI 
IH'kPd k(•d \'(•sk<•dj ünk; nw rt semmi h:.í_l)()rus:.íg JH'lll 

Úrthat Jl('künk, ha ~t'lnmi vétek JH'lll uraikmlik raj
tunk. 

Emlékt·zz<'·l u w g ['ram: a tt• sz. Fiacluak testa-
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mentomáról, ki születésekor békességet hirdettete 
angyalai által, és mennybe menetelekor békességet 
hagya nekünk is örökségül: és őrizz meg minket békes
sége~. csendességben. 

Ürök minclenható U r Isten! kinek kezében vagyon 
núnden országok birodalma, tekints irgalmas szemeicl
del a keresztények segitségér<'; s a magok erejében 
dicsekedő hitetleneket és tévelyg()ket rontsd meg 
hatalmas kezednPk er<jével: hogy 1nind e világ_ 
n1egis1nerje, hogy te vagy, a ki mi érettünk hada
kozoL 

l.,. r Isten~ ki a hozzád térlJknek foh~íszkodásait, 
és a kPs('rcdetteknek kiv:lns:lg:ait nwg 11PIH utálod: 
hallgasd nw g kegyeluws<'n kü11yürg(~sünket, melyl y el 
hozzúd kiúltunk inség·ünklwn, Ós ront~d nwg minden 

L) L> 

testi s lelki ('llPliSt'g('ink incselkedés('it; hogy semmi 
t•llenkez(•slwn nwg ne ,!!:yiízesl-'link, hanen1 kiszaha
dulvún mindPn Y<'SZ<'d(•kml,iíl, mi•lt(, húlaad<tSi":d 
(~ies(•rj iik sz. IH'Y('d('t. ..(\_ mi r l'llllk J l'ZllS K_risztus 
últal. .. Amen. 

lll. Könyörgés. 
\' t•gtel('H irgalmassÚgnak lst('JH': ki haragodhan 

sPm felejtk('zel d k<•gyehness<'•gedrőJ, noha sz<Íma 
nincs sok gonoszs:Ígunknak, nwlyPkkel téged haragra 
inditottunk; mindaz:Utal a te nagy irgalmass:Ígodért 
kérünk téged, hogy gonoszsúgainkat magad ostoroz
zad atyai k<'zeddPl; t'S ne adj l'llens(•geink kezélH': 
nwrt jobb nekünk irgalmas kPzPidiH' akadmmk, hogy
sem a hitetlenek hatalm;t La. 
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Erőtlenek vagyunk, U ram! mert a mi vétkeink 
elvették szivü~ket, bátorságunkat és erőnket. Reánk 
teljesedett a Mózes által irott fenyegetésed; és mivel 
11en1 szolgáltunk hiven neked, elfogyatkoztunk, és 
megkevesedtünk sok ostorozásod között. De irgalmas, 
kegyelmes Isten! töröld meg egyszer a te véres fegy
veredet; tedd be hüvelyébe ellenünk kivont éles törö
det; elégedjél meg Urunk ennyi inségül)kkel. Ne nézd 
a mi gonoszs(tgainkat; hanem a ki Abrahámért és 
Izsákért könyörüJél ezer izig háhídatlan maradékai
kon, könyörülj Ini t·ajtnnk is, szPrelnw~ szent Fiadért, 
kinek mi fiai vagyunk. Tekintsd ama régi szeuteket 
is, kik a mi orsz;Ígunkban neked hi ven szolgáltak: 
:-~zPnt "Nlúrtont, sze nt Jeromost, sz. István, sz. T ... ászló 
kir<llyt, sz. Imre IH·r~zeget, sz. Erzsébetet és sz. J\llar
git asszonyt. 

Emt.'•kpzzt~l nwg C ram: a te t·égi irgalmass<Ígaid
ról; és mikéut il!Iózes könyörgésére nézvén, Inegve-

' 'l l k . ' k l . ' k ' ' ' ' l ret az ama e ·Ita ~at, zams ren•sere szaznvo czvan-
ol 

<;zer e1nbert lev<Ígattál angyaloddal, Elizeus kéré-
~(·rt' a ~ziriai hadat nwgvakibí<l: ngy minket is, kik 
haragod ellen alúzatos könyörgéssel viaskodunk, ments 
meg a hitetlen ni•pnek erPjét61; és az uk talan fel
fuvalkmlott Goli;Ítot kicsinv seregednek er6tlen vol-

ol '-

t:Í val rontsd nw g: hogy nyilv ú n lPgy<'n mindeneknél, 
hoo·v nt-'lll a mi PrDnk, hanPill a te hatahnad szaba-e.-
dit nwQ' minket minden ~:onosztól Anu•n. 

-~ ~ 

Páz;wíny: !lluids,iqus lliinyc. 
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IV. ! 178. zsoltárbél. 

Uram! a te örökségedbe jöttek a pogány népek, 
megfertőztették templomaidat, városaidból kerteket 
csináltak, szolgáid testét égi madarak és földi vadak 
szaggatják, a te városaidban vér foly, és nincs ki 
eltemesse fiaidat. Gyalázatja vagyunk, U ran1! a szom
széd nemzetségeknek, csufjai és játékai vagyunk a 
körülünk lakó népeknek. Meddig tart, U ram! elle
nün~ felgerjedett haragodnak tüze? 

Ontsd ki, U ram! haragodat azokra, kik téged 
nem dicsérnek, sőt sz. nevedet káromolják. Meg ne 
emlékezzél a mi régi vétkeinkről; győzze meg a te 
irgalmasságod a mi gonoszságunkat, n1ert teljesség
gel elnyomorodtunk. 

Segélj minket üdvösségünknek Istene! A te 
nevednek dicsőségeért szabadits meg minket, s irgal
mazz nekünk; hogy a te ellenségeid, a pogány nenl
zetségek, ne csufolhassanak minket, kérdezvén: "Hol 
vagyon Istenünk?" A te szolgáidnak vére, mely 
kiontatott, menjen elődbe; tömlöczben heverő fiaid
nak óhajtását halld meg, és fizess meg illő mér
tékkel ellenségeinknek, a te neved káromlóinak; 
mert mi a te néped vagyunk Ura1p! és nyájadnak 
juhai, kik holtig dicsérünk téged. Ebredj fel U ram! 
és kergesd el a te ellenségeidet. Mint a viasz elol
vad a tüz előtt, ugy olvaszd el a pogányok hatal
mass~gát. 

En Istenein! te vagy a uli oltalmunk és erős
ségünk, nyavalyáinknak erőssége. Ennekokáért ne1n 
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rettegünk, ha a föld Jnegindul és a hegyek elha
nyatlanak. Rontsd el, U ram a mi ellenségeink fegyve
rét, hogy békességben dicsérjük sz. Felségedet. ,Amen. 

Az ó szövetségbeli hivek könyörgései. 

U ram! szinte oly könnyü neked a kevés, erőtlen 
sereg által megszabaditanod népedet, mint az erős, 
roppant sereg által. Segélj . meg minket U r Isten! 
Inert te benned és a te sz. nevedben vagyon min:
den bizalmunk. Te vagy a mi Urunk Istenünk; le 
ne nyomjon minket az e1nberi erőnek sokasága. Te 
vagy a mi atyáinknak Istene, az egeknek és orszá
goknak U ra; te kezedben vagyon minden hatalom 
és erősség; és nincsen, ki ellened állhasson. I1nhol 
feltátották reánk torkukat a Ini ellenségeink; nem 
ostorozod-e meg őket? N ek ünk nincs annyi erőnk, 
hogy a reánk rohant sokaságnak ellene állhassunk. 
De mikor nem tudjuk, Init kelljen cselekednünk, 
csak az vagyon hátra, hogy szenieinket te hozzád 
forditsuk (Krón. ll 20:J 6.) 

Te vagy U ram! a mi Atyánk és Megváltó nk; 
f()rdulj hozzánk U r Isten! és ne utáld meg a te 
örökségedet. A te népedet meghódoltatták, tenlplo
maidat és városaidas elpusztitották; olyanok lettünk, 
mintha nem te uraikodnál rajtunk; nlint a falevelek, 
lehnllottunk, és a mi gonoszságunk, mint a szélvész, 
szerte hányt Ininket. Nincs, ki Inegengesztelje sz. 
nevedet, ki felkeljen és megtartóztasson tégedet. 
Elrejtetted szinedet előlünk, és megrontottál minket 

~7. 
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hamisságaink ért. De U rarn! te vagy a mi Atyánk: 
mi pedig kezed alkotmányai vagyunk. Elpusztultak 
Uram! a te szép városaid; szentegyházaid puszta 
barlangokká változtak: tüztől rnegemésztettek min
den ékességeink. (Izai. 68. 16. Ú; 64, 8.) 

Seregeknek U ra, Izraelnek Istene! ki kerubimok 
felett ülsz, csak te vagy egyedül rninden országok
nak Istene. Fordulj felénk U ram! és hallgass meg 
minket. Nyisd meg szemeidet, és lássad s hall
jad ellenségeink káromlásait. Szabadíts meg Uram 
minket az ő kezeikből; hogy e világnak rninden 
országa megismerje, hogy csak te vagy igaz Isten. 
(Izai. 37, 16.) 

Igaz vagy Uram! minden cselekedetedben. Mind 
ezeket méltán és érdemünk szerint küldötted r('ánk 
álnokságainkért; rnert vétkeztünk ellened, elszakad
ván tőled, és a te törvényedet rnegvetvén. A z ért 
rnindezeket igaz itéleted szerint bocsátottad reánk, 
és méltán adtál minket ellenségeink hatalmába. De a 
te sz. nevedért, ne hagyd mindvégig ezt az igát nya
kunkon; ·ne vond meg tőlünk irgalmasságaida t. Töltsd 
be fogásaidat. Ime te hozzád térünk teljes szivünk
ből, és te előtted rettegvén, irgalmasságot kérünk. 
Ne szégyeníts meg minket; hanem cselekedjél velünk 
a te szentséged és véghetetlen irgalmasságod szerint. 
Szabadíts meg minket, és a te nevedet dicsőitsd meg 
lJram! hogy megszégyenüljenek, kik a te népednek 
veszedelmét szomjuhozzák; és megrontván az ő hatal
masságukat, megismerjék, hogy csak te vagy igaz 
lsten. (-Dániel. 3, 26.) 
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Hallgasd 1neg U ram! a te szolgáicl könyörgéseit, 
és tennen magadért mutasd meg sz. szinedet. Fordulj 
felénk U ram! és hallgass meg minket. Nyisd fel sze
medet, és lásd a mi pusztaságainkat; Inert elpusztul
tak azok a v::lrosok, Inelyekben a te neved tisztelte
tett. lJ ram! nem a mi érdemünk ben, hanem a te 
irgalmasságodban bizunk, és könyörgünk neked. IIall
gass meg Uram! irgalmazz l~ram! vigyázz reánk 
U r Isten! és ne késsél tennen Inagadért. ( Dánz"el, 
9, 17.) 

Megismertük U ra.n! a Ini gonoszságainkat, és 
atyáink vétkeit. A te nevedért ne gyalázz meg! 
hanem emlékezzél velünk vetett frigyedrőL V étkez
tünk atyáinkkal egyetemben, hamisan cselekedtünk, 
gonoszságban heverünk. Te irgalmas Isten! könyörülj 
rajtunk: vagy ha vétkeinkért akarsz büntetni, a tP 
kt>zeiddel ostorozz minket, és ne ·add a te nép('det 
hitetlen k('zébe: hogy a hitetlenek között, a te gya
lázatodra, azt ne fogják mondani: "Ilo l vagyon az () 
Istenök?" (.Jerem. 10, .23.) 

Mindenható Isten, istenek Istene; nagy veszedel
münkben és szomoruságunkban te hozzád kiált a mi 
lelkünk. Hallgass meg U ram! irgalmazz U ran1! n1ert 
te irgalmas Isten vagy; könyörülj rajtunk, mert te 
ellened vétkeztünk, ki örökké megn1aradsz, nii pedig 
el veszünk. U ram, mind en lm ü) U r Isten! Izraelnek 
Istene! hallgasd meg Inost az Izrael halottai nak, 
és az ő fiaiknak könyörgését, kik ellened vétkeztek, ./ (._ _ 

_ és ne1n hallgatták az ő l7rok Istenök szavát, és 
azért ragadt mi hozzánk a sok veszedelem. Meg ne 
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emlékezzél a mi atyáinknak álnokságairól; de most 
emlékezzél meg a te sz. nevedről: mert te vagy a mi 
U runk Istenünk és felmagasztalunk tégedet. Azért 
add a te félelmedet szivünkbe, hogy segitségül hivjuk 
a te nevedet, és dicsérjünk téged fogságunkban. 
( Baruch, 1, 3.) 

Te mindenható király! kinek hatabuában van 
minden lény és akaratod ellen netn állhat senki, ha 
ki akarsz inségünkből menteni. Te tereintetted az eget 
és földet, ezekben val9 lényeket, senki nem állhat Fel
séged ellen. Azért Abraluimnak Istene; kegyelmezz 
a te romlott népednek. A mi ellenségeink el akarnak 
minket veszteni, a te örökségedet ki akarják gyom
lálni. N e utáld meg U ram! a te örökségedet, a melyet 
megváltottáL Hallgasd meg a mi könyörgésünket és 
kegyelmezz a te örökös népednek. Fordítsd örömre 
bánatainkat, hogy dicsérhessünk tégedet életiinkben. 
(F)szter 15, 8.) 

Gyüjtsd ismét földükre az elsz:Ulingózott népnek 
sokaságát; a pogány fogságában heverő rabokat sza
badítsd meg rabságukból; rontsd meg az ellenünk fel
támadott népek dühösségét: hogy megismerjék Inin
den nemzetségek, hogy te vagy a mi Istenünk. (Makk. 
Il 1. 24.) 

Te Ezekiás király idejében, elküldvén szent angya
lodat, megrontád a Szennakerih hatalmát. Most is 
oh egeknek U ra! bocsásd el a te szent angyalodat Ini 
előttünk, és rettentsed meg azokat, kik téged káromla
nak, és a te néped ellen viaskodnak. (JI:la kk. II. 
15, 22.) 
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Irg~lmazz Ur Isten! és kegyelmezz a te néped
nek. N e add a te örökségedet gyalázatra, hogy ezen 
uralkodjék a pogányság. llémitsd meg a tP ellensé
geidet, rontsd meg hatalmokat; ismerjék meg, hogy 
nincs több Isten náladnál (.Joel, 2, 17. Sirák. 36, i. 
Sh·al. 5. 5.) 

Más könyörgés. 
Irgalmas, kegyelmes U r Isten! ki a te végtelen 

jóvoltodból nem ostorozod bünös fiaidat érde1nük sze
rint, hanem kegyes atyai kezedet büntetésedben is 
megismerteted: elégedjél meg a te népednek az ideig 
való számtalan inségével, nyomornságával és rabsá
gávaL Forditsd haragodat a szent nevedet káromló 
pogányokra, és rontsd meg a te kicsiny sereged ere
jével dühösségöket. 

Emlé~ezzél meg a te régi irgalmasságodról, és 
miként . Ahrah{unot bátoritád, hogy három század 
1nagAval a négy kevély király seregét megverné; 
C.fedeont is háron1 század magAval a Madián ellen 
győzedelm essé tevéd; a filiszteusokat J onatAs- és az () 
inasával megveréd; amaz iszonyu Goliátot is egy fegy
vertelen pásztor erejével megöléd: most is azért sere
geknek U ra! hallgasd meg könyörgésünket, és a te 
nevednek dicsöségére rontsd meg ellenségünk hatal
masságát. Még nem rövidült meg U ram! a te hatal
mad, sem kegyelmességed meg nem fogyatkozott. 
Ujitsd meg azért a te régi hatalmad és irgal
lnasságod jeleit. Es Iniképen amaz istenfélő Theodo
zius császárnak imádságaért oly szelet támasztál a 
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te néped ellen viaskodó Eugeniusra, hogy nyilait 
önnön hadára visszavitte, és kezeikből a paizst ki
ragadá; azonképen most is ne nézd a mi vétkeinket, 
hanem alázatos könyörgéseinkért szabaditsd 1neg hoz
zád folyamodó bünös fiaidat." 

A te szenteidet küldd hadunk oltalmára és vezér
lésére. Mint régenten Theodozius erőtlen seregét szent 
Fülöp és sz. János apostolok Mtal vezérléd és bátori
tád: mikor a pogányok ellen tizedik J án os pápa hada 
viaskodék, sz. Pétert és sz. Pált oltalmára bocsátád; 
lthodus váro~át is ugyanezek által régenten meg6rzéd, 
és Attilát visszatartád a kereszténységnek iszonyu 
rahlásától; a persiai király erejétől Szergiopolist meg
lírzéd a te szenteidnek fényes serege által, melyet a 
pogány nép szemével látván, megrémüle; a te néped 
szabadulásaért viaskodó l\Iakkabeus segitségére, fel
fegyverkezett férfiakat bocs{ttál n1ennyekből, kik a 
te népedet n1egőrzék és ellenségeiket meggyőzék: 
ni ost is azért U ran1! a te angyalaid és szenteid által, 
rémitsd meg a pogányokat, hogy megszabadulván 
minden inségünktől, vigan szolg~ílhassunk neked. A te 
ellenségeid pedig megis1nervén hatalmasságodat, te 
hozzád térjt>nek. A mi U runk .Jézus Krisztus által. 
A1nen. 

Utikai Viktor püspök könyörgése. 
Istennek sze nt angyalai! kik mindenkor szorgal

matosak vagytok a reátok bizott szolgálatban: azok
ért, kik a boldogságnak örökösei, tekintsetek ezekre 
a tartományokra, melyek régen szentegyházakkal 
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' rakva valának, mint elpusztultak! Es noha ezelőtt 
számtalan. egyházi renddel fel valának ékesittetve, de 
mo~t özvegyen és letapodtatva, gyászban ülnek. Tekint
sétek és lássátok meg, hogy a nli Istenünk városa alá
való lett, és megfertőztetett az ő ellenségeitől. Min
den ékességétől megfosztották, és megrutitották az 
U r templomait a pogány népek, kiknek nem volt sza
bad csak be is menni ezekbe. Minden utczája sír 
az Ur városának; mert nincs, a ki ünnepnap beléje 
menjen! megfosztatott minden ékességétől, gyönyö
rüségétől. Az ő leányai és ifjai, kik a _klastromokban 
neveltettek vala, rabságba és halálnak fogságába vitet
tek. Ti azért, kik bátorsággal könyörögtök, mennyei 
angyalok! jelentsétek Istennek, hogy keserüségben 
vagyon az ö népe a pogányok között, és nincs ki 
vigasztalja öt; hanem bánatjában epével és eczettel 
itatják öt, az ö jegyese kinjainak példájára, ki azért 
szenvedett, hogy kövessük az ö nyomdokait. 

Ti szent patriárkák! kiknek magvából származott 
a· földön viaskodó anyaszentegyház, kérjétek az Istent 
érette. 

Ti szent proféták ! segitsétek imádságtok~al a 
keserüségbe merült gyülekezetet, melyet az ó testa
mentomban prófétálva hirdettetek. 

Ti szent apostolok! legyetek segitségül annak a 
nyájnak, melyet sok fáradtságtokkal gyüjtöttetek 
egybe; mikor e világot mint Krisztust hordozó gyors 
lovasok, bejártátok. De te főképen sz. Péter! miért 
hallgatsz, és viselsz gondot azokra a juhokra, melye
ket az Ur ilyen szorgalmatosan reád biza? Te pogá-

Pázmány: Imádságos Könyv. 28 
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ny ok In estere sz. Pál, ki J eruzsálenltől fogva Spanyol
országig hirdetéd az evangeliomot: lásd, mit cselekesz
nek az eretnekek, és mint nyögnek a te fiaid a fogság
ban! Mindnyájan Istennek apostolai s egyéb széntei! 
könyörögjetek érettünk. 

J ól értjük méltatlan voltupkat, hogy érettünk 
könyörögjetek; mert ezek a nyavalyák nent próbául 
küldettek reánk, mint a szentekre, . hanem gonosz
ságiinkért érdemelt büntetésül.. Mindazáltal 'k:önyö
rögjetek a ti gonosz fiaitokért is, mivel Krisztus 
könyörge ellen;5égeiért. Legyen elég eddig való bünte
tésünk. Az ostorozó angyalnak mondassék: elég immár; 
tartóztasd 1neg kezedet. Ismerjük és tudjuk, hogy 
bününkkel nyertük ezt a gyalázatot; mert nem enged
tünk a mi Istenünk törvényének. De leborulván, 
könyörgünk, hogy meg ne utáljátok a szegény bünö,.. 
söket, azért, a ki titekPt apostoli méltóságra és az 
örök boldogságra választott, a mi U runk Jézus Krisz
tusért, ki él és uralkodik n1indörökön örökké. Amen. 

A tévelygések kigyomlálásaért. 

I. 

U r Isten! ki· az eltév el y ed teknek igazságod fényes
ségét meg· szoktad jelenteni, hogy te hozzád térje"'" 
nek: adjad, hogy mindnyájan, akik keresztény nevet 
viselnek, minden tévelygésnek homályát és a keresz..: 
tény· névvel ellenkező hamiss.~got megvetvén, a te 
igazságodhoz ragaszkodjanak. Orök mindenható Isten! 
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ki senkinek nem akarod veszedelmét, tekints az ördög
től megcsalatott lelkekre, hogy minden eretnekségnek 
hamisságát elhagyván, a tévelygők szive igazságodnak 
egyességére térjen. Igaz és szorgalmatos gondviselő 
pásztorunk! ki az elveszett juhot megkereséd és a füs
tölgő csep üt nem oltod: tekints kegyelmes szemeid
del az eltévelyedtekre, keresd fel az elveszetteket, 
gyógyítsd meg a megsebesülteket, nyisd meg a vakok 
szemeit és a siketek füleit: hogy megértvén veszedel
mes állapotjokat, a te igaz ösYényeidre térjenek, és 
velünk egyetemben egy szivvf'l lélekkel dicsérjék a 
te sz. Felségedet. A Ini Urunk, Jézus Krisztus által. 
-Amen. 

II. 

Örök mindenható Isten~ emlékezzél meg, hogy a 
pogányok és eretnekek lelke is a te alkotmányod, 
melyet tennen hasonlatosságodra teremtettél. Ime 
U ram! ezekkel a te boszuságodra a pokol telik. 
Emlékezzél meg U ram! hogy ezekért is a te szent 
Fiad szörnvü halált szenvedett. N e szenvedd U ram! 

o/ 

tovább, hogy a te szent }'iad, és az ő igaz tudo-
m.ánya gyaláztassék a hitetlenektől Hanem a te ánya
szentegy házadnak, és az ő fiainak könyörgését bocsásd 
elődbe; és a te végtelen irgalmasságod szerint vedd 
el a hitetlenségnPk vakságát a tévelyedtek szivéről. 
Gyüjtsd egy akolba az elszéledt nyájat; hogy mind
nyájan megismerjenek tégedet, és a kit te elküldöt
tél, a mi U runk Jézus Krisztust, kinek dicsőség 
örökké. Amen, 
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III. 

Irgalmas Isten! ki minket azon egy örök életnek 
reménységére hivtál, hogy mint te egy vagy, és egy 
a te tőled rendelt keresztség; ugy mindnyájan egy 
hitben egye~lő értelemmel, egy szivvel szolgáljunk 
neked; kérem sz. nevedet, adj Szentlelket szivünkbe, 
hogy mindnyájan egyet értsünk, egyet valljunk, és 
a te akaratodban való egyességet szorgalmatosan 
megtartsuk. Mindnyájan azon egy pásztornak gond
viselése alatt, egy akolban legyünk, és téged minden 
visszavonás, gyülölség, egymás rágalmazása nélkül 
dicsérjünk. Téritsd meg Uram! a te elszéledett juhai
dat; vedd el a homályt sziveikről; nyisd meg a sike
tek füleit; világositsd meg a vak ük szemeit, és a te 
igaz tudományodra tanitsd meg a tévelygőket a te 
szereintes sze nt fiad a mi U runk J é z us Krisztusnak 
által. Amen. 

IV. 

U ram Jézus Krisztus, hiveidnek erős oltalmazója 
és igazgatója! te hozzád, mint bátorságos oltalmunk
hoz folyamodunk! mert a te gyülekezetednek hajó
j~t a felindult tengernek habjai el akarják meriteni. 
Ebredj fel U ram! és ne forditsd el mind végig sze
meidet rólunk; szabadits meg U ram! minket, me rt 
elveszünk a háborus szélvészben, és a pokolnak ereje 
elhatalmasodik rajtunk, ha te nem segitesz minket. 

Meddig tart U ram ! ez a botránkozás, és a te 
haragodnak tüze~ mely felette elhatalmasodott~ és sok 
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tartományt megemésztett? Meddig dulja és rutitja 
U ram! ez a kegyetlen erdei vad a te szőllődet, és 
tapodja lába alá a te gyülekezetedet ~ N agytürelm ü 
Isten! nyujtsd ki a te erős karodat és zabolázd meg 
ellenségünk hatalmát; me rt ime megemésztették 
Jákobot, és az ő városait elpusztitották, a te háza
dat megfertőztették, és a te varratlan köntösödet 
elmetélték, a te jegyesedet, az anyaszentegyházat 
meggyalázták ellenségeid. 

Megérdemlettük Uram! a te ostorodat sok gonosz
s~igunkkal! de ime hozzád térvén, buzgó szivvel 
kérünk téged: ne nézd a mi gonosz érdem ünket, 
hanem a te jóvoltodat és igéretedet. Engeszteltessél 
meg U ram! és ne add a te örökségedet idegenek 
zsákmányára, kik csufolják a te népedet, és örülnek 
ennek gyaláza tán. Meg ne utáld U ram! a te jegye
sedet, az anyaszentegyházat; hanem szabaditsd, meg 
minden visszavo:p.Ó ellenségeinek szidalmától. Epitsd 
fel ismét J ernsálemnek el d ült falait: hogy a te vég
telen jóvoltodért méltó hálaadással dicsérhessenek 
tégedet a te szolgáid mind örökön örökk~. A1nen. 

Az anyaszentegybázért. 

Irgalmasságnak atyja~ ki a Szentlélek által és 
szent igéd által kisded nyájadat összegyüjtéd, és szé
les e világon elterjesztvén, e mai napig annyi tévely
gések, üldözések, háboruságok között igazgattad, 
vezérletted, igaz tanitók által legeltetted és a pokol 
kapui ellen győzedelmessé tetted; megőrizvén szent 
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igédnek Igaz értelmében, és a tőled· r-endelt szentsé
geknek igaz sáfárkodásában, adjad szent nevedért, 
hogy a te hajódat a felháborodott tengeri habok le 
ne nyomják és el ne meritsék; hanem amaz igaz fun
damentomon, az általad le~,akott erős kősziklán, épen 
maradjon a te épületed. Orizz meg minket U ram! 
szárnyaid alatt minden hitujításnak és tőled rendsze ... 
rint küldött pásztor nélkül való szállongó gyülekezet
nek tévelygésétől; hogy végig tökéletesen megmarad
ván igazságodban, egy szivvel lélekkel dicsérhessük 
szent Felségedet. A Ini Urunk Jézus Krisztus által. 
Amen. 

Lelkipásztorainké rt. 
Kegyes és kegyelmes Atyánk! ki szent Fiad által 

azt parancsolád, hogy igaz és hiv munkásokat kér
jünk tőled a te aratásodra, kik megszegjék az igaz 
tudományok kenyerét a tudatlan éhez() községnek, 
legeltessék az anyaszentegyházat, melyet szent Fiad 
vérével megváltál és e világnak felháborodott ten
geréből hálódba hajtsák a választottakat: tekintsd meg 
U ram ! a te meződet; mert megért immár az aratásra 
a te jó magvad. De nincs, a ki betakarja s megőrizzp 
az ellenségnek konkolyától, az erdei fenevadnak dühös
ségétőL A kisdedek szájoktátva várják; de nincs, ki 
megszegje nekik a te igédnek kenyerét, és elpusztult 
örökséged a tudatlanság miatt. 

Sokan vannak, kik tanító nevet viselnek, ele bére.,. 
sek levén, magokat keresik, nem a megfeszült Krisz
tust! kik go~osz példájokkal, tudatlan restségö~kel 
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botránkozásnak kövei lettek, és Illikor ök alusznak, 
konkolyt hint az ellenség a te vPté~erlbe. De te, oh illi 
édes Istenünk és jó pásztorunk! adj nekünk kedved 
szerint való lelkipásztorokat, kik az uj testamentom
nak méltó szolgái, s az isteni titkoknak hiv sáfá
rai legyenek; kik mint jó vigyázó őrállók, igazán 
intsék a te népedet, tisztán magyarázzák szent igé:.. 
det, apostoli szeretettel hordozzák elbágyadt juhai
dat, az elesetteket fölemeljék, a . megkeseredetteket 
vigasztalják, vezérei legyenek a ·vakoknak, nem kény
telenségből, nem ocstnány nyereségért és hasznocsk~í
ért, hanem tiszta szivböl, bátran tanítsák az igazsá~ 
got, és ne szenvedjék, hogy minden tudománynak sze
lét()} ide és tova hordoztassanak a hivek. 

Ne büntess Uram! minket érdemünk szerint, ne 
ereszd a te szent igédnek lelki éhségét közünkbe; 
távoztasd el nyájadtól a juhok gyapjába s a te szent 
igérlnek álorczájába öltözött ragadozó farkasokat,. 
kiket netn te küldöttél, hanem magok futottak örök
séged pusztitására. Nent béreseket, hanem igaz lelki
pásztorokat adj nekünk, kik jó . példáju erkölcsökkel 
minden tökéletességre igazgassák a juhokat; hogy a 
pásztorok fejedelmétől meghervadhatatlan koronát 
nyerhessenek. A mi U runk Jézus Krisztus által mind 
örökön örökké. Amen. 

Fejedelmekért és tisztviselókért. 
Irgalmas Isten, uraknak U ra, királyok királya! 

ki a. te apostolod által megparancsolád, hogy a feje-
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delmekért és tisztviselőkért alázatosan könyörögjünk 
neked, hogy az ő gondviselésök alatt csendes és békes
séges állapotban élhessünk. Tekints kegyelmesen a te 
népedre, s adj oly fejedelmeket, birákat, hadnagyo
kat nekünk, kik ·a te tőled vett birodalommal szent 
neved tisztességére, az anyaszentegyház épületére, az 
ország javára éljenek, nem az önnönmagok kevélysé
gére vagy fösvénységére. 

Tőled vagyon Uram: a hatalom és birodalom, te 
szolgáid és helytartóid a fejedelmek;· kiket a. végre 
rendeltél, hogy az ártatlanokat oltalmazzák, a gonosz
tevőket büntessék. Nekünk pedig megparancsolád, 
hogy ha lelkiismeretünket meg nem akarjuk sérteni, 
ezeknek engedjünk, adónkat megadjuk, tiszteljük őket, 
és ne szidalmazzuk azokat, kiket tennenmagad, ugy 
mint helytartó szolgáidat, isteneknek neveztél és az 
() szivöket kezeidben hordozván, oda térited, a hova 
akarod. Adj azért okosságot, értelmet, bölcsességet a 
te képedre teremtett embereknek, hogy minden igaz
ságban, személyválogatás és ajándékkívánás nélkül, 
isteni félelemmel parancsoljanak. N e nézd U ram! a 
mi álnokságainkat, kik azt érdemlettük, hogy hara
godban álnok és képmutató, hamis urat adj nekünk; 
és rettenetes itéleted szerint, n1egvonván Szentlelkedet 
tőle veszedelembe vigy minket; mert a községnek 
gonoszságaért szoktad te U ram! a fejedelmeket vak
ságra bocsátani; miképen a zsidók ellen való hara
godból felinditád Dávidot, hogy megszámlálja népét, 
melyért hetvenezer embert megölél. 

N e büntess U r Isten! mink.et bününk szerint, és 
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a mi gonoszságunkért el ne vedd Szentlelkedet feje
delmeinktől és biráinktól; hanem a te végtelen jó
voltod szerint igazgasd őket minden igazságra, és 
oltalmazd minden vesz.edelemtől. Legyenek igazság
szeretők, igaz törvénytevők, árvák és özvegyek oltal
mai, nyomorodtak segitségei, a keresztény anyaszent
egyháznak dajkái; kik se ajándékot ne szeressenek, 

·se személyt ne válogassanak, se a magok hasznát ne 
keressék, hanem a reájok bizott községnek csendes 
boldogságát szomjuhozzák mindenkor a mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Amen. 

Döghalál távoztatásáért. 

Irgalmas kegyelmes Isten! vétkeztünk atyáink
kal egyetemben, hamisat cselekedtünk, bünbe merül
tünk. Mindnyájan elhanyatlottunk és haszontalanokká 
lettünk. Megérdemlettük azért U ram! haragodat, és 
ezeket a tüzes, mérges nyilaidat, melyekkel ostoro
zol minket. De könyörgünk sz. Felségednek a te sze
relmes sz. Fiad, a mi U runk .Jézus Krisztus által, 
ne büntess minket érdemünk szerint, hanem~ a te 
végtelen jóvoltod és irgalmasságod szerint légy irgal
mas nekünk és vedd el rólunk csapásodat. Mutasd 
meg · nekünk irgalmasságodat, és a hirtelen haláltól 
szabadits meg minket szent nevedért. 

Ha pedig elvégezett akaratod Uram! hogy meg
büntess minket, és meglátogassad gonoszságainkat: 
ebben is legyen szent akaratod; csak adj erőt, hogy 
ostoraid között kétségbe ne essünk; . és az ideigvaló 

Pázmány: ImádságoB Kiinyv. 
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büntetés szabaditson meg minket az örök kárhozat
tól; mert azért ostorozol U ram! minket, hogy e világ
gal együtt el ne veszszünk. Jobb azért én Istenem~ 
tennen kezeddel ostorozz minket, hogy sem ellensé
geink által; me rt nagy irgalmu Isten vagy te, és 
haragodban sem felejtkezel el irgaln1asságodról. Azért 
irgalmazz Uram nekünk a te nagy irgalmasságod 
sze ri nt, szerelmes sz. Fiadnak a mi U runk J é z us 
Krisztusnak sz. vére hullásaért Amen. 

A litániákban alkalmatos könyörgések vannak döghalál ellen. 

A föld gyftmöleseért. 

Mennynek és foldnek Ura, ki a Ü' végtelen jó
voltodból és atyai gondviselésedből a földet gyümöl
csössé tevéd, hogy az embereknek és oktalan álla
toknak bőséges táplálást adj: a te jóvoltodért kö
nyörgünk neked, öntsd ki áldásaidat mi reánk és adj 
testiink táplálására hőséges Pledelt. Be ne szegezd 
vétkeinkért az eget, hanem a te régi irgalmasságod
ról megemlékezvén, miképen a keresztények kéré
sére, Antonius pogány császár hadának alkalmatos 

" d ' l . ' ' b Ill ' '.{!' t k ' ' ' esot a a szOmJusaga an, es pro1e a eresere meg-
nyitád az egeket: ugy most is alkalmatos esővel ön
tözzed a földet, illendő szelekkel tisztitsad a levegőt 
és éltető eget, őrizd minden égi háborutól a te szol
gáidnak testi táplálását; hogy mind testi, mind lelki 
eledelben bővelkedvén, vigan és nagy örömmel szol
gálhassunk szent Felségednek, a Ini [Trunk Jézus 
Krisztus által. Amen. 
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Esőért. 

U r Isten! kiben élünk, mozgunk és vagyunk, adj 
alkalmatos esőt minekünk; hogy e mostani szüksé
günkben sz. Felségedtől megsegíttetvén, az örökké
való jókat tökéletesebben keressük, a mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Amen. 

Az égi bábornk. 

N agy hatalm u Isten, ki megmutatod hatalmassá
godat mind az égen, mind a földön, mikor a felhők
ből adott szavaddal a földet megrendited, a hegyek 
fundamentomát meginditoil, mennyköved nyilaival ret
tented a bünösöket, és a te akaratodnak engedő tüzet, 
fergeteget, mennykövet a gonoszok ellen bocsátod; 
könyörgünk sz. Felségednek, oltalmazz minket, a mi 
hajlékunkat, és hozzánk tartozókat núnden veszedelem
tm, (:'gi háborutól, tüztől, mennyk6-ütéstöl és jégesőt<)}. 

Az Atya Isten, ki az ő szen-'lmes szent Fiát 
érettünk adta, őrizz('n meg minket. A názáret9beli 
J é z us Krisztus, ki mi érettünk meg-f(•szitteték, tart-. ~ 

son meg minket. A Szeutiélek Isteti, ki Ininket meg-
szentelt, örizzen Ineg minket és hozzánk tartozóinkat 
minden veszedelemtől. Amen. 

A bOnösök megtéréseért. 

Mindaddig nem tudtuk, U ram! az em ber lelké
Jl(:'k U(:'Csületes méltóságát és drága voltát, mig te, ki 
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mindeneket nyilván ismersz, magas menny ből alá 
nem szállál, és véredet nem ontád lelkünkért. De ime 
Uram·! az .ördög csalárdsága, és e világ álnoksága 

. sokakat n1egvakitott, kik saját lelköket, a· te halá
lodnak árát, fáradságaidnak jutalmát meg nem becsü
lik; hanem a gonoszságnak undokságaiért, e világi 
szemfényvesztő hivságokért .elvesztik lelköket, és ismét 
az ördög rabságába ejtik. 

U ram! nyisd meg ezeknek a vakoknak sze
meit szent nevedért, hogy lelkeiket, melyeket te 
annyira becsülél, megbecsüljék, és szent n1alasztod 
által büneiket elhagyván, életöket megjobbitsák. N e 
hagyd elveszni én Istenem~ ezeket a lelkeket, melye
ket ily nagy fáradsággal keresél, ily nagy kinaiddal 
n1egváltál: hogy a te ellenséged, a sátán ne dicse
kedhessék te ellened. Törd meg U ram~ a te szent 
félelmeddel a bünösök szivét; gerjeszd fel jó kivánsá
gokra akaratjokat, erősitsed lelkökbe öntött szándék
jokat: hogy a te végtelen irgalmasságod :il tal, bünei
ket elhagyván, életöket Inegjobbitv:in, hiven szolg:il
janak neked, ki élsz és uralkodol mind örökön 
örökké .. Amen. 

VIII. Orbán pápa imádsága. 

Szemeid elé terjesztjük, U ram! . vétkeinket; össze
hasonlitván velök a csapásokat, melyek amazokért 
ránk szállottak. 

Ha tekintjük a gonoszt, n1it cselekedtünk; ke
vesebb, a mit szenvedünk; több_, .. a mit érdemel-
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tünk; sulyosabb, a mit elkövettünk; könnyebb, a mit 
viselünk. 

' . 
Erezzük a bünnek büntetését rajtunk; de azért 

mégis átalkodva vétkezni meg nen1 szününk. 
Gyötrődik a keseredett lélek bennünk; a nya

kassággal azon ban fel nem hagyunk. 
Eltikkad fájdalmában életünk: ennek jobbitásán 

valósággal még sem iparkodunk. 
Ha várakozol, nem jámborodunk; ha boszut állasz, 

nem tart sokáig jobbulásunk 
Megvalljuk clorgáltatásunkban, a Init helytelenül 

cselekedtünk; de a .látogatás után hamar elfelejtjük, 
a mit sirattunk 

Ha kinyujtod fenyitésre kezedet, igérjük, hogy a 
tenni valókat megteszszük; ha felfüggeszted büntető 
eszközeidet, igéretünket nem teljesitjük. 

Ha sujtasz minket, kiáltunk, hogy kegyelmezz 
nekünk; ha megkegyelmezesz, ujolag mintegy kész
tetünk téged, hogy sujtugass minket . 

. Előtted, Uram! bünösöknek valljuk magunkat, és 
ismerjük, hogy, ha csak kegyelemből nekünk meg 
nem engedsz, méltán elvesztesz minket. 

Add meg tehát, mindenható Atya! érdemünk nél
kül, a mit kérünk; miután semmiből alkottad, akik té
ged kérjenek. A mi U runk Jézus Krisztus által. Amen. 

Könyörgés. 

Örök, mindenható Isten: szomoruak vigasztalója, 
bajlódókoltal111a, jussanak elődb(;~ mostani -Sliükségünk~ 
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ben hozzád folyamodóknak könyörgései; és, hogy ki
vánt segedelmedet foganatosan tapasztalhassuk, add 
hogy a búnöktől lelkeinket tnindenkép megtisztogas
suk: mert ugy nem fog nekünk ártani semminémü 
viszontagság, ha se1nmi gonoszság sem tartózkodik 
bennünk. 

U r Isten; alázatosan könyörgünk, ne vesd meg 
inségében hozzád kiáltó népedet: hanem szent neved
nek dicsősegeért, nyujts segedeimet a nyomorultaknak. 

Kérünk U ram; tekintsd segitőleg mostani szük
ségünket: és boszuállásodat, melyet érdeml ünk, t<ivoz
tasd el kegyebnesen tőlünk. A mi U runk Jézus Krisz
tus által. Amen. 

Imádság uj év napján. 

U r Isten, mennyei Atya; ki a könyörületesség 
atyja, és minden vigasztalás Istene vagy, vedd szi
vünk mélyéből ered() h<il<inkat, hogy éltünket kez
dete óta oly esudálatosan tontartottad, s egészen ez 
uj évig, oly szánws veszedelmek közt is kegyesen 
megóvtad. ·Kérünk téged a te szerelmes Fiad, és az 
ö drága sz. vére által, melyet Ina, körülmetéltetése-

. kor először ontott ki érettünk; bocsásd meg vét
keinket, melyeket a ntult évben parancsolatid ellen 
elkövettünk, s melyek miatt kegyelmedből kiesvén, 
büntető haragodat tnegérdemeltük. Ah! őrizz meg 
minket ez uj esztendőben és mindenkor minden büntől, 
s minden testi és lelki szerencsétlenségtől. Ört'gbitsed 
és erősitsd bennünk a hitet, a reménységet és szeretetet. 
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Engedd, hogy mától fogva egész életünk végeig, 
érzelmeink, gondolataink, sza v aink PS cselekedeteink, 
melyeket ezennel mindenkorra nPked felajánlunk; 
isteni akaratod szerint intéztessenek, és hogy minden 
gonoszt diadalmasan legyőzvén, a jót állhatatosan 
gyakorolhassuk Adj l'ran1 ~ békeséget a mi nap
jainkban; távoztasd el tőlünk a cs~pásokat. Add a 
te erősségedet és tanácsodat uralkodó fejedelmünk
nek; hogy alatta az anyaszentegyház és az ország 
békéje háboritatlan bátorságban legyen. Add, hogy 
az igaz hitben állhatatosan megmaradjunk, és abban 
halihassunk meg; s majd országodban, melyben egy 
napig élni tö~bet ér, mint ezer esztendeig e földön, 
öröm d us _uj é vet ünnepelhessünk, s téged angyalaid 
és szeuteiddel együtt örökké dicsérhessünk, áldhas
sunk és magasztalhassunk. Amen. 

Más imádság uj év napján. 

· Mindenható Isten~ időnek és örökkévalóságnak 
Ura~ a te szent Fiad, Jézus Krisztus nevében lépek 
át az uj esztendőbe; LegPlső gondolatom is hálaadás, 
~zivem mélyéb{)l szakadt hála, hogy ez t1j évet elér
nem engedted s időt adtál isteni jós::Ígod magaszta
lására, a lefolyt évben elkövetett vétkeim megsiratá
sára, annyi sok mulasztásmn helyrehozására. 

Szándékom szent, jobbnlási feltétf-'lern t>rős, ah 
de tt> legjobban tudod, oh Istenem~ mily gyarló az 
ember, mily ingadozó nádszell az <-'mber legerősebb 
akaratja is.: azért, ki nekem ez uj évet n1egadtad, 
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add meg hozzá a kegyelmet is, hogy valahára ugy 
kezdjem el az nj életet, hogy abban mindhalálig 
megmaradjak. Mit használna különben nekem, bár
mennyi uj évet élnék is, ha Inindenikbe áthurczolom 
régi rossz szokásaimat és büneimet. 

Engedj megujulnom kegyelmed által, Istenem: s 
hogy ezt tökéletesebben véghez vihessem, megmosüln 
egész valÓinat a te sz. Fiad drága vérében, ki ne
künk a lelki ujulás eszközeit megszerezte; pótolja 
ki előtted ezen drága vérnek érde1ne, mit az emberi 
gyarlóság meg nem tehet. 
" Erősits meg a hitben, reményben és szeretetben. 
01·izz meg rnindPn veszedelemtől, kárvallástól, inségtől, 
ha szent akaratod ezt részemrP üdvösségesnek látja. 

Tartsd meg a hozzám tartozókat, kiket gond
jaiJura biztál, kikért imádkozni különös kötelessé
gem, tartsd meg életben, egészségben, legfőképen 
pedig a te kegyelmedben. 

Add, hogy ezen uj évi szent föltételeim mindig 
szemeim előtt forogjanak; add, hogy azokat hi ven 
megtarthassam, s igy ezen uj év teljes megújulásom 
esztendej t> legyen, a te sz. Fiad, a mi U runk Jézus 
Krisztus érdeme, a boldogságos szüz Máriának és 
minden szeuteidnek t>sedezése által. Amen. 

Vizkereszt ünnepén. 

Uram Istenem: az én lelkem előtt is feltünik a 
csillag, mely a keleti szent királyokat a kisded Jézus
hoz vezérelte. Fölöttem is feltámadott a te világos~ 
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ságod és dicsőséged. Fölemelem szemeimet, és látom, 
mint gyülnek köröskörül hozzája a népek; a te fiaid 
messzünnen jőnek, és leányaid minden oldalról kel
nek. Látom a bővelkedést, a kegyelem árját, mely 
Jézustól ered, mely Jézushoz vezet. Azért nem kér
dezem a képmutató gonosz Heródesektől, a megátal
kodott Jeruzsálemtől, a rossz világtól: Hol vagyon, 
a ki született, a zsidók királ y a'? hanem kétked és 
nélkül követem a · vezércsillagot, mely anyaszentegy
házam egén oly tiszta fénynyel ragyog, s a három 
szent királylyal elmegyek én is a kisded Jézus jászo
lához, melyet itt szemlélek ez oltáron; leborulok előtte 
s ajándékul nyujtom neki a szeretet aranyát, mely 
szivemnek legdrágább s előtted is legbecsesebb kincse. 
Felajánloill neki imádságomat, mely mint az áldo
zat szent tömjénfüstje szálljon szine elé imádására. 
Bemutatom neki szenvedésem Inirrháját, a keserve
ket, melyeket te rám mérsz, hogy a világ csalfa 
édességeitől elvonj; a fájdalmakat, melyeket Ineggon
dólatlanul ·magamn:tk szereztem; a bánatot, melylyel 
büneimet siratom; s mindazt sze nt akaratodban tel
jes n1egnyugvással mutatom be, könyörögvén a<nya
szentegy házaddal: 

U r Isten! ki mai napon egyszülött ·Fiadat csil
lag vezérlése által a pogányokkal megismertetted: 
engedd kegyelmesen, hogy akik téged hit által Inegis
mertünk, fölséged szemléletére vezéreltessünk. Ugyan
azon mi U runk J é z us Krisztus által. Amen. 

Pázmány: Imádságos Kdnyv. 30 
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Bálaadás az esztendő végén. 

Az esztendő utolsó estéjén. 

Ének. 

Isten! ki az időnek határát kimérted, 
Atyai bölcsességgel sorsunkat intézed: 
Elődbe most ez évnek estéjén imádva 
,Jő néped és egy szivvel s lélekkel kiáltja: 

Hála tenéked ! 

Te nézted mindent látó szemmel lépteinket, 
8 hatalmas jobbod őrzött a veszélytől minket; 
Az élet, az egészség, malasztidnak árja, 
Mind a te jóságodnak kegyes adománya. 

Hála tenéked ! 

Ah de mi jóvoltoddal sokszor visszaéltünk, 
Elhagyva téged, a bün ösvényére tértünk. 
8 te minket, oh jó pásztor! az örök életre 
Óhajtván visszanyerni, kerestél szeretve: 

Hála tenéked! 

Hívásodat követvén, jobbulást igérünk: 
Hogy az új esztendőben csak tenéked élünk. 
Segits meg szándékunkban, hogy azt megtarthassuk, 
8 ha eljő életesténk, nyugodtan mondhassuk: 

Hála tenéked ! 

A hol prédikáczió tartatik, a 4-1k vers kezdetével a pap fölmegy 
a szószékre. 

Prédikáczió után kitétetvén az Oltáá-szentség, a szokott (:nekek 
mellett áldás adatik, ezután rnondatik a 

Litánia Jézus szent nevéről. 

(Lásd a litániák köztJ 
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Könyörgés. 

Mennyei szent Atyánk~ kinek végtelen kegyes
ségeből az evet eltöltöttük, hálát adunk neked mind
azon kegyelemért, melylyel isteni gondviselésed a 
lefolyt évben elárasztott; egyszersmind irgalmadban 
bizva, alázatosan kerünk: legyen velünk sz. malasz
tod jövendőre is, hogy életünk l1átralevő idejét a te 
dicsőségedre, emberbirsaink javára és lelkünk üdvös
segere forditsuk; 8 igy e rövid élet czélját, a boldog 
örök életet tőled· elnyerhessük. A te szent Fiad, a 
mi U runk J ez us Krisztus által. A me n. 

Számvétel. 
Mindenek mindenható Teremtője, oh nagy Isten; 

nehány szempillantás mulva vége lesz ismét egy esz
tPnelőnek Elenyészett ez minden viszontagságával, 
m.elyek elviselésérP magunkat gyakran elégtelennek 
goneloltuk; elenyészett minden örömével, melyekben, 
nem tudjuk, mily állandó boldogságot kepzeltünk. 
Most már kegy<•s Isten! időnek és örökkévalóságnak 
U ra~ számot adunk neked, 1nire forditottuk az esz
tendőt, melynek végét ezer 1neg ezer embertársunk 
el nem érte. Rettegünk e számadástól, és belsőkép 
érezvén, hogy ismetelve vétkeztünk, eMre bocsánat
ert esedezünk. 

Oh de kevés oly napja volt az esztendőnek, mely 
majd halálos ágyunkon megnyugtató visszaemlékezest 

·fog bennünk gerjeszthetni! ellenben mily számtalan 
~o· 
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nap fog minket vádolni előtted, rettenetes igaz Biró! 
hogy azokat a világ hiuságaiban töltvén, elvesztettük, 
és szent parancsaid megszegésével, megbántásodra, 
lelkünk kárára s felebarátink sérelmére forditóttuk 

Oh nagy Isten! ha elkövetett büneinket és mu
lasztásainkat összehasonlitod azon kevés jóval, melyet 
talán csak magunknak hizelegve vittünk végbe: 
pirulva kell megvallanunk, hogy érdeinetlenebbek vol
.tunk ez éven át kezeidből vett ajándékaidra, mi"9t 
más számtalanok, kiket ez év ben a sir elnyelt. Es 
mégis nagyo,bb volt a te türelmed, mint a mi hálát
lanságunk Elni hagytál, noha meg nem érdemlettük 
Kegyelmeidet nyujtottad, ámbár azokkal visszaéltünk. 
- Irgalmas U r Isten! mit Inondjunk Ini, gyümölcs
telen fák, kiket kertedben mai napiglan mpgszenvPd
tél?! - Elismerjük, hogy azon javak, melyPkben Pz 
éven át részesültünk, mind a te ajándékid, s jóvol
todból szállottak ránk. Te, Inint legjobb _A_tya, szün
telen gondunkat viselted; te őrizted életünket, egész
ségünket, jóllétünket, te adtad mindennapi kenye
rünket; te adtál kPgyelmet, tt> világositottad In eg 
elménket, gyulasztottad szivünket, hogy téged meg
ismerjünk, -benned higyjünk, benned bizzunk, téged 
szert=>ssünk. Te adtál kegyelmPt, hogy a bünt távoz-
tathassuk, hogy t=>lkövetett büneinkből hozzád vissza-
.térhessünk. Szent Fiad, a mi kegyes közbenjárónk 
sokszor emelte föl előtted kezeit, hogy vétkeinkért 
-ne büntess; sokszor esdeklett büneink bocsánatjáért 
az ő szentséges vére; többször nyertük meg fölszen
-telt szolgád_, a lelki atya által hüneink bocsánatját, 
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-mivel azt igértük, hogy életünket megjobbitjuk. 
Elismerj ük, U ram! hogy mindazon szerencsétlenség 
és veszedelem, melyektől megmenekedtünk, a ti1z, 
viz, jég- s egyéb károk a te atyai kegyes gondvise
lésed által fordittattak el tőlünk. , 

Es mi ennyi jótéteményedet hálátlansággal viszo-
noztuk; mi, állhatatlan teremtmények, számtalanszor 
tett fogadásunkról számtalanszor elfeledkeztünk; azok 
maradtunk, a kik voltunk, vagy épen rosszabbakká 
lettünk, és csak nagy irgalmasságod őrzött minket, 
hogy büneink ben el nem vesztünk. 

Oh Ura1n! ne szállj velünk itéletre; mert ha 
gonoszságainkat tekinted, U ram, U ram! ki állhat 
meg előtted? Töredelmest>n bánkodó szivvel folyamo
dunk irgalmasságodhoz; töröld el számtalan vétkün
ket az ártatlan B;Ír<Ín.\- vérévPl, mely a kereszt 
oltárán az egész em be ri nemért kiontatott. U r Isten! 
könyörülj rajtunk. Ime örö1nest kivánunk veled meg
békülni, készek vagyunk veled uj szövetségre lépni, 
s az uj évben uj életet élni jámborságban. 

De 1négis mit adjunk viszont neked, oh ~agy 
Isten! azon különféle jótéteményekért, 1nelyekben a 
lenyugvó esztendön át a te kegyelmedből részt vet
tünk? Oh vajha 1nost, midön előtted térdelünk, keresz
tüljárná lelkünket irántunk való isteni szeretetednek 
egész nagysága, és szivünk örökös háladatossággal 
telnék meg! De mivel ezen hálaérzést is egyedül 
atyai kezed adományából várhatjuk: Ime szent oltá
rodhoz futottunk, hol a te sze nt Fiad, a Ini U runk 
Jézus Krisztus jelen van a kenyér szine alatt; hogy 
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szivünket,. lelkünket és mindenünket sze nt oltá
rodra tévén, neked, mint jótévö Atyánknak, Urunk
nak és Istenünknek hálaáldozatul fölajánljuk, lebo
rulva téged imádjunk, dicsérjünk, magasztaljunk, és 
esdekelve kérjünk: ne vond el tőlünk, méltatlanok
tól, oh ne vond el szent kegyelmedet, hanem segits, 
hogy ha eddig az üdvösség napjait elvesztegettük, 
legalább végéhez közeled() életünk hátralevő részét 
üdvösségesen tölthessük el, e szempillanattól fogva 
neked mindenkor hiven szolgáljunk, s ez élet után 
hozzád juthassunk. A mi U runk Jézus Krisztus 
által. Amen. 

Ezután rnondatik sz. Atnbrus és Agoston hálaé-neke. 
Téged Isten stb. lásd a 101. tapon vagy az éne

kek közt. , 
V. Aidjuk az Atyát a Fiuval és Szentlélekkel. 
l! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké. 

Könyörögjünk. 
U r Isten~ kinek irgalmassága megszámlálhatlan 

és jóságának kincse végtelen: hálákat adunk szent 
Fölségednek Ininden ajándékért, kegyességed előtt 
szüntelen esdekelvén; hogy ki a hozzád folyamodók 
könyörgését meghallgatod, őket soha el nem hagy
ván, az örökké tartó jutalmakra elrendeljed. A mi 
U runk Jézus Krisztus által. Amen. · 

Bife.fezésül áldds adatik a szentseggel a szokott éne
kek mellett. Végre "Oh szép Jézus! ez uj esztendőben 
stb." kezdetit ének fejezi be a s.zertartást. 
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NYOLCZADIK RESZ. 

Bizonyos személyekért imádságok. 

Sziileinkért. 
MennynPk és földnek U ra! ki azt parancsolád, 

hogy ha e világon korosok akarunk lenni, tiszteljük 
atyánkat és anyánkat, kiktől életünket vettük: kér
lek, oltalmazd meg én szerelmes szülőimet minden 
testi, lPlki nyavalyátóL Fogadásod tartja én Istenem! 
hogy Ineggyalázod, a ki atyj ft t, anyját ne1n tiszteli; 
aki pedig becsüli, Ineghallgatod minden könyör
gését és hosszu életiivé teszed e földön maradé
kát. . Adj nekem azért csendes és szelid természetet, 
hogy szülőimet és gondviselőimet tiszteljem, engedel
mesen szavokat fogadjam, meg ne háboritsam, vén
ségöket és fogyatkozó Prejöket meg ne vessem, mint 
amaz istentelen Kám; hanem reám való gondvise
lésökért és fáradságokért holtig ugy szolgáljak nekik, 
mint uraimnak: tudván, hogy elégségesen meg nem 
hálálhatom sok fáradságukat és velem való bajló
dásukat. 

U ram Jézus Krisztus! minden tökéletes erkölcs
nek igaz példája és fényes tükörP, ki szent anyád-
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nak nagy engedelmességgel szavát fogadtad, és ke
serves kinodban is gondot viselvén reá, szerelmes 
tanitványodnak ajánlád őt; mennybe meneteled:után 
pedig a Szentlélek ajándékaival meglátogatád: adjad, 
hogy én is teljes életemben engedelmesen gondot 
viseljek szerelmPs szüWimre, kérésökPt és kivánságu
kat semmiben In eg ne szegjPnl. Bocs<1sd meg lT ram~ 
eddig való engedetlenségeimet, és háládatlan volto
mat; meg ne "emlékezzél ifjuságom vakságáról és 
gonoszságáról. Orizz engem minden gonosz társaság
tól, fajtalanságtól, tobzódástól; és adjad, hogy nem
csak idl5ben, de tudományban, istenes életben, és 
minden tökéletességbPn növekedjem, mind Isten eWtt, 
1nindaz embt>rek előtt. Amen. 

Jámbor házasok egymásért. 
Irgalmas, kegyes Isten! ki a világ kezdetén ren

d eléd, és emberi testbe öltüzvén, jelenléteddel és ·első 
csudatételeddel megszenteléd a házasságot, melyet a 
régi szent pátriárkákban becsültté tettél, hogy ez 
által a te néprel szaporodjék, és a választottak száma 
beteljesedjék: adjad szent nevedért, hogy ebben az 
állapotban hiven szolgáljunk neked; ne legyen az 
ördögnek semmi hatalma rajtunk, mint a Sára fér
jén, hanem Szentlelked által, és a mennyei angyalok 
oltalma által ugy igazgass minket, hogy h:izastár
sammal egyetemben, csendes és szelid elmével hor
dozzam a szent házasságnak terhét. Tartsd meg és 
öregbitsed köztünk a szeretetet; hogy mindt>n vissza ... 
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vonás, gyanu, háborgás és egyenetlenség nélkül éljünk; 
tisztán és igaz keresztény szeretettel, végig egy sziv
vel, egyenlő akarattal szolgáljunk neked. 

Oltalmazz U ram! minket minden testi, lelki vesze
delemtől, és szent neved dicséretére, az anyaszent
egyház épülésére adjad, hogy maradékunk is szol
gáljon szent Felségednek. N e nézd U ram! az én 
büneimet, és szerelmes házastársamnak betegségével 
vagy halálával ne ostorozz engem; hanem végtelen 
jóvoltodért tarts meg minket szent nevednek dicsé
retére. A te szerelmes szent Fiad, a mi U runk 
Jézus Krisztus által. Amen. 

Szülók magzatjaikért. 

Örök mindenható U r Isten! ki a gyerinekeket 
nagy szeretettel hozzád hivád, és a kisded esecsernők 
által akar<Í.d, hogy dicséreted beteljesedjék: kérlek 
téged drágalátos szent véred hullásaért, tartsd meg 
és áldd meg ezeket a te ajándékidat, melyekkel 
engem a szent házasság által meglátogattál; és 
adjad szent nevedért, hogy a te félelmedben,' igaz 
·hitben és minden jó erkölcsökben ugy növekedjenek, 
hogy ezek által dicsértessék a te szent neved, épül
jön anyaszentegyházad. 

Mivel pedig els() atyánk esete után, ifjuságától 
fogva hajlandó az ember a gonoszra, és a gyermek 
szivébe ugyan beleoltatott a gonoszra vivő balgatag
ság: oltalmazd Uram~ a te szolgáid maradékát nún
den gonosz társasá.gtól, részegségtől, _ fertelmességtől; 

Pázmány: Imádságos Könyv. ~l 
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hogy a te szent nevednek félelme végig megőrizze 
bennök a keresztségben vett ártatlanságnak tiszta 
ruháját. A nli Urunk Jézus Krisztus által, ki az 
Atyával és Szentlélekkel egyetembf'n M és ural
kodik örökön örökké. Amen. 

Magtalanok imádsága. 
Irgalmasságnak Atyja! ki ostoraid között Inag

talansággal ]átogatod bünös szolgáidat, hogy ne 
legyen () utánok, a ki nevöket viselvén, örökségüklw 
szálljon; viszont az igazán hozzád térőknek azt ig(-"
réd, hogy 1nagtalannl nPnl maradnak; megvallnni 
szf'nt Ff'lséged el6tt az ?n Aluokságaimat és ellened 
való sok bünömet, melyekkel azt érdemlette1n, hogy 
magtalan legyek. De te irgalmas Isten! ki a tehozz<ld 
kiáltókat ne1n szoktad érdemök szerint büntetni, söt 
ellf'nségeidet ·is szá1ntalan javaiddal és áld~ísaiddal 
hPtültöd: n<• nézd az én büneimPt, hanein a tP szPnt 
nevednek dicséretére, az anyaszentegyháznak épülé
sére, ujitsd 1neg régi irgalmass~ígo<lat, InelylyPl Súrá
nak holt 1néhét gyümölcsössé tPvéd, és amaz ájtatos 
Anna és Erzsébet asszonyt késö öregségében magzat
tal 1negáldád. Tekints irgahnas szemeiddel reán1 és 
vigasztalj meg szent ajándékiddaL l-Ia Ineghallgatod 
U rmn! a te szolgád és szolgáló leányod könyörgését, 
<~s ha meg nem veted kes<"rüségünket, és kegyebne
sen 1nagzattal ajándékozol n1eg minket: szent neved
nek tiszteletér<~, parancsolataidnak Inegtartásában 
nevt'h'In őt ,hogy holtunk után is Inaradékunk szolgál-
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jon tent'ked. Nincs se1nmi lehetetlen te eWtted U rain ~ 
ki a magtalanokat fiakkal, leányokkal szoktad meg
ajándékozni. 

Ha pedig ez a te szent akaratod, hogy magta
lanul éljünk, ebben is dicsértessék szent neved, és 
legyen szent akaratod; csakhogy adj Szentlelket, hogy 
f' nagy ostorodat hálaadással és békeséggel visel
jük. Talán igy jobb az én lelkem üdvösségére. Mert 
sokan vannak U ram~ kik fiaik szerelmeért elfeled
keznek te rólad és saját lelkökről ~ magzatjoknak 
pedig gazdagságot akarván hagyni, sok hamisságot 
eselekesznek. Sokakat pedig kár~10zandó fiaik gonosz
s:íga vagy nyavalyája örök veszedelemre és kárho
zatra vetett, kiknek jobh lett volna, ha sohasem 
születtek volna. Te azért Uram~ ki mindeneket böl
csen igazgatsz választottaid javára, légy áldott min
denekben: és azt cselekedjed mindenben, ami lelkem 
üdvösségére, szent nPvednek örök dicséretére alkal
Jnatosb. A te szent Fiad, a mi U runk .J ézns Krisztus 
szent halálának érdeme által. Amen. 

Özvegyek- és árváknak könyörgése. 

_._~rváknak Atyja~ és özvegyeknek igaz bir:íja ~ 
ki szorgalmatos gondot viselsz a nyomorultakra, f'S 
erősen megparancsoltad, hogy senki az árváknak, 
özvegyekrwk JI(' <Írtson; ITIPrt valaki ezeknek <Írt, 
annak feleségét és gyernwkeit Úrvasággal bünteted; 
sőt egész országokat is el szoktál pusztitani az árvák 
(~s özvegyek nyomorgatásaért: dicsértessék a te neved 
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atyai látogatásodért, melylyel engem árvaságra jut
tattál; mert noha e világi gyámolomat elvetted, de 
oltalmad és gondviselésed alá fogadtál engem, és 
megtanitottál, hogy ne bizzam az emberben, hanem 
csak te benned, ki örökké élsz és mindenekre gondot 
viselsz. 

Tekints U ram! az én keserüségemre, és meg
bocsátván minden büneimet, fogadj atyai gondviselé
sed alá; és miképen gondot viselél a szareptabeli 
özvegy asszonyra, csudálatosan táplálván őt az iszo
nyu éliségben; viselj gondot az én megnyomorult 
állapotomra is. lgazgass és táplálj t>ngem, vigasztalj 
és erősits enQ"ein minden nvavalváimban. 

'-' ol ol 

Adj Uram, Szentlelket; hogy ez árva állapothan 
tisztán, és isteni ájtatosságban éljek; csak tr reád 
nézzenek az én szemeim, csak te benned nyugodjanak 
meg összes kivánságaim. Oltalmazz engem a világ~ 
nak álnokságaitól és pompájától, gonosz embt>rek nyel
vétől és rágalmazó, mérges beszédeitől; hogy a tP 
bzárnyad alatt én, gondviselő Istenem~ csendes és 
tökéletes lélekkel szolgálhassak Felségednek, ki élsz 
és uralkodol stb. Amen. 

Nehézkesek könyörgése. 

Mennynek és foldnek Teremtője: ki az első ember 
vétkeért, igaz itéleted szerint azt akar<Íd, hogy az 
asszony f<l.radsággal hordozza éb fájdalommal szüljf.' 
Inagzatját: szent és igaz Inindenekben a te akaratod, 
ki az örök kárhozatot, melyet első szüleinkben érdem-
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lettünk, ideigvaló kin ra és fájdalomra változtattad; 
haragodban is megemlékezvén irgalmasságodróL 

Könyörgök azért U ram! neked a te sz. Fiadért, 
és a szeplőtelen Szüz Máriának teher nélkül hordo
zásáért, fcijdalom nélkül szüléseért: légy segitségül 
nekem fájdalmaimban. Bátorits engem Szentlelked
del, hogy békeséggel szenvedjem a teherhordozásnak 
és fájdalmas szülésnek betegségét; vigasztalj rneg 
engem a nekem adott gyermeknek ép és egészséges 
hozásávaL 

Oltalmazd meg U ram! a te szolgálód magvát 
minden veszedelen1től, bénaságtól, illetlen és éktelen 
ábrázattól; hogy a te hasonlatosságodra minden tag
jának illendő szereivel jöjjön e világra, szent kereszt
ség által megtisztittassék, IJéped közé irassék, az 
anyaszentegyház ba y(•tessék. Ori z z meg U ram! engem, 
és a bennem való ajándékodat, 1ninden veszedelem
től; mert csak a t(' kPzedlH• és oltalmadba bizom 
magamat. Ki tPlje8 Szenth<iromsághan, az egy IstPn
segben élsz és uralkodol stb. Amen. 

A rabokért. 
MPnnynek, földnek U ra és Ter('Int<)je! nincs, ki 

elle1w állhasson a te akaratodnak, és felbonthassa 
végzésedet. Kérünk téged, a te végtelen jóvoltod
ból tekints a te nyomorult szegényeidre, kik töm
löczben hevernek, és a kemény szolgálatban hozzád 
fohászkodnak, n1int régen az egyiptomi rabságban 
nyomorgó Izrael népe. 
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Adj Ur Isten~ Szentlelked által vigasságot szi
vökbe, hogy a te nevedért békével szenvedjék a 
reájok bocsátott csapást, vagy megérdemlett testi bün
tetést, és végtelen hatalmad s bölcseséged szerint adj 
módot szabadulásukban. Hallgasd meg Uram~ a fog
ságban szenvedő keresztények fohúszkodásait; oldozd 
Ineg köteleik('t; add In eg szabadságukat: hogy vigan 
dicsérhessék szent nevedet és Inegismerjék a pogány 
népek, hogy te vagy egyedül ~ szabaditó Isten. 

Ha pedig ennél is tovább akarja Felséged osto
rozni a bünös fiakat, vigasztald nyavalyájokat, köny
nyebbitsed igájokat, oltalmazd lelküket az ördög 
rabságától, tartsd meg őket az igaz hitben; hogy se 
világi ny a valyák t's szükségek, se a pogányok csalo
gatása, se az ördög álnoksága nf' árthasson nekik. 
A te szerelmes SZ('nt Fiad által, ki Ininket az (irdöQ.· 

'-

rabságától Inegszabaditott. Amen. 

Betegekért. 

Hatalmas Isten, emberi gyarlóságnak erős gyá
mola és oltalmazója~ kinek kezében vannak élPtünk 
haüírai: könyörgünk Ff'lségednek a te beteg szol
gáidért. Vigasztald őket, bátoritsad és erősitsed, hogy 
jó néven vegyék és csendesen szenvt-djék látogatá
saidat. Gyógyitsci meg őket szent n('vedért a reájok 
bocsátott csapáshól; hogy megisntervén hozzájok való 
jóvoltodat, méltó hálát adjanak irgalmasságodért, és 
atyai ostorozásod által öregbüljenek szerelmedben és 
félelmedben. 
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Ha pedig végtelen bölcseséged szerint haszno
sabbnak l::itod az {) mostani kimulásokat, adj Szent
lelket nekik, hogy az igaz penitenczia által bünük 
bocsánatját nyerhessék, és előtted kedves kimuhisok 
legyen e világból. Adjad szent malasztodat nekik, 
hogy megismerjék a testi bajoknak f.s csapásoknak 
ostorait atyai kezedből származni; mivel akaratod 
nélkül csak hajunk szála sen1 eshetik el; és azért 
ostorozol minket, hogy büneinkből tehozzá.d térjünk, 
ki igaz élet és igaz boldogság vagy. Oh áldott Jézus: 
ki meggyőzted a halcll full<inkját, légy segitséggel 
beteg szolgáidnak; ki az Atya és Szeutiélek Isten
nel egyetemben élsz és uralkodol stb. Amen. 

'röbb imádság van a betegekért e könyvnek tizedik réR7.!~

hen, a betegekért való litániában. 

Keseredettek ért. 

U rmn Jézus Krisztus: a te vérPR VPrPjtékedért, 
SZ("'llt haJúlod Ór::ijún val(, keservPdért, kérlek, légy 
segitsége kt>seredett és mPgh::i borodott szolgáidnak; 
b::itoritsad t~s vigasztaljad SzPntlelkPd ú Ital ökPt: hogy 
1nindenekbPn akaratodhoz szabvún 1nagokat, békP
séggPl szPnvedjenek 1ninden h:iborusúgot. 

Lám tP igérted U ram : hogy nem hagyod szol
gáidat erejök f<~lött kisértetni, hanein terhüket Ineg
könnyebbited. Es noha elszenveded, hogy az ördög 
megrostálja szolgáidat, és a háborus:ig tüzében meg
próbálja őket: de mindazúltal 1negzabolázod, hogy a 
te bnz<idat el ne tapodja, és porr{t ne ü•gyP; hanen1 
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mint sz. Jóbot, csak megrostálja és épen Inegtartsa. 
Adj azért én Istenem! Szentlelket megkeseredett szol
gáidnak, töröld el könyhullatásaikat, vigasztald szo
moru szivöket; hogy a külső h~\boruságok és belső 
keserüségek miatt valami vétekbe ne essenek, ha
nem. jóvoltodból örömre fordulván siralmuk, szent 
Felségednek végtelen hálaadással szolgáljanak. Ki 
élsz és uralkodol stb. Amen. 

Ellenségeinkért. 
N agytürelmií Jézus Krisztus, élő Istennek egyet

len Fia! ki egyenlőképen mind jóknak, mind gono
szoknak mennyei fényességet és esl)t adsz; ki halálod 
óráján gyilkosaidért ájtatosan könyörgé! sz. Atyád
nak; nekünk is parancsolád, hogy szeressük ellen
ségeinket és imádkozzunk rágalmazóinkért, csak te 
reád hagyván a boszuMlást: öregbitsed bennünk a 
keresztényi szeretetet, a lelki szelídséget és békeség
gel való szenvedést; hogy ellenünk vétetteknek tiszta 
szivből Inegbocsássunk, és minden h<iboruságot csen
dPsen, békével szenvedjünk. 

Bocsásd meg U ram! az én ellenségeim vétkét, 
és reám törő gonosz akaratjokat jóval fizesd nekik; 
adj igaz szeretetet nekik: hogy büneiket megismer
vén, kitérvén gonoszságokból, tőled kegyelmet nyer
jenek. Engemet is szegény bünös szolgádat, őrizz 
minden testi lelki ellenségein gonosz szándékától; 
jóra forditván ellenem való törekedésöket, a te szent 
halálod által. Amen. 
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Utonjárók könyörgése. 

Irgalmas kegyelmes Isten! ki Izrael fiait a ten
ger közepén száraz lábbal vitted által, és a három 
szent királyt csillagod által vezérléd: adj nekünk, 
és a mi utonjáró atyánkfiainak jó szerenesés utat és 
csendes időt, hogy a te szent angyalod vezérlésével, 
a hová indultunk, és végre az örök életnek nyugo-
dalmába boldogul juthassunk. , 

U r Isten! ki a te szolgádat Abrahároot a pog:i
nyok közől, a kaldeusok földjéből kihozván, minden 
utjában megőrzéd: kérünk téged, hogy minkPt il", 
a te .szolgáidat oltahnazz. Légy nekünk készületünk
ben segitségünk, utunkban vigasztalásunk, Inelegb_en 
árnyékunk, esőben és hidegben hajlékunk, fúrad
ságunkban nyugodahnunk, szerencsétlenségben oltal
munk, gonosz utunkban istúpunk, veszedelmünkben 
gyámolunk: hogy tP ú l ta lad, a hová igyekPzünk, 
b~k~vel juthassunk, és is1nét <'gészséglwn jöhessiink 
házunk ba. 

Ilallgasd nwg Uran1! könyörgésünket, és ~ te 
szolgáid utját üdvösséges oltahnaddal igazgassad; 
hogy e világnak és az utonjáróknak szeirotalan vesze
delmei között segitségeddel Inegőriztessenek. Adjad, 
kérünk téged mindenható Ur Isten! hogy a te szol
gáid az üdvösségnek utján járjanak, és előhirnököd
nek sze nt J án osnak intéseit követvén, a mi U runk 
Jézus Krisztushoz bátorságosan juthassanak. 

U ram Jézus Krisztus, az emberi nemzf•tnek hiv 
és szorgalmas oltalmazója! kérlek téged érettünk való 

Pázmány: Imádságos Könyv. 32 
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sok fáradságodért és zarándokságaidért, bocsásd a 
magas mennyekből angyalodat, ki őrizzen és o)das
son engem minden utamban; Iniképen megő:rzé Abra
hámot, Jákobot, Tóbiást zarándokságukban. Es engedd 
szent halálod által, hogy mindnyájan megismerjük e 
világon való jövevény voltunkat, és e földhöz ne 
ragaszkodjunk; hanem tiszta szivvel és lélekkel te
hozzád kivánkozzunk, és a Inegigért boldogságba 
juthassunk. Ki élsz és uralkodol sth. Ainen. 

Krisztusban elnyogodott atyánkfiaiért. 
Ur Isten! kinek tulajdona az irgahnasság és 

bocsánat; bizván kegyelmességed ben, alázatosan kö
nyörgök a te szolgáidért NN., kik e gyarló testnek 
tömlöczéből, akaratod szerint kihivattak: bocsásd meg 
az emberi gyarlóságból esett vétkeikért érdemlett 
büntetéseiket; hogy núnden kintól Inegszahadulván, 
a te szeuteiddel egyetemben az ürök boldogságban 
dicsérjenek téged. 

N e ked ajánljuk U ran1! a te szolgáid NN., lel
keit; oldozd meg üket Ininden Lüntől: hogy testi 
kimulásuk után neked éljenek és az en1beri gyarló
ságból történt esetöket töröld le kegyes irgalmas
ságoddaL 

Irgalmas Isten! ki az ein ber veszedeimén nem 
örülsz, hanem üdvösségét kiv á nod; alázatosan könyör
günk neked, hogy atyánkfiait, harátainkat és velünk 
jóltevőket, kik az igaz vallásban multak ki e világ
ból, oldozd meg minden büneik kötelétől, és a te 
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szent angyalaid által az örök boldogságnak nyugo
dalmába vidd őket. 

Hiveidnek teremtő, tápláló és megváltó Istene! 
mi bünös és méltatlan szolgáid alázatosan könyör
günk szent Felségednek elnyugodott szolgáidért és 
szolgáló leányaidért. N e büntesd őket érdem ök sze
rint, hanein sz. Fiadnak drágalátos kinjaiért, mentsd 
meg öket minden kintól és büneikkel érdemlett 
ostorodtóL 

Hallgass Uratn! könyörgésünkre, melylyel aláza
tosan kérjük irgalmasságodat; hogy a te szolgáidnak 
NN., lelkeit, melyeket a világból kihivtál, a békes
ségnek és örök dicsöségnek fényességébe helyeztes
sed, és a te szeuteidnek társaságába vegyed. 

Örök mindenható U r Isten! ki azt parancsoltad, 
hogy atyánkat, anyánkat tiszteljük: légy kegyehnes, 
jóvoltodból az én szülein1 lelkeinek, és az ő büneik
ről elfelejtkezvén, minket velök egyeteniben az örök 
boldogságnak örömélwn tégy rPszessé. 

U r Isten! kinek irgalmasságának száma nincsen, 
vedd kedves áldozatul a mi alázatos könyörgéseinket; 
és a te szolgáidnak és szolgáló leányaidnak lelkeit, 
melyekért tartozunk könyörögni, kegyelmesen láto
gasd meg és szabaditsd meg minden kinoktóL 

Irgalmas, kegyelmes U r Isten, mi kegyes Atyánk! 
kinek mindenek élnek, és a kinek el nem vesznek 
a megholt testek, hanem jobb állapotra változnak: 
kegyességedet alázatosan kérjük, hogy a megholt 
hiveknek adj csendes, és békességes nyugodalmat; 
()ket angyalaid által Abrahám kebelébe vitessed, éH 

32• 
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valamiben ellened vétettek az ördög incselkedéseiből, 
bocsásd meg nekik. N e me nj U ram! itéletbe gyarló 
szolgáiddal; hanem sze nt Fiadnak drágalátos vére 
hullásáért szabaditsd mPg ()ket a kinoktól, és az örök 
nyugodalomban tPdd részessé őket. 

Uram üdvözitő Jézus Krisztus! kérünk téged, 
fogadd hozzád a te hiveidnek lelkeit, melyekért 
sz. véredet kiontottad. Emlékezzél meg U ram! hogy 
gyarló az e1nberi természet; és olyanok vagyunk, 
mint a mezei virágok, melyek hamar elhervad
nak, és akármely széltől e]ragadtatnak. Azért, ha a 
keresztfán meg nem utálád a hozzád folyamodó 
latrot, hanem a paradicsomnak örömébe vitted ma
gaddal; ne utáld Ineg hiveidnek hozzád való kiáltá
sát; hanem kegyC'lnH's(~n oldozd fel a világból kimult 
szolgáid lelkeit mindf'n biinöknek kötf'létő], hogy a 
föltánladás dicsőségében a v<Ílasztottak között fel
támadjanak az örök életre. Amen. 

Adj örökkévaló nyugodalmat U ram! nekik, és az 
elenyészhetetlen világosság fényeskedjék nekik. Amen. 

Társulat elhunyt tagjaiért. 
U r Isten! ki a bocsánat osztogatója, s az emberi 

üdvösség kedvelöjP vagy; kérjük kegyelmességedet, 
hogy társulatqnk tagjait és jótevőit, kik ez életből át
költöztek, a núndenkoron szeplőtelen Boldogságos szííz 
Máriának esedezésére, 1ninden szeuteiddel egyetemben, 
az örök boldogság birtokába jutni engedd. A mi U runk 
J é z us Krisztus, a te sze nt Fiad által. Ain en. 
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KILENCZEDIK RESZ. 

A gyónáshoz és U r vacsorájához készitő könyörgések. 

A gyónáshoz 1nint kelljen készülnünk. 

Ugyanazon felséges Isten, ki a keresztséget rendelé, hogy az 
egyházi szolga viz által a Szentlélek Isten hatalmával megmossa 
lelkünket és az ördög rabjaiból Isten fiaivá szenteljen, azt is ren
delé, hogy a keresztség után való vétkeket, az egyházi szolgák, 
nem a maguk erejéből, hanem a Szentlélek Isten hatalmából meg
bocsássák. Mert azt mondá, hogy a kiknek megbocsátják vétkeiket, 
meg lesznek bocsátva; kiknek megtartják, meg lesznek tartva. 

Ennekokáért az apostolok idejétől fogva, szokott dolog volt 
a hivek között, hogy a bünös ember lelki sebeit az egyházi szolga 
előÜ megmutassa és megvallja és azt ne cselekedje, a mit az 
első ember: ki födözni, menteni akará vétkét; hanem, ha felfuval
kodott szemtelensége Isten akaratát megvetette, alázatosan az, egy
házi swlga előtt megmutassa fekélyeit, szégyenelje szemtelenségét 
és a miben Isten ellen gyönyörködött, vétkezvén, azt tiszta szivből 
gyülölje, megutálja és megvesse nagy töredelmességgel Mert mi
képen az ember háromféleképen vétkezik: szándékkal, szóval, csele
kedettel; ugy, mikor valóban Istenéhez akar térn i, három dolog 
szükséges: l. Hogy tiszta szivvel bánja vétkeit, és el tökélje magá
ban, hogy ezután nem akar hasonló gonoszságba esni. 2. Hogy 
tisztán és igazán megvallja szájával büneit. 3. Hogy cselekedetei
vel, a Krisztus Jézus érdeme és malasztja által, eleget tegyen mind 
embereknek, mind Istennek gonoszságáért, a mint lehet. 
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Az egyházi szolga pedig nem csak lelke kárhozata alatt köte
leztetik arra, hogy amit a ~yónásban hall, szinte oly titkon tartsa, 
mintha a fa előtt tett volna gyónást a hiinös ember; és hogyha 
ezerszer meg kellene is halnia, soha sennninemú jelt ne adjon a 
gyónásban hallott dologról; de ennekfelette iszonyu büntetéseket 
rendelt az anyaszentegyház azok ellen, kik a gyónásban hallott 
dolgot kijelentenék 

Annakokáért szükséges, hogy nagy bátorsággal, tisztán és igazán 
minilen lelki sebeinket megmutassuk lelki orvosunknak Mert a ki 
szemérmében eltitkol valamely bünt, szinte ugy jár, úgymond Ter
tullián, mint a kinek szemérmes testén vagyon kelése, és azt az 
orvosnak nem akarván jelenteni, szemérem miatt meghal. N e szé
gyeneljük azért megvallani egy ember előtt, a mit nem szégyenel
tiink cselekedni a7. Isten előtt és az ő angyalai előtt; tudván, hogy 
ha most penitenczia által le nem töröljiik és be nem föuözziik 
vétkeinket, az itélet napján nagyobb szégyenünkre és kárhoza
tunkra, széles e világ előtt kinyilatko;r,tattatnak. És sokkal jobb, gyó
násra nem menned, hogysem a gyónásban tudva, valamit eltitkol
nod. Mert eltitkolván, nemcsak biinöd bocsánatját nem veszed, de 
egy igen nagy vétekkel megtöbbited büneidet és haszontalanná 
teszen gyónásodat Sziikség tehát, hogy a gyónó ember tisztán, 
igazán, a mi lelkiismeretét furdalja, megvallja. 

Intés a gyakran gyónásra. 
Felette hasznos és méltó, hogy minden keresztény ember gyak

ran számot adjon sáfárságáról; a gyónás által lerakja terhét és 
isteni ajándékokkal felékesítse lelkét: mert valamennyiszer meggyó
nik, mindannyiszor az Istennek ujabbb áldását és malasztját veszi. 

És bizonyára, ha núndennap kisöpörtetjük házunkat; ha ruhán
kon nem szenvedhetiink egy pihécskét, szemünkben egy porocskát; 
ha az egészség kedvéért gyakran tisztába öltözünk, annál inkább 
az Isten templomát, a mi sziviinket, méltó gyakran kisöpörnünk, 
miután az emberi nyughatatlan elme, ennyi különféle gondolatok 
között, lehetetlen, hogy sok szemetet ne hordjon lelkünkbe. 
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Ha a beteg örömest előszámlálja betegségeit az orvosnak; ha 
a terhelt ember örömest leveti hátáról a terhet: sokkal méltóbb, 
hogy mi is lelki betegségeinket gyakran lelki orvos elébe vigyük, 
büneink terhét lerakjuk 

Az bizonyos, hogy a ki ritkán gyónik: vagy kevés gondot 
' visel lelkére, és az Isten haragjával keveset gondol; vagy bünei 

miatt oly vakságra jutott, hogy meg nem ismeri gonoszsá.gát. Mert, 
mint a ki valami kellemetlen szaghoz szokott, végre ugyan nem 
érzi azt, és a régi, rut köntösön nem ismerhető meg annyira 
a folt, mint az új és tiszta rnhán; sl'.inte ugy a bünben elme
rült ember nem érzi nyavalyáját, nem látja lelki rútságát; és 
mikor gyónásra akar menni, ugyan nem talál semmi fogyatkozást 
életében. Pedig bizony, ha gyakran számot vetne magában, napon
kint sok fogyatkozást találna magában, és ezekből kitis7.tnlhatna 
a gyónás által adatott isteni malasztnak segitségével. 

Igen szükséges tehát, hogy mihelyt az ember csak egy halálos 
bünt érez is lelkében, mindjárt lerakja terhét; mert oly tulajdon
sága van a bünnek, hogy ez által az ördög hatalmába esik az 
ember, és könnyen egy bünből másba esik. Mert, mint a ki a láncz
nak egyik szemét vonzza, a többi utána jő; ugy a vétkek össze
lánczoltattak, és egyiket könnyen a másik után vonzza a sátán; 
kiváltképen, miután az első biin megfosztja az embert lstennek 
malasztjától, mely nélkül erőtlen az emberi gyarlóság. És igy fész
ket ver az ördög a ritkán gyónók szivében, elveszi az isteni dol
goknak izét, s gyönyöriiségét lelkeik ből. A ki pedig gydkran 
gyónik, nincs abban helye a sátánnak: mint pókháló mnes ott, 
a hol gyakorta tisztitják a házat. 

Ennekfelette, valamig ember halálos bünben és az lsten sze
reimén kivül vagyon, sem imádságának, sem alamizsnájának nines 
az örök boldogságra való érdeme; noha ezekkel világi jókat és 
penitencziatartásra való malasztot nyerhet Istentől a biinös ember. 

Végezetre, a ki sokáig hever a halálos bűnben, végre ugy 
megkeményedik a gonoszságban, hogy miképen a kapához szokott 
kezet meg nem töri a kapa nyele, ha napestig munkálkodik is: 
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szintén ugy ez nem érzi végre lelkiismeretének sebeit, de mikor 
halála elközelget, akkor veszi eszébe nyavalyáját. Hogy azért Inin
denkor készen várjad atyámfia! a te órádat, mivelhogy bizonytalan 
életed, és nem tudod, mikor jő el a te Urad: ne halogasd gyóná
sodat i hanem mihelyt érzed terhedet, azonnal menj az orvoshoz. 

Továbbá, jóllehet az egyszer igazán meggyónt büneinket nem 
tartozunk soha többször meggyóni, mindazáltal ha az előbbi gyó
násban fogyatkozás történt, ugymint: ha sok időtől fogva nem 
gyóntál, és készületlen, lelkiismereted vizsgálása nélkül mentél a 
gyónásra i ha töredelmes szived nem volt; ha valamely halálos bünt 
tudva, szeméremből, vagy egyéb okból eltitkoltál, noha tudtad, hogy 
halálos bün, a mit eltitkolsz (mert ha nem ítélted halálos vétek
nek, a mit eltitkoltál, hanem azután vetted az eszedbe, az előbbi 

gyónásod jó volt, és csak azzal tartozol, hogy az eltitkolt vétekről 
meggyónjál) i ennekfelette, ha eltökélt szándéka nem volt az ember
nek, hogy a büneit és a bünre vivő okokat eltávoztatja, ugymint 
a gonosz társaságot stb., ha szántszándékkal és tudva, tudatlan 
gyóntató atyát keresne, vagy olyat, kinek hatalma nincs a meg
oldásra, ha valaki, mondom, ezekben a fogyatkozásokban részes 
volna: tartozik uj onnan az előbbi vétkeiről meggyónni, szinte mintha 
azelőtt meg sem gyónt volna. Ezenkivül is szokás az istenfélők 

között, hogy ha az előbbi gyónásukban semmi fogyatkozást nem 
ismernek is, néha teljes életökről, vagy életöknek nagy részéről 

közönséges gyónást tegyenek, a végre, hogy ha tudatlanságból 
valami fogyatkozás történt volna az előbbi gyónásukban, azt 
helyrehozzák, és megtekintvén teljes életök folyását, nagyobb 
töredelmességgel bánják bünöket, és hálát adjanak Istennek, hogy 
őket érdemök szerint nem büntette. 

Azt pedig bizonynyal higyje minden ember, hogy a jámbor 
gyóntató atya, tudván az emberi gyarlóságnak mivoltát, e világ 
csalárdságát, az ördög erejét, nemcsak nem csodálkozik, és gonosz 
itéletet nem teszen a meggyónó ember felől, akárminemü iszonyu 
vétkekről tegyen is gyónást: sőt keresztény szeretettel szánván fele
barátjának esetét, dicséri az Istent, ki ily kegyesen hozzá fogadja 



Intés a gyakran gyóndsra. 257 

a bünösöket, és hálát ad szent Felségednek, hogy őt efféle bünök
től megoltalmazta; kérvén, hogy mind e világot a gonoszságtól 
megmentse. 

Nem köteles pedig egyébre az ember, hanem csak arra, hogy a 
mindennemü halálos vétkét, (mert a mindennapi aprólék fogyatkozá
sok gyónására nem köteles, jóllehet hasznos ezeket is megvallani,) 
melyek jó készületei és gondolkodása után eszébe jutnak, előszám

lálja, ezeknek számát és sulyos voltát, a mennyire lehet, tisztán és 
igazán megvallj a, ugy hogy a mit bizonynyal ·tud, azt bizonynyal 
mondja, a miről kételkedik, arról kétségét megvallja. Más ember 
vétkét pedig a gyónásban elő ne hozza, hanem csak a magáét. 
A mely vétkek pedig eszébe nem jutnak, azoknak meggyónásával 
nem tartozik; mert az Isten senkit lehetetlen dologra nem erőltet: 
lehetetlen pedig, hogy a kik minden órában sokszor vétkezünk, 
minden fogyatkozásainkról megemlékezhessünk. 

Azért mikor gyónáshoz akarsz készülni, keresztény ember! 
mindenek előtt megszánván, bánván vétkeidet, mivelhogy ezzel 
Uradat megbántottad, isteni ajándékoktól lelkedet megfosztottad, 
és az örök kárhozatot érdemletted; magadban végezd el, hogy 
Isten segitségével megjobbitod életedet. 

Hogy pedig magaddal jó számot vethess: mondd el a követ
kező imádságok közül az egyiket vagy a másikat, vagy ha érke
zésed van, többet is; azután vedd elő az Isten és az anyaszentegy
ház parancsolatait, a hét főbűnt stb., és gondold meg, utolsó gyó
násod után minemü vétkekkel bántottad meg Istenedet. Találsz e 
czélra alább két lelki tükröt; ha régebben gyón tál, vagy ha az 
emlitett okoknál fogva több gyónást ismételned kell, használd a 
nagyobbikat; ki gyakrabban gyónik, beérheti a kisebbikkel, mert 
arnugy is könnyen átgondolja a rövidebb időt nem rég végzett 
gyónása óta. 

Pázmány: Imádságos Könyv. 
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Gyónás előtti imádságok. 

I. Könyörgés. 

Oh én teremtő Istenein, erős, igazságos Isten! 
kinek itéletei rettenetesek az emberek fiain, kinek 
szemei nyitva vannak, hogy núndeneknek cselekede
teik szt>rint fizessPnek, és az atyák hünét hannad 
s negyed izig látogassák a fiakon! Oh én igaz itélö 
hirám! kinek itélöszéke elöl senki el nem futhat, 
sen1 el nem titkolhat előtte vala1nit, hanem minden 
cselekedetünk, szándékunk és indulatunk nyilván van 
eWtted; kinek akaratát senki meg nen1 másithatja, 
ki elől Ináshova nincs felebbvitel, ki noha sokáig 
várod a háládatlanokat, és kegyesen hozzád fogadod 
a n1egtérőket, a keményszivü bünösöket szörnyüképen 
nwgostorozod! 

Oh én irgahnas, szerelnws, imádandó _A_tyáin! kit 
tartozom tt>ljes szivvel, teljes Plmével, teljes lélekkt>l 
és mindt>n tt>hetséggt>l szt>retni, tisztelni és mindt>nek 
ff> lett hecsülni: imhol (~ll nyomorult, alávaló por és 
hann1, háládatlan pártos t'S ha1nis szolga a tP 
kegyelmes szined előtt, irgahnasságodnak széke előtt 
lt>borulván, Inegvallom, hogy tégedet álnokságaiin
mal sz~bntalanszor, sokképen, nagyon megbántottalak, 
hünös fejem ellen haragra inditottalak 

Ismerem és nagy lelki fájdalommal vallom előtted, 
ki szivemnek és gondolataimnak vizsgálója vagy, 
hogy gyakran a gyónáshoz méltó készület, töredel
Ines lélek nélkül, büneiinnek igaz b{tnata nélkül járul-
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tam; gyóntató atyámnak oktatásait és dorgálásait 
nem oly engedelmességgel vettem, a mint kivánta
tott volna, életemnek jobbitására nem ugy igyekez
tem, a mint tartoztam volna. 

Ismerem és szomoru szivvel megvallom én Iste
nem! hogy szent Fiad drágalátos testének vételéhez 
nem oly tiszta és buzgó szivvel készültem, a mint 
illett volna; nem oly szeretettel és becsülettel fogad
tam ezt a mennyei vendéget, mint az ő méltósága 
kivánta volna; nem oly hálaadással és szorgalmatos
sággal oltalmaztam magamat az Ur vacsorájában 
való részesülés után, mint tartoztam volna. 

Ismerem és könyhullatással megvallom sz. Felsé
gednek, hogy az én üdvösségem keresésére rendelt 
időt sok hivalkodó mulatságban vesztegettem, sok 
haszontalan beszélgetésre forditottam, sok hizelkedő 
és felebarátomat gyalázó szóval, sok szitkos é~ ékte-
len tréfával vagy ártalmas hazugsággal mulattam. 

Megvallom én teremtő Istenem! te előtted azt is, 
hogy a lelki dolgokra és a te szolgálatodra rest és 
tunya voltam: nem a te szolgálatodban, hanem e 
világi dolgokban vetetü~m szivemnek gyönyörüségét, 
és sokképen elmulattarn a te tiszteletedre és szolgá
latodra való alkalmatosságokat. 

Ismerem és 1negvallom sz. Felségednek, hogy az 
én szivemet sok fertelmes, és ártalmas gondolattól el 
nem forditottam; az én testemnek gonosz indulatait 
meg ne1n zaboláztam, sok tobzódással és egyéb ékte
lenséggel megfertőztettem; felebarátomat sok kevély
ségemmel, haragos indulatommal, boszus igyekezetem-

33* 
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mel, szitkokkal és átkokkal, irigységemmel, és sok 
gonosz szándékommal megbántottam. 

Bánom, és felette igen bánom én édes Istenem! 
hogy mindezekkel és több számlálhatatlan büneim
mel végtelen jóvoltodat megbántottam, melyet hogy 
mindenek felett tiszteltem, imádtam és szerettem 
volna, sokképen köteleztettem. Bánom és szánom, 
hogy a te jelenlétedet és mindeneket átlátó bölcse
ségedet mindenkor szemern előtt nem tartottam; sőt 
szent szemeid láttára nem szégyenlettem undok vét
keimmel téged megbántani. 

Szégyenlem az én esztelenségemet, hogy jóvolto
dat, mely fogyatkozás nélkül minden jót magában 
foglal, és ez okból méltó, hogy mindenek felett sze
rettessék, a világi hitvány és hiábavaló jószágocska
ért vagy egy rövid gyönyörüségért megvetettem, és 
inkább akartam te tőled, az igaz életnek kutfejé
től elszakadni, hogysem a mulandó világnak ellene 
mondani. 

Bánom és szégyenlem, szerelmes Atyám; hogy 
a te végtelen szerelmedet, melyért neked szeretettel 
tartozom, ennyiszer megvetettem, és az én szerete
temet inkább forditottam e világhoz, hogysem te 
hozzád. 

Bánom teljes szivemből, hogy sz. véredet, melyet 
én érettem ily szörnyü kinokkal ontottál, ennyiszer 
megtapodtam, és tégedet mindannyiszor megcsufol
talak, megpökdöstelek és elárultalak, valamennyiszer 
a.zokat a bünöket megujitottam, melyekért egyszer 
megfeszíttetél. 
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Atallom sok bünömet, és ugyan iszonyodom az 
én szörnyü hálátlanságaimtól, mikor n1eggondolom, 
hogy te az én lelkemnek tisztulásáért 33 esztendeig 
sok fáradsággal és sanyarnsággal munkálkodtál: én 
pedig akármely kicsiny dologért, fáradságaid jutal
mától megfosztottalak: lelkemet sok bünökkel terhel-

, , i.' t" t t ' yen es Inegter oz e ven. 
SzégyPnlmn U ram! hogy háládatlan voltam a te 

végtelen kegyPlmességed iránt. Mert te engemet ingyen 
és érdeinern nélkül számtalan testi és lelki javaddal 
megáldottál; az örök dicsőségnek koronáját nekem 
igérted; sőt még akkor is, mikor tőled elfordultam 
és ellened ~ámadtam, oltalmaddal és sok javaddal 
látogattáL En pedig szintén akkor is, mikor atyai 
szPrelmed ennyi jóval látogatott, akaratod ellen tusa
kodtain, neked engedetlen voltam, ajándékaidat tékoz
lottam, boszuságodra forditottam, sőt mindezekkel 
ellenségeidnek kedveskedtem . 

. Oh én átkozott vakságom! oh oktalan állaté
hoz hasonló értelmem! N agy rPttegéssPl érzem, és 
nagy bánattal vallom, én éd~s teremtő, Inegv~ltó, 
gondviselő Istenein,; hogy Inindezekért örök k~írhoza
tot érdemletten1. En vagyok, U ram! a . te pártos és 
áruló szolgád. Mert minekutána lelkemet királyi 
méltóságodra felkenéd, és sok külső, belső ajándé
kodat birtokomba adád, hogy te neked tiszteség
gel és szolgálattal adózzam: én téged megvetvén, 
ellenséged hatalmába ejtém fejeinet, és a Inely szol
gálattal neked tartoztam, azt a sátánnak és e világ
nak adám. 
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' En vagyok, U ram! ama háládatlan és- tékozló 
szolga, ki saját kivánságaimnak, nem a te akaratod
nak szolgáltam, és mivel ajándékaidat, és reám 
bizott sok javaidat eltékozlottam, tizezer talentom
mal tartozom neked! mely adósságot ha ingyen el 
nem epgeded, örökkévaló tömlöczre kell jutni fejein
nek. En vagyok Uram! a1naz eltévelyedett bujdosó 
juhocska; kit ha fel nem ker~sesz és válladra nem 
veszesz, halálnak fia leszek. En vagyok a te szó
fogadatlan tanitványod, bujdosó és ,tékozló fiad, sebek
kel megrutitott bünös szolgád. En U ram! lelkem
nek gyilkosa vagyok, lopó és szentségtörő vagyok, 
áruló és pártos szolga vagyok. Mert te az én lelke
met templomoddá szenteléd, és nem tekintvén mezi
telen, fertelmes és minden nyavalyákkal teljes voltát, 
jegyeseddé választád, sz. vé,redben megmosád, drága 
ajándékaiddal felékesitéd. En pedig téged, szép és 
nemes, gazdag és szerelmes jegyesemet megvetvén, 
a te szined előtt, sz. szemeid láttára, számtalanszor 
nagy éktelenül ellenségedhez ragaszkodtam, az ő 
kivánságának engedtem és a mely ékességeimmel 
neked kellett volna kedveskednem, azokat mind neki 
áldoztam, és a te templomodat, melyet tisztességedre 
szenteltél vala, sokképen megfertőztettem. 

Oh átkozott és örök kárhozatra méltó szemte
lenség! oh iszonyu és hallhatatlan dőreség! hogy 
egy utálatos és rövid gyönyörüségért ennyi jótól 
magamat megfosztottain, ily sok undokságban része
sültem. 

Bánom és szégyenlem, én Istenem! mindezeket! 
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és nem azért bánmn legfőképen, hogy mindezekért 
sok kárba és nagy veszedelembe hoztam fejemet, 
haneni azért, hogy tégedet, Uramat, Istenemet, Terem
tőmet és Megváltómat, kit tartoztam szeretni, becsülni 
és mindenek felett tisztelni, ily éktelen és illetlen 
gonoszsággal megbántottalak. 

De, U ram! mivelhogy te n eni akarod a bünösök 
veszedelniét, haneni inkább hozzád fogadod a meg
térőket, noha rettent engeni sok gonoszságom, de 
bátorit és biztat a te kegyelmességed. Azért, U ram! 
te előtted földre borulván, kérlek a· te kegyelmes
ségedért, jóvoltodért, irgalmasságodért, és mindazok
ért a fáradságokért és szenvedésekért, melyekkel a 
fölvett szolgai testben gyötrettél én éretten: olts igaz 
töredelines sz i vet belém; törő ld le kegyelmesen az 
én szánilálhatatlan gonoszságaimat. 

Imhol, U ram! a te Inélységes sebeidbe és drága
látos szent vérednek forrásába vetein minden vét
keiinet. A te nagy szerelmednek ég() keinenczé
jébe, érdemeidnek fogyhatatlan kincsébe, irgalmas
ságodnak feneketlen tengerébe rejtem az én b,ünös 
lelkein et; hogy keserves halálodnak érdeine által a 
szeplőtelen Szüz Máriának esedezése által, sz. Péter
nek, sz. Mária Magdolnának, és minden igaz peni
tencziatartóknak könyörgése által, töröld le számta
lan álnokságomat. 

Bánom én Istenem! hogy eddig szent Felségedet 
sokképen megbántottam. De mivel te, nagytürhető 
Isten levén, csodálatos irgalmasságodból mind ez 
óráig vártál engem, hogy hozzád térjek, sokképen 
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hivtál és ébresztettél engem; ime végre felinditottad 
az én szivemet szerelmedre, és életemnek jobbitására. 
Imhol azért én is szent szined előtt, e mai órában, 
ellene mondok mindennemü véteknek; és akaratod 
ellen való cselekedetnek; és nem az én erőtlen gyarló
ságom, hanem a te hatalmasságodban és malasz
todban bizván, tökéletes és állhatatos szándékkal 
elvégezem, hogy inkább e világnak minden javaitól 
megfosztatom, sőt akárminemü kint és halált szen
vedek inkább, hogysem tudva és eltökélett szándék
kal te ellened vétsek, tőled, minden jóknak kutfejé
től elszakadjak, és te tőled elforditván akaratomat, 
Inegbántsalak, és hálátlanságommal s ellened való 
pártoskodásominal haragodat ellenem ujonnan felger-. 
Jeszszem. 

Erősitsed meg, U ram! én bennem ezt az akara
tot, melyet most felgerjesztettél; hogy halálom órájáig 
szent akaratod szerint éljek, és te veled azután az 
örök boldogságban örvendezzek. Amen, An1en. U gy 
legyen U r lsten! ugy legyen. 

II. Könyörgés. 

Mennynek és földnek U ra! száma nincsen hozzán1 
való jóvoltodnak és irgalmasságodnak. Te teremtettél 
engem hasonlatosságodra; felékesitettél értelemmel, 
akarattal, okossággal, érzékenységgel; hogy mind
ezekkel neked szolgáljak, téged szeresselek, mint 
i)._tyámat, s tiszteljelek, mint U rarnat minden erőmből. 
Es hogy könnyebben hozzád vonjad az én restsége-
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met, boldogságodnak örömét igérPd nekem kicsiny 
és haszontalan szolg{tlatomért. 

Ennekfelette Inikor vétkeim miatt elveszteni volna 
azt szent Fiadat értem e világra bocsátád: hogy sok 
fáradsággal, véres verejtékkel, sok gyalázat, ostoro
zás, káromlás és halál által az elveszett juhot is1nét 
akiodba vigye, halálos sebeivel sebeit Ineggyógyitsa, 
rabságban heverő megkötözött szolgáját fogságából 
kimentse; sze nt véré ben a keresztség által engem 
1negmosogatál, jegyeseddé v~lasztál, fiaddá fogadál, 
templomoddá szentelél, büneimért méltó kárhozatra 
neni vetél. 

De jaj nyavalyás fejemnek! Ennyi jóvoltodról, 
U rani! elfelejtkezém; téged nagy háládatlanul meg
vetettelek; inkább akarék a bünnek szolgálni, ördög
nek hajléka lenni, hogysem eleven templomod ma
radni; tőled vett szép ajándékokat a bünnek és 
testnek szolgálatában eltékozlottam, és ezzel akaratod 
ellen viaskodtam. 

Mikoron pedig az én vétkeimben teljességgel 
Phnerültem volna, mennyiszer hivtál, Ura1n! , engem 
hozzád, de én füleimet bedugtam; ostoroztál enge1n, 
de én nem érezte1n; kedvemet kerested szép aján
dékaiddal, mikkel én nen1 gondoltam. Mennyiszer 
furdaltad lelkiismeretemet? Kegyes intése ket, kemény 
feddéseket mennyiszer eresztettél szivembe. Hol fenye
getéssel, hol szép szóval hivtál; életemnek rövid vol
tát, a pokolnak kinját, az örök boldogságot előmbe 
adtad, és ugyan utánani járván kértél engem, hogy 
bünöniből kitérjek Sokszor ~ok jó 1nagot hintettél 

Pázmánv: Imádságos Könyv. 34 
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szivetnnek sovány földébe, oltalmaddal engem beár
koltál, és az ördögtől megőriztél; várván, h q gy végre 
jó gyümölcsöt hozzak, f.s hozzád térjek. En pedig 
mindeddig csak vadszőlőt, konkolyt, bojtorjánt hoz
tam, lelkemet számtalan bünnel terheltPm, Felsége
det haragra inditottam. 

De imhol, én U ram és én Istenein: a te hatal
mas erőd és sok kiáltásod végre enge1n felébresztett, 
undok vétkeimet vele1n 1negismertetted, bünön1 siral
mára, életem jobbitására lelkemet felgerjesztPtted. 
Bánom és szégyenlem előtted, én Istenem minden 
gonoszságomat. Alázatos szivvel fejen1et 1neghajtván, 
kegyehnet kérek halált érde1nlett lelkemnek. Tudom 
és megvallmn, hogy ha érdPnl('m szerint fizptsz nekem, 
ürökké el kell vesznPnl. Mert ha a 1nennyei angyalt 
Gsak Pgy szen1pillantásban, és csak szándékával tett 
gonoszságáPrt az égből levetéd, ih·döggé változtatád, 
és örök tüzre itéléd; ha a 1ni első atyánkat csak 
egy alma k•)stolásáért ha.lúlra vetéd 1ninden nim·a
dékaival egyetemben, és e világi nyavalyákat, beteg
ségeket, 1nunkákat, csak ez f'gy véü\kért küldéd 

l l . . l l l k ] l l k' az rgesz em )eri ne1nre: nu t er< en1 e te 1at en, ~. 

számtalanszor vétkPzteni elletwd '? Mennyien vannak, 
U ram! kik örök kárhozatra vettettek, noha annyit 
nem vétkeztek, mennyit én? 

De ne nézd, U ram! az én gonoszságaima t, hanein 
a te szent Fiadnak drága vére hullás~it. Az ő olda
lából kifolyó veres tengerben, Inint régen Fárao 
kir~ilyt, öld meg az én sok bünö1net; hogy megszaba
dulván tőlük, teljes életeniben sz. nevedet dicsérjem. 
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Kérlek téged én Istenem! a te sok irgalmasságod
ért, és a mi U runknak sok keserves kinjáért: adj 
az én lelkembe igaz töredelmességet, hogy sirassam 
gonoszságaimat, és megjobbítsam életemet. Tekints, 
U ram! azon kegyelmes szemeiddel én reám, melyek
kel sz. Péterre, sz. Pálra, sz. Mátéra, Dávidra és 
Magdolnára tekintél az ő esetök után. Nyisd meg 
az én lelki szemeimet, hogy megismerjem kegyel
mességedet, utáljam háládatlanságomat, gyülöljem 
büneimnek sokaságát és undokságát. A te itéleted
nek félelme, jóvoltodnak szerelme gerjedjen fel szi
vemben; szégyenüljön meg üdvösséges szeméremmel 
az én háládatlanságom; rontassék meg szeretetből 
származott töredelmességgel az én keménységern: 
hogy méltatlanságomnak is1neretéből származott alá
zatossággal sz. lábaidhoz borulván, kegyelmet nyer
jek tőled; és a te szent nullasztoddal ugy megerő
södjék az én gyarló szive1n, hogy soha többé undok 
vétkeimre vissza IH' térjek, hanPm tökéletes szpre
tettrl és tiszta szivvel szolg<iljak szent }-,elségednek, 
mindörökön örökké. Amen. 

III. Könyörgés. 

Ürök mindenható U r Istrn! ki a bünösük nleg
térését szomjuhozod, életöket kiván od ; sőt hogy 
megváltsad, és benned való bizodalomra inditsad a 
sok gonoszsággal megterhelt gyarló embert, szolgai 
testbe öltözél, és keservrs kinaiddal minden bünök
ért elegrt tettél az isteni igazságnak: én szegény 
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bünös szolgád te hozzád folyamodom, és büneiin 
bocsánatát irgalmasságodtól kérem. Ha meg nem 
utálád, U ram! a melletted fölfeszitett latrot; ha a 
feslett asszonynak siralmait, és a kananéabeli asz
szony kérését meghallgatád; ha a téged megtagadó 
tanitványnak, ha üldözőidnek és gyilkosaidnak nieg
kegyelmezél: ujitsd meg most is U ram! ezeket a tP 
irgalmasságaidat, és könyörülj rajtam is, bünös szol
gádon. A te kezeid alk~ttanak és teremtettenek, 
U ram! engem; azok a kezek, melyek én érettem 
a keresztfához szegeztettek. Meg ne utáld, U ram! 
méltatlan szolgádat; hanem tekintsd a te szent 
kezeidnek mély sebeit, melyek által kezeidre irtad 
az én nevemet, hogy irgalmazz nekem. 

Te hozzád kiáltok, Uram! Teremtőm, és Meg
váltóm. Ujits meg engem, és bocsásd meg az én 
büneimet. Beteg vagyok, U ram! és azért kiáltok tc 
hozzád, én igaz orvosomhoz. V ak vagyok, és azért 
fohászkodom te hozzád, igaz világossághoz: eltéve
lyedtem és azért kereslek téged, én igaz életemet. 
Könyörülj rajtam, Dávidnak fia! Könyörülj rajtam, 
irgahnasságnak kutfeje! 

Tudom, U ram! hogy méltó nem vagyok irgal
masságodra; mivel téged, életnek tiszta és eleven 
kutfejét elhagyván, zavaros tócsákat kerestem és (~ 
világnak csalárd kivánságaihoz ragaszkodtam, melyek, 
mint a vékony füstöcske, gyenge pára, hamar elmul
nak. Elhagytalak téged, életnek kenyere, s az okta
lan állathoz illendő kevertet, e világi gyönyörüségnek 
moslékait kedveltem. Elszakadtam te tőled, kiben 
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minden tökéletes és állhatatos jó vagyon, és az 
árnyékvilágnak mulandó javaihoz ragaszkodtam. 

De vajjon kihez folyamodjék sok bünnel meg
terhelt fejem Pgyéblwz, a te nagy irgalmasságodnál? 
lmlwl az én sok h~íládatlanságomat és engedetlen
ségemet, az én sok esztelen kivánságomat és csele
kPdetcm('Í t•lődbe hozom, és mindezekért a te keser
ves t"Zenvt•<lésedJwk kincsét bemutatmn. A te alázatos 
Jll('gtestPsülésed és ist~ílóban való sz. születésed, a te 
keserves körülmetéltetésed és sok böjtölésed, a te 
fáradságaid és éhezéseid, a te sok üldözésed és lelki 
szomoruságod, a te véres veritéked és sok ostoroz
tatásod, a tP pökdöstetéseid és csufoltatásaid, a te 
tövis koromíd és keserves megfeszittetésed legyen 
elégséges áldozat az én sok bünömért. 'Talami fogyat
kozás vagyon én bennem, mindazt beteljesiti a te 
sok szenvedésednek érdeme; és noha sok és igen 
sulyos az én gonoszságom, de ha a te irgahnasságod 
és _keserves halálod mellé vete1n, igen kevésnek tet
szenek. 

Bizom azért, én Istenem~ jóvoltodban, hogy el 
nem hagyod veszni hasonlatoss~ígodra teremtett bÜnös 
fiadat, sem meg nem utálod az én könyörgéseimet; 
mivelhogy az én testemet felvetted és atyámfiává 
lettél. Heménylem, lT ram! nagy bizodalommal, hogy 
nem kárhoztatsz el engem, kit Pnnyi kincsen, ily sok 
fáradsággal 1negvál tot tál. 

Irgalmasságnak Atyja! n1eg ne emlékezzél az én 
sok álnokságomról; boszut JH' <Íllj az én sok háládat
lanságmnért; ne haragudjál a 1negszáradt falevélre: 
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hanem könyörülj én rajtain, tisztits meg f'ngem, gyó
gyits és szilárdits engem a te Szentlelkeddel ;. hogy 
soha ennekutána el ne szakadjak tőled, hanem teljes 
életemnek folyását akaratodhoz szabjam, és minden 
cselekedetemet kedved szerint rendezzem, hogy aztán 
dicsőségedben veled örökké vigadjak. Amen. 

IV. Könyörgés. 
' En nyavalyás és boldogtalan bünös ember, kinek 

gonoszságai felülhaladják a tenger fövényének számát, 
te hozzád folyamodom, én Istenem! Méltó nem vagyok 
U ram! hogy az égbe emeljem szemeimet; hogy tőled 
kegyelmet nyerjek; sőt méltó vagyok, hogy én elle
nem minden teremtményeid feltámadjanak, és a te 
bántalmaidért rajtmn boszut álljanak. Mert én meg
utálván Felségedet, a te ellenségeidnek, a bünnek, 
ördögnek és világnak szolgáltam. 

Tndmn, án IstPnem! hogy te JH'In esak vigasz
talásnak, de boszuállásnak is Istene vagy; ki az 
atyák büneit harmad és negyed izig meglátogatod 
fiaikban. Tudom, hogy az igaz is csak alig szabadul 
meg itélőszéked előtt; sőt ha irgalmasságodat meg
vonod, csak egy élő einber sein igazul meg te előtted. 
Megismertetted azt is velem, én Istenein! mil y méltó 
haragodat érdemlette bünben fogant és bünben nevel
kedett szolgád. Vétkeztem, U ram! az ég ellen és te 
f'llened; méltó nein vagyok, hogy a te fiad, sőt hogy 
a ·te szolgád legyek: ki a te szolgálatodra engedett 
időt lelkem kárhozatára és boszuságodra forditottam. 
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Mentül nagyobb és csodálatosb volt pedig, Uram! 
a. te hozzám való jóvoltod és türelmes kegyességed, 
ki enge1net vártál, és szüntelen hivtál életem jobbi
tására; annál iszonyu bb és veszedeln1esebh volt az 
én háládatlan szivemnek keménysége. Mert tudván 
akaratodat, és az én kötelességemet, nem csak ki 
nem tértem gonoszságaimból, sl)t elbizakodván, napon
kint bünein1et szaporitottam. 
, Megvallon1 azért Felséged előtt gonoszságaimat. 

En vagyok, U ran1! ania megszáradott fa, és gyü
Inölcstelen oltovány, ki a te kertedb.en haszontalan 
foglaltam helyet, sőt ártaln1as gyümölcsöt tennette1n. 
Annakukáért 1negérdemlette111, hogy haragodnak fej
széje kivágjon engeni tőből. En vagyok ama haszon
talan szolga, sőt amaz álnok és tékozló szolga, ki 
tudván. U ran1 akaratát, be nem teljesitettem: és az 
okból méltó vagyok, hogy kezemet, lábamat megkö
tözt~sd és kárhozatra vess. 

. De ulivel irgalmasságnak Istene y agy te U ra1n! 
ki a bünösöknek veszedehnén ne1n üriilsz, hanem a 
hozz:id tér6nek ürünwst megkegyPlmezel; kétségbe 
JWUl esen1. A te szerelmt>s s.r.. Fiad igérte, hogy a 
ki hünnel Inegtt'rlwltetett, ha hozzá folyamodik, min
den gonoszsagaiból kitisztittatik. Tekintsd, irgaln1as 
Isten a te Krisztusodat, a nli közbenjárónkat; ki 
Iniérettünk a keresztfának oltárán n1agát fóláldozá, 
hogy a kik bününk ben, meghaltunk vala, ismét fel
táinadjunk. An1a drágalátos Báránynak véréért, ki 
e világ büneit le1nosta, vedd el szive1nnek kemény
ségét. Lágyitsd n1eg lelkemet, hogy töredelmes szivvel 
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szánjarn gonoszságaimat. Világosítsd a bün miatt meg
vakult értelmemet, l1ogy ismerjem büneimet, s ismer
vén, teljes szivből bánjam és sirassam azokat. \Tége
zetre sebeimet tisztán és épen megmutassam lelki 
orvosomnak. Mert én ama bélpoklosok közől vagyok, 
U ran1! kiket sze nt Fiad a papokhoz külde, hogy 
1nagukat megmutatván, kitisztuljanak gyógyithatat
lan betegségeikből. Gyógyíts meg azért, lTram! engem 
szolgáid által. Teremts tiszta szivet bennem, hogy én 
is a penitenc.ziának méltó gyümölcsét teren1vén, bol
dogságodban részesüljek. Te vagy, U r:nu! atna nagy 
irgalmu Isten, ki a kananéabeli asszonynak alázatos 
kérését, Mária Magdolnának könyhullatásait, a publi
kánusnak nwlle verését, a keresztfán függö lator 
ohajtását tneg nen1 utálád, a Ninivében lakozók 
könyörgését is tneghallgatád. 

Ime U ran1! én is bü.neimet szined elé be hozom, 
mi vel ezeket Ilelll rejtegetheteni előtted. J ól tudod, 
U ratn ~ hogy az én szivetnnek núnden indulata 
hajlandó volt gyern1ekségenltől fogva a gonoszra; 
én velem is tnegisnwrtetted álnokságainlat: n1ert 
vétke.zten1 és bünt tettem PllenP<l N e menj ítéletre· 
szolgáddal én Istenem! Inert ha számot tartasz 
büneinkre, nincs ki, el viselhesse haragodat; hanein 
tekints Krisztusodnak orczájára: mivel nem a mi 
érdemeinkből, hanem csak egyedül szent Fiadnak 
drágalátos vére hulhisából várjuk büneink bocsánat
ját. Irgahnazz nekem, én Üdvözítő Krisztusom: és 
légy kegyeln1es bünös lelkemnek. Mosd meg, oh 
igaz szamaritánus: ~1z én undok ~ebeimet, oldalod~ól 



Gyónds pftJtti imddsdgok. 273 

kifolyó kutfőben; szent vérednek drága keneteivel 
gyógyitsd ·meg betegségeimet. 

Emlékezzél tneg, én üdvösségemnek reménysége! 
hogy az én biinein1ért szörnyü halált szenvedél. N e 
utálj meg U ram! engem; mert a te kezed n1unkája 
vagyok. El ne vess engem; mert akár jó, akár gonosz 
vagyok, mindig a tied vagyok. Ha te elvetsz engem, 
és előled elkergetsz, hová legyek, és kihez hajtsam 
fejemet? Fogadj hozzád engem én Istenem! ki teljes 
szivb()l lwzzád akarok térni; tnert ha én undok és 
fertelmes vagyok, te megtisztitha tsz engem; ha vak 
vagyok, megvilágosi thatsz engem; ha beteg vagyok, 
meggyógyithatsz engem; ha meghaltam, feltámaszt
hatsz engem. Mert nagyobb a te irgalmasságod az 
én gonoszságomnál; nagyobb a te jóvoltod az én 
vétkeitunéL N em cselekedhettem én annyi gonosz
ságot, melynél többet le nem moshat a hozzád térők
ben szent Fiadnak drágalátos szent vére. 

Azért, U ram! noha tékozló fiu voltam eddig, 
noha sok kincsedet, reám bizott javaidat gonoszul 
elvesztegettem, világ és ördög rabságába estetn: de a 
te sz. malasztod által megismervén vétkemet, hozzád 
térek! előtted leborulván, sirva kegyelmet kérek. 
N o ha sokszor megbántottalak téged: de az atyai szi
vet vétkeimmel tőled el nem vettem. N e tarts azért 
számot, U ram! gonoszságaimra, nézz atyai szemmel 
reám. Adj töredelmes szivet; világositsad meg értel
memet: hogy megismervén biineimet, és Felséged előtt 
mindenekről igaz vallást tevén, bocsánatot nyerhessek. 
A mi Urunk Jézus Krisztus érdeme által. Amen. 

Pcízmány: Imcídsá_qos l\öny11. 
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Az ó-szövetségbeli peniteneziatartók könyörgései. 
- l 

Orök mindenható lsten, a mi atyáinknak, Alwa-
hán1nak, Izsáknak, Jákobnak és az () ivadékaiknak 
Istene! ki az eget és a földet 1ninden ékességével 
tere1ntéd: ki parancsolatoddal megkötözted s berekesz
tetted a tengert, és hepecsételted a tf' rettenetes és 
dicséretes neveddel: mindenek félnek és rettegnek a 
te hatahnas szined előtt, mert elviselhetetlen a Ü' 

dics()ségeclnek felsége, és a bünösöket fenyegető hara
god .. De a mellett mértéktelen és n1egmondhatatlan, 
U ram! irgalmasságod is; mert te, felséges Isten! 
kegyelmes, sokat türlí, nagy irgalmu lsten vagy, és 
szánod az f'mbPrek veszedf'lmét. 

Te, U ram! végtelen jóvoltodból irgalmasságot igér
tél az ellened vétett penitencziatartóknak, és öket a 
te irgalmasságod szerint üdvüsséges pt>nitPncziára 
vezérled. IIolott azért netn rendr-Ited a penitenczi<lt 
az igazakért, kik ellened netn vétkeztek, hanen1 én 
érettein bünüs (~m berért! me rt a tenger füvényét llleg
haladta az én bünöin száma, és méltó nem vagyok 
az én számtalan álnokságom miatt, hogy az egPt 
nézzen1. A_nnakok<iért lenyomattam vétkeini miatt, 
hogy csak fel scm en1Plhetein fejetnet. Mert téged 
haragra inditQttalak, gonoszt cselekedtem eWtted, 
nem követtein akaratodat, 'és parancsolataidat nw g 
nem tartottam, hanein vétkeimet igen Inegsokasi
tottmn. 

ln1e, azért U rmn! az én szivemnek térdét mPg
hajton1 eU)tted; irgalmass<Í.got kérek tőled. V étkf'ztPI~I, 
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(T ram! vétkeztem, és az én álnokságaimat megisiner
Íf'In. .Azért kédek téged, bocsásd Ineg vétkeimet. 
(_T rmn! bocsásd Ineg, és az én büneimme} e} ne 
veszits cngen1 haragodban, örök veszedelemre ne 
vess; ne kárhoztas~ engmn a föld fenekére! Me rt te 
Istt•n! a penitencziatartók Istene vagy és bennem 
tnegmntatod núnden jóvoltodat, ha méltatlan szolgá
dat mt'gtartod kegyelmedböl. Ennekokáért én is 
dicsérlek téged teljes életemben. Mert dicsér tégedet 
az t>gektwk Ininden erejl', és tit•d a dicsőség mind
ürökün örökké~ ( J{róu. ll. (t v~qéu.) 

Igaz vagy, U ratn! igazak a te itélPteid; tn in den 
utad irgahnasság, igazs<Íg és ittHct. Emlékezzt'-1 meg 
F ram! én rólam, és b osz ut IH' :Hl j rajtam büneim
ért. ~leg JH' Ptnlékezzél az l'n gonoszs<Ígaimról, sem 
az én aty<im álnokságairM. ( 'löú. 3, 2.) 

N<' tültsd ki haragodat rajtunk l T r Isten, és IW 

l~mlt~kezzél vétkeinkről. ( lzoi. 64, 9.) 
Gvóo-vits Illl'O" eno-em (·~ nwo-gvÓnTulok · szaba-- .; e.; e ~ ' ~...__.I E:.J ' 

di{s nw g, és nwgszabadulok; I~wrt Í<' vagy az én 
t'('lllt'nység<'m. (Jerem. 17, 14.) 

SzégyPnll'lll U r Isü•n! orcz<Ínwt hozz:\ d Íl'h'tné'lni; 
uwrt az· én gonoszságaim ft'lette nwgsokmmltak, és 
az én büneitn az eget áthatották. ( ]!)sdr. 9. 6.) 

Kérh'k azt' rt téged, nagy és rettenetes U r Isten! 
ki a te fogad<isodat és frigyedet tnegtartml szolgáiddal 
szemben; for<.litsd el rólmn haragodat és hallgasd 
nwg a te szolg<Íd könyörgését. N e ked dicsőség U rmn! 
nekl'm pedig csak arczpirul<is. Netn az én igaz
ságmn bizodahnából könyörgök te előtted, hanem a te 
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végtelen irgalmasságodban bizom .. Hallgas meg U ram! 
vigyázz kérésemre; hallgass meg és cselekedjél irgal
masan velem tennenn1agadért. Amen. ( JJdn. 9, 4.) 

AJ Kisebb lelki számvétel. 
(.,Adjul. n. in. 1\'om. D."-hól.) 

l. N em vétkeztél-e kevély, ima közben szántszándékkal szóra
kozó, szemérmetlen, parázna, házasságtörő, irigy, haragtartó, boszu
álló, gyanakodó, vakmerően itélö, istenkáromló, hittagadó, vagy a 
hitben kételkedő, kislelkü, kétségbeeső gondolattal·? N em volt-e szán
dékod, valakit megcsalni vagy egyébként megkárosítani? (N émely 
gondolati véteknél, pl. nagyobb boszu, vagy kétségbeesés, szemérmet
lenség, paráznaság s a többinél szükséges a vétek számát is nyomozni.) 

2. Nem vétkeztél-e hiábavaló, dicsekedő, kevély, parázna, (hány
szor?), gunyolodó, átkozódó, esküvő, istenkáromló, (hányszor?) 
rágalmazó, megszóló, gyalázó, hazug, talán esküvel is megerősített 
hazug (hányszor?), boszankodásra ingerlő, hizelkedő, csábitó .... szó
val? Ezáltal nem okoztál-e valakinek kárt vagy botrányt? 

3. N em voltál-e rest, köteles dolgodban hanyag, s fölületes? 
Pénzedet, vagyonodat nem tékozoltad-e? Imádkoztál-e reggel, délben, 
este'? J ártál-e ünnep- és vasárnapon prédikáczióra, sz. misére dél
utáni isteni szalgálatra? N em tettél-e sz. napon szolgai munkát? 
nem parancsoltál-e ilyent cselédnek, iparosnak? Megtartottad-e a 
pénteket, a böjti napokat? N em voltál-e durva, fukar a szegény iránt? 
N em voltál-e szemérmetlen, parázna önnönmagaddal vagy mással? 
N em olvastál-e ilyen könyvet? N em tartottál, néztél, mutattál-e 
ilyen képeket? Másnak ily bünre nem adtál-e alkalmat szó- ruhá
zat által, vagy bármi módon? N ~m volt~íl-e mértékletlen ételben, 
italban, részeg? mást nem vettél-e ilyen bünre? N em bántottál-e 
valetkit becsületben, egészségében, életében, jószágában? N em okoz
tál-e valami módon kárt? N em ütöttél-e valakit ok nélkül? N em 
tartottál-e haragot? N em voltál-e szófogadatlan, makacs szüleid, 
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bázasfeled, előljáróid irányában'? Másokat nem csábitottál- e bünre, 
hányat, s minő bűnre? Nem voltál-e babonás, hivén kártyavető s 
jövendő mondónak ... ? Melyik a te legfőbb hibád? N em gyóntál-e 
valaha fólületesen, bánat, fogadás nélkül? (N agyo bb bűnnél a számot 
is mondd meg, és a fontosabb körülményeket. Egyébiránt felelj 
őszintén, ha a gyóntató hozzád még kérdést tesz.) 

B) Nagyobb lelki számvétel. 

Az I. parancsolat ellen. 

Én vagyok a te L ·rad Istened: idegen isteneid ne legyenek én előt
tem. Faragott képet ne csinálj magadnak, hogy azt imádjad. 
(Levit. 26. 1) 

Először azt mondd meg gyóntató atyádnak, mennyi ideje, hogy 
meg nem gyóntáL 

Az elmult Husvétra meggy~nt~l-e, és megáldoztál-e? 

Betöltötted-e az előbbi gyónásban adott penit~ncziát? 

:Megnyugodott-e lelkiismereted az előbbi gyónáson; avagy fur-
dal, hogy nem épen és igazán gyóntál; vagy hogy nem oly töre
delmes szivvel és lelkiismeretednek vizsgálásával járultál a gyónáshoz, 
a_ mint kellett volna? 

Most jól készültél-e a gyónáshoz? 
Adtál méltó hálát Istennek reád való gondviseléséért? 
Imádságodban, Isten igéje hallgatásában figyelmesen ~s ájta-

tosan viselted-e magadat; vagy elméddel ide s tova vándoroltál? 
Tudod-e a keresztény hitnek szükséges ágazatait, a Hiszek

egyet, tiz parancsolatot? 
Estél-e valamely eretnekségbe: tagadván a római hitnek vala

mely czikkelyét; és tévelygésedet jelentetted-e valamely külső jellel? 
Társalkodtál-e, vagy vetekedtél-e valamely tévelygővel; eszedbe 

Yevén, hogy veszedelmes és botránkoztató az ő társalkodása? 
A hit dolgaiban tökéletes és állhatatos voltál-e? vagy eltökélett 

akarattal kétkedtél-e valamely czikkelyéről az anyaszentegyház vallá-
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sának? Szégyenlettél-e vallást tenni hitedről r V egyes házass<ígban 
élvén, követed-e hi ven szent hitünk törvényét? 

Olvastál-e eretnek és az anyaszentegyluíztól megtiltott könyvet r 
V an-e efféle könyved? Adtál-e m<Ísnak ilyen könyveket? 

Hallgattál-e eretnek predik<ícziót r 
V olt-e Istenben állhatatos reménységed nyavalyúidban '( Zugo

lódtál-e Istened ellen háborusúgaidban? Kétséges volt<íJ-e az lsten
nek atyai gondviselésében, panaszolkodvtín ő ellene r 

Hordoztál-e babonás hitből idegen és szakatlan betükkel irt 
czédulákat, vagy fegyver ellen való inisokat? 

Biibájos babonasúg últal, ezédulcik és egyéb efféle betiik vagy 
igék honlol'l(um által maga<lnak, fiadnak, vagy marhádnak egés;.r,· 
ségét kerested-e r 

Y arti;.r,sló, álomfejtő vagy kártyavető s l~gyéb efféle ördögi mes
terséget iizővel érteke;.r,tél-e titkos dolgokról, elrejtett kincsekről r 
Tanitottál-e valakit effélékre r Hittél-e <Umaidnak? Hittél-e "Hét 
mennyei zár", "Bold. Szüz úlma" s más efféle imeikba r 

Tettél-e isteni tiszteletet valamely teremtett <íllatnak r Kü;ér
tetted-e listenedet vakmerőképen, swkatlan és igéretén kivül való 
dolgokat kérvén ő Fulségétól, pl. léluknwgjelenést? 

SzoktcíJ-e reggel és estve inuídkomi, és kiv<íltképen luíbont
ságOllban és sziikségeidben Istenedhez folyamo<lni '( 

Ritkán gondolkodteil-e az isteni dolgokról? 
Szeretted-e Istent teljes erő< l< lel és tehetségeddel: avagy 

inkcibb kész voltál-e lstene<l ellen véteni, valamely teremtmény
nek szeretetéért, vagy félelméért? 

A II. parancsolat ellen. 

lstennek m·vét hidban IW veg!fl'd. 

Hivtad-e bizonyságul az Istent hamis montlásodm? S;r,iikség
nélkiil esküdtél-e Istene<lre, lelkedre, keresztény hitedre r 

Szok<Í.Si:i<Í vetted-e, hogy szóközben akármire megesküszöl; meg 
sem gondolván, ha igazán esküszöl-e, vagy nem? 
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Megfeddetted-e a hozzád tartozókat, esküvésöket hallván? 
Esküdtél-e Istenre, kételkedvén és meg nem gondolván, ha 

igaz-e vagy hamis, a mit lstennel bizonyitasz? 

Esküdtél-e arra, hogy valami bünt és gonoszt cselekszel, pl. 
hogy ártatlan felebarátodat megvered? 

Voltál-e oka, hogy felebarátod hamisan esküdött, és hogy meg 
nem tartotta hittel kötött fogadását? 

Esküdtél-e arra, hogy valami jót nem cselekszel? 

Esküdtél-e, hogy valamit cselekszel, szándékod nem levén, hogy 
azt beteljesítsed? (Jóllehet, ha arra esküdtél, hogy megbünteted 
az alatt.valódat, és annakutána jobbnak itéléd, hogy megirgalmazz 
neki: nem maradsz köteles fogadásodra.) 

Fogadtál-e valamit Istennek, a mit be nem teljesitettt~l volna? 
Halasztottad-e sokáig fogadásod teljesítését? 

Egyházat, temetőt, vagy egyháú edényt fertőztettél-e meg 
búnös cselekedettel? 

Az isteni dolgokat és a szent-irást forditottad-e csufos tréfa
dolgokra? 

Káromlottad-e az Istent és az ő szenteit? S;;r,(ílott:íl-(~ illetlenill 
t~s becsiiletleniil ezekről és a szentségekről? 

A III. parancsolat ellen. 

Me.r;PmlfikPzdl róla, ltO.'J?f iinnPpPkf't szentelj. 

Ünnepen, mikor alkalmatosságod volt, hallgattál-e misét {~s pr{>di
k:ícúót? E;;r,eket egészen és figyel_mesen hallgattad-e, vagy elmédbe 
ide s tova vándoroltál, és csak egy rt~szét hallgattad? 

Ha zsolozsmára, vagy egyéb imádságokra köteles voltál, elmon
dottad-e azt? 

Voltál-e oka, hogy feleséged, gyermeked, munkás néped és 
cseléded ünnepen misét l>s lsten igéjét nem hallgatott, nem ké~1y

szeritvén i> ket erre? 
Ünnepen kid.ltképen való ájtatosságra ébresztetted-e magadat·~ 
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Magad, vagy alattad valók munkálkodtak-e, -szolgált.attál-e tör
vényt, tobzódtál-e ünnepnapon? 

Az Isten házában beszélgettél-e, s egyéb világi dolgot tár
gyaltál-e? 

A IV. parancsolat ellen. 

Atyádat, anyádat tisztPljed, homJ hosszuf!letü lehess a földön, melyPf 
a te Umd Lr;tened ád tméked. 

Atyádat, anyá<lrtt tisztelted-e, vagy szidtad, átkoztad? Voltál-e 
engedelmes parancsolatjuknak? Kivántad-e halálukat? Haragudtál-e 
rájok? Inditottad-e őket hoszuságra és szomoruságra? 

Sziikségökben segitetted-e őket? A mi jószág őket megilleti, 
megadod-e nekik? 

Testamentomukat beteljesítetted-e? 
Azonképen az ~sszony tisztelte-e f~rjét? Vagy engedet1enség"

vel háboruságra, szitokra inditotta őt? Mód nélkül volt-e kétes 
(féltékeny) urához? 

A férj pedig viselte-e jó gondját házanépének; fiait és a hozzá
tartozókat isteni szolgálatra és imádságra tanitván és tehetsége 
szerint igyekezvén, hogy felesége, gyermeke, cseléde Isten szerint 
éljen, a bünt eltávoztassa, az anyaszentegyh~íz szentségeihen, szabott 
i1lőkben, részes legyen? Vegyes házasságban élvén nem engedted-e 
meg, hogy gyermekeid más valláshan nevelkedjenek 

Házad népét és cselédedet betegségéhen elhagytad-e; nem 
viselvén gondot mind testére, mind lelkére? (Mert tartozik az U:r 
azzal, hogy ne tUrje a szolgáknak nyilvánvaló hiineit; betegsé
gökben pedig testi orvosságokkal segélje, s reá birja őket, hogy 
Istennel megbékéljenek.) 

Fejedelmednek, uradnak, hiv és engedelmes voltál-e, szódhan, 
gc.ndolatodban, adófizetésedben, igaz szolgálatodban? sth. 

Lelkipásztorodnak voltál-e engedelmes? 
A dézsmát, vagy más kiszabott tartozást lelkipásztoraidnak 

igazán megadtad-e? 
- ·Náladnál idősbeket megbecsültél-e? 
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Az V. parancsolat ellen. 
Ne ö'lj. 

Szándékoddal, cselekedeteddel, tanácsoddal, parancsolatoddal, 
dicséreteddel, segitségeddel voltál-e részes más ember halálában, 
vagy méltatlan verésében? (párbaj). 

Kivántál-e gonoszt felebarátodnak? Meddig, és minemü gonoszt 
kivántál? Kérted-e Istent, hogy valakit megöljön? Tartottál-e hara
got valakire, módot keresvén, mint Mlhassad boszudat? Gyülölted-e 
felebarátodat? 

Van-e valamely gonosz akarád, kit méltó haragra inditottál 
és meg nem békéltél vele? Ha kit megbántottál, igyekeztél-e 
engesztelni; bocsánatot kérvén tőle? Megbocsátottál-e felebarátod
nak, mikor bocsánatot kért? 

Haragodból nem vonakodtál-e mással szóba állani, őt köszön
teni stb., kiváltképen sokaknak botránkozásukkal? , 

Atkoztál, szidtál, és csufoltál-e valakit szemében, vagy háta 
mögött? Átkoztad-e marhádat, vagy az esőt, szelet? stb. 

Részegséggel magad, vagy felebarátod életét röviditetted-e? 

Anya levén, hanyagság vagy egyéb okból nem hoztad-e vesze
delembe gyermeked életét, épségét? 

Kivántad-e magadnak halálát haragból valami szerencsétlen
ségért, nem mondtad-e: elemésztem magamat? Ördögnek adtál-e 
valakit száddal? 

Öltél-e valakit lelkében, biínre indítván, vagy gonosz példád
dal megbotránkoztatván? 

Biró levén, adtál-e szentencziát hamisan valaki fejére félelem
ből, vagy gyülölségből? 

Prokátor levén, ártatlan ellen harniA iigyet vittél-e? Restséged 
miatt ejtettél-e kárba valakit? 

A gonosztevőket, mikor tiszted kivánta, megbüntetted-e tör~ 

vény szerint? Ajándékért, barátságért a gonosztevőknek latorságu
kat, kóborlásukat elszenvedted-e? 

36 
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V oltál-e oka vagy tanácsadója az igazság ellen való hadako
zásnak, bajvivásnak, haragtartásnak? 

Hízelkedéseddel dicsérted-e felebarátod gonoszsá.gát? 
Mikor módod volt a visszavonák békéltetésében, 'a biinösök feridé

Rében nem runlasztottad-e el a keresztény szeretetnek ezen tisztét? 
Regélted-e a nyomorodott Rzúkölködőket; kiváltképen ha láttad, 

hogy éhség, vagy- hideg miatt veszedelemben vannak? Mert a kit 
nem táplálál, azt megölted. 

Hintettél-e szóddal vagy cselekedeteflrlel visszavonást az embe
rek között? 

A VI. parancsolat ellen. 
Ne pardzndlkodjdl. 

Fertelmes gondolatokat, lsten ellen való buja kivánságokat 
forgattál-e elmédben? Mennyiszer? Ha pedig ezekben magad tet
szésével akarat szerint gyönyörködtél, mondrl meg, minemii rend
beli személyekkel, éR hányszor? 

Gonosz tekintetekkel, fajtalan könyvek olvasásával, ocsmány 
énekkel, képekkel, tánczokkal, álarczozáRsal, öleléRsel, cRÓkolódáRok
kal bántottad-e Istenedet? Ezekkel m~íst hántottál-e? 

· Volt-e eltökélett szánrlékod, felebar1ítod házastársá,·al való vét~ 

kekre.? Vagy egyéb szP;mPlylyel való teRti fertelmesRégre? Meny
nyiszer? 

Kisértettél-e leveleddel, ajándékaiddal, czifra öltözeteddel, beszéd-· 
del, valakit gonoszra? 

Voltát-e közbenjáró. R ingerlő eszköz ~áR ember vétkében? 
Vétkeztél-e házaR, vagy hár.asságon kiviil való személylyel, vagy 

temienmagaa megfertőztetésével, . vagy egyéb terrnéRzet elien valÓ 
fajtalansággal? 

·Házastársaddal, természet és törvény szerint, szemérmetesen éltél-e? 
Dicsekedtél-e fertelmes életeddel, vagy egyéb vétkeddel? 
Eltávoztattad-e a fajtalauságra vivő vétkeket, ugymint: a részeg-

séget, tobzódást, hivaikadást és más nembeli ember~kkel való gyar 
kori társaikadást ? 
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Voltál-e idegen az Istentől ; és az ő p;;trancsolataitól, mivel a 
testi gyönyörüségeket tiltják és Inegzabolázzák? 

Annyira a testhez és világhoz ragaszkodtál-e, hogy kész voltál 
elJ enni. az örök boldogság nélkül, csak mindenkor itt élhettél volna? 

(Ha valami iránt kétséged van, szólj róla a gyóntatónak.) 

A VII. parancsolat ellen. 
Ne orozz. 

Elvetted-e, vagy volt-e szándékod, hogy elvegyed a más ember 
jószágát titkon, vagy erővel; kiváltképen egyházi jószágot tulajdo
nitottál-e magadnak? 

Felebarátodat cserében, vásárlásban, marhád eladásában stb. 
csaltad-e meg? 

Tettél-e kárt magad, vagy alattadvalók tudtával más ember 
jószágában, szőlőjében, kerti gyümölcsében, mezei vetésében? 

Kivántad-e a te felebarátod jószágát ugy, hogy örömest hami
san is tieddé tetted volna, ha lehetett volna? És ha valamit talál
taJ, visszaadtad-e urának? 

Van-e más ember jószága kezedben r :Mert azt tudnod kell, 
a mit szent Ágoston ir: hogy a bün meg nem bocsáttatik, valamig 
a hamisan elvett jószág vissza nem adatik! 

Béresed és szolge:íd fizetését tartottad-e meg, . vagy, mikor módod 
volt a megfizetésben, halasztottad-e adósságod megfizetését? 

Tudva, hamiss<ígában oltalmaztál-e valakit tanácsoddal, prókátor-
ságoddal? stb. 

Tettél-e hamis törvényt r 
V ettél-e ajándékot azoktól, kiknek ügyök előtted forgott? 
Adósságaidat megfizetted-e, mikor meg keUett fizetned? 
Uzsorát vettél-e pénzedre, gabonádra? stb. 
Látván, hogy vc:~.laki mást megcsal, tehetséged szerint igyekez

tél-e az ártatlannak oltalmazására? 
Adtad-e drágábban igaz áránál jószágodat csak azért, hogy 

várnod kellett az e:írát? 

36* 
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Rest és hamis szalgálatod miatt tettél-e kárt uradnak, vagy 
fejedelmednek, vagy egyebeknek, kiknek irányában kötelezve voltál r 

Adtál-e el valamely marhát, melynek hibáját tudtad, azt meg 
nem jelentvén? Éltél-e hamis mértékkel? stb. Rossz és hamis pénzt 
adtál-e másnak vásárlásodban? 

Elegyitetted-e borodat vagy gabonádat, hogy többet nyerhess 
rajta? 

Adtál-e szegénynek Istentől vett javaidból r Erőltetted-e adó
saidat, mikor nem volt értékök a fizetésre? 

A mit igértél, megadtad-e? 
V ettél-e valami egyházi méltóságot, vagy egyéb lelki dolgot, 

pénzen és adományon? 
Voltál-e tékozló; játékban, italban, hivalkodó dolgokban veszte

getvén pénzedet? 

A VIII. parancsolat ellen. 

Hamis tannbizonyságot ne monclJ felebarátod ellen. 

'fisztességét, jó hirét, nevét felebarátodnak kisebbitetted-e szád
dal vagy cselekedeteddel? Rágalmaztál-e valakit? 

:Morogtál, zugolódtál~e fejedelmed és a fölötted valók ellen·~ 

Üldözted-e a jóra intőket; gyalázván és szidalma.zván életöket 
lelkipásztoraidnak és az egyházi rendeknek? 

Botránkoztattál-e meg valakit? 
Kentél-e bünt valakire? Vagy titkos bünét valakinek kihir

detted-e? Felebarátodnak reád bizott titkát kicsacsogtad-e? Levelét 
feJszakasztottad-e? 

Tettél-e vakmerő itéletet felebarátodról; gonoszra magyarázván 
cselekedeteit, és mód nélkül gyanakodván rá? 

:Megdorgáltad-e, mikor módod volt benne, az emberszólókat, 
rágalmazókat; vagy inkább ingerletted-e a rágalmazásra r 

Hamis tanubizonysággal, megszólással és egyéb, nyelveddel 
való bünnel, ugymint: hivalkodó, vagy hizelkedő beszéddel bántot
tad-e Istenedet? 
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Törvényben esküdtél-e hamisan; vagy titkol tad-e, a mit meg 
kellett volna mondanod? Mert ha azt cselekedted, nem csak halá
los bünbe estél, de ha ebből káru. következett valakinek, tartozol 
azt megtériteni. 

Voltál-e oka és tanácsadója a más ember hamis esküvésének ~ 
Hazudtál-e valóban vagy tréfából? És volt-e másnak kárára 

hazugságod ? 
Hamis és patvaros perléseddel bolygattál-e valakit? 
J>rókátor levén, oltalmaztál-e valakit hamis ügyében? Mester

séges kifogásokkal vontattad-e a hamis pert? A szegény és árva 
ügyét, mivelhogy nem fizethetett, vetetted-e hátra? 

A IX. parancsolat ellen. 

Pelebarátodnak /'eleségét ne kivánjad. 

(Erről a hatodik parancsolatban szólánk.) 

A X. parancsolat ellen. 

Se házát, se mezejét, se szolgdját, se szolgáló leányát, se ökrét, se 
szamarát, se e,qyébnemü jó:-;zágdt. 

Kivántad-e felebarátod jószágát hamisan tieddé tenni, ha módod 
lett volna benne~ 

Az anyaszentegyház parancsolatairóL 

I. Az anyaszentegyház szokott ünnepeit megüljed. 
ll. Ünnepnapon becsületesen misét hallgass. 
N o ha bizony nem csak ünnepnap, de egyéb időben is, valami

kor módunk van, méltó, hogy az isteni szolgálaton jelen legyünk; 
mint sz ..... \goston anyja, ki soha el nem mulasztotta. (August. 9. Con
/t's:-;. cap. 13) Mert ha a pusztában felfüggesztett érczkigyó tekin
tete, s a szent Péter árnyéka. meggyógyitotta az embereket: meny
nyivel inkább meggyógyítja a. szent áldozatban jelenlevő Krisztus 
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·lelkünket, és.· megzabolázza az ördög ~erejét ?i h öl ott niég a' házat is, 
melyben szolgáltatott ez az áldozat, illegszabadította az ördögi 
háborgatástól.: (.August. 22. Civit. cap. :SJ Nyilván Krisztus Urunk 
nem csak azért rendelé az ő szent teste s vére áldozatát,· hogy_ ez 
által· halála emlékezetének élő képét ··adja előrikbe ; de azért 
is,, hogy büneinkért, és lstennek napop.kint való . sok ajándékaiért, 
büneink elégtételéért legyen mit bemutatnunk ő szent Felségének; 
és ez által magunhoz kapcsolnunk ü dvözitőnknek ' érettünk elégté
telét; · részesülvén az egyházi ember imádságában, ki mindazokért 
könyörög; kik jelen vannak az isteni swlgálaton. 

III. Bizonyos napokon a parancsolt ibőjtöket megtartsad ~s 
némely eledelektől magadat megtartózta.s~l 

Bőjti napok a vasárnap kivételével minden nap hamvazó szer
dától husvétig; minden szerda és péntek ádventben; minden szerda, 
péntek és szombat a kántorheteken, valamint a Karácson,· Husvét, 
Pünkösd, sz. Péter és sz. Pál, N agyasszony és Mindszentek ·ünnepe 
előtt való nap. Ezeken az emlitett napokon - ha csak valakit 
gyarló kor, betegség, nehéz munka s hasonló fontos ok ki nem 
ment - tiltva vannak a busneműek s megengedtetik egyszeri jól
lakáson tul este ugynevezett féljóllakás. (Szokásból némi kis reggeli.) 
Egyszerüen csak husnemüektől való tartózkodást rendelt az eg·yház 
nlÍnden péntekre, szombatra és a nagybőjti vas{trnapokra. A szom
bati megtartóztatás alól Ö Szentsége újab b ídőben _ fölmenteni szo
kott. Különben tartsd magadat ahhoz, amit a plébános évenkínt 
a bőjtről püspöke tudtával kihirdet. 

IV. Büneidet minden esztendőben a keresztény anyaszentegy
ház törvénye szerint való áldozó papnak meggyónjad és legalább 
husvét táján az Oltári-szentséget magadhoz vegyed. 

Bezzeg, ha a régi keresztények isteni szeretete volna bennünk, 
gyakrabban részesülnénk ebben a drága kincsben .. Nyilván, ha vah•
mely gazdag ember megnyitván tárházát, szabadságot adna, hogy 
valamikor akarunk, részesülnénk az ő jószágában, nem restelkedné
nek az emberek. De midőn ily ritkán járulunk ehhez a mennyei 
gazdagsághoz, nyilvánvaló jele, hogy meghalt a Krisztus szerelme 



287. 

bennünk:· A -ki ·szeret valakit, . gyakran -és öromest .nyájaskodik 
azzal; kiváltképen, - ha ·az :6 nyájassága. oly hasznos, mint Krisz
tusé, kit valamikor eniber 'méltán magáboz veszen, soha drága. aján-: 
dék ok nélkiil nem· veszi~ · · · · 

Azért atyámfia! ha meg nem elégszel, hogy a mulandó test 
csak egyszet egyék ·esztendőben, szegény lelked táplálására is ll'lgyen 
gondod. És bizonynya.I 'tudjad, hogy ez a mennyei eledel nem csak 
táplálása lelkednek, hanein e világ romlottsága ellen is oltalmazó 
orvossága, és az ellenség 'között forgó veszedelmes zarándokságod
nak oltalmazó utitársa, 'fekélyednek gyógyító írja. 

V. Tiltott napokon menyegzőt ne tarts. 
Ezzel tiltatnak. a zajos mulatAágok tiltott időben,. pl.' bőJtben; 

nem vettél-e részt ilyenekben, vagy máRoknak nem adtál-e ·rá. 
alkalmat? 

Továbbá azt is megfontold, ha ama három isteni erény ellen. 
a ~it, reménység, szeretet ellen vétkeztél-e tévelygéseddel; felebará
tod gyiilölségével, · kétségbeeséssel, vakmerő biz'akodással, ugymint, 
ha az Isten irgalmasságáhól okot vettél a búnben való heverésre? 

V étkeztél-e a négy ·sarkalatos erény ellen, tudniillik: az okos
ság, .igazság~ mértékletesség és lelki erősség ellen; kiváltképen ama 
hét. fő biinökbe esvén tudniillik: 

A ke v é l y s é gb e. Szegény ·felebarátodat megutál ván, · csufol
ván. Magadnak nagyot tulajdonítván. Ké1~kedvén bünöddel, ·vagy 
olyakkal, melyeket nem cselekedtél. Érdemed és erőd felett való 
tíAztet és 'méltóságot kiván van. ,J ó cselekedeteidből magad· dicsősé
gét keresvén.' Magadat dicsérvén, hányván éA vetvén~ Felebárátodat, 
megutálván· és gyalázván. Czifráti öltözvén .. ·Akárkit könnyen meg-. 
szidván, versengvén, garázdálkodván? 

A fösvény zsugoriságba. Hamisan ·más ember jószágát 
kivánván és .elvévén. A szegényeknek tehetséged szei-int nem adván. 
Világi szorgalmatossá.gért. az isteni szolgálatot éA imádságot elmu
lasztván.• Feleségedre,· gyermekedre, szolgád-ra . fösvénységedből jól 
gondot nem viselvén, rúházatjokhan: ételökben, italukhan. A.'hete
dik paráncsolat ellerii hünökberi voltál-e részes? 
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A h u j as á g b a; melyről szólánk a VI. parancsolat ban. 
A t o r k os s á g b a. Részegséggel, mások lerészegitésével, egész

séged ártalmával való tobzódásoddal, jóllakásra való sok költsé
geddel, mi miatt házad népe fogyatkozásokat érzett, bántottad-e 
lstenedet? 

A h a r a g b a; melyről az V. parancsolatban szólánk. 
A z i r i g y ség b e. Felebarátod gazdagságát, becsiiletét, előme

netelét, tudományát, szépségét hozzá való gonosz akaratból irigy
Ietted-e? Bán tad-e, hogy felebarátod életét megjobbította, gyakran 
járul az Ur vacsorájához, az ő tökéletességeért dicsérik őt az embe
rek? Örültél-e más kárán, gyalázatán? 

A j ó r a v a l ó r es ts é g h e. Az isteni szolgálatra, a templomba 
menetelben, imádság, bőjt s a többiben tunya voltál-e? 

V oltál-e részes Jt kilencz i d e g e n bünben, tudniillik: voltál-e 
oka a más ember vétkének, parancsolatoddal, tanácsoddal, engedel
meddel, dicséreteddel, gonoszok oltalmazásával, gonoszul keresett 
jószághan részesülvén, gonosztevőknek ellen nem állván, be n~m 
vádolván, és meg nem dorgálván őket, midőn módod volt benne? 

V étkeztél-e a Sz e n t l é l ek e ll e n való hat biinben; tudniillik: 
Isten irgalmasságában való vakmerő bizakodásban; a gonoszság 
büntetés nélkül szenvedésének bizodaimában; kétségbeesésben; meg
ismert igazság ellen való törekedésben; atyafi ni szeretet ellen való 
írigységben, a gonosz élethen penitenczia nélkül való vakmerő 

heverésben? 

V étkeztél-e az é g b ek i á l t ó bünökben: ,szántszándékkal való 
gyilkossággal, természet elleni sodomita bűnnel, árvák, özvegyek, 
szegények nyomorgatásával, szolgák és munkások bére megtar
tásával? 

Aina hét testi · irgalmasságnak cselekedeteit elmulasztottad-e? 
Éhezőknek enni nem adván, sem inni a szomjuhozóknak? Mezite
lent nem ruházván, foglyokat ki nem váltván, betegeket nem látogat
ván, utonjáróknak szállást nem adván, halottakat el hem temetvén? 

A hét lelki irgalmasságnak cselekedeteit gyakorlottad-e: bűnö
söket megfeddvén, tudatlanokat tanitván, szükölködőknek jó taná-
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csot adván; felebarátaidért Istent imádván, szomoruakat vigasz
tal ván, boszuságot békével s1.envedvén, felebarátod vétkét meg
bocsátván? 

És ezenkivül, ha valami furdalja lelkiismeredet, tis1.tá.n és 
iga1.án meggyónjad. 

Öt közöm1éges orvosság nlinden rendbeli vétek ellen. 

A gyóná.s a végre rendeltetett, hogy előbbi biineinkből kitis7.
tulván, a1.után szargalmasan megőriz1.iik magunkat minden gonos:r.
ságtól. A Rzentlélek IRtennek malas1.tjával pedig könnyen eltávo:r.
tathatjuk a halálos hünöket, ha ezeket mindenkor esziinkben 
forgatjuk: 

l Hogy az Isten nem csak jelen van mindeniitt, de átlátja a1. 
emberek go~dolatait és s1.ándékait is. Azért ennyi sok jótéteményei
ért tartozunk ő Felségének mindenben kedvét keresni, és méltó
ságáért őt tis1.telni; nem illik, hogy a1. ő szeme láttára oly dolgot 
cselekedjünk vagy gondoljunk, melyet egy becsületes ember láttára 
s1.égyenelnénk gondolni és cselekedni. 

Il Mikor valami gonoszra indit a sátán," emeljük fel lelki S7.e
meinket a megfeszült Krisztusra; gondoljuk meg, mennyit tiírt, 
szenvedett Ő mi érettünk, hogy biiniinkből kitiBztitana, és istenféle
lemre tanitana. És ne szenvedjük, hogy az ördög csalárdságából, 
ennyi fáradságát haszontalanná tegyük magunknak gonoszságunkkal. 

III. Gondoljuk meg, mely igen gyűlöli Isten a bűnt; minthogy 
a mennyei angyalokat csak egy kevély gondolatért ördögökké vál
toztatá. Az első embert maradékaival együtt, csak egy gyümölcs 
ételért e világi nyomoruBágokra veté ; és ha az Istennek szent :Fia 
meg nem szabaditott volna, ez egy bünért örökké elvesztünk volna. 

IV. Forditsuk végső dolgainkra szemeinket, és soha sem vét
kezünk. Meg kell halnunk rövid időn. és bi1.onytalan órákban el 
hagynunk e világot és az ő gyönyörüségét. A férgek emésztik meg 
ezt a testet, melynek most ennyire kedvezünk, és vége lészen min
den világi örömnek. Azután számot kell Isten előtt adnunk, nem-

Pázmány: Iwícl.wígos Kiinyv. 
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csak az ártalmas cselekedetről, de még a hivalkodó beszédről is. 
Ezután két ut van: örök boldogság és örök kárhozat. Egy szem
pillantásig való testi gyönyörüségnek jutalma örök kárhozat; rövi cl 
ideig való tűrésed- és istenes életednek nyugodalma örök boldog
ság. Most azért válasz e kettő között; mert halálod után nem áll 
akaratodon a választás, hanem mégysz, a hova visznek. 

V. Hasznos az is minden vétkek ellen, hogy eltökélt szándé
kunk legyen a bií.nnek eltávoztatására; és kiv~Utképen a mely vét
kekre hajlandók vagyunk, elkerüljük azoknak okait és alkalmatos
ságait. Mihelyt pedig annak valami szikráját és indulatát érezzük, 
mindjárt elfordítsuk arról gondolatunkat, és egyéb isteni dolgokban 
foglaljuk magunkat. Végezetre, gyakran könyörögjünk, és az Isten
től segitséget kérjünk gyarlóságunk győzedelmére. :És a gyónásnak 
s Ur vacsorájának szentségét gyakoroljuk nagy ájtatossággal. 

Végezetre igen hasznos, hogy az ember minden estve, Istennek 
ajánlván magát, számot vessen magával, és napestig- való cseleke
deteit megvizsgálván, a minemii fogyatkozásokat lát életében, azok
ért megdorgálja magát, és eltökélje, hogy isten segítsége vele 
levén, ezután szorgalmasan eltávoztat minclen hasonló fogyatkazáRt: 
mire Istentől malasztot kérjen; amint bővebben megmagyarázé>k 
e könyvnek második részében. 

A gyónáshoz készült ember imádsága. 
Adjad én Uram és én Istenem! hogy az én vét

keimnek undokságát megismerjem, igazán mt>gvalljam, 
és szent Fiad által ezeknek bocs~Ínatát nyerjem. Imhol 
U ram! alázatosan meginutatom lelki sebeimet. N f' 
utáld meg, én Istenem! szent haláloddal mt>gváltott 
szolgádat; hanem adj töredelmes szivet, hogy éjjel 
és nappal sirassam büneimet. 

Bocsásd elődbe az én könyörgésentet, irgalm.as 
Isten! és el ne felejtkezzél régi irgahnasságodról. 
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.. A_dj az én szivetnbe mennyei malasztot; mely ugy 
tanitson engem, hogy gonoszságaimat akaratod sze
rint megvallhassatn; ugy igazgasson, hogy meggyónt 
vétkeiiure vissza ne térjek, hanem a te törvényed
nek utján járjak, és végre boldogságodban részes 
legyek. A te szerelmes szent Fiad, a mi U runk 
Jézus Krisztus által Amen. 

Más imádság. 

U ram Jézus Krisztus, az uj törvénynPk uj papi 
fpjedelme! ki nem a bakok és tulkok vérével áldo
zál büneinkért, hanem tennen saját drágalátos véred
del, melyblH lelkünknek üdvösséges fürdőt hagyál 
szt:'ntségeidben; hogy ezek által sokkal csudálato
sa bban, mint ama jeruzsálemi fürdőtóban, tninden 
b('tegségből lelkünk kitisztittassék; nekem pedig azt 
parancsolád, hogy ha ki akarok tisztulni büneimből, 
1nelyek tetlítől fogva talpig elhatottak engem; a pap
nak 1negmutassmn tnagamat: nw rt, kinek ő meg
bocsátja bü.neit, meg lesznek bocsátva; kinek meg
t<utja, n1eg lesznek tartva. 

Meg netn vetem, U ram! ezen parancsolatodat, 
mint a poklos syriai Nám<Ín megveté Elizeus taná
cs<Ít; sőt ha büneim tisztulásáért ennél nagyobb dol
got parancsoltál volna is, örömest megcselekedném. 
De te, én C dvözitő Krisztusom! ki ezt parancsolád, 
ad j erőt gyarlóság01nnak, hogy akaratod szerint iga
zán nu'gvalljam minden gonoszságomat; semnút sze
méreinből tudva el ne hagyjak. Adj lelki bánatot 

37* 
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szivembe, könyhullatást szemeimbe, és a te szent 
halálod által engedd büneimnek bocsánatát, életem 
jobbitását, és az örök életet. Amen. 

* * * 
Mikor az egyházi ember elébe mégysz, meggondolván, hogy 

lsten előtt kell számot adnod, és ttz ő szent vérében kell mosogat
tatnod: ugy menj a gyóntató elébe, mintha a Krisztm; Jézus keresz
téhez mennél, hogy az ő szent oldalából folyó drága veres tengerbe 
meritsd a pokolbeli Faraónak seregét. Azért ahízatos és töredelmes 
szivvel térdre esvén, és a szent kereszt jelével, Atye:ítnak, Fiutnak 
és Sz;entt Lélek lstennek nevében magadat megjegyezvén, a köz
gyóná.~;t mondd el ekképen: 

Gyónom a mindenható Istennek, 1nindenkor szep
lőtelen szüz Máriának, szent Mihály arkangyalnak, 
ket·esztelő szent Jánosnak, szent Péter és Szeút Pál 
apostolnak, Istennek minden szenteinek: me rt felette 
vétkeztein gonosz gondolatommal, szómmal és csele
kedetemmeL 

Kezd .el aztán büneid előszámlálását. 
És először abban vtídoljad mag<t<lat, ha súiksége~, hogy nem 

oly lelki fájdalommal é!'> bánattal jtírulsz ehhez a gyónáshoz, mint 
kivántatnék a szentségnek nagy voltához. És hogy nem oly szar
galmasan vizsgáltad lelkiismeretedet, mint kellett volna. Az előbbi 

gyónásban adott penitencziát, jó intéseket nem töltötted ugy be, 
a mint tartoztáL És hogyha valamely fogadásodnak beteljesítésére, 
vagy más ember jószágának megadására, vagy valamely gonosz tár
sase:ígnak eltávoztatására kötelezett azelőtt a gyóntató atya, és ele
get nem tettél kötelességednek, arról is megvalljad biineidet. 

Azután rendszerint, a mennyire emlékezhetel, előszámlálván 

büneidet, igy fejezd be vallástételedet: 

(.Jfel/edet l'en,e mondjad:) Teljes szivemböl szánom 
és bánom, hogy ezekkel végtelen jóságu Istenemet 
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megbántottam, a ~ennyországot elvesztettem, a poklot 
megérdemlettem. Fogadom erősen, hogy többet nem 
vétkezem s a bünre való alkalmatosságot elkerülöm. 
(Jfég hoz~·á moudflatod :) _t\_zért kérein az én Istene
met, lPgyen irgalmas nekPm; kérem a Inindenkor 
szPpWtelen szüz Máriát, szent lVIiluíly arkangyalt, 
keresztelő szent Jánost, szPnt Péter és szent P<ll 
apostolt, Istennek minden szenteit, hogy im<ídják 
Istent érette1n. Tégedet is kérlek lelkiatyám! oldozz 
1neg engem büneimtől Istentől adott hatalommal. 

Ennekutána re<Í figyelmeu;, mit mond a gyóntató atya. Inté
seit és a tőle ~zabott peniteneziát eszedben tartsd, hogy betel
jesíthessell mentül hamarább. 

Gyónás utáni imádságok. 

I. Könyörgés. 
Orök mindt>nható irgalmas IstPn, Inennynt>k, föld

nek U ra! ki magasságban lakol, és az alázatosokat 
kegyelmes tekintetedd('l vigasztalod; végtelPn hálát 
adok szent Felségednek, hogy könyörülvén rajtam, 
alávaló teremtményeden, büneimnek rutságaiból, a 
kárhozatnak koporsójából, kihoztál engem. 

Oh mely nagy irgaln1u Isten vagy te Ura1n, ki 
ily háladatlan szolgádon künyörültél! Ha érdemein 
szerint és igazságod szerint fizettél volna nekem, 
régen pokolban volna lelkem. Mivel háláljain meg 
Cram! jótéteményedet'? Te szakgattad el Uran1! az 
én büneiinnek kötelét, és szolgád által, az egyházi 
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ember által, ismét kegyelmedbe fogadtál engem . 
.. A_nnakokáért méltó, hogy minden erőmmel és tehet
ségemmel áldjalak és felmagasztaljalak tégedet; mert 
te nagy irgalmu Isten vagy; és miképen az atya 
könyörül a fián, ugy könyörültél én ra j tam. 

Dicsérd az Istent, én lelkem! és valami én bennein 
vagyon, áldja és magasztalja az ő szent nevét. Dicsérd 
az Istent, oh én lelkem! és el ne feledkezzél az ő 
nagy jóvoltáról; mert ő az, a ki Inegbocsátja minden 
<iJnokságodat, és meggyógyitja minden betegségedet. 
O szabaditja meg a veszedelemtől életedet," és meg
környékez téged nagy kegyehnességével. O teljesiti 
be kivánságaidat, és megujitja, mint a saskeselyünek, 
ifjuságoda t. Dicsérjed őt, Inert ő Irgahnas U r, türel
Ines és irgalmas Isten: nem mindörökké haragszik, 
és nem mindvégig fenyeget tégceL N ein cselck('dett 
büneink szerint mi velünk, és nem fizet álnokságaink 
szerint nekünk. Mely hÍvol vagyon a napkelet nap
nyugattól, oly messze vetette tőlünk büneinket. 

De mivelhogy elégtelen vagyok, én Istenem! hogy 
a te jóvoltodért méltó hálákat adhassak a te sz<>rf'l
mt's sze nt Fiadnak, a uli U runk J é z us Krisztusnak 
sok nyomornságát és f<irads:.ígát, véres verejtékét, 
szörnyü kinait, sok csapdosásait és gyalázatos pökdö
zéseit viszem te eWdbe; és mindezekért kérem szent 
irgalmasságodat, hogy az én sok bünömet és sok
~épen megérdemlett ostoroz::Ísomat vedd el rólam. 
Es a mi fogyatkozás volt az én gyónásomban és szi
vemnek töredelmt'sségében, azt a te végtelen jóvol
todból teljesitsd be kegyelmesen. 
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Terenlts Ur Isten! uj és tiszta szivet én bennem, 
Jnely állhatatos legyen a jóban, hogy soha tlíled el 
ne szakadjon; félelmes lf'gyen, hogy merészsége által· 
semmi gonoszban n1eg ne rutittassék; okos és egy
szerU legyen, hogy az ördögi csalárdságtól Ineg ne 
győzettessék; állhatatos lPgyen, hogy semmi háboru
ság n1iatt te tőled el nP szakasztassék, hanein a 
te parancsolataidnak utján vigan t>s ürveudPzve jár
jon 1nindörökün örökké. Amen. 

II. Könyörgés. 

Oh én 1nennyei szerehnes szent Aty{un! i1ne én, 
mindPn biinös fiad között legnymnorultabh, szent szi
ned előtt leborulván a földre, 1negvallom az én sok · 
hiinömet, 111(-'lyekkel téged, kegyelmes Istenemet, meg
bántottalak. Látmn U rmn! előbbi nagy vaks~ígmnat, 
és iszonyodom számtalan büneimnek emlékezetére; 
met·t a te sok jótéteményedért nein csak illendő 
hálákat nem adtmn neked, sőt minden ajándékoddal 
csak tégedet boszantottalak. . 

Mennyiszer zörgettél te Urmn! az én szivemben, 
hogy Inegnyissani neked? In ennyiszer édesgettél sok 
szép aj~índékoddal? mennyiszer izgattAl háborusúgok
kal és sokféle csapásaiddal? Mindaz~íltal megvetettem 
akaratodat, nem engedtem intéseidnek, sőt hátat fordi
tottam neked: te mindazáltal irgalmasan vártál engem. 

Megismerem és alázatosan megvallom U ram! hogy 
engPinet Inéltán pokolra vethettél volna száintalan
szor. . Megérdemlettem, hogy mindeú tereintményed 
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én ellenem fegyverkeztett volna, és ellened való sok 
háUtdatlanságomért boszut állottak volna. 

Megismerem és nagy lelki fájdalommal nlegval
lom, hogy nem vagyok n1éltó, hogy a föld hordozzon, 
és hogy nekem a föld gyümölcsöt teremjen. De te 
nlindazonáltal, én kegyelmes Istenein! jóvoltod szerint 
nyisd meg nekem, atyai szerelmednek eleven kntját; 
bocsásd meg nekem, hogy ily későn tértem tehozzád. 

Későn és felette későn isinertelek téged, én kegyel
nlf's Istf'nenl! Későn és jaj! igen későn térten1 hozzád, 
életnek kntfrje. Kicsoda adhatná azt neken1, hogy 
mindjárt, mihelyt e1nberi észszel éltr~, szerettelek 
volna téged, és soha el nem szakadtam volna te tőled? 
Dr jaj! elhagytalak téged, még minekelőtte megismer
telek volna; és az életnek kntfeje helyett zavaros 
tócsákat, az üdvösségnek kenyere helyett sertéseknek 
vaM 1noslékot kereste1n, és annakokáért n1egérde1nlet
trm, hogy irgalmasságodat n1egvonjad tMe1n. 

Most prdig 1nrgis1nertetted én velem jóvoltodat; 
és a te szent Fiad drágalátos vérénrk érdeme által 
lemostad az én sok bünömet: Iniért szent nevednek 
végtrlen hálát adok, és teljes sziven1mel, teljes elmém
Inel, teljrs akaratommal kérlek, hogy meg ne emlé
kezzél az én régi álnokságaimról; hanem mindezeket 
temesd el az én Megváltómnak mélységes sebeiben, és 
az ő sz. vére hullásának drága folyamaival mosogasd 
meg az én gyönge szivemet; hatalmas malasztoddal 
erősitsf'd, hogy soha tetőlf'd el ne szakadjon, és a te 
parancsolataidon kivülne járjon. Ugyanazon a tr szerel
mes sz. Fiad, a mi U runk J é z us Krisztus által. Amen. 
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III. Könyörgés. 

Ü dvözitő Jézus Krisztusom! én szegény és bol
dogtalan bünös en1ber, ki téged ennyi keserves sehek
kel Inegsebesitettelek, és az én büneimmel ujonnan 
Inegfeszitettelek: a te végtelen irgalmasságodhoz folya
modom, és szent véred hullásaért, hozzánk való mée
téktelen szerelmedért, kérlek téged, hogy az én undok 
büneimet bocsásd meg nekem. 

Tudon1 U ran1! hogy felette sok és sui y os az én 
b ü nömnek gonoszsága: de nagyo b b a te kegyelmes
séged; és bizom, hogy el nem veted sziiwd . elől, a 
kit ennyi sok kinoddal megváltottáL . 

Oh én szer('lmes Jézusom! ne forditsd el a te 
kegyes szeineidet rólan1; hanem inkább an1a kegyes 
tekintf'tt'det forditsci reáin, melylyel Mária Mag~olna, 
és Szent Péter apostol szivét nwgtekintvén, keserves 
könyhullatásra és életöknek állhatatos jobbitására 
g-erjesztéd. Adjad Urmn! hogy az én bünei1net, 
1nelyeket velein megismertettél, teljes életen1ben siras
smn, és soJ1a az én gonoszságailnra, melyekből kegyeJ
Inesen kihoztM, vissza ne té1jek, hanein inkább töröld 
el titkos álnokságailnat, és vond hozzád az én teJjes 
akara torna t. 

Oh igaz világosság! világositsci 1neg lelken1 hmná
ly~ít. Oh emésztő tüz! emészd meg büneilnet, és tisz
titsd n1eg n1inden gonoszságnak rozsdájától lelkemet: 
Oh kegyelmes Megváltó! ki fiaidat véreddel éleszted, 
az én szmnju és tőled Plszakadt lelke1net tápláljad 
és szilánlitsad szent testeddel. Oh mennyei gyönyö-

P1ízmány: llmíd.~cígo.~ Kü'nyv. 
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rüségnek mélységes tengere! részegi ts meg engein 
jóvoltodnak bőséges vizével, hogy e világnak nleg
haljak, és csak neked éljek. Oh én mennyri királyom, 
teremtő Istenem, megv~íltó U ram! kinek a In enny és 
fold enged: adjad, hogy hiv szolgálatodból soha el 1W 

szakadjak, hanem, a n1iképen neked núnden terenlt
mények szolgálnak, én is, ki sok okból köteles 
szolgád vagyok, mindenekben engedjek és szolgáljak 
sze nt Felségednek 

Tiéd vagyok Uram! n1ert te teremtettél, és azzal, 
a miben vagyok, te látogattúl, te tartottál meg, és 
atyai gondviseléseddel Inegáldottál Pngem. 

Tiéd vagyok U ram! Inert az örük rabságból In Pg-' 
váltottál, nein aranyon és ezüstün, hanem a ü• szent 
véreden, és mindannyiszor ujonnan vettél engem, vala
hányszor az én büneim ből kitisztitottál érdenH•d 
által. Azért U ran1! rnnyi sok czimn1el tiéd lévén, 
hozzád térek; örök és köteles szolgául Inaganlat sze nt 
Felségednek ajánlmn, hogy Pztlt<Ín csak tiéd lt>gyek, 
neked éljek, neked szolgáljak, és valanút csPlekszem, 
Inindeneket nevechwk dicséretérP cselekedjem, Inin
denekben kedves akaratodhoz szabjmn magmnat, ulin
denekben diesérjelek és fPlmagasztaljalak tégedPt; 
Ininel jót, mind gonoszat, Ininel szegénységet, mind 
gazdagságot, mind egészséget, mind betegséget, mind 
dicséretet, mind gyalázatot, kedves akaratod szerint 
jó kedvvel vegyek szent FelségedtőL 

Vedd kedves ~íldozatul én Istenem! ahízatos szol
gádtól ezt a kicsiny aj~índékot, és adjad, hogy soha 
szándékmnat ne Inásoljam, hanein a te segitségeddel 
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neked kedvesen szolgáljak. Ki élsz és uralkodol, mo~t 
~s mindörökön örökké. Amen. 

IV. Könyörgés. 

En teremt() Istenem, én megváltó U rmn! kiben 
csak egyedül vagyon minden reménységem, kitől egye
(lül v:Írmn, , valami szükséges lelkem üdvösségére, te 
vagy U ram! ama kegyes Isten, ki el nem hagyod 
a benned bizókat; te vagy ama vil:igosságnak atyja, 
kitől származik 1ninden tökéletes ajándék: te vagy, 
a ki engem semmiből tereintettél és veszedelemb()l 
tnegváltottál, keresztség által fiaddá fogadtál, és nem 
tt-kintvén az én h:íládatlanságain1at, sokszor a peniten
czia által ingyen, és csak jóvoltodból ujonnan magadhoz 
fogadtál. A te nagy irgalmasságod előzött meg U ram! 

• l l l l l t b 't tt d ('n gem; Ingyen, es n ein az en ere ememer ocsa o a 
mPg büneimet. Te szerettél előbb engem, és Inagadhoz 
vontál; Inert senki tehozzád nem járulhat, a kit ma
gadhoz nem vonzasz. _1\zért, valami jó a te szolgádban 
vagyon, a te ajándékodból és kegyehnességedb<H 
vagyon; nw rt te n :i lad nélkül nem csak a jóra, de cs:~_k 
a jónak meggondol:ísára sein vagyunk elegendők. 

Te hozzúd folymnodon1 azért, én irgalmas Iste
nem! és Inivel az én sok bünöm miatt elveszett lel
kPinet ujonnan sz. Fiad vérében megtisztitottad a peni
tt>nczia által, s az ördög torkából kihozván, ismét 
kedvedbe fogadtad; a te nagy jóvoltodért könyörgök 
m'ked, meg ne ('mlékezzél büneimről, és bosszut ne 
állj sok álnokságomért. 

311* 
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A.djad sz. malasztodat, hogy teljes életemben sirat
hassam büneimet, és soha ennekutána tégedet meg ne 
bántsalak _A_ d j erőt U ram! hogy az én testemet és az 
() indulatait megzabohízzam; nyelvemet és szivemnek 
vágyódásait számon hordozzam; értelmemet és gondo
lataimat csak tehozzád és a te parancsolataidra fordit
smn: hogy kivül és belül megujul ván, uj teremtett 
állatod és eleven te1nplmnod h•gyek nek<•d, kiben meg
nyugodjál, és Inindürökké felmagasztaltass~íl. 

Sokat kérek t(Hed én Istenein! noha kevesPLLt·P 
sPm isnwrPnl In(•ltónak magmnat; de <•mlékPzz(q Int> g 
(;ram! rég·i irgalmass<ÍgodrÓ}, lUf'} V a bünüsük vesze-

'--' <._; <i 

eleimét n('m kivánja, hanem életét és üdvüsségét. J us-
son eszedbe, hogy a tP Fiad nem igazakért, hanem 
bünösökéd jött e világra. Tekintsd meg U ram, ln<'ny
nyit fáradott születésétm fogva kt>serv<'s hal<Íl<íig a te 
szent Fiad érf'ttem. Mindezekf't viszein t>WdLP, irgal-, ~ 

mas Is tP n! az ~n sok hüneitnért. lia J) ú vid minden 
jót cselPkvék MifihozPttel, a Jonahís fi~íval, atyj~ínak 
emlékPzPt<•ért: esPIPkPdjél Í<' is irgahnasan a te szol
gáddal, sz. Fiadea, a nlÍ ..L\..ty<ínkra tPkintvén. 

liaUgass U ram: az {•n künyr.rgéseimre; mf'rt 
megnyomorult (•s szPgény vagyok én. Szabadítsd 
meg U rmn! a te szolg<Ídat; me rt csak benned bizik. 
Könyörülj rajtam U rmn! könyörülj rajtan1; me rt 
hozzád kiáltok, és csak tehozzád emC'l('In az (•n szive
Inet; Inivel kPgy<•s és nagy irgalmn vagy a hozzád 
kiáltókhoz. Igazgass és vezérelj engein a te utaidon; 
hogy igazán járjak, és örvendezzen az én szivem a 
te félelmedben. 
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V. Könyörgés. 
, 

En üdvözítő Krisztusom! ki a tP mennyei szent 
.. Atyádtól mincl a földön, mind az egeken hatalmat 
vevén, szolgáidat isteni ajándékok sáfáraivá rendel
ted, <~s bününk bocsánatjára való hatalmadban részel
tetted; hogy a mi gyarlóságunknak és sz<Ílntalan 
álnokságunknak bizonyos orvosságát minclenkor ké
szt'n találjuk szentegyházadban: hálákat adok }-,el
ségednek, hogy nwgkegyehneztél bünein1nek, ITieg
gyógyitottad bctegségt>imet, Inegmosogattad rutságai
mat. ..A halál h:ízából, az ördög torkából, a bünnek 
rabságából kihoztál engemet. N em az én é ed cm em 
sze ri nt fizettél nekem; hanem a te i!'galmasságod 
szerint bihwimet megbocs:itottad, lelkemnek terl1ét és 

L-

a kád1ozatnak igáj<lt nyakamrút levetPtted. 
De urmn! enné i is jobban n1osogass 1neg engem, 

tiszti ts ki 1ninden vétkeim bM; ugy hogy bünei1nnek 
törcrlPlmes és siralmas emlékezeténél egyéb ne marad
jon ~ziv<'JllUPn. 

En mt>nnyei szent _Aty:im! noha Lümwl t~rhelt 
fiad vagyok, és számtalanszor megb:íntottalak tégt>d: 
1nindaz:iltal irgalmass:igod szók<' eléb<' bátorsággal 
járulok; Inert nem magam énh'mébcn bizmn, mivel 
nwgismertetted velcin az én sok álnoks:Ígmnat, me
ly<'kPt te előth'd el nem rejtlwtPk: hatwm bizom 
abban az ajándékban, melyet büneimnek böséges elég
tét<'l('ért Felséged elébe viszek. 

--L\._zért a te szent Fiadnak én hozzán1 való vég
telen szerelmét viszem elődbe; ki az isteni méltóságban 
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levén, emberi gyarlóságba öltözék, és én érettem nem 
hét esztendeig, mint Jákob Rákhelért, hanem har
minczhárom esztendeig éhségben, nyugtalanságban, ül
dözésben szolgált Felségednek. 

Tekintsd U ram! a te fiad fáradságai t, ama cso
dálatos véres verejtékét, sok gyal:.ízatait, szidalmait, 
arczulcsapdosásait, pökdözéseit, csuf ruhába öltözését, 
szivének n1egmondhatatlan fájdalmait, epeségét, végr<J 
a keresztfán való szürnyü halálát. Imhol én Istenem! 
valamit vétkeimmel érdemlettem, a te szent Fiad 
szenvedi én érettem. En valék, a ki n1inden gyalá
zatot, rninden csufohíst és szörnyü hahílt érdemlek 
vala, de mindezeket az én Megváltóm szenvedé én 
érettern. 

Igéreted tartja, és igazságod kivánja U rmn! hogy 
pgy vétket kétszer ne büntess. l-Ia azért az én bihwi
rnet egyszer szent Fiadban rnegv<>réd, elégedjél nwg 
ezzel, és bünön1 szerint ne ostorozz engern. Elt>gct 
t<'ttern szent Fiad által igazságodnak, letörlöttem szcnt 
vérével adósságaimat. 

Téged pedig, én üdvözit() Krisztusmn! alázatos 
·szivvel kérlek, a te nagy irgahnass<Ígod SZ('rint, 
mntasd meg szent sebeid helyét .1\_tyád előtt. N e 
forditsd el irgalmas szetneidet sok vétekkel terhelt 
szolgádtól; hanem nlint szent Péterre tekintvén, sira
lomra inditád ()t, ugy engemet szent szemeid Ü-'kin
tetével indits büneim siralm:.Íra. Lám, azt igéréd 
U ram! hogy mikor e földről felemeltetel, tninderwket 
hozzád vonzasz: azért vond hozzád az én szivernet. 
Igaz világosság, világositsad lelkemet; igaz orvos, 
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gyógyitsci meg sebeimet; elégtelenségemért tégy ele
get szent Atyádnak, kiért téged most és örökké 
fel magasztalhassalak. Ain en. 

Ha a;r, idő enge<li, nagy haszonnal mon<lhatod a gyÓn:ÍR utá.n 
a hét hiinhánati ;~,solt1írt. Láscl a Ti;~,c<lik Rés:d. 

Ur vacsorája előtt. 

l. Könyörgés. 

Uran1! ki vagyok én, hogy asztalodhoz üljek, és 
az ártatlan Báránynak lakodahll~iban részesüljek! 
Micsoda Uram! az en1lwr, hogy nem csak megenilé
kezel róla, de szent Fiadat az ő undok hajlékába 
beviszed t 1-Iihetst~ges-e, hogy az egeknek, a füldnek ura 
e kis luizha jöjjön, és itt lakozzék, kit az egek és 
az egeknek egei meg nem foghatnak? Te előtted 
U i·mn! az égi csillagok fényességPi sein tiszták, a 
szPrafim angyalok szemei sen1 méltók, hogy téged 
nézzenek. Az egek fundan1entmnai csak tPkintt>tedrP 
is Illegindulva reszketnek; a föld megrendül, és a 
hegyek fiistölögt~~k. 

Tégedet én U dvözitőm! nen1 Inert vala Illegilletni 
amaz anyjának méhében megszentelt keresztelő János; 
Inéltatlannak Inondván mag~it, hogy saruidnak kötő
szijját Inegoldja. Az apostolok ft>jedelme, sz. Péter, 
és amaz istenfélő király-ember, Ineggondolván felsé
gedet, méltatlannak itélik vala magukat, hogy be
lép hajlékukba. Zakkéus pedig boldognak itélé 
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, 
Inagát, hogy téged távolról láthata. En tehát hová 
Inegyek, én üdvüzitő Istenem! Miképen merJen a 
te alázatos szolgád hozzád járulni, és testedben 
részes ülni? 

Azt kivánád U ram! a te népedtől, Inikor a kő
táblára iratott törvényedet kiadád, hogy nagy készü
lettel Inindnyájan hannadnapig, Mózes pedig negyven 
egész napig várja a te törvényed vételét; és erősen 
n1egparancsolád, hogy senki közel se menjen a hegy
hez, melyen megjelenéL 

A frigyszekrényhez, hogy senki közelebb kétezer 
ülnél ne n1enjen, keményen n1egparancsolád. A vak
nlerő Ozát szörnyü halállal hirtt>len megöléd, mivel 
a düW félben való szekrényt kezével megtámasztá. 
A betszarniták közül ötvenezert Inegölél csak azért, 
hogy ezt a szekrényt becsületlen ül nézék, és kezök-· 
kt>l illeték. Ha a testednek árnyékát és jeiét igy 
akartad tiszteltetui: Inineinü becsülettel méltó ven
nünk a tennen szent testedet? Mily nagy készülettt>l, 
mily tiszta lélekkel kell tenmagadhoz járulnunk? Asve
rus kir(tlyhoz minekeWtte bPvinnék feleségét, egész 
esztendeig drága illahi sok szép kenettel és ékes
séggel, nagy InestPrséggel ékesgették Mennyivel 
1néltóbb én U ran1 és Istenem! hogy a te szent tes
ted vételére nen1 esztendeig, hanein teljes életünkben 
készüljünk? 

Azért U ram! n ein ok nélkül retteg az én lelkem, 
mikor méltóságodat meggondolja, és fél, hogy ugy 
ne járjon, mint a Inenyegzőben az ültüzetlen ember. 
l)e sokkal méltóhhan rf'tteg, mikor SJ(ivemnek sok 
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álnokságait megtekintem, melyekkel Istenségedet 
megbántottain; Inert én vagyok U ran1! a ki sokkal 
nagyobbra hecsülvén a port és hmnut, a terenü
ményeidet, hogysen1 a te szépségedet és jóvoltodat: 
megvetettele~ téged, hogy gonosz kivánságaimnak 
szolgáljak. En vagyok, ki a te nagy szerelmedet és 
irgahnasságodat nem szerettem, igazságodtól és rette
netes itéletedtől IWBl féltem, hanem hanyatt-homlok 
mentem a gonoszságra; ugy hogy az én teljes életem 
egyéb nen1 volt, nlint a te szt>nt akaratod ellen való 
tusakodás, kinjaidnak, szent seheidnek ujitása, és 
tnindannyiszor, valamennyiszer méltatlanul járultam 
szent testedhez, mint t>gy J u elás Inegcsókolván, elárul
talak téged, és az istentelen vitézekkel egyfeMl térdet 
hajtvAn, imádtalak, Inásfelűl csufolván, náddal vt>rtem 
szent ft>jedet. Mint merjen tehát hozzád járulni, és 
szent tesü•dhen részesülni a te szolgAd? Miképf'n Inél
tóztatol te Ininden szépségnek és tisztaságnak kutfejt>, 
az én undok hajlékomba jönni? 
- Mikor szent tested levéteték a keresztfáról, tiszta 
gyolcsba takarák, és koporsóba helyeztették, Inely
ben senki nem volt azelőtt. Az én lelkemnek 'pedig 
nincsen oly része, mely uj volna, és sok bünnel 
n1eg nem rakatott volna; szájan1 olyan, Inint a 
megnyitott koporsó, Inelyböl büneimnek undok szaga 
származik; akaratom és értelmem sok gonoszság
tól megfertőztetett. Azért ismerem és megvallmn, én 
U ram és én Istenem! Inéltatlanságomat. De más
ft> lől biztat és hátorit a te nagy irgalma-sságod és 
jóvoltod. Mert Inentül nagyobb az én Inéltatlanságom, 

:19 
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annál nagyobb a te kegyességed, ha engetn 1neg 
nem utálsz. 

U ram! nem szokásod nPk ed, hogy kirekeszszNl, 
hanem hogy hozzád hivjad és befogadjad a hünösükPt. 
Te vagy, aki azt mondád: "Jöjjetek hozz~Íln, a kik 
megterheltettek, és én megkönnyehbitlek titPket." TP 
rólad nyilván hirdetik, hogy a publikánusokat és 
hünösöket bt>fogachíd. Meg nem utálúd Magtlolnát, ki 
czégéres biinökben vala; hozzád fogadád az alázatos 
publikánust; a házasságbontó asszonyt 1nPgn1entéd; 
a kananéabeli asszonynak kiáltását és sJ:ent Péter 
sírását füleidhez bocsátád. Tudon1 U ram! hogy el nen1 
változtattad régi kegyehnes természetedPt; azért most 
is hozzád fogadod hünös fiadat, lwgy vele nyájaskod
jál és lakozzál: mivel a tP gyönyörüséged, az emheJ'Pk 
fiaival való nyájasságban áll. 

Ha azért U ran1! annyira gyönyörködöl efféle ven
dégekben: ime egy biinös szolgád, alázatos szivn•l 
j~írul hozzád; ujitsd Jn eg U ram! régi kegyt>hnességP
det, és fogadd hozzád bünös fejemet. En1lékezzél nl<'g.' 
U ram! hogy mikor tehozz~íd járula amaz asszony, kin 
a vér vala,· és megilleté ruhád prémjét, nem csak n('lll 
utálád, de dicséréd, bíztatád és meggyógyit~íd őt. -
Az evangeliomban olvastam, hogy a betPgek hoz
zád folyamodtanak, és igyekeztek, hogy megilles
senek téged; mert hatalmas erő származott belőlt>tl, 
mely mindeneket meggyógyitott Azért U ram! tw 
utáld az én nyavalyámat; hanem szent tested vétele 
által gyógyitsd tneg lelkem sebeit, vigasztald krserü
ségemet, bátorítsad félelmetnet, erősitsed gyarlóságo-
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1nat, világositsacl vakságomat, födözd , be mezitelen
ség('met: noha me zi telen vagyok, mint Adám, de azért 
Pl nen1 futok te előtted, sőt tehozzád futok, a ki befó
dözheted minden éktelensége1net. 

Ha azért az Illés prófétának palástja illetvén a 
J orehín vizét, Jnegszáraztá; s Elizeus teteine megérint
vén a lator gyilkos holt testét, életre hozá, az ő 
vesszeje pedig a vizbe esett vasat felvoná; ha a Mózes 
vesszeje a követ vizzé változtatá, a keserü vizet meg
édesité; ha a frigy szekrénye Obededom házát minden 
jókkal betölté: mennyivel inkább bizhatom én a te 
jóvoltodban és hatalmasságodban én Istenem! holott 
mind a próféták ura vagy te, mind a régi árnyékok
nak teste? 

Azért U ram! tehozzád járulván, alázatosan könyör
gök Felségednek, hogy a te sz. testednek vételC' által 
t>levenitsd 1neg az én holt lelk('HWt; sok bünnel Ineg
tt>rlwlt és tdjességgcl elnyomott értelmemet emeld 
fpl_ szf'rehned tüzével, hígyitsd n1eg az én szivemtwk 
k 

, , , 
cmenyseget. 
~e nézd U ram! az én készületlen volton1at; ne 

utáld 1ncg az én ru t hajlékomat; n<' irtózzál hafálos 
selwÍintől. Ime, U rmn! irgahnasságodat ismét n1C'g
mutathatod én bennein; ha akarod, megtisztitha tsz 
engemet, és méltóvá tehetsz, hogy nem csak mint 
a kölyköcskék asztalod 1norzsalékaiban, hanem ugyan 
asztalodnak bőségében részes legyek: mint szent 
halálodnak érden1eért, kérlek! engedj nekem irgal
masan. Amen. 

39* 
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D. Könyörgés. 
( AkDinói szent Tamás imádsriga.) 

Örök 1nindenható U r Isten! ime a te szent Fiad
nak, a mi U runk J é z us Krisztusnak áldott szentségé
h('z járulok: mint beteg, az orvoshoz; mint tisztá
talan, a tisztaság kutfejéhez; Ini nt vak, az örök vilá
gossághoz; mint szegény koldus, a Inennynek, föld
nek Urához. 

Kérem azért végtelen bőséges irgalmasságodat, 
hogy a?; én betegségeim('t meggyógyitsad, undokságai
mat megmosogassad, vaks<igmnat Inegvilágositsad, sze
génységemet meggazdagitsad, befödözzed mezitelen 
voltomat; hogy tégedet, angyaloknak kenyerét, kirá
lyoknak királyát, uraknak ur<lt, oly becsül(•ttPl és 
ah1zatossAggal, oly töredelmes és Ajtatos szivvrl, oly 
hittel és tisztas<iggal veg_yelek, a mint leghasznosb 
üdvösségemre. 

Engedd én Isten(~m! hogy JWm csak t('stednPk él" 
vérednek szentségét vegy('lll, de szrnt tested ('rPjéiwk 
hasznát és gyümölcsét is érezzt>m. A_djad, hogy SZ('nt 
Fiad testét, melyet a Szüz 1néhéböl vett, ugy fogad
jam hozz<im, hogy ö vel(_• Pgyesülvén, tagjai közé 
sz<imláltassam. Szerelmes Aty<im! engedd, hogy a tf' 
szPrehnes szent Fiadat, kit most zar<Índokságomban 
a kenyér szine alatt eltakartan akarok hozzá1n 
venni, szinröl-szinrc l<ithassmn és örökké nézhessen1 
az örök boldogs<igban; ki te veled él és uralkodik 
a Szeutiélek Istemwl egyetemben, most és örökön 
örökké. A1nen. 
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III. Könyörgés. 

Kérlek tégedet, Uram Jézus Krisztus! e világnak 
Megváltója, a te sz. testednek és vérednek áldozatáért, 
Inelyet vigasztalásunkra hiveid gyülekezeteibe rende
lél: adj nekem oly tiszta szivet, melylyel méltán járul
jak a te asztalodhoz. Te mondottad Uram! hogy aki 
ezt a lelki kenyeret, a te testedet eszi, te benned lako
zik, és te ő benne; és az soha meg nem hal. Azért oh 
igaz kenyér! gyógyítsd meg az én szi ven1 s(•beit; hogy 
érezze szerelmednek édességét, és te kívüled ne tudjon 
semmi gyönyörüséget, ne kedveljen semmi szépséget, 
ne érezzen semmi kiv<Íns<Ígot. 

Oh tisztaságos szent kenyér! n1elyben vagyon min
den gyönyörüségnek édessége; a te gyünyörüségr·ddel 
megelégedjék az én lelkem, te légy zarándokságmnnak 
uti kenyere, mely erőt adjon gyarlós<Ígomnak, hogy az 
Istennek hegyére felmehessen. Oh szent, eleven, szép, 
tiszta kenyér! me ly az égből szállottál alá, és életet 
adsz e világnak, jöjj be az én szive1nbe, tisztíts ki min
den ocsmányságot lelkeinbőL 

U rmn! 1néltó nem vagyok, hogy az én undok haj
lékomba jöjj, és ismét az oktalan állatok istálójába 
lwlyeztessél, 1nint születésed napj<Ín. Dc mégis bátor
sággal járulok szent testedhez, nlÍvel te hívsz enge1n, 
méJtatlan szolgádat; és ezzel Inutatod végtelen irgal
madat, hogy nem csak az igazakat és egészség~seket, 
de a bünösöket is jóvoltodban részelteted. Aldott, 
a ki én hozzán1 jő az Urnak nevében, hogy táplálja a 
szegényeket, legeltesse juhait, megvigasztalj~ fogság-
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ban heverő rabjait, megvilágositsa azokat, kik a setét
ben és a halál árnyékában hevernek. 

Jöjj be Uram! az én hajlékomba, mint régen a 
Zakkéus házába; és adj az én szivemnek oly tökéle
tes jóságot, hogy te kívüled ne keressen világi vígas
ságot, hanem te veled megelégedjék, most és mind
örökké. .A.men. 

Az oltár előtt való itnádság, mikor hozzánk akarjuk 
az Urat venni. 

l 

.En U nun és én Istenem, mennyPi kenyér és igaz 
élet! vétkeztein az ég ellen és te ellened, és IH' In 
érden1lcttem, hogy részes legyek a te tisztas<Ígos 
Szentségcdben. De te, irgalmas Isten! tégy Inéltóv<Í 
{'ngcin szent Inalasztoddal, hogy bünöm bocsánatára s 
örök üdvösségeiure vegyPol a te szent testedet. 

Oh én háládatlan és keinény szivem! ébreszd fp} 

restségedet, és gondold n1eg, hogy ez a test az, melyet 
SimPon ölébe oly ájtatos szeretettel fogada, hogy () vPle 

l l "l l k. l ' l bb 'l l l mege ege( ven, nem 1vana tova e etet e nyomoru t 
világon. Ez a test az, n1ely a j<iszolban feküvék, és a 
szent kirMyoktól nagy becsülettel inuídtaték. Ez a test 
az, 1nely te éretted megfeszítteték; dárdával Inegszak
gattaték, és az () szent sebeib()l kifolyó drága szent 
vérrel e világ vétke le1nosogattaték. 

Oh irgalmasságnak feneketlen tengPrP! vajjon hon
nan érdeinelte a te méltatlan szolg<id, hogy te nwnny
nek dicsősége, méltatlan szolgádnak hajlékúba jöjj? 
Oh én pásztorom, én Atyám, én U ram, én Istenen1 és 
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minden jóm! ki azzal nem elégedél, hogy engem hason
latosságodra teremté!, és szent véreddel megv{tltál, 
hanen1 én hozzám akartál jönni, és hajlékomban m(lg
nyugodni: kicsoda vagyok én U ram! hogy én hozzám 
jüjj? N em vagyok méltó a te nagy irgalmasságodra. 
De hizon1 végtelen jóvoltodban; és azért járulok hoz
zAd, irgalmasságnak kutfrjélwz, Ininden nyavalyáknak 
igaz orvos{t1wz, hogy Inegvilágositsad az én vakságo
Ipat, 1negtisztitsd az én gonoszságaimat. 

MiképPn kivánkozik a szon1jn szarvas a folyó kut
f()hüz: ugy kivánkozik az én lelkr1n te hozz{td én Iste
nPill! Szomjuhozza az én lelken1 az élő kutfejet, az én 
Istenemet; mikor jüsz el U rmn! és Inikor látogatsz 
1neg Pngern ?, 

Urmn Jézus I{risztus! a te szent tested, 1nelyet én 
n1éltatlan szolgád hozzá1n vPszek, ne legyen 1wkem 
itéletemre és kár hozatmura; hanem a te kegyességed
ből őrzője legyen ü~stemnek, lelkemnek, orvossága 
legyen minden hPü'gségemnek. Ki élsz és uralkodol 
az Atya és Szeutiélek Istennel egyeten1ben, n1ost és 
örükön örökké. A1nen. 

( M/kor a pap o szcut.w~r;et mutat.fa, még eg,ijszer 
Údnd JJIC_(j Úitneü{et es melledei 'l'Brl'C JJlOlldjad l'e/e 

IulromszD r:) U ram! nem vagyok 1néltó, hogy be jöjj 
hajlék01nba; de, mondjad csak szóval és Ineggyógyul 
az én lelkem. (Es e.zutdn im(r;yeu kön;ljörögj:) Kezedbe 
. ' l ' ' l ' I ' ' l lk t " . UJail om, en 1negva to stene1n; az en e eme ; or1zz 

engen1, én igaz pásztorom! gyógyits meg engem, én 
igaz orvosüln! vezérelj engem, én igaz utan1! táplálj 
engen1, én igaz kenyereni! Az U r Jézusnak sze nt 
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teste s vére oltalmazza meg lelkemet az örök életre. 
Amen. 

E:r.ek ut{m vedd mély alár.attal ar. Ur testét, és egy ideig csak 
Mlekhen társalogj vele; im:ídd őt mint MegdJtó-Istenedet simuJj 
hoílílá, mint lelkerl HílereU) jegy<'séheíl, adj há.l:ít neki, mint akitől 
ered minden jó; ajánld neki teHtedet lelkedet, igér j neki ta.rtÓH 
hűséget. V égiil monrlhatod a követke:.-:ő imádságot: 

Az Ur vétele után. 
(Sz. lgnácz imádsága.) 

KriRílhiR lelke, sr.entelj meg engem! 
KriRr.tm; teste, SílahaditH meg engem! 
Krisztus vére, cmyhits meg engem! 
Krisztus olda.llíJH)l kifolyó viíl: tiszti ts meg engem! 
Krisíltns szenvedése, erősits m<~g engem! 
Oh jóságos ,Jézus, hallgaHs meg t>ngem! 
S:r.ent sebeidbe rejtR el engem! 
N e hagyj tőled el válni engem ! 
A gonosr. ellenségtől oltalmazz engem! 
Halálom óráján hivj magadhoz engem! 
Engedj hoílílád jutni engem! 

8 Téged szeuteiddel örökké dicsérnem! Amen. 

(Hét évi bucsu jár er.en im:íért akkor, ha valaki Rzent áldor.áR 
nt:ín mondja; máRkor 300 nap; ha valaki egy hónapon át minden 
nap mondja, teljes lmcsut nyerhet, ha gyónik, :tldozik {ls templomot 
látogatva a Ríl. atya sílánclok:ira imádkozik. IX. PinR, 18!)4. jan. 9.) 

l. Könyörgés. 
Dicsérd a7. U ra. t, oh én lelkem! és minden tag

jaim áldjátok az ő nevét. Dicsérd az U ra t, oh én 
lelkeni! és t' l ne f(•lejtke7.zél veled tt'tt sok jóvoltá-
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ról. Dicsérd az U ra t, én lelkem! mert irgalmasan cse
lekedett te veled. 

Dicsérlek téged, és hálákat adok, örök Atya, nún
denható Isten! hogy engemet, méltatlan szolgádat, nem 
az én érdemem szerint, hanem csak a te nagy kegyel
mességedből sz. Fiadnak drága szent testével s vérével 
táplálál; kérlek, én mennyei szent Atyám! hogy a te 
Fiad szent testének vétele ne legyen nekem itéletemre 
és k~írhozatomra, hanem legyen büneimnek bocsána
tára, én hiteinnek erős fegyvere, bennem való jó 
k . , , k k " " . , k" , , . 1vansago na orzo pa1zsa, es gonosz Ivansagann-
nak kigyomlálúja; testi-lelki ellenségeiul ellen bátor
ságos oltahnam, gonosz indulataimnak zabolája, lel
kem sebeinek gyógyitója, száraz lelkeinnek mennyei 
harmatja, szomju szivemnek élesztő pohara, luíboru
ságaimnak csendesitője, minden nyavalyámnak vigasz
talója. Legyen az én gyarlóságomnak gyámola, e 
világi veszedelmekben elfáradt erőmnek ujitója, a te 
szent halálodnak s7.iintelen emlékezete, világhól kimn-
l , , , . , " b , t , , b ld , b , l" ason1 oraJan eros a orsagom es o ogsag a ve7.er o 

. ka1auzom. 
Kérlek, én Istenem! hogy a te szent Fiad ' teste 

ugy ujitsa az én szivmnnek kivánsága.it, hogy te kivü
led semmi gyönyörüséget ne kivánjon, semmi vigas
ságot ne keressen, sen1mi dicsőséget ne gondoljon, 
semmi kegyetlenségtől ne féljen; és végre bemen
jen ama meggondolhatatlan örök lakodalmadba, ki a 
}-,iu és Szeutiélek Istennel, a te szeuteidnek igaz vilá
gossága, teljes elégsége, örökkévaló öröme, tökéletes 
gyönyöriisége, végtelen boldogsága vagy. Amen. 

Pázmány: Imáds(ígos Könyv. 40 
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l. Könyörgés. 

V égtelen irgalmasságnak Istene! vajjon mint adha
tok méltó hálákat szent Fölségednek, hogy te uraknak 
Ura, királyoknak Királya, nem utáltad az én undok 
hajlékomat, és meg nein látogattad (azaz, meg nen1 
büntetted) az én beteg lelken1et? Vajjon mitwmü szol
gálattal és ajándékkal hálálhatja meg Pzen bl)kezü 
kegyelmességet a te koldus szolgád? 

N ein elégedéi meg azzal, U ram! hogy a terenltés
ben mind e világnak uraivá tevéi minket, és e földi 
állatokat az embernek lába alá vetéd; hanem tennen
magadat nekünk adád születésed által; Ini atyánkfia 
levél: füldön való életed által t{trsunk, tanitásoddal 
mesterünk, szent hahiloddal váltságunk levél. A vég
vacsorában pedig lelki elech-•lünk és táplálásunk levél, 
hogy a dicsőségben is te légy jutalmunk; és ezen 
szent vacsorád által velünk egyesülvén, nen1 csak 
jegyeseddé fogadád lt>lkünkPt és te1nplomoddá szentt•
léd testünket, de a sok fáradságod és szenvedése<l 
érdemének kincsét is velünk küzléd. Te fáradt{tl Uram! 
és én veszem bérét; te kültüttél t'•s én szedem nyer<-'
ségét; téged kötöztek 1neg, és az én köteleim nlegol
doztattak; te ittM keserü italt, és az én betegségeim 
gyógyittatnak 1neg; te sírtál, és az én lelken1 Jnosogat
tatik meg; te sebesittettél meg, és én meggyógyul
tam; mert a te szent testednek s vérednek vétele által 
te veled egyesülvén, javaidban részesülten1. 

Oh mennyei eledel! me ly által az embernek fiai 
Istennek fiai lesznek. Oh gyönyörüséges kenyér! tnely-
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lyel nem testünk, hanem lelkünk táplálkozik, szivünk 
PrÖsödik, értelmünk világosittatik, akaratunk felgerjed, 
és minden gonosz indulat megzaboláztatik. Ha a 
hálaadásnak az ajándékhoz illendőnek kell lennie: nyil
ván ismerem én Istenem! hogy elégséges nem vagyok 
nagy ajándékodért való hállaadásra és sok jótétemé-
nyedért való dicséretre. · 

lia Mózesnek azt parancsolád, hogy arany edénybe 
tegye a mannát és a frigyszekrényben tartsa az isteni 
jótétemények örök emlékezetére: mennyivel inkább 
illenék, hogy az én lelkemnek szekrényében szüntelen 
hordozzam ezen jóvoltodnak einlék ezetét; Inert nem 
1nulandó és testi eledelt, hanem a tennen szent Fiad 
testét adád lelki táplálásnnkra. 

Midőn a Boldog-Asszony látogatá keresztelő J á nos 
anyját, eláhnélkodván ezen Szüzn(~k al<ízatosságán, azt 
kiáltja vala: "Honnan vagyon az én nek ein, hogy az 
én U ramnak Anyja hozzám jöjjön?'" Mit tegyek tehát 
én ~thívaló férgecske, és a bünösök küzött legbünösebb, 
nlidőn én hozzám nem az Urnak 1\._nyja, hanem önnön 
n1aga az U r Isten jött? N cm méltó-e, hogy én is hála
adó alázatossággal azt kiáltsam: "Honnan vagyon' ez 
nekem, hogY, te én Istenem és én Teremtőm! én hoz
z<Íln j6jj '!" En hozzám, ki ennyi ideig a sátánnak haj
léka voltmn, a ki téged ennyiszer megbántottalak, 
n1egtapodtalak, megfeszitettelek? A ki neked annyi
szor adtain epét innod, mennyiszer vétkeztem; annyi
szor tettem be előtted ajtómat, mennyiszer jó intéseid
nek helyt nem adtam; annyiszor megtagadtalak, 
Illennyiszer cselekedeteimniel akaratod ellen tusakod-

40* 
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tam: és mindezekért megérdemlettem, hogy soha 
vacsorádban részem ne lenne, mivel, mikor engem hiv
tál, nem akartam elmenni. De te U ram! a ki én éret
tem istálóban születtél, bünösöktől megfogatá!, sőt 
pokolra is alászállál, csak a te nagy irgalmasságod
ból, és nem az én érdememből, az én gyarló és rut 
hajlékomba sem átallál beszállani. Ha szent Dávid azon 
csudálkozék, hogy Isten megemlékezik az emberekdH; 
ha Salamon elálmélkodék azon, hogy Isten abba a 
templomba szállott, melyet ő sok esztendeig nagy 
költséggel épitett vala; ha mind az egész világ csu
dálkozik azon, hogy az lstennek Fia szeplőtelen Szüz
nek tisztaságos méhében kilencz hónapig nyugovék: 
annál inkább csudálkozhatom én azon, hogy nem csak 
mege1nlékezél Uram! én rólam, de eledelül adád 
tennenmagadat; és nem valami sok fáradsággal épi
tett templomba, és a Szentlélektől beteljesitett Szüzbe, 
hanem az én undok hajlékomba Leszállál. 

Oh én életem! oh én irgalmasságom, oh én éle
tem! min~lezekért dicsérlek, áldlak, felmagasztallak 
tégedet. Es ha oly hálákat nem adhatok, a minők
kel tartozmím,, olyat adok, a Ininőre érkezik az én 
gyarlóságmn. Es teljes szivvel kivánmn, hogy velem 
egyetemben minden teremtmény végtelen hálát ad
jon szent Fölségednek jótéteményeidért. Es alázato
san kérlek téged, hogy testednek ez a vétele legyen 
az én büneimnek bocsánata, életemnek jobbit~ísa. Ezen 
Szentség által öld meg én bennem, valami nem kedves 
sze nt szemeid előtt; gerjeszd fel bennem szerelmedet, 
n1elyben mindvégig meg1naradjak, és soha az én fes-
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lett életemnek rutságaira ne térjPk. Távol legyenek én 
tölem a testi gyönyörüségnek és a világ csalárdságai
nak undokságai, mivel a ki részesül az angyalok 
kenyerében, nem méltó, hogy barmok moslékjában 
zabálód jék. 

N em akará Salamon, hogy az ö felesége, a Fárao 
király leánya, ahban a házban lakjék, melyben azelőtt 
az Istennek szekrénye nyugodott vala. Ha azért a 
bölcs király az önnön feleségét, a király leányát sem 

· szenvedé abban a házban, mivelhogy pogány nemből 
vala: miképen bocsássak tehát én pogányhoz illő gon-· 
elolatokat és kivánságokat az én házamba, Inelyben 
önnön maga az U r lsten lakozott? Ugyanezen Salamon 
azt akará, hogy a templomnak tornácza megszenteltes
sék, mivel ott is áldoztak vala Istennek, és azután ne 
legyen szabad egyébre forditani az isteni szolgálatnál: 
Inentül inkább illik, hogy az én lelkem teljességgel 
csak az isteni tiszteletre szenteltessék; mivel a régi 
áldozatokkal példáztatott Bárány ebben mutattatott 
be kedves áldozatul az Atya Istennek. Ha bezáraték 
ama kapu, 1nelyen Ezekhiel látá, hogy átméne az U r, 
és ezért nem lőn szabad egyébnek azon ki- é& be
menni: mily vak1neröség volna, ha valami ocsmány
ság jőne ki azon a szájon, melyen az Ur bement az 
én hajlék01nba? 

Azért U ram! te ·légy az én lelkeinnek oly meg
szentelője, hogy soha- senkitől meg ne rutittassék; te 
légy az én értelmemnek és akaratomnak Örzője, hogy 
idegen kivánságok a te házadba ne szálljanak. Maradj 
velem U ram! mert e lestveledik; a nap majd elenyé-
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szik, a sötét éjjel n1ajd reánk száll, a bünnek és insé
geknek, kisérteteknek és halálnak éjjele közel vagyon, 
az ő sötétségökkel befognak minket, és ugyan elnyoni
nak, ha te igaz világosság! mivelünk nem maradsz. 
J aj nekünk, ugymond a próféta, mert elhajlott a nap, 
és hosszabbak az estvéli árnyékok; megfogyatkozott 
az igaz isteni ismeret, megöreghedtek a tévelygések, 
és a hamis vélekedéseknek homályos árnyékai. Azért 
U ram! maradjon velünk a te világosságod, melyben 
mindenek olyanoknak látszanak, a minetnüek maguk
ban; hogy soha a gonoszt jónak ne itéljük, se a jót 
gonosz gyanánt ne kárhoztassuk: hanem téged szeres
sünk, te benned éljünk; Lő áldásaiddal Inegszenteltes
sünk; minden igyekezetünk te Lenned erősödjék, nún
den nyomornságunk te reád tcÍlnaszkodjék, és csak te 
tiHed vcirjon vigasztaló segitséget, és végre te veled 
az örök Loldogságnak öriimében Lctelj(•sith•ssék a mi 
kivánságunk. Ki élsz és uralkodol núndörökön örökké. 

L/ 

.1:\..men. 

III. Könyörgés. 
(A tnisekönyvböl.] 

U ran1 J ézns Krisztus, élő Istennek SZ('lÜ Fia! a ki 
szent .L\._tyád akaratáhól halálod által életre hozád e 
világot; szaLadits meg n1inket a te szent testednek s 
vérednek csudálatos szentsége által, minden Lüntől 
és veszedelemtől. Engedd, hogy Inindenkor a te paran
csolataidhoz ragaszkodjunk, és ne szenvedd, hogy 
valaha te tőled elszakadjunk, ki élsz és uralkodol 
stb. Amen. 
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U r Isten! ki nekünk a csudálatos Oltári-szentség
ben kinszenvedéseidnek emlékezetét hagytad, adjad, 
hogy a te testednek s vérednek szentséges titkát ugy 
tiszteljük, hogy n1egváltásodnak gyümölcsét szi\ntelen 
érezzük magunkban. 

U rmn! ki a téged szeretőknek láthatatlan jókat 
szerzettél, a te szerelníed lángját öntsed szivünkbe; 
hogy téged mindenekben és Ininelenek felett szeretvén, 
igéreteidben, melyek Ininden kivánságot felülhaladnak, 
részesek lehessünk. 

Örök mindenható Isten! ki a te szentségeid és 
parancsolataid által minket hasonlatosságodra m~g
ujitasz, tedd állhatatossá ösvényei{len való járásunkat, 
és a te szerelmednek ajándék~it, 1nelyet reménylünk, 
adjad, hogy sz. Inalasztod ~lltal nwgnyerhessük. A n1i 
Urunk Jézus Krisztus által. An1en. 

IV. Könyörgés. 
' En üdvözít{) l{risztusonl! ha szent Péter, a te ked-

ves apostolod, kinek gondviselésére bizácl nyájadat, 
meggondolván végtelen Inéltóságodat, alázatosai} kér 
vala téged, hogy az ő csolnakából kiszállanál, Inert ö 
bünös ember lévén, nen1 méltó, hogy vele együtt 
légy: mit tegyek és mit n1oncljak én }-,ölségednek, ki 
nem egy házban avagy hajóban vagy én velem, hanem 
a te végtelen jóvoltodból, az én gyarló hajlékmnbau, 
és én bennem vagy? Vajjon méltatlan voltomat tekint
vén, kényszerítselek-e téged, hogy bi.i.nös luízmnból 
kimenj? Távoztasd én Istenem! tölem, hogy téged 
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kikergesselek, tekintvén méltatlan voltmnat; sőt Urmn! 
atna te Emauzba n1enő tanitványaiddal kényszeritlek 
téged végtelen j{)voltodra, hogy maradj én velem, 
me rt elközelgt>t az éjjel, és besötétedik; ha te elhagysz 
engem, sötétségben maradok, és a napfénytől Inegfosz
tatom. Megfoglak azért téged én Istenem, és mint 
1·égen Jákob, soha addig el nem bocsátlak, valamig 

'ld l . ' ' . l Pngein meg nen1 a asz, va anug az en regt 1wven1et e 
nen1 v~lltoztatod, az én gonosz szokásaimat el nen1 
rontod, gonoszra gyorsalkodó lábaini erejét 1neg neJn 
sz~Íraztod. 

Lám, a te gyönyörüséged Uran1! az emberekkel 
v aM nyájaskodás; kivánságod az, hogy Ini n denekkel 
jót tégy, irgalmazz 1nindeneknek. Azért, én Istenem! 
irgalmasságodnak nagy volt{tt 1nost mutasd 1neg; az 
én hünös lelken1 erőtlenségét gyógyitsd meg. In1hol 
kPz(•dbe ajánlmn niagamat; és Iniképen te én nekeni 
adtad sz. testedet, én is lelkenlet FölségednPk adom. 

L) 

Azt akarád uran1! hogy a te testednek én legy<"k 
elevPn koporsója. A1naz égből alászúllott dr{tga manná
nak, Inelyben núnden gyönyürüség vagyon, szekrényévé 
tevéi engem. Adj azért nekeni er{)sséget, 1nint az erős 
klíszikl<ihól kivágott koporsódnak, hogy semmi hábo
J'uság tlHed el ne szakaszszon. J\djad a tiszta életnek 
fPjér lepedőjét, Inelybe szent testedet takarjam. Adj 
buzgó szeretetet, mint tündöklő arany edényt, nielyben 
a mennyei 1nannát tisztán tarthassan1. Szegt>zd be szi
veinbe, mint a Mózes szekrényébe, parancsolataid táb
láit és a Mózes vesszejét. Töltsd el lelkemet áldásaid
dal, 1nint a te szekrényed által az Obededmn házát 
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núnden jóval beteljesitéd; és tégy részessé boldog
ságodban a Inás világon. Amen. 

V. Könyörgés. 

Szabaditsd meg Uram! az én lelkemet a te üdvös
séges és gyönyörüséges szerehned sebeivel. Adj az 
P n sz i v em be tiszta és felgerjed t apostoli szerrtPtet ! 
hogy el:ijuljon és ugyan elolvadjon az én lelkPIU a 
t<> szerrhnrcl és kiváns~ígod Iniatt; tégedet szomju
hozzon, te hozz{td fohászkodjék. 

Adjad én IstPnenl! hogy az én lelkein csak tége
dPt szomjuhozzon, angyaloknak kenyerét, lelkünknek 
' 1'1' ' . l . l .cl l' k tap a asat, min( ennapi tenneszct H' ett va o enyeret, 

nwlyben találtatik Ininden gyönyörüségnek édesség(-'. 
Tégedet Uram! kire kivánva néznPk az angyalok, 
élwn kivánjon az én szivem, és a te testednek gyö
nyörüséges jó izével teljesitsed be az én lelkemnek 
kivá.nságait. Téged szomjuhozzalak, életnek kutfejC', 
bölcseségnek, tudmnánynak, örökkévaló fényességnek 
.{! ' • l ., kL" .cl l' . I ] ' ' .m·rasa, minc en JOna uoven 10 yo arv1ze, sten mza-
nak ékessége! 

TégPd kivánjon az én lelkem, te hozzád óhajtson, 
téged keressen, InC'gtaláljon, te utánad fusson, és Plé•·
jen téged. Te forogj szüntelen az én elmén1ben és 
szájmnhan; csak te egyedül légy az én re1nényem 
' • l L ' ' l ( ' ' • PS lnin( en uatorsagmn, az en gaz( agsagom es vigas-

' l l l k l ' l l ' l ' ' It l sagom, az en Je esegem es tap a asom, az en o a -
mmn és srgitségem, az én bölcseségem és örnkségem, 
az én kincsein és birodalmam; kiben ulinelvégig <Íll-

Pázmány: Imádsrígos Köt1yv. 41 
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hatatos, erős gyökeret vervén, Inegniaradjon 
szivem és lelkeni. Amen. 

VI . .Könyörgés. 

' az en 

Örök Inindenható U r Isten! kérlf'k téged a te 
L_; 

végtelen irgalmasságodért, engPdd, hogy mindnyájan, 
kik a ker(•sztény nevet viseljük, SzentségPdnek 
( 1nely egyességnek jele, szf'retehwk kötele, hék('ség
IIPk erössége) igaz isiner(•tében és tisztelPtéhPn egy<>t 
értsünk. 

Enilékezzél meg Urmn! a te végtelen jóvoltod
ról, ki a mi hüneinkért hal{llra adád ü~nnen Inaga-

LJ 

dat, t{lplálásunkra hagyád szent tested('t; adjad, hogy 
igaz vall{tshan 1néltó k<~születtcl ve1H•ssük gyakl'an 
sz. testedet; nwlylyel, 1nint Ill<'•s prof<~ta ama kov~Ísz
talan kenyérre], nu•gszilárdulván, utaidon soha <'l nf' 
fá t·adj unk. lA• gy P n minekünk oltalmunk a Í<' sz. tPs
te<l, (-•llenségünknek pedig roml~ísa. __ Anwn. 

A Boldogságos Szüzhöz. 

Tekints rám, dics()séges szüz Mária, nÚYPl én most, 
l l ' J' l "l k 'l' ' ' ' , enneni ev en t•zuso(, szPmeH IW ~ ni P to tat·g·va y a 

L o/ 

lettem. Mondj jó szót éretteni szer<'lmes }\adnak, ki 
engem testének és vérének gyönyörteljPs lakmnájával 
fölviditott, és ajánld föl neki a te érdenu•idPt, hogy 
pótolják szá1ntalan fogyatkozásmnat. A_dj h{lhít neki 
én helyetteni és nyerd 1neg nekem azt, hogy ne szün
jék 1neg szentségilPg jelen lenni hennen1 a nMkül, 
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hogy ldke1n és testem 
h()séges <ildás<lt. .A_men. 

' ' szmnara 
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ne hagyná hátra 
'--'• 

(S7.<mt áltl~~;Í:-,; uüín ha~>?.OlliHtl mondhato<l az U r J ézm; nevé
ról vagy a?. OlÚri-Hzent:-,;égról való litánüíkat s a"' oda jegywtt 
ümíkat. L(t:-,;<l n Tizedik Hészt.) 

A?- egyházi bucsúróL 
I n t és. 

Oly nagy a?. Isten kegye:-,;:-,;égének é:-,; irgalmának bösége, hogy 
azon l1ivPk ti7.Únuíra~ kik vagy természeti erőtlens(•gök, vagy rövi1l 
t'letök, vagy akármily egyéb sulyos akadály miatt, büneikért maguk 
l'l~sí':éről, a mint kellene, eleget nem tehetnek, llleLS segé1leszközt is 
hagyott az anyas."entegyhá."ban, mely <íltal a7. elégtételnek fogyat
kozása valamennyire kipótoltassék. Ilyen segédes7.kÖ7. pedig a bncsu 
vagy tulajdonképen l~S swkott értelemben, ama kegyelem-aj<ímléka 
11.7. anyas7.entegyhtbmak, mely szerint az igay,<Ín megtérő bünösök
nek, a peniteneziatart;is sze1lt:-,;Úgében adott bünbocsánat után fenn
nmra!ló i1leio·lenes büntetés, melynek eo·y része vao·y mao·n valós<Í-b b b b 

g<llmn~ Yagy m<Ís, hasonértL'kLi júsúgos cselekelletek últal, illendőképen 
elv('geztetett, hol egészben, hol részben, a mint teljes, vagy nem 
teljes Ime:-,; Ú adatik, törvényes hatnlommal elengmltetik; ugy hogy 
e?.en elengetlés nem csak az anya~>zentegyhúz előtt a földön, 'hanem 
mennyben is az lsten előtt áll. 

Ezen lmcsúadúsra való hatalommal az apostolok idejétől fogva, 
nagy lelki viga:->ztalására és könnyebbségére a hiveknek minden
kor, ;imbár nem egyforma kiilső gyakorhis szerint, folyveist élt az 
anyaszentegyház. 

Teljes bucsú elnyerésére, a hivek részéról rendszerint meg
kiv<intatik, hogy igaz töredelmességgel végzett gyónás és áldo7.ás 
által, ne csak a halálo:-,; biinöktől, hetnem beírmely kisebb vétkektől 
is, megtisztitsák lelkiismeretöket; azután pedig, hogy a gyó'násban 

41* 
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fel<t<lott, vagy önként felv;illalt elégtételen kivül, azon jó:,;(tgos cscle
kt'tldeket is minél pontosaLLan teljcsitsék melyek a lmcsú elnyeré
sére némi pótlékul rendelvék, s <t mclyck rentlszt~rint imá<ls<Íg
Lan, böjtölésLen és alami~sn(tlkod<isban <illanak. N cm teljes bncsút 
p:yém;Í:,; nélkül is nyerhetni, megkiv<intatik a~onhan, hogy a lélek 
a nutlas?;t állapotában, aza;" hal<ilos Liin nélkül legyen. 

Imádságul szalgálnak a következő 

Imádságok teljes buesú elnyeréseért. 

~Iennyei .Atya, núndenható I~ten! ki e füldön 
lt'•v/) anyaszC'ntt•gyh<lzadat a kütésrt' és fC'loldoz:Ísra, a 
biinüknek f(•ntart<Ís:Íra és nwgLoc~<Ít<Ísra, szent }'iad 
:í Ital, lC'lki hatalmnmal felruhAztad: tekintsd irgalma
~an természeti gyarlós<Ígomat, InPly szerint, a mint 
hajlandó voltam a vétt•kre, ugy a nwgtért'•sre t'•s PHít
ü•d való igazolúsra PlégtelPmwk érzem Inag·amat; t'•s 

~ . ~ 

Pngedd k<'gy(•lnwsPn, hogy miut<ín hütwinwt tüt'l'(lel-
nie~t·n nwggyónv<Ín, a szentst'•ghPli fploldoz<Íst m<'g
nyPrü•m, azoknak ~anyant mar:ulv:Ínyait i~, azon 
ér<lPml('tt LíintetésekPt, nwly('kPt vagy ('Z (~l(•tlwn, 

vagy a jüv('ndi)Len, istPni igazs<Ígotl szPrint ki kt>IIPJH' 
mi•g :íllanom, ugyanazon szerPtett }'iadnak vt'~gtPI(•n 
érdeint'i s dics()ült ~zetitPi(lnPk e~t'(lPzésPi últal, Luc~út 
nyervén, nlin(lPnkép Plkt•ríilhPssPm. _.:.\_n1C'H. 

C r lstPn! ki az angyalok ut:Ín az (•mlwri nemet 
'--·• 

dics()ségLPn való részt•sülést't' ü•r(•mtetted: IW hagyd 
Pl ama szerenCS(~tlC'n nt'•peket, kik lelki Allapotnkra 
nézve Ininel <•kkoráig vastag sntétséglwn s a habl 
<Írnyék<íban vt'szü•glenek; hivd őket is, végtelen irgal
Inasságod szerint az igaz hit vihigosságára: hogy 
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megismervén tégedet, egyf'diil igaz Istent, valamint 
a te veled és a Szentlélekkel egymivoltu Fiadat, a 
megváltás végett tM ed e vihígra küldött L r J é z us 
Krisztust, illendő tisztelettel neked szolg.Ujanak, és 
üdvü~séget nye1'jcnek. 

Erintsd nu• g vihígitó malasztoddal, oh szPr<•tet
twk és igazságnak Istene! mna tévclyg() atyánkfiait 
is, kik jóllehet nevf'dre keresztcltetvén, helyes hitii<'k
nPk vélik 1nagukat; de Inivel anyaszentcgyh<Ízadnak 
tM<•d sz<Írmazó tekintélyét méltatlanul 1negvetik, és 
szavcit fogadni IWin akarj<ík, valós<Ígos tagjai közé 
n<'In tartoznak. Y ez<'sd ()ket kegyelmesen a te híí 
ny<íjadnak akiALa: hogy v<•lünk az pgy igaz hitnek, 
tiszta szpretetnt>k, és szintazon szentst'g<•ktwk ii<hö-

'---' 

zi t ö kütelékt>i clltal üssz<'kapcsoltatv<Ín, mint j<ím Lor 
és enge<lelnws fiai<l, nek<·<l tetszeni, s igért jutaiinaid
han valaha n'•sz<'siilni mt'•ltók lPQ'Yt'n<'k. 

t.._.; 

Terj<'szd ki ('gy:o:zt'rsmitHl, tükM<•tesitsP<l és diesi>it-
sed LT ram! anyaszt•ntPgyhúzadat, up:ymint el<'jl't()l 
fogva bil't, :o: <'gy<'ilPn <'gysziiliitt l?iadnak <lr<Íga 
vérévPI nwQ:vcíltott ürüks<'·g·<'<l<'t. KiiliinhüzÜ's(l .,wg 

(- '---" l_' 

()t, a tiíl<•d kinyilatkoztatott hit igazs<ÍQ·ainak, PJ"('<lPti 
.._ L_, L-

teljPs uli voltukhan és tisztas<Ígnkban való <íllhatatos 
tanitcísa, valamint a k<'n'sztt'ny sz<'I'<'Ü'Ínek, sz<'lidst'•g
nek és türeknuwk szemht>tiin() hélyegt' cíltal mind<'n 
pgyt'•b <'tféle gyiil<•k<•zet<'ktöl. Szt'gyenitsd és zabobízrl 
nwg vakm(•r() ellenség<•it, és ezPkiwk gonosz agyarko
<l<Ísa t>llen sz<•nt alkotm<Íny<Ít <Íllandókt•pen oltalmazd. 

~!ivel azon felül, nagy U r Isü'n! kezecllwn van
nak a föld királyinak és fejedelminek nen1 különben, 
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mint ak<Írnu~ly küzönséges emlH'I'<'ktwk szivPi, mely<'
ket szahad kénvöknek sérehn<' nélkül ug·van, <l<' IlH'•g·is 

~ <.._~ .._, L' 

szent akaratodnak örök végzl~Sl' sz<•rint igazgatsz: gt'r-
jeszd hathatósan, és tartsd fel bennük a küzhi•keség
Iwk, kölcsönös hizodalmnnak és jMmn való úllhatato8 
<'gyetértésnek erkölcsi érzeményét. Yilágositsd Ós l'r(í

sit8d 1nrg ()krt, hogy alattvah)ikat, a t<• dics{)ség<•dn• 
s h•lkt>ik üdvüssl~gén• lJölcsen, igazsúgosan (•s SZ<'J'<'n
<'St'Sl'll konnúnvozhassák. T<Ívoztass el mind<'n fondor-

~, 

kodúst, irigységl't, visszavomist (~s <'gyi·lmemii V<'SZ<'-
ddnws csap<Ísokat ker<'sztény orszúgaikt<Jl: hogy kiki 
az ií földi birtokuk alatt ll•vö ]Jin·k küzöl, l<'lki 
l'Sl'Jl(h•ssi•glwn twkl'(l, lPgfiíbh C runknak s mimlPn
ható Ist<'niinknPk illl'tHliíki•pl'll szolg<ílni, <'Z M<'t 
11t<Ín pedig jó (•s hiv szolg<íidnak mennylH'n ki•szi
t<'tt örümé hez j 11tni ki• pes legy<'n. _.:\._ mi U r11 nk .T (•z us 
Krisztus <lltal. .. Aml'n. 

ln1áds~íg a róJnai páJtáért. 

Üri"1k miml<·nhat<'J Isten~ kiinyiirülj 1<-gf(íhh p:isz
torunkon ~- p<Íp<Ín (•s V<'Zl's<L ()t k<•gy<•lnws<'n az 
iilh·r,ss(•g utj<in, hogy tölt•<L s<'§.Óttt>tVl', csak azt ki
Y<tnja, mi nekell t<'tszik, (•s a mit igy akar, azt 
b~tzg<'Js<Íggal is t<'ljesitsP. _A mi C nmk Jézus Krisz
tus <lltal. ...:\._uwn. 

llgyaucz moudaudo a llW!J,IJÓ-t pitsjJökért /sJ c.:zot 
rdlto:datdssal: "Fiíp<Ísztorunkon, kit _X. l'gyh<Íznwgyé
nek korm<Íny<ira v<llasztottál." 
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Uralkodó fejedelmünkért. 
Mind<:'nható Isten! uraknak Ura, kinilyok Kir{dya, 

núnden országok oltalmazója és fpntartója, add kegyPl
Inesen, hogy uralkodó fejed<>hnünk N. apostoli kirú
lyunk, ki a te kegyehnességPdLöl vrtü• f't>l az ország 
konnány<lt, gyözö hatalmadat UlPgisinPrje és tisztrljP, 
s n1inden krreszt(•ny dics() er(•nyekkel ékPsk(Jdvén, 
segedPhned {tltal szintugy erős (•s hatalmas legyPn, 
vahunint a tP szPnt akaratod sz<:'rint f(JjP<lel0mnPk 
rmHIPlt(•Ü-'t.t. A_ mi Urunk Jézus l{risztus <Lltal. Anwn. 

Békeségért. 
U r IstPn! a kit()] mind(•n sz en t kiváns<Íg, igaz 

tamícs és i> csPIPk('dd sz<Í nnazik, add szolg<Íi(lnak 
azon h<'•k('s(•gd, nwly(•t a vil:íg nem adhat; hogy 
szivünk pa•·ancsolataidnak h(',doljon, /•s Pllens(·g·ünk 
fl-l(•lm/•t{)] Jll('Q."lllPlH'kPd v/•n, oltalmad a l att csPJHIPs-

L 

séglH•n élj ünk. A_ mi U runk J t• z us l{ riszt us Mtal. 
_A nw n. 

ltt hPft>jPzt-sk!-p<'ll iit .. }~Iiaty:ínk;·, iit .. Ü<hiizl<'·gy';, a "Hi:-;zl'l-;:

t>gy"-gy<'l mondatik. 

Lelki áldozás. 
)fiüthogy ldkiink tisztátalans:iga miatt Yalahányszor a sz!'IÜ 

mise-á.l<lozaton megj<•l<•niink, Kriszt.ust testik!-pen magunkltoz nrm 
vehetjük, mik{nt tettl~k az p]:-;() Hz:Íza<lokl>an- a szent {~]etii k<·r<•s:z

tényPk, kik miiHlen Hzent misl' alatt :íltloztak: mMtó {·s sziiks{•gf'H, 

hogy mi i:-; lcgalúbb ]p]kik{)p<'ll min<lcn szent mise alatt nwg:íJ1loz-
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znnk. E:d ajánlja, s erre bm>;dit minden hiveket s trienti szent 
gyülekezet. Ezt az ájtatosságat a. szent életii emberek nagy lelki 
(lpiilettel gyakorolbík; ez igen hathatós esz:köz arra, hogy a való
ságos álcloz::ísra lelkünket elkészítsük; hatalmas orvosszer a vétek 
kisl>rtetei ellen, ut a mogszentülésre, az isteni malasztoknak hő 

forrtisa. AJ~:ért minden sz:ent mise alatt, és valahányszor az oltári
szentség imádús végett kitétetik, igyeke7-7-Ünk lelkik0pen egyesülni 
,J{•znssal; ki a kenyér és bor szinébe rejtezett, hogy magát nekünk 
voltaképen ele(leliil adhassa. Lelkileg megáldozni lnírmikor lehet, 
akkor is, ha netalán nagy hiba nyomja lelkiinket. Egyszerii mó(lja 
ez: Gonclol<l, mintha oda. lépnél az oltár zsámolyáho7. s mintha. 
magtulhoz venni akarn:íd a7: U r testét. De twl ván, hogy ezt tennell 
most nem lehet vagy nem szabad, mivel talán nagy biineid al>lmn 
akaflályomak, imlitsd lelkedet ószinte búnatra s mondd: 

"N e1n érdemlem, éd('s J ézusmn, hogy hajlékomba 
jc'}jj; dP azért légy irgahnas bün()s lelkPuJnek; utúlmn 
(•s gyülnlüm bütwimet, l11PI't azokkal téged mPghún
tottalak. Jöjj szivenJU(' szent malasztoddal s 1naradj 
núla1n, mig valós~íggal lH'ln vehPtlek." 

Erre lltlZ\"ü a kiivetkeJ~:Ö ümírls:ígot {·s foluíszolmt is ldwt 
h aszwí l ni. 

Imádság. 
Urmn Jézus, én szPr('lmes M<•gváltóJn! His7.en1 

Lj 

<'t·íís hitü-'1, hogy az Olt:ÍI·Í-s7.('nts~ghen valósúggal, 
istPnségt>ddel (•s emlwris~geddPl, jelen vagy. Imúdlak 
t~g<•(h•t <' nagy szentséghen, nwly a te s7.envPdésed
nf'k és kl'r<•szt-hal~ilodnak iirük e1nléke. Jiálát adok 
neked a te végt<'l<>n S7.eretPtPdért, hogy ét·PttPnl 
en1beri Ü-'stlwn szüldni, kínt, halált szPnvedni, s ioT e.; 

engPJnet feláldoz:Ísod últal a hünt{íl és örök haláltól 
megszabadítani mMtóztattál. 



T.~elki ríldo,z-ás. 

l 

Erzein és ismerem háládatlan volton1at, ki tégedet, 
végtelen jóságu, szeréteti·e legméltóbb üdvüzitő Iste
neniet, sok bünönunel megbántottalak. N em vagyok 
méltó, hogy sz. testedet, Inely a bünösökért niegtöre
tett, az általad szerzett Oltári-szentségben valóságosan 
1nagmnhoz vegyein. Szegény bünös létemre porig alá
zódmn vétkeini érzetében, és bünös mellemet verve, hoz
z~íd kiáltok, n1ondván: U rmn Isteneni! légy irgalmas 
nekein, bünös e1nbernek; er()sitsd hiteinet s jóakarato
Inat, hogy Inegutálv{ui InindPn bünt és bünre vivö alkal
Inatosságot, töredelines szivvel hozzád térjek, s lankadat
lan szeretettel és hüséggel csak tehozzád ragaszkodjam. 

Szereth'k téged isteni Megvúltóm! lelkem hozz:íd 
kivánkozik;, töled ren1énylen1 az Plengedést és Ineg
tisztulást. O hajtlak U rmn! Inagmnhoz venni; noha 
nen1 Inerek szent olt:írod zsán1olya előtt Inég n1ost 
megj e lenni. 1-tészesi ts legalá b b v égte len érdeni ü ál d o
za todnak gyihnölcseiben, készitsd el lelken1et Ineg
igazitó s tisztitó Inalasztoddal, hogy ulielőbb méltó 
lehessek szent tested- és vérednek Inagmnhoz való 
vételére; öregbitsed bennem, a Ini jó; vond el szive
met a mulandó dolgok szeretPtétől: hogy kivill ed 
Inást birni nP kivánjon az én lelkPin, hanein megelé
gedjék veled, ki az örök boldogsúg forrása vagy. 

Engedd U r Jézus! hogy ezen kiv~ínkozása lelkem
nek a te szentséges oltárodhoz, váljék lelki Inegtisz
tulásomra, mossa le sziven1rlH a vétek szennyét, s 
vezérelje lelkemet az örök életre; hogy tégedet az 
Atyával és a Szentlélekkel szinről-szinre láthassa
lak Ininelörökön örökké. Amen. 

Pázmány: Imádságos Kó"nyv. 42 
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Fohászok. 
Jézus, Istenem és Megváltóm! az Oltári-szentség

ben végtelen szereteted örök zálogát hagytad nekünk. 
Jőjj tehát5 térj be szivemhe; zárj ki abból nlinden 
rossz hajlandóságot; legyen tied az a sziv, Inelyet 
a keresztségben megtisztitottál, s a hit által Inagad
nak leköteleztéL 

Jézus, az emberi nem megszabadit{)ja! foglald el 
szivemnek minden kivánság~ít, életemnek Ininden örö
mét, akaratomnak minden hajlanlát; csak téged akar
lak szeretni, csak egyedül tetszésedet megnyerni. 

Jézus, áldozat és eledel, lelkem kedves jegyese! 
mily szeretetre Inéltók szereteted gyönge érzelmei; 
mily hatalmasok az én vétkes érzelmeim Inegsz(~gye
nitésére! Te az Atyának örök Igéje, nen1 elégecitél 
meg azzal, hogy érettünk emberi testet vettél ma
gadra, hogy szolgai alakban jelentél meg közöttünk; 
még azzal sein, hogy érettünk szenvedtél és a kerrszt
fán Ineghaltál; te közöttünk akarsz maradni mindvégig, 
hogy uri vacsorádban lelkeinket az örök életi·r t{t p
láljad! Add, hogy szivem ezen szeretetnek csak ernli
tésére is egészen tied legyen! Aineii. 

Imádság. 

Oh Jézus élő Istennek szent Fia, Inily gyönyörü
séges a rólad való emlékezés és szentséges neved
nek segitségül hivása! E romlandó testnek terheitől 
és a földi viszontagságok sulyától könnyebbülve éTzem 
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magamat, ha t>lmémmel és kivánságommal hozzád 
fölemelkede1n, s végtelen szeretetednek jóvoltáról meg
emlékezem. 

Ha meggondolmn az angyalok és dicsőült szentek 
boldogságát, kik veled az egekben egyesülve vannak, 
elhalaványul előttein minden földi öröm, és a veszendő 
kincsnek becse megsetntnisül; me rt te a jónak kiapad~ 
ha tatlan forrása vagy; dicsőségednek fényességével be
töltöd a téged szeretőket; s ők tégedet birván, 
t>l{trasztva vannak azon megelégedéssel, 1nely semini 
fogyatkozásnak nincs alávetve; mert annak végtelen 
tár·gya s egyedüli határa csak te magad vagy, ki 
soha nem változol, s kiben minden tökéletesség, szép
ség, jóság, kegyesség, igazság, szeretet együtt van: 
és azért csak benned és te általad lettek örökké 
boldogok a dicsőült lelkek. Oh! de fölöttébb érzem 
vétkeitu sulyát; s ha tneggondolom, hogy hozzád el 
nem juthatok, ha csak szive1n núnden mocsoktól és 
núnden vétkes kivánságtól megtisztulva nem lesz, 
félelem és bánat fogja el lelkemet: mert nem tagad
hatmn, hogy bünös vagyok, ki jóvoltodat és végtelen 
sz eretetedet számtalanszor megbántottam. Oh! azért 
J é z us nak szentséges szive, tisztitsd tn eg az én be
szennyezett szivemet a vétek bármily mocskaitól; 
szenteld meg és egyesitsd szivPmnek kivánságit a 
te szentséges szived égő szerelmével. Engedd kegyes 
J ézusmn! hogy nún d életen1ben, tn ind hahilon1kor, 
megsebesitett szivedbe rejtsein el magamat a kisér
tetek ellen, Inelyek szeretetedtől elvonni törekesznek . 
.N e hagyj el vesznem, kit érdemeinen kivül hiveid 

42* 
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társaságába felvettél, az igaz hit világosságára vezé
reltél és szent kegyelmed bő ajándékival éltetsz. Igaz
gasd és vezéreld gondolatimat, szavaimat és. minden 
tetteimet a te szent akaratod betöltésére, hogy 
parancsolatid ösvényén járjak e földön, s holtom 
után eljuthassak hozzád, kinél bizonyos bátorság 
van és bátorságos örök idő, csendes boldogság és 
édességes öröm; hol az Atyával és Szentlélekkel 
élsz és uralkodol mindörökön örökké. Amen. 



TIZEDIK RESZ. 

Az anyaszentegyháznak különféle imáds~ai. 

Sz. Dávid hét penitencziatartó zsoltára . 

.;lieg ne emlékezzél, Uram! vétkeinkről, se a rni atyáink vétkeiről ; 
és bosszut ne állj rajtunk bűneinkért. 

VI. Zsoltár. 

Meg ne feddj engemet, ne büntesd vétkemet 
Uram! nagy haragodban; 

És meg ne ostorozz, kegyedtől meg ne foszsz 
Büntető hatalmadban; 

De könyörülj rajtam, mert megnyomorodtam, 
Reszketek csontjaimban. 

:Megrekedett folyta, feldagadott habja 
Lelkem csendes vizének ; 

Meddig hallgatsz U ram ! s -nem könyörülsz rajtam. 
Helyt nem adsz kérésemnek '? 

Fordulj hozz~ím immár, mert lelkem téged vár, 
Adj erőt betegednek 

Mert a fóld gyomrában, a sirnak torkában 
N em említnek tégedet. 

Nincs ott, a ki vallja, nincs, ki magasztalja, 
Dicsérvén szent nevedet. 
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Teremtményid voltak, világból kimultak, 
Érzik ítéletedet. 

Megszáradott bennem óhajtástól sz1vem, 
Szemeim könyhullástóL 

Mert éjenkint <.igyam, nyugodalmas házam 
Azik sok siralmimtóL 

Tőled elvettettem, s csaknem elnyelettem 
Ellenségím tarkátóL 

De már rágalmazók, tirtalmas vérszapók ! 
Fussatok távol tőlem: 

lVIert a magas mennybe, Isten eleibe 
Eljutott bus énekem. 

Meghallgatott engem, pirulj ellenségem, 
És távozzál előlem. 

Dicsőség Atyának, s az ő szent Fiának, 
Dicsóség Szentléleknek: 

A három személyben és egy tennészethen 
Egy igaz Istenségnek ; 

)Iiképen kezdetben, most és jövendőben, 
Dicsőség az Istennek. 

XXXI. Zsoltár. 

Boldogok, a kiknek undok vétkeiknek 
Sebét az U r beföd té; 

Mint idegen bünnek, tulajdon vétköknek 
Büntetését nem vette: 

De sőt kegyelméből, büneit lelkéből 
Az Isten letörlötte. 

Én pedig vétkemet, födözvén sebemet, 
Bánatban elszáradtam: 
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Mert éjjel és nappal, szent kezed ostorral 
Sulyos terhet hagy rajtam. 

Ar.ért gyötrelmemben, tövis közt iiltömben, 
Majd csak el nem fonnyadtam. 

De teh~zzád térek, bocsánatot kérek, 
Előtted vallást teszek; 

Heheim rutsága, biinöm undoksága 
V:ídlója magam leszek. 

A te jóvoltodból, tudom, irgalmadhól 
Bocsánatot hogy veszek. 

Mindenki tehozzád, bünből hogy kihoznád 
Sirva imádkozhatik. 

Még a vizör.önnek, felindult tengernek 
Habja közt is hizhatik; 

L:ítván sok inséghől, ellemég kPr.éhól 
Dávid hogy kihozatik 

Oktalan barmokhoz, öszvér- és lovakhor. 
Hasonlók ne ·legyetek : 

Mert ha szép intésnek, Isten fe1ldésénok 
N em enged keménységtek 

Megfékez ostora, mint lovat :.~ahola; 

Bünötökhen elvesztek. 

Ostori azoknak soha el nem fogynak, 
Kik hevernek a bün ben; 

Kik pedig ar. Urban bíznak, bátorsághan 
Lesznek teljes éltökben. 

Ar.ért öriiljetek és dicsekedjetek 
Igar.ak az Isten ben. 

Dicsőség Atyának stb. 
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XXXVII. Zsoltár. 

Meg ne feddj engemet, ne büntesd vétkemet 
U ram ! nagy haragodban. 

És meg ne verj engem, kér nyomorult ügyem, 
Büntető igazodban. 

Mert megsebesitnek nyilai mérgednek, 
Kezed sulya rajtam van. 

Nincs épség testembe', oly nagy rettegésbe 
Haragod miatt estem ; 

Csontjaim velejét, kivonták erejét 
Büneim, jól érzettem: 

Mert fejemen felül hatott sok vétektől 
N agyon megterheltettem. 

Ujra kifakadtak, ismét megujultak 
Beforradott sebeim; 

Ugyan megrodhad tak, és felfakador.t~k 

Égető fekélyeim ; 
Fejemet lesütvén, és mély gyászba ülvén, 

Könyben usznak szemeim. 

Ágyékom genyetség, testem sok betegség 
Kinjaitól elfogyott. 

Szivem oroszlánként ordit, és a nagy kint 
Viselvén ellankadott. 

Szemeid jól látják, szivemet mint rágják, 
Ép testem összerogyott. 

Meghervadt bus szivem, megváltozott szmem, 
Homály fogta szivemet; 

Mert mind ellenségim, mind régi bará.tim 
Szidnak, unnak engemet. 
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Szemben távol ·állnak, hátam mögö.tt r:ágnak, 
ÜReibe ejtik fejemet. 

De én néma voltam, füleim bedngtam, 
.Békeségger szenvedtem,. 

Csak te tőled vártam, U ram !' benned biztam; 
Érted mindent felvettem. 

Ne SZf;Jnvedd, hogy lássák, kik örömmel várják . 
Vesztemet, mert elestem. 

Ostort, pálczát méltán szenved biinös hátán 
Gonosz szolgád, megvallom; 

,J ó tettért haragját rágalmazó szav:ít 
Ellenségeimnek hallom: 

De te jóvoltodból, lelkemet sok kíntól! 
Mentsd, hogy bünben ne haljon. 

Dicsőség Atyának stb. 

L. Zsoltá.r. 

v égtelen irgalmu·, oh te nagyhatalm u 
Isten ! légy már kegyelmes. 

Öntsd ki mindenestől· jóvoltod kebleühől; · 
Mert lám, mily veszedelmeR· · 

Biínö:tn miatt lelkém; mely titkon rág engem, 
Állapotom keserves. 

Mosd el rólam immár, mit lelkem alig vár) 
Mosd el bünöm ruts·ágát; 

Egyiitt a · rut hírrel, 'mint 'füstöt a tiizzel, 
Törüld el undokságát .. 

Ismerem. vétkemet,- bün furja keblemét, 
Lelkem mutatván n'ut;gát. 

Ptfemány: Imtfdságos Kö'nyv. 
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Csak neked vétkeztem, . előtted követtem 
Rosszat, oh kegyes Isten! 

Kit semmi ravaszság nem csalhat, s álnokság 
Rejtve előtted nincsen. 

Mert a nagy kék égből, mint királyi székből 
Látod, mit mivel minden. 

Ha érdemem szerint rám eresztesz nagy kint: 
V eszek, s jaj hova legyek? 

Mert teljes éltembe, estem sok vÉ-tekbe, 
Bizony pokolra megyek. 

Sőt még létem előtt lelkem megfertőzött, 
Isten! hát mit tegyek ! 

Még anyám méhébe' estem nagy vétekbe 
S érdemlém haragodat. 

De te, ki biint utálsz, igazat meghirálsz, 
Mutatád jóvoltodat: 

Hogy életre hoztál, azonnal oktatt:í.l, 
Mint érteném titkodat. 

Im én érdemetlen, hozzád, véghetetlen 
Isten! azért kiáltok: 

Tiszti ts izsópoddal, irgalmasságoddal; 
Mert vajmi nagy kint vallok: 

Hogy undok vétkemből megtisztulván, belől 
Szebb legyek, hogy sem vagyok. 

Mint hó fehér legyek, . és kegyelmet nyerjek; 
Töltsd örömmel iülemet. 

Vigasztald lelkemet, küldvén örömödet; 
N e szárazd ki velöniet. 

N e nézz rám haraggal, ne terhelj bánattal ; 
Mosd el inkább vétkemet. 
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Teremts ismét bennem, teremtő Istenem! 
Tiszta szivet kegyesen. 

Önts belém uj lelket, a mely csak tégedet 
. Oh Istenem ! szeressen. . 

Engem bünös szegényt, érdemeim szerint 
Haragod el n~ vessen. 

N e foszsz meg lelked től, sőt üdvösségemről 
Mondj örömet· már nekem. 

Szentelő lelkeddel, hadd épüljön még fel, 
Mint azelőtt bus lelkem : 

Hogy a tévelyedtek tehozzád térjenek, 
Követvéri bizvást engem. 

A., kövér áldozat jó kedvet nem hozhat, 
J ól tudom, U ram! neked ; 

::Mert ha az kellene, örömest tisztelne 
Bus fejem azzal téged. 

Töredelmességgel, buzgó" köny,örgéssel 
; 

Aldozok azért néked. 

Ime kioldoztam, s te elődbe hoztam 
Elmérgesült sebemet; 

Mit csak te gyógyítha tsz, életre fordíthatsz: 
Szánd keserves fejemet. 

Büne1m kínjával, testem fájdalmával 
N e gyötörd életemet. 

Ha előbb nem hagytad, sőt hozzád fogadtad, 
Tehát mostan se hagyd el 

Jóvoltodból szegényt. Jó szokásod szerint 
Sion falát támaszd fel; 

Hogy mint áldozatot, adjak ugy hálákat, 
Mely neked leginkább kell. 

Dicsőség Aty<Ínak stb. 

4:1* 
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CI~ Zs~ltáJ;. 

Uram! halld ineg szómat; fog~dd 'panaszomat, 
Adj helyt imádságomn~k. 

Orczád el ·ne fordítsd, haragodat enyhit~:;d; 

Halld meg szavát szalgádnak 
N apjaim elmult.ak, mint füst elfutottak, 

S csontjaim elszáradtak. 

Mint lekaszált zöld fű, s bánatba merült szű, 
Elherva,d. fájdalmában. 

Testemnek ereje, csontomna~. veleje 
Elszáradt kiáltásban. 

:Mint pelikán madár, . mely csak vad helyen jár, 
Bujdosom a pusztában. 

Mint az éj madara, rejtekben lappangva, 
Rettegés közt aggódom ; 

Mert sokan keresnek, fejemre esküsznek: 
Ezért kedvetlen voltom. 

Izét falatomnak érzem, mint hamunak: 
Könynyel elegy italom. 

De méltán ostorozsz haragodban; rnert rossz 
Éltemmel érdemlettem. 

Engem felemelé}, viszontag levetél: 
Mert ellened vétettem. 

}!int árnyék elmultam; mint fű elhervadtam, 
Buban töltöm életem. 

Te! ki örökké élsz, senkitől nem is félsz, 
Nézz kegyesen Sionra. 

Elromlott köfalát, rakd meg szép bástyáj át; 
Térítsd ismét útadra. 
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Mert most pusz_tasága, indítja rutsága 
Szolgáidatc sírásra. 

Akkor megrémülnék, tőled félni kezdnek 
Uram! m.inden nemzetek, 

Pogányok áldoznak, tieztességet . adnak 
Sionban· Felségednek. 

Látván könyörgését, megalázott szivét 
Hogy kedveled népednek. 

Ezek megiratnak, miért jóvoltodnak 
Hiveid hálát adnak. 

Mert meg nem utáltad,· de égből megláttad 
Siralmát foglyaidnak; 

Kik megsza.badulván, szent nevedet áldván, 
Sok népet hozzád vonznak. 

N agy irgalmu Isten! kinek vége mncsen, 
Kitől most büntettetem. 

Erőm jobb korában van fogyatkozásban, 
Megrövidült életem. 

Ha visszaszólitasz, engem ki most tartasz, 
Félbeszakad életem. 

A földet kezdetbe' teremtéd s a mennybe 
Csillagida~ felraktad: 

Ezek mind elmulnak, az idők nem ártnak 
Neked; mert nagy hatalmad. 

Szolgáid nem félnek, fiaik is élnek 
Bátorságban alattad. 

Dicsőség Atyának stb. 
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C XXIX. Zsoltár. 

Sok háborúságban, szivem nagy bánatban, 
Elmerül siralmában; 

Kiált szent nevedhez; kér, ereszd iüledhez 
Könyörgését bujában. 

Hallgass kérésemre, nyisd füled igémre : 
N e kiáltsak h iá ban. 

Ha gonoszságinkat, sok álnokságinkat 
Érdem szerint hiintetéd: 

Nincs oly, ki eltűrje haragodat, s nyerje 
Üdvösségét előtted; 

De a bűnöst hozzád, hogy könnyebben vonnád, 
Biztatja. igéreted. 

Azért benned biztam; mert te vagy oltalmam 
Uram! nagy jóvoltodból. 

Én szabadulásom, bőséges váltságom 
Te vagy ördög torkából. 

Izraelt vétkéből: rut hűtlenségéből 
Te mentéd ki fogságból. 

Dicsőség Atyának stb. 

CXLII. 
Hajtsd m~g füleidet, kérem Fölségedet; 

Halld meg könyörgéMemet. 
Kemény ítéletre, ne vidd nagy veszélyre 

Szegény bűnös fejemet. 
Mert nincs senki oly szent, kit bűnnel be nem kent 

Gyarlóság, s meg nem ejtett. 

Látod, ellenségem földre sujtott engem; 
Szomjuhozza véremet. 
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Sötét b~rl~~gokb_a, mint el~vent sirba 
Szodtottak engemet. 

· Csak régi jóvoltod; atyáinkhoz irgalmad . 
Bátorítja szivemet. 

Kiterjesztett kezem, elszáradott SZIVem 
Mennyei harmatot kér. 

Ha.lld meg kiáltását, oltsd meg szomjuságát, 
Mert nincs· már testemben vér. 

· Mintegy száraz kutban, kietlen harlangba.n, 
Irgalmat csak tőled kér. 

U ram! irgalmadat, mutasd jóvoltodat' 
· Benned bízó szolgádhoz. 

Igazgasd utamat, minden szándékomat 
Téritsd akaratodhoz. 

:Qiztass Szentlelkeddel, vezesd kegyelmeddel · 
Lelkem' iga.zuláshoz. · 

. . 
Bizom jóvoltodhoz, nyavalyámból kihozsz; 

Bűnökből kitisztulok. 
Rontsd meg kem~ny szivét, ellenségilli tőrét, 

Kik miatt én bút vallok. · 
N oh a bűnös vagyok, csak hozzád fordulok. 

U ram neked szolgálok. 

Dicsőség Atyának stb. 

Meg ne emlékezzél, U1·am! 1'étkeinkröl, se a 
mi atyá~"nk vétkeiriJl; és bosszut ne állj rajtunk 
bílneinkért. 
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Az anyaszentegyház litániáiról. 

A litánia görög szó. Magyarul: aláz~tos és szívből való könyör
géRt jelent.. És mivel efféle könyörgések'főkép a procesRzióban Rzok
tak lenni: sz. Gergely (lib. 11. Regestri cap. 2.) a processziót is litá
niának nevezi. Mi kÖzönséges szokásból csak azt a könyörgést 
szoktuk litániának nevezni, melyben a· hívek kö'zösen nagy buzgó
sággal Istent, és Ő utána á szenteket,. mint .értünk esedező szolga
társakat, segítségül hivJák Ugyanis elejétől fogv~ szokása volt a 
hivek gyiilekezeteÍnek, hogy na_gy szükségökben közös im4dságokat 
és processziókat rende}nének, mélyeket az lsten meg szokott· hallgatni. 
(.Tosue. 6, 4. Krón. L 13, 5. Krón. IL 20, 21. Mát. 21, 3J 

Theodosius csásll!áiTol· 'irja· 'Ruffinus (lib. 2. 'cap. 33J,-·hogy mikor 
Eugeniussal meg akara víni, bőjtöléssel, imádsággal készüle a harcz
hoz. A papokkal sz. helyeket járván, a mártirok koporsója előtt 

vezeklő ruházatban feküvén, a szentek könyörgése által kér vala 
lstentől segítséget. 

Második Theodosius császár is, illikor i'szonyú nagy eső~ sza
kadnának, az egyházi emberekkel processzióban litániát mondva, 
tiszta időt és bőségee.'·gabonát nyere Istentől; ugymond Niceforus 
(lib. 14. cap. 3.). 

Sz. Vazul az ariánu~ok szantegyházát el akarván. foglalni, litá
niákat énekelvén, a templomhoz méne, és mindjárt csudálatosképen 
emberi erő nélküLmegnyilék az egyház (ugymond Arnphilorhiu8 in 
V1'ta D. Basilii. Zonaras, tomo 3J 

Proklus, konstantinápolyi pátriárka, ugyanezen ifjabbik Theo
dosiussal a litániák által megszab~dítá Konste.ntinápelyt iszonyu 
haláltól és a földindulástól, ugymond Niceforus (lib. 14. cap. 46.). 

Sz. Gergely papa. hasonló döghalált6l· litáu~ákkal szabaditá meg 
Rómát, a rnint irja, Turol)~nsis. (lib.- ·10.- H1'stor. ini_t1'oJ, Sigonius 
(lib. 1. de Regno Italiae) stb. 

És mikor Galliában sok kárt tett volna a földinduláR, Marnertus 
rendelé, hogy Urunk mennybemenetelének ihmepe előt.t mindnyájan 
a hivek proceflsziót járván, litániákat. énekelnének. 
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Angliában (ugymond Beda lib. 1. Hist. cap. 25J sz. Ágoston 
püspök litániák által rontá el a bálványokat; mert zászló gyanánt 
elől egy ezüst keresztet és a mi Ü dvözitőnk képét vivén, litániákat 
énekle azoknak üd vösségökért, kikhez megyen vala. 

Justiniánus császár pedig törvényt szaba arról, hogy litániákat 
processziójárással a község püspök nélkül ne szabna; hanem a püs
pökkel együtt, elől vivén a sz. keresztet, processziót járna és litá
niákat énekelne (mint megtetszik Novell. 128. cap. 31. 32J. Szent 
Gergely pápa pedig irja (lib. 11. Epist. 2J, mint szaktak a régi 
keresztények processziót járni és litániákat énekelni. Egy seregben, 
ugymond, a papok, a másikban a férfiszerzetesek, harmadikban az 
apáczák, negyedikben a házas emberek valának stb. 

Evagrius, régi fő tudós ember (lib. 4. cap. 26.), azt írja, hogy 
mikor Kozroes Antiokhiát megvette és elrontotta volna, és Apameá
hoz közelgetne: sz. Tamás apameabeli püspök, engesztelni akarván 
Isten haragját, processziót rendele, és a sz. keresztet előhozván, ezt 
processzióban szentegyház körül hordozá. Mely kereszt körül, ugy
mond Evagrius (ki jelen vala), nagy fényességet és tüzet láttunk 
mind az egész processzió idején; melyen jelenté lsten, hogy meg
szabaditaná a várost Kozroes hatalmától; mint meg is szabaditá 
csudálatosan. 

N em csak nyavalyájokban és szükségökben szoktak processziót 
Jarni és litániákat énekelni a keresztények, de örömükben is; ugy
mint mikor valamely szent tetemet bevittek valamely vár<i>sba; 
mint olvassuk, hogy Antiokhiába csudálatos szép processzióval vivék 
a sz. Meletzius tetemeit, sz. Ba bila mártir csontjait is; melyeket: 
mivelhogy közel ·érzi vala az ördög, meg nem felelhete J ulián csá
szárnak, valamig az ördög temploma mellől el nem vitetének. (Soso
menus lib. 3. cap. 10. Socrates lib. 3. 18. Theodoretus lib. 3. cap. 
11, alias 9: ·Hieronymus contra Vigilantium.) 

Bonfiniusban sokszor olvassuk, hogy a mi eleinkmind örömük
ben, mind nyavalyájokban processziót járván hálát adtak lstennek 
és ő tőle irgalmasságot kértek. Mikor Hunyadi János és László 
király Zsófiát megvivák Bolgárországban, a törököt megverék, és 

Pázmány: Imádságos Kó"nyv. 44 
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győzedelmesen visszajövének Budára, azt irja Bonfinius (Decad. 3. 
l1·b. 6): "Elejökbe mimnek vala a papok sz. öltözetben, előre vivén 
a sz. képeket, Krisztusnak és Magyaroszág védasszonyának, a boldog
ságos Szüznek dicséretére énekeket zengvén." 

A litániákról pedig, mint szokott dologról emlékezik Ado (anno 
452, et 396) Turi sz. Gergely (lib. 2. Hist. cap. 34) Avitus, (Sennonf' 
de Rogationibus.) Sidonius (lib. 7. epist. 1. lib. 5. epist. 14.) Vazul (epist. 
63.) Aszklepiades, (in 5. Synodo, act. 1.) Baronius, (in Martyrolog. 25. 
Aprilis.) Bellarminus, (tom. 2. lib. 2. de Missa, cap. 16.) Canisius, (tib. 5. 
Marial. cap. 30.) Durandi János (lib. 2. de Ritibus cap. 10.) Aszkle
piades azt írja, hogy mikor Konstantinápolyban nagy földindulás 
volna, és a város népe, noha hideg tél vala, mezőn laknék, sz. Proklus 
püspöknek megjelenté Isten, hogy a litániákhoz, melyeket mond vala, 
hozzá irná amaz angyali éneket : Sz. Isten, sz. erős Isten, sz. halha
tatlan Isten! Irgalmazz nekiink Ugyanezt irja azon helyen Quin
tziánus püspök. 

*Nyilvános isteni szolgálatkor, hacsak arra az egyházi főható

ságtól külön engedelem nincsen, csak három litániát szabad mondani: 
vagy a Mindenszentekről szólót, mely a legrégibb, vagy a Ur Jézus 
szentséges Nevéről valót, vagy a loretomit, azaz Boldogasszony litá
niáját. Imádságos könyvekben sokféle más litánia is szokott lenni; 
azokat szabad mondani, mikor az ember egymaga imádkozik, vagy 
akár többen is mondhatják templomban is, de nyilvános és közös 
isteni szolgálatkor tiltvák. (S. C. Jnd. 23. Apr. 1860.) 

I. 

ll i n d e n sz e n t ek li t á n i á j a. 
Sz. Agoston könyörgése a litánia előtt. 

Szent és szeplőtelen szüz Mária, Istennek sz. Anyja! 
méltóztassál én érettem könyörögni annak, a kinek 
templomává választattál. Szent Mihály, sz. Gábriel, 
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sz. Ráfael, angyalok, arkangyalok, patriarkák, próféták, 
apostolok, evangelisták, mártirok, konfesszorok, papok, 
egyháziak, barátok, szüzek és minden szentek karjai 
arra kényszeritlek titeket, a ki választott titeket, és a 
kinek szine látásában örvendeztek: könyörögjetek én 
érettem szegény bünösért, az Istennek. 

U ram! a patriarkák imádságai, a proféták érdemei, 
az apostolok könyörgései, a mártirok erőssége, a vallás
tevők hite, a szüzek tisztasága, a többi szentek kö
nyörgése által ad j töredelmes szivet, üzd ki belőlem 
a kevélységet. 

* * * 

U ram irgalmazz nekünk. 
Krisztus! kegyelmezz nekünk. 
U ram! irgalmazz nekünk. 
Krisztus! hallgass minket. 
Krisztus ! hallgass meg minket. 
Mei::mybeli Atya Isten! irgalmazz minekünk. 
Megváltó Fiu Isten! irgaln1azz minekünk. 
Szentlélek U r Isten! irgalmazz minekünk. 
Szentháromság egy Isten! irgalmazz minekünk. 
Szentséges Szüz Mária! könyörögj érettünk. 
Istennek sz. Anyja! könyörögj érettünk. 
Szüzeknek sz. szüze! könyörögj érettünk. 
Szent Mihály arkangyal. 
Szent Gábriel arkangyal, Könyörögj érettünk ! 
Szent Ráfael arkangyal, 
Mindnyájan sz. angyalok és arkangyalok, könyörögjetek 

érettünk! 
44* 
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Mindnyájan a dicsőűlt szentek lelkei, könyörögjetek 
érettünk! 

Keresztelő sz. J án os, könyörögj érettünk! 
Sz. JÓzsef, könyörögj érettünk! 
Mindnyájan sz. patriarkák és proféták, könyörögjetek 

érettünk! 
Szent Péter apostol, 
Szent Pál apostol, 
Szent András apostol, 
Szent Jakab apostol, 
Szent J án os a pos tol, 
Szent Tamás apostol, 
Szent Jakab apostol, 
Szent Fülöp Apostol, 
Szent Bertalan apostol, 
Szent Máté apostol, 
Szent Simon apostol, 
Szent Tádé apostol, 
Szent Mátyás apostol, 
Szent Barnabás apostol. 
Szent Lukács evangelista, 
Szent Márk evangelista, 

Könyörögj érettünk! 

Mindnyájan szent apostolok és evangelisták, könyörög
jetek érettünk! 

Mindnyájan Krisztusnak sz. tanitványai, könyörögjetek 
érettünk! 

Mindnyájan apró szentek, könyörögjetek érettünk! 
Szent István első n1ártir, 
Szent Lőrincz mártir, 
Sze nt V incze m~Írtir, 

Könyörögj érettünk! 
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Szent Fábián és Sebestyén mártirok, könyörögjetek 
érettünk! 

Sz en t J án os és Pál 
Szent Kozma és 

érettünk! 

mártirok, könyörögjetek érettünk! 
Demjén mártirok, könyörögjetek 

Szent Gyárfás és Protász mártirok, könyörögjetek 
érettünk! 

Mindnyájan sz. mártirok, könyörögjetek érettünk! 
Szent Sylvester pápa, ) 
Sz en t Gergel y pá pa, 
Szent 1}.-mbrus püspök, 
Szent Agoston püspök, 
Sze nt Jeromos konfesszor, 
Szent Miklós püspök, 
Szent Márton püspök, 
Szent István király, 
Szüz sz. Imre herczeg, 
Szent László király, 

~· Könyörögj érettünk! 

J 
Mindnyájan sz. püspökök és konfesszorok, könyörög-

jetek érettünk! 
Mindnyájan szent doktorok, könyörögjetek érettüHk! 
Szent Antal apátur, 
Szent Benedek apátur, 
Szent Bernárd apátur, 
Szent Domonkos, 
Szent Ferencz, 

Könyörögj érettünk! 

Mindnyájan szent papok és leviták, könyörögjetek 
érettünk! 

Mindnyájan szent szerzetesek és remeték, könyörög
jetek érettünk! 
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Szent ~ária Magdolna, 
Szent Agota, 
Szent Lucza, , 
Szent Agnes, 
Szent Cziczelle, 
Szent Katalin, 
Sze nt N eszte, 

1 Könyörögj érettünk! 

Mindnyájan sz. szüzek és özvegyek, könyörögjetek 
érettünk! 

Istennek minden szentei esedezzetek érettünk! 
Isten irgalmazz nekünk. U ram! kegyelmezz nekünk ! 
Isten irgalmazz nekünk, U ram! hallgass meg minket. 
Minden gonosztól, l 
Minden büntől, 
A te haragodtól, 
Hirtelen és véletlen haláltól, 
Az ördög csalárdságaitól, 
Haragtól, gyülölségtől és minden gonosz 

akarattó l, 
Fajtalan lélektől, 
Mennykőtől és égi háborutól, 
A földindulás ostorától, 
A döghalál, éhség és háborutól, 
Az örökhaláltól, 
Megtestesülésed sz. titka által, 
A te eljöveteled által, 
A te születésed által, 
A te keresztséged és sz. böjtölésed által, 
A te kereszted és kinszenvedésed által, 
A te halálod és temetésed által, 
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Szentséges feltán1adásod által, l 
Csodálatos mennybemeneteled által, . Ments meg Uram 

A vigasztaló Szeutiélek eljövetele által, J minket! 

Az itélet napján, 
Mi bünösök, kérünk téged, hallgass Jn eg minket! 
Hogy nekünk irgalmazz, 
Hogy bününket megbocsássad, 
Hogy minket az igaz penitencziatar

tásra vezérelj, 
Hogy a te anyaszentegyházadat őriz

zed és oltalmazzad, 
Hogy a római pápá t és az egy házi 

rendeket tökéletes életben meg
tartsad, 

Hogy az anyaszentegyház ellenségeit 
megalázzad, 

Hogy a keresztény királyoknak és feje
delmeknek békességet és egyességet 
engedj, 

Hogy az egész kereszténységet békes
ségben és egyességben tartsad, 

Hogy mi magunkat sz. szolgálatodban 
megerősits és megtarts, 

Hogy elménket mennyei kivánságokra 
felinditsad, 

Hogy minden velünk jótevőknek örök
kévaló javaidat ftdjad, 

Hogy magunk, felebarátaink, atyánk
fiai és a velünk jótevők lelkeit az 
örök kárhozattól megmentsed, 
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Hogy a földnek bő gyümölcsét adjad 
és megtartsad, 

Hogy a megholt hiveknek örök ny u go- Kérünk téged, hall-
dalrnat engedj, gass meg minket! 

Hogy minket meghallgatni méltóztas
sál, Isten Fia, 

Isten báránya, ki elveszed e világ büneit, kegyelmezz 
minekünk! 

Isten báránya, ki elveszed e világ büneit, h~llgass 
meg minket! 

Isten báránya, ki elveszed e világ büneit, irgalmazz 
minekünk! 

Krisztus! hallgass minket. 
Krisztus! hallgass meg minket. 
U ram! irgalmazz nekünk! 
Krisztus! kegyelmezz nekünk. 
U ram! irgalmazz· nekünk. 

Miatyánk stb. 

LXIX. Zsoltár. 

Vigyázz Isten! az én szabaditásomra siess Uram! 
az én segitségemre! 

Szégyenüljenek meg, és rettenjenek meg, a kik az 
én lelkemet keresik. 

Térjenek hátra, és megszégyenüljenek, a kik nekem 
gonoszt akarnak. 

Mindjárt visszatérjenek pironkodván, a kik engem 
csúfolnak. 

Vigadjanak és örvendezzenek te benned mindenek, 
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valakik téged keresnek! és szüntelen mondják, a kik a 
te ü q vösségedet keresik: felmagasztaltassék az U r! 

En pedig szükölködő és szegény vagyok; Isten! 
segélj engem. · 

Te vagy az én segitségern és szabaditó1n; Uran1! 
ne késsél. 

Dicsőség Atyának és Fiunak és Szelitlélek Istennek. 
Miképen vala kezdetben, 1nost és 1nindenkor, és 

örökön örökké. Amen. 
V. ~zabaditsd meg a te szolgáidat. 
l! En Istenem! a benned bizókat. 
V. Légy nekünk U ram! erősségnek torny a. 
1: Ellenségünk szine előtt. 
V. ~en1mi erőt ne vegyen az ellenség rajtunk. 
l!: Es a hamisságnak fia ne árthasson nekünk. 
V. Uram! ne a mi vétkünk. szerint cselekedjél 

v P l ünk. 
' h: Ainokságunk szerint ne fizess nekünk. 

V. Könyörögjünk a rÓinai p:ípáért. 
P. Az U r oltalmazza n1eg őt, éltesse, boldoggá 

tPgye őt a földön, és ne adja öt ellenségeinek k~zébe. 
V. Könyörögjünk a velünk jót tettekért. 
f: Fizess meg U ram! a te sz. nevedért Ini n den 

velünk jót tevőknek, örök boldogsággal. 
V. ~önyörögjünk a megholt hivekért. 
1; Orök nyugodalmat adj nekik Uram! és az örök 

világosság fényeskedjék nekik. 
V. Nyugodjanak békeség ben. 
l~ Amen. 
V. Könyörögjünk a távollevö atyánkfiaiért. 

Pázmány: Imádságos Könyv. 45 
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1: Szabaditsd meg a te szolgáidat: én Istenem! a 
te benned bizókat. 

V. l,Jram! küldj segitséget nekik a te szent helyedtőL 
1: Es Sionból oltalmazzad őket. 
V. V ram; hallgasd meg könyörgésemet. 
~R Es az én kiáltásom jusson elődbe. 

Könyörögjünk. 
U r Isten! kinek tulajdona mindenkor az irgahnazás 

és kegyelmezés; fogadd el könyörgéseinket! hogy min
ket és minden szolgáidat, kiket a bünnek hl.nczai meg
kötöztek, a te kegyességednek irgalmassága kegyelme
sen megoldozza. 

Hallgasd meg, kérünk U ram! a te előtted megalá
zottak könyörgését, és a vallástevők büneit bocsásd 
meg; hogy a bünnek bocsánatával egyetemben, kegyel
mesen békeséget is enged j nekünk. 

Mutasd meg U r-am! nekünk irgalmasan a te meg
mondhatatlan kegyelmességedet, hogy minket mincl 
vétkünkből kitisztits, mind a büntetésektöl, Inelyeket 
ezekkel érdemlettünk, kiszabaclits. 

U r Isten! ki a bünnel megbántódol, a peniten
cziával megengeszteltetel, hallel Ineg kegyelmesen a te 
néped könyörgését, és a te haragodnak ostorit, melyeket 
büneinkkel érdemlettünk, távoztasd el. 

Örök mindenható Isten! könyörülj a te szolgádon, 
a mi N. pápánkon, és igazgasd őt kegyelmességed 
szerint az örök boldogságnak utjára: hogy a te ajándé
kodból azt kivánja, a mi kedves előtted, és azt teljes 
szivvel beteljesitse. 
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U r Isten! kitől vannak a szent kivánságok, igaz 
tanácsok és tökéletes cselekedetek; add a te szolgáid
nak azt a békeséget, melyet e világ nem adhat; hogy 
szivünket parancsolataidban foglaljuk, és ellenségünk 
félehnétől megmenekedvén, a te oltalmad alatt csendes
ségb~n éljünk. 

Egesd U ram! a Szeutiélek tüzével vesénket és szi
vünket; hogy neked tiszta testtel szolgáljunk, és tiszta 
szivvel kedveskedjünk. 

Minden hiveknek teremtő és megváltó Istene! a te 
szolgáid és szolgálóid lelkeinek bocsásd meg minden 
vétköket; hogy a bocsánatot, melyet mindenkor kiván
tak, ajtatos könyörgés által megnyerjék. 

Kériink téged U r Isten! hogy cselekedeteinket 
ébresztő malasztodclal megelőzzed, segítő malasztoddal 
kisérjed: hogy minden imádságunk és cselekedetünk te 
tőled kezdessék. és te általad vitessék végbe. 

Örök mindenható Isten! ki az eleveneken és holta
kon uralkodol, és irgalmazasz mindeneknek, kiket hit 
és cselekedet által tieidnek ismersz; tégedet alázatosan 
kérünk, hogy a kikért előtted könyörögni akarunk, kik 
vagy még e világi testben tartózkodnak, vagy testből 
kimul ván, a más világra jutottak, minden szeuteidnek 
esedezése által, kegyes irgalmasságodból, minclen bü
nöknek bocsánatát nyerjék. A te szent Fiad, a mi 
U runk Jézus Krisztus által, ki te veled és a Szeutiélek 
Istennel egyetemben él és uralkodik örökön örökké. 
Amen. 

V. lJ ram! hallgasd meg könyörgésemet. 
l! Es az én kiáltásom jusson elődbe. 
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V. Hallgasson meg minket a 1nindenható irgal
mas Isten. 

l!: .1\_men. 
' V. Es a hivek lelkei, Isten irgaln1asságából béke-

ségben nyugodjanak. 
1: Amen. 

*Könyörgés minden szökségesért. 

Örök mindenható Atya Isten! tekints irgalmas 
szeJoeiddel mi reánk, kikért a te egyetlenegy fiat!, a nli 
U runk J é z us Krisztus e világra jött, és drágalátos sze nt 
vérét a keresztfának oltárán kiontotta. A te nagy irgal
masságodat alázatosan kérjük, hogy büneinkkel érdem
lett ostoraidat távoztasd el tőlünk; a jelenvaló és reánk 
következő veszedehneket, hadakozásokat, éhséget és 
döghalált vedd el rólunk. 

Világositsad és ri:tinden jóban erösitsed az egyházi 
s világi gondviselöket, hogy a te sz. nevednek tisztessé
gére s lelkünknek üdvösségére istenesen vezéreljenek 
minket, és az ö vigyázásuk által a közönséges ke
rPsztény anyaszentegyház gyarapodjék mindenütt és 
terjedjen. Gerjeszd föl U raJn~ bennünk a te szerelm('d
nek tüzét, hogy éhezzük és szmnjuhozzuk a te igazsá
godat; és a világon mint engedelmes fiaid neked 
szolgáljunk, a más világon dicsöségednek örökségében 
részesüljünk. 

Könyörgünk a te megfoghatlan kegyességedhez, a 
hittöl szakadott és egyéb halálos bünbe esett atyánk
fiai üdvösségéért, a megnyomorodott rabokért, bete-
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gekért, halálos betegségben vonaglókért, és egyéb kese
redettekért, árvákért, özvegyekért, a velünk jóltevőkért 
és ellenséginkért, a világból kimult hivekért és minden
nemü szükségünkért. Segits,· őrizz, oltalmazz, és minden 
jóra igaz g ass U ram! minket: hogy téged e földön a 
hitnek egyességében, holtunk után az örök boldogság 
nyugodalmában örökké dicsérhessünk. 

Mind ezeket engedd meg, Atya mindenható Ur 
Isten! a te szerehnes sz. Fiadnak, a mi Inegváltó Jézus 
Krisztusunknak érdemeiért; ki te veled és a Szent
lélekkel egyeteinben él és uralkodik örökön örökké. 
Amen. 

A megdicsőült szentek segítségeért könyörgések. 

Örök mindenl1ató Isten! hallgasd meg könyörgé
sünket, és adjad, hogy a mi Ü dvözitőnk sz. Anyjának, 
az apostolok, n1ártirok, konfesszorok, szüzek és minden 
vál~sztottak könyörgése, minket szüntelen vigasztaljon; 
hogy a kikről ünnepelve megemlékezünk, segitségök
ben is részesüljünk. A te. sz. Fiad, mi Urunk Jézus 
Krisztus által, ki te veled, és a Szeutiélek Istennel 
egyeten1ben él és uralkodik örökön örökké. Amen. 

Kérünk téged U r Isten! őrizz In eg Ininket minden 
testi, lelki veszedelemtől; és a boldogságos szeplőtelen 
szüz Mária, Istennek sz. Anyja, sz. Péter és sz. Pál, és 
a több sú~ntek könyörgése által adj egészséget és béke
séget n~künk: hogy elrontván a tévelygéseket, minden 
hcíbornsággal egyeten1ben, a te anyaszentegyházad bá
torságos szabadsággal szolgáljon te neked. 
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Tekintsd meg mindenható U r Isten! a mi gyarló
ságunkat, kik a gonoszság terhétől lenyomattunk; és a 
te dicsőséges szenteid könyörgése oltalmazzon meg 
minket. 

U r Isten! ki minket a te szenteid tiszteletével vi
gasztalsz, engedd kegyelmesen, hogy a kiket segitségül 
hivunk, azoknak oltalmáról örvendezzünk, és az ő kö
nyörgésök által a te szeretetedben megerősittessünk. 

Engedd, kérünk téged mindenható U r Isten! hogy 
a te szenteid könyörgése által minden veszedelemtől 
megszabaduljunk testünkben, és a gonosz kivánságok
tól kitisztuljunk lelkünkben. 

Kérjük U ram! Felségedet, hogy a te szeuteidnek 
becsületes könyörgése Ininket megőrizzen, és te elötted 
kedvesekké tegyen. Engedd kegyesen, hogy a kiknek 
dicsőségében örvendezünk, érdemökkel segittessünk, 
példájokkal tanittassunk, és az örök boldogságnak 
nyugodalmába bevitessünk. 

Hallgasd In eg U ram! könyörgéseinket, me l y eket a 
te szenteid emlékezetével elődbe viszünk, hogy a kik 
te előtted kedvesek voltak, azoknak imádságával segit
tessünk. 

Engeszteltessél meg U ram! alázatos könyörgésünk
kel, és a te szenteid in1ádsága által oltalmazz minket 
minden veszedelemtől. 

Engedd, mindenható U r Isten! hogy a te szeuteid
nek érettünk való esedezése öregbitse ájtatosságunkat 
és egészségünket. 

U r Isten! kérünk téged, hallgasd meg könyörgé
seinket, melyeket a te szenteid emlékezeteivel bemuta-
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tunk, és azoknak, kik neked kedvesen szolgáltak, ér
deme által minden büneinkből szabadíts meg minket 
a te sz. Fiad, a mi U runk Jézus Krisztusnak érdeme 
által. Amen. 

Az Angyalok segitségeért. 
Irgalmas és mindenható Isten! ki minket angyal

őrzéssei megerősitél, adjad kegyelmesen, hogy ezeknek 
őrizete alatt félelem nélkül élvén, minden gonosz gon
golatoktól megszabadittassunk lelkünkben, és minden 
háboruságokból kimenekedjünk testünkben. 

U r Isten! ki az angyalok és eniberek tisztét csodá
latos renddel igazgatod, engedd irgalmasan, hogy a kik 
te előtted mennyekben szüntelen szolgálnak, ugyanazok 
által őriztessék életünk e földön. 

A. te boldog szent Mihály arkangyalodról örvende
tesen emlékezvén, aláza tos an kérünk téged U r Isten! 
hogy amit tulajdon érdemünk szerint nem érdemlünk, 
az. ő .. könyörgése által megnyerhessük. 

Orök mindenható Atya Isten! ki a te szent Fiad
nak testesülését, Gábriel angyalnak követsége ~Ital 
megjelentéd Boldog-Asszonynak; ugyanezen te angya
lod által vigasztalj és bátoríts minket életünkben, és 
halálunk Ór~íján; add, hogy örvendezve hallhassuk, hogy 
hevítetünk az örök boldogságba. 

Ur Isten! ki minden nyavalyákból kimentéd az 
ifju és vén Tobiást Rafael angyal által; adjad, kérünk 
téged, hogy azon angyalnak könyörgése általini is min
den testi és lelki veszedelemtől megőriztessünk A. te sz. 
Fiadnak, ami Megváltónknak sz. halála által. Amen. 
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Az apostolok napján. 
' Aidott légy U ram! minden jóknak fogyhatatlan 

kutfeje, ki a sz. apostolokat, a te sz. Fiadnak első szü
lötteit, az evangeliomnak első tanitóit, az anyaszent
egyháznak erős oszlopait és fundamentomait minden 
szenteknél becsület~sb hivatalra választád; hogy az ő 
üdvösséges tanitásuk és csodálatos cselekedeteik által, 
széles e világnak minden szegleteire kiterjesztenék sz. 
neved ismeretét. Kérem Felségedet, hogy a kiket az 
apostolok által az igaz tudománynak győzhetetlen kő
szálán épittettél, és az anyaszentegyháznak egy értelmü 
házába gyüjtöttél, az apostoli tudománynak igazságá
ban végig megmaradjanak, és az ő tökéletes életök 
nyomdokaiból cselekedetökkel ki ne térjenek. A te 
sz. Fiadnak, stb. Amen. 

Könyörögj érettünk, sze nt N., Istennek dicsőséges 
apostola és mártirja, hogy az igaz apostoli tudomány
tól, idegen és hamis vallások szele által el ne ragadtas
sunk. Oh Istennek szerelmes szolgája! ki tanitásoddal 
plántálád, véreddel öntözéd az anyaszentegyházat, ki 
világ végén itélője leszesz e világnak,. légy most és ha-
l l l l l • l l l l ' l t tl B , l l "tt A a mn oraJan szoszo om az ar a an arany e o . men. 

A mártirok napján. 
Dicsérlek téged és magasztallak én Istenein! ki a 

gyarló testben viaskodó szolgáidat ugy megerősitéd, 
hogy sern a világ hizelkedése, sem kegyetlenek fenye
getése, sem a hóhérok kinzása, sem a fájdalomnak nagy 
volta, sem egyéb tererntmény el nem szakaszthatta 
őket szerelmedtől. 
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Te Uram! ki gyarlóságunknak erőssége vagy, ked
ves szolgádnak, szent N. mártirnak könyörgése által 
bátoritsad a mi szivünket, erősitsed gyarlóságunkat; 
hogy· a te szolgálatodért minden háboruságot, minden 
kint, és ha szükséges, a halált is meggyőzzük; és Ü d vözi
tőnk példáját követvén, a nekünk készittetett poharat 
bátorságosan várjuk. 

Ur Isten; ki a sz. mártirokat kinjokban bátori
tottad és állhatatossá tetted, adjad, hogy mi is az () 
példájokbó( megerősödjünk és a te szerelmedért e vi
lágnak javait megutáljuk és üldözéseit ne rettegjük. 
A te szent Fiadnak, a mi Megváltónknak szent halála 
által. Amen. 

Oh áldott szent N. mártir! kinek jó példákkal tün
döklő élete kedves és drága volt Isten elött, mivelhogy 
az erős kősziklán épittetvén, mind halálig győzelmesen 
viv ál az igazságért; és mint a jó arany, a szenvedésnek 
tüze által1negtisztittattál: nyerj a mi gyarlóságunknak 
oly állhatatosságot Istentől, hogy az igazságért minde
neket csendes türéssel szenvedjünk; a büntől inkább 
rettegj ünk, hogysem a fegyvertől; testünknek semmiben 
ne kedvezzünk az Isten törvénye ellen; az istei1i-szol
gálatért senki haragjától és fenyegetésétől ne retteg
j ünk, hanem az igazságért vérünket is örömest kiontsuk. 
Ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. 

:lonfesszorok napján. 
U ram Jézus Krisztus! ki a te szeuteidnek dicsősége 

vagy, hála neked, hogy a te hiveidnek ennyi sz. példát 
és ennyi égő fáklyát hagy ál; hogy a te házadban 

Pázmány: Imádságos Künyv. 46 
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lakozók tudják, mint kelljen ösvényeiden igazgatni já
rásukat, hiv szolgáidnak tanitásaival és életeivel meg
világosittatván. A több választottak között pedig, sz. 
N -t is nagy szentségre emeléd, hogy jó példájával soka
kat te hozzád hivjon. Könyörgök Felségednek, hogy 
ezen sz. N. imádsága által, adj mind holtig igaz vallást 
lelkemben; melyet nem csak szájammal, de életemmel 
is megmutassak a te nevednek dicséretére. A te sz. 
konfesszoraidnak könyörgése által segits meg minket 
U r Isten! hogy a mire elégtelen a mi fogyatkozásunk, 
azoknak könyörgése által megnyerhessük, kik te neked 
ked vese n szolgáltak. 

Oh mennyországnak fényes csillaga, sz. N.! Szent
léleknek eleven temploma, tökéletes életnek fényes 
tüköre, Isten házának gyümölcsös olajfája, kinek emlé
kezete áldásban vagyon minálunk; tekints Ini reánk e 
háborus tengeren evezőkre, és könyörgésed által vilá
gosits meg minket sz. életeddel, erősits példáddal, vi
gasztalj Istentől nyert ajándékokkal, és oltalmazz Isten 
előtt való kedves szószólásoddal; hogy a te életednek 
folyását követvén, boldogságodban részesülhessünk. A 
mi U runk Jézus Krisztus által. Amen. 

A szAzek napján. 

Irgalmas Isten! ki a te hatalmasságodnak egyéb 
csodálatos cselekedetei között, a gyarlóbb és gyöngébb 
nőnemben is megmutattad erődet; és nem csak a pogá
nyok fegyvere ellen, gyakran vérök hullása által győ
·zedelmessé tetted őket; de a testnek és világnak bizei-
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kedő incselkedései ellen Is ugy felfegyverezted, 
hogy az ő testöknek ép virágát, a szüz tisztaságot, 
gyönyörüséges illa tu áldozat gyanánt, te elődbe vigyék: 
kérjük sz. Felségedet a szüz sz. N. asszony könyörgése 
által, oltalmazz meg minket e világi gyönyörüségnek 
és tisztátalan életnek minden fertelmességétől; hogy 
megutálván, a nli Felségednek nem kedves, csak a te 
szent törvényed gyönyörüséges igájának hordozásában 
örvendezzünk. Ki élsz és uralkodol örökön örökké. 
Amen. 

Te pedig oh tiszta sz. szüz! ki a te testedet élő 
templomul Istennek szentelted és a testben angyali 
életet viseltél; a világ gyönyörüségét, szépségét, pom
páját, gazdagságát megutálván, Krisztusnak jegyese 
lettél, magadat és szüzességedet neki szenteléd, az ő ~l
jövetelét égő lámpással vártad, és mint okos szüz, az 
isteni szeretetnek és irgalmasságnak olajával bővel
kedtél: tekints mi reánk a te jegyesednek gyönyörüsé
ges menyegzőjéb61, a mennyei boldogságból; és mivel
hogy a bárányt követed, valahová megyen, nyerj oly 
malasztot nekünk tőle, mely minden gonosz kivánság
tól, fertelmes indulatoktól, ocsmány beszédektől meg
oltalmazzon minket, megzabolázza testünket és a lélek 
birodalma alá vesse; megtisztitsa szivünket, e !távoztas
son minden gonoszra vivő okot, és a mi testünk 
gyarlóságát ugy Inegerősitse, hogy minden testi fertel
mességet meggyőzhessünk A mi urunk Jézus Krisztus 
által Amen. 
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Litánia J é z us nevéről.*) 
Szent Bernát szava Jézus nevérőt: 

)._Vagy orvosságod vagyon, oh én lelkp,rn! a Jézzts 
neveben elrejtt'e, mely rninden lelki betegse'gtől rnegoltal
nutz. Azért mindenkor kebeledben, kezedben, szivedben 
legyen ez a név. 
U ram! irgalmazz nekünk. 
Krisztus! kegyelmezz nekünk. 
U ram! irgalmazz nekünk. 
Jézus! hallgass minket. 
Jézus! hallgass meg minket. 
Mennybeli Atya Isten.! irgalmazz minekünk. 
Megváltó Fiu Isten! irgalmazz minekünk. 
Szentlélek U r Isten! irgalmazz minekünk. 
Szent Háromság egy Isten! irgalmazz minekünk. 

az élő Istennek· Fia, l 
00 az Atya Istennek tündöklete, 
:= az örök világosság fénye, 
~: a dicsőség királya, . ' . 
~ az 1gazsag napJa, 

szüz Máriának fia, 
Legkedvesebb Jézus, 
Csodálandó Jézus, 
Jézus, erős Isten, 
Jézus, az örökkévalóság atyja, 
Jézus, az örök tanács angyala, 

'· Irgalmazz 
minekünk! 

J 

*) Jegyzet: Hely benhagyva a sz. szertartások bizottsága ál tal 
1862. augusztus 12. 300 sz. bucsunaponkint egyszer. XIII. Leo 1886. 
január 16. 
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Leghatalmasabb Jézus, 
Legtürelmese b b Jézus, 
Legengedelmeseb b Jézus, 
Szelid és alázatos szivü Jézus, 

w. 

( a szüzesség kedvelője, 
a mi kedvelőnk, 
a békesség Istene, 
az élet szerzője, 
az erények példánya, 
lelkünk buzgó védje, 
ami Istenünk, 
a mi menedékünk, 
a szegények atyja, 
a hivek kincse, 
jó pás~tor, 

::::: , igaz világosság, 
N " örök bölcseség, 

'Q.) véghetetlen jóság, 
~ a mi utmutatónk és életünk, 

angyalok öröme, 
patriárkák királya, 
próféták sugalmazója, 
apostolok bölcsesége, 
evangelisták tanitója, 
mártirok erőssége, 
hitvallók világossága, 
sziizeknek tisztasága, 
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Irgalmazz 
" l 

minekünk! 

t minden szenteknek koronája, J 
Isten! irgalmazz nekünk. Uram! kegyelmezz nekünk. 
Isten! irgalmazz nekünk. U ram! hallgass meg minket. 
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Minden gonosztól, ments meg minket Jézus! 
Minden büntől, l 
A te haragodtól, _ 
Az ördögnek incselkedéseitől, 
A fajtalanság szellemétől, 
Az örök haláltól, 
Szent sugallásaid megvetésétől, 
Megtestesülésed sz. titka által, 
Születésed által, 
Szent gyermekséged által, 
Legszentebb életed által, 
Fáradozásaid által, 
Halálgyötrelmed és kinszenvedésed 

által, 
Kereszted és elhagyatottságod által, 
Bágyadtságaid által, 
Halálod és eltemettetésed által, 
Feltámadásod által, 
Menny bemeneteled által, 
Örömeid által, 
Dicsőséged által, J 

Ments meg 
minket Jézus! 

Isten báránya, ki elveszed e világ büneit, kegyelmezz 
nekünk Jézus! 

Isten báránya, ki elveszed e világ büneit, hallgass meg 
minket Jézus! 

Isten báránya, ki elveszed e világ büneit, irgalmazz 
minékünk Jézus! 
Jézus! hallgass minket. 
Jézus! hallgass meg minket. 
U ram! irgalmazz nekünk. 



Krisztus ! kegyelmezz nekünk. 
U ram! irgalmazz nekünk. 
Miatyánk stb. 

ll ö n y ö r ö g j ü n k. 
Uram Jézus Krisztus! te mondottad: "kérjetek és 

megadatik nektek; keressetek és találtok; zörgessetek 
és megnyittatik nektek;" gyulaszd föl, kérünk, isteni 
szereteted tüzét mi bennünk, hogy Téged teljes szivből 
szóval és tettel szeressünk és a Te dicsőitésedben soha 
meg ne szünjünk. 

Add, U ram, hogy a Te sz. nevedet mindenkor egy
aránt féljük és szeressük; mert ápoló gondviselésedet 
soha sem vonod meg azoktól, kiket szeretetedben meg
erősitettéL Ki élsz és uralkodol mindörökön örökké. 
Amen. 

Egyéb könyörgések. 
Y. Dicsérd az U ra t én lelkem. 

' 1: Es minden tagjaim áldjátok az ő sz. nevét. 
V. Legyen áldott az Urnak neve. 
P: Most és mindörökké. 
V. A mi segitségünk legyen az U r nev é ben. 
l!: Ki a mennyet és földet teremtette. 
V. TJram! hallgasd meg könyörgésemet. 
1: Es az én kiáltásom jusson elődbe. 

ll ö n y ö r ö g j ö n k. 
Örök mindenható Ur Isten! vezéreljed a m1 Igye

kezetünket kedved és jó akaratod szerint, hogy a te 
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szerelmes sz. Fiad neve által méltók lehessünk szolgá
latodra, és jó cselekedetekkel való bővelkedésre. 

Hatalmasságnak és minden jónak Istene! kinek 
hatalmában vagyon minden jó, oltsd be s.Úvünkbe a te 
sz. nevednek szerelmét, és öregbitsd bennünk a te szol
gálatodat, hogy a mi jó bennünk vagyon, te álta
lad gyarapodjék, és az ájtatosságnak gyakorlásával 
őriztessék. 

A te anyaszentegyházadat Uram! szünetlen tiszto
gassa és gyámolitsa a te irgalmasságod, és mivel nálad 
nélkül állhatatosan meg nem maradhat, atyai gondvi
seléseddel szüntelen igazgattassék. 

U r Isten! ki a te sz. Fiadnak, a mi U runk Jézus 
Krisztusnak dicsőséges sz. nevét hiveid szivében ily 
szerelmessé és gyönyörüségessé, a gonosz lelkeknek 
pedig ily iszonyuvá és rettenetessé tetted: engedd 
kegyelmesen, hogy valakik ezt a Jézus nevét ájtatosan 
tisztélik e földön, vigasztalásaidnak édességét megkós
tolván életökben, kimulásuk után végtelen boldog
ságnak vigasságára jussanak, ugyanazon a mi U runk 
Jézus Krisztusnak érdemeért, ki az Atyával és Szent
lélekkel egyetemben él és uralkodik örökön örökké. 
Amen. 

V. l) ram! hallgasd meg könyörgésemet. 
F. F;s az én kiáltásom jusson elődbe. 
lZ Aidjuk mindnyájan az U ra t. 
1: ~álát adjunk ő sz. Felségének. 
V. Es a hivek lelkei, Isten irgalmasságából békes

ségben nyugodjanak. 
1: Amen. 
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Sz. Bernárd könyörgése. 
Oh áldott Jézus! oh kegyes Jézus! oh gyönyörüsé

ges Jézus! oh Jézus, Boldogasszonynak sz. Fia! ki 
teljes vagy irgalmassággal és kegyességgel! oh én édes 
Jézusom! a te nagy irgalmasságod szerint irgalmazz 
nekem. 

Oh kegyelmes Jézus! kérlek téged ama drága 
sz. véredért, melyet a bünösökért ki ontál; mosd el min
den büneimet, légy irgalmas nekem szegény méltatlan 
bünösnek, ki a te sz. nevedet segitségül hivom. 

Oh Jézus! gyönyörüséges név, oh Jézus! erősitő 
név. U gy a nis, micsoda a J é z us, ha nem üd vözitő? Azért 
J é z us! a te sz. nevedért légy nekem Jézusom, és üd v ö
zi ts engem; ne szenvedd, hogy elkárhozzam, kit sem
miből teremtéL 

Oh Jézus! el ne veszitsen engem az én gonoszsá
gom, kit a te mindenható jóvoltod teremtett. Oh édes 
Jézus! ismerd meg bennem, a mi tied, és töröld el az 
idegen ábrázatot belőlem. 

Oh kegyelmes Jézus, könyörülj rajtam, mig az 
irgalmasságnak helye vagyon, és el ne kárhoztass en
gem az itéletnek idején. Mi haszon, U ram! az én éle
temben, ha az örök kárhozatra vettetem? Nem a 
holtak dicsérnek téged, sem azok, kik pokolra vettettek. 

Oh szerelmes Jézus! Oh én kivánságom, Jézus! 
oh szelid Jézus! oh Jézus, Jézus, Jézus! engedd, hogy 
én a te választottaid közé számláltassam. 

Oh Jézus! te benned hivőknek üdvössége; oh 
Jézus! hozzád folyamodóknak vigasztalása; oh Jézus! 

Pázm(íny: Imádságos Kó"nyv. 47 
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minden büneinknek bocsánatja; oh Jézus! szüz Máriá
nak sz. Fia, öntsd belém a te malasztodat, bölcsesége
det, szeretetedet, tisztaságoda t, alázatosságodat: hogy 
téged tökéletesen szeresselek, téged dicsérjelek, te 
benned örvendezzek, neked szolgáljak, te benned di
csekedjem, és velem egyetemben azok is, kik ezt a 
te nevedet, Jézust, segitségül hivják. Amen. 

Litánia az Oltári-szentségről. 
(Magányos használa tra.) 

U ram! irgalmazz nekünk. 
Krisztus! kegyelmezz nekünk. 
U ram ! irgalmazz nekünk. 
Krisztus ! hallgass minket . 

. Krisztus! hallgass meg mi11ket. 
Mennybéli Atya Isten! 
Megváltó Fiu Isten! 
Szeutiélek U r Isten! 
Szentháromság egy Isten! 
Eleven kenyér! ki égből leszállottál, 
Elrejtett Isten és üd vözitő! 
'" álasztottak gabonája, } 
Szüzeket nevelő bor, 
Kövér kenyér, . királyok gyönyü-

.. ' ruse ge, 
Szüntelen áldozat, 
Tiszta áldopat, 
Makula nélkül való hárány, 

Irgalmazz 
minekünk! 
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Tisztaságos asztal, 
--'-t\ngyalok eledele, 
Elrejtett manna, 
Isteni csudáknak emlékezete, 
'rermészet felett való kenyér, 
T est té lett Ige, 
Velünk lakozó sz. ostya, 
Áldásnak pohara, 
Hitünk titka, 
Felséges tisztelendő szentség, 
Szentséges áldozat, 
Elevenek és holtak békéltetője, 
Büntől oltalmazó mennyei orvosság, 
Minden csodáknak csodája, 
Az U r halálának szentséges em- '· I r g a lm a z z 

lékezete, minekünk! 
Minden bőséget meghaladó ajándék, 
Isteni szeretetnek kiváltképen való 

.emlékezete, 
Isteni ajándékoknak bősége, 
Szent és felséges titok, 
~Ialhatatlanságnak orvossága, 
Eltető rettenetes szentség, 
Az igének mindenható erejével 

testté vált kenyér, 
V ér nélkül való áldozat, 
' Etei és vendég, 

Gyönyörüséges lakodalom, melyben 
angyalok szolgálnak, 

Kegyességnek szentsége, J 
47* 



372 Tizedik R ész. 

Szeretetnek kötele, 
Bemutatott ajándék és bemutató, 
Tul a j don kutfej e minden lelki édes- I r g a lm a z z 

l ségnek, r -minekünk! 
Ajtatos lelkeknek táplálása, 
Az Urban haldoklóknak uti eledele. 
Jövendő dicsőségünknek záloga, J 
Isten! irgalmazz nekünk. U ram! kegyelmezz ne

künk. 
Isten! irgalmazz nekünk. U ram! hallgass meg 

minket. 
Szent tested s vérednek méltatlan) 

vételétől, 
Testi kívánságoktól, 
~zem kivánságától, 
Eletnek kevélységétől, 
Minden bünre vivő októl, 
Azért a kivánságért, melylyel kí

vántad a Husvétot tanitvá-
nyaiddal enni, Me n ts meg U ram 

Nagy áldozatodért, melylyel ta-~ minket! 
nitványaid lábait megmostad, 

Buzgó szeretetedért, melylyel ezt 
a szentséget rendelted, 

Drága szent véredért, melyet az 
oltáron hagytál, 

Enn~k a te sz. testednek öt se
béért, melyeket érettünk föl-
vettél, J 

·Mi bünösök! kérunk téged, hallgass meg minket! 



L itánia az . Oltáriszentségr6l. 

Hogy eme csodálatos szentség 
iránt való hitet, tiszteletet és 
ájtatosságot bev-nünk megtart
sad és öregbitsed, 

Hogy büneinknek igaz gyónása 
által minket az Oltári-szent
ségnek gyakori vételére ve
zérelj, 
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Hogy minket a tévelygéstől, hitet- Kérünk t éged, hallgass 
. \ 

lenségtől és szivnek vakságá- · meg rninket! 

tól megoltalmazz, 
Hogy ennek a dicsőséges szentség

nek drága mennyei gyümölcsé
ben részeltess, 

Hogy halálunk óráján ezzel a 
mennyei uti eledellel minket 
bátorits és szilárdits, 

Istennek Fia, J 
Isten báránya, ki elveszed e világ büneit, kegyelmezz 

nekünk! 
Isten báránya, ki elveszed e világ büneit, hallgass 

meg minket! -r 

Isten báránya, ki elveszed e világ büneit, irgalmazz 
minekünk! 

Krisztus! . hallgass minket. 
Krisztus! hallgass meg minket. 
U ram! irgalmazz nekünk. 
Krisztus ! kegyelmezz nekünk. 
U ram! irgalmazz n~künk. 

Miatyánk stb. U dvözlégy stb. 
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V. lJ ram! hallgasd meg könyörgésemet. 
F. Es az én kiáltásom jusson elődbe. 

Könyörgés. 
U r Isten! ki nekünk a csodálatos szentségben, 

kinszenvedésednek emlékezetét hagytad; adjad, hogy 
a te testednek s vérednek szentséges titkát ugy tisz
telj ük, hogy megváltásodnak gyümölcsét szüntelen 
érezzük magunkban. Ki élsz és uralkodol az Atyával 
és Szentlélekkel mind örökön örökké. 

V. l) ram! hallgasd meg könyörgésemet. 
1: :E;s az én kiáltásom jusson elődbe. 
V. Aidjuk mindnyájan az Urat. 
l! I,Iálát adjunk ő sz. Felségének. 
V. Es a hivek lelkei Isten irgalmasságából béke

ségben nyugodjanak. 
1: Amen. 

Az áldott Jézushoz imádság. 
Krisztusnak lelke! szentelj meg engem; s. a. t. 
(lásd: 333. L) 

*Az Oltári-szentség látogatása. 
I n t és. 

Az Ur szava: »Gyönyörüségem az emberek fiaival lennem.,< 
A háladatosság részünkről megkivánja, hogy nekünk is legyen gyö
nyörüségünk az Urral lennünk. Alkalom erre van, mert ime az U r 
Jézus az Oltári-szentségben jelen van éjjel-nappal. Azért látogass el, 
néha-néha legalább, a templomba, vagy ha az zárva volna, otthon for
dulj feléje, s üdvözöld őt mint Uradat, Megváltódat, utiköltségedet 
és egykor itélő birádat. Ez fölötte üdvös gyakorlat. Mondhatsz 
ilyenkor sz. olvasót azzal a gondolattal, hogy ugyanaz a Jézus lakik 



375 

az oltáron,_ kit a B. Szüz méhébe fogant, . . . Bethlehemben szült, 
... ki érettünk vérrel veritékezett ... , ki halottaiból föltámadt sat. 
Gondolhatod, kivált ha kereszt alatt nyögsz, ugyanaz a Jézus van 
itt, ki meggyógyitá a betegeket, föltáinasztá a halottakat, ki mondá: 
» Jöjetek hozzám mind, kik szenvedtek és terhelve vagytok; s én 
megenyhitlek bennetelFet.« - E czélra szalgálhatnak különböző 

imádságok, a litánia ·Jézus sz. Nevéről, szentséges szivéről, az Oltári
sz~ntségről való énekek; bőjti időbe a litánia Krisztus kinszenve
déséről; továbbá az imádságok a lelki áldozás alkalmával és i. t. 
- IX. Pius pápa 300. napi bucsut engedett annak, ki az Oltári-

. szentséget meglátogatva tiszteletére 5 "Miaty., u 5 n Üdvö'zl. 11 és 
5 "Dicsőségu-et mond hozzá csatolván l nMiaty. 11

, 1 nÜdvö'zl.u és 
1 nDicsőség.u a békeségért, az egyház fölmagasztalásáért s. i. t. 
1876. szept. 15. 

*Könyörgés az Oltári-szentség előtt. 

Tekints felénk, U runk, szentséges Atyánk! szen
tél y edről és fönséges égi lakhelyedről és nézd ezen 
szentséges áldozatot, melyet a mi főpapunk, sz. Fiad, 
az U r Jézus, testvéreinek büneiért fölajánl Néked, 
és engesztelődjél meg bűneink sokasága fölött. Ime 
Jézus testvérünk vérének sza va kiált hozzád a ke
resztfáról. Hallgass rá, b~külj meg érte, Urunk, "vedd 
figyelembe és ne késsél Onmagadért, én Istenem, mi-

. vel a Te neved segitségül hivatott ezen város és a 
Te néped érdekében és cselekedjél velünk irgalmas
ságod szerint. Amen. 

V. Hogy ezen várost megótalmazni, békességben 
megtartani, megőrizni, boldogitani és megáldani mM
tóztassál. 

1: Kérünk Téged, hallgass meg mínket. 
(100 n. b. egyszer napjában. IX. Pius, 1877. febr. 4.) 
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*Imafohász. 
Örök mennyei Atyám! fölajánlom Nek~d Jézus 

Krisztus drágalátos vérét elégtételül büneimért és az 
anyaszentegyház ügyeiért. 

(100 n. b. Yalahányszor. VII. Pius, 1817. szept. 22.) 

*Engesztelő imádság az Oltári-szentségben levő 
megsértett Jézushoz. 

Te Krisztus vagy, az élő Isten fia. 
Máté 16, 16. 

Szent fájdalommal borulok le előtted oh kegyel
mes Jézusom! s szivem sürü keserüségével siratom 
azon méltatlanságokat, melyek ellened elkövettetnek. 
Oh Jézusom! valamint egykor a zsidó nép gonoszsága 
fölött kesergi) szivvel siránkoztál, most e drágalátos 
szentségben még tübb okod van éjjel-nappal siránkozni 
azon bünök fölött, melyeket ellened nem a pogány 
zsidók, hanem a sz. véreden megváltott keresztények 
elkövetnek. Szünj ! oh szünj meg, édes J é zu som ! szo
morkodni és siránkozni az ellened való vétségek 
miatt; im kegyes és szerelmes megváltó Jézusom, én 
magamra vállalok minden ellened elkövetett megbán
tást, s ezeket kész vagyok most, sőt halálos órámig 
éjjel-nappal keserves szivvel megsiratni s bánatos 
könnyhullatásimat szent szivednek engesztelésére fel
ajánlani! 

Oh kegyes Jézus! ki foghatja meg végtelen 
szeretetedet, melylyel irántunk, háladatlan hiveid iránt, 
viseltetel? N ~m ~légedtél ·meg érettünk: elhagyni 
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mennyef sz. atyádat, s .legutolsó koldus-gyermek mód
jára szalmán, istálóban, oktalan állatok között szü
letni; nem elégedtél meg érettünk 33 esztendeig, mint 
szegény napszámos, izzadozni s fáradozni; éhezni és 
szomjuhozni; virrasztani és inségeskedni; becsteleni té
sek et, gyaláztatásokat, megszégyenitéseket, csapásokat, 
sebeket és keserves halált szenvedni; hanem, hogy 
még világosabban kimutathasd, 1niszerint szeretsz, 
kimondhatatlan égő szeretetettel szeretsz minket, hi
veidet: saját imádandó sz. testedet és véredet is e 
földön hagytad világ végeig az Oltári-szentségben: 
csakhogy szüntelen közöttünk lehess! csakhogy bennün
ket gyarló hiveidet annál hamarább megvigasztalhass 
és segithess az élet keserüségeiben és veszélyes kisér
téseiben, s csakhogy annál szorosabban egyesülhess 
szent áldozás által hiveid lelkeivel. 

Oh Jézusom! mit gondoltál: midőn annyi szenve
dések és keserves halál után sem akartad a hála
datlan embereket elhagyni? mit gondoltál: midőn 
annyi méltatlanság és becstelenités után is e világon, 
az Oltári-szentségben akartál maradni? Oh m~nden
tudó Jézusom! nem láttad-e előre: mennyi megcsufo
lásoknak és becstelenitéseknek leszesz kitéve az 
Oltári-szentségben? nem láttad-e előre azon égbe
kiáltó káromlásokat, melyekkel e drágalátos szentség
ben fogsz a rossz keresztények által illettetui? nem 
láttad-e előre azon irtóztató szentségtöréseket, melye
ket ellened elkövetni fognak azok, kik elhallgatva 
valamely sulyos bünt, vagy kik elegendő bánat és 
erős fogadás nélkül mernek a sz. áldozáshoz menni, 

Pázmány : Imádságos Könyv. 48 
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s undoritó bünös lelkükbe szeplőtelen szentséges tes
tedet bevenni? Oh Jézusom! mily irtóztató kin lehet 
neked, ily lélekbe me nni! Kegyes Jézusom! nem 
láttad-e előre azon szivborzasztó istentelenséget, niely
lyel az eretnekek imádandó sz. testedet főldre fogják 
dobni s lábaikkal tapodni? N em láttad-e előre, hogy 
saját igaz hiveid, itt, a templomban, a te isteni sze
meid előtt, feslett gondolatokat s rut testi kivánsá
gokat fognak szivük- és elméjükben forgatni? Oh 
igen, kegyes Jézusom! Te jól tudtad és láttad! mily 
megbántásoknak és becstelenitéseknek leszesz kitéve, 
ha e földön maradsz az Oltári-szentségben! Te tudtad, 
hogy sokan előtted, a te tisztaságos és szentségtől 
tündö~lő szemeid előtt, oly undok, oly kevély, oly 
haragtartó, oly szennyes és tisztátalan lélekkel fognak 
megjelenni, hogy kész~bb volnál inkább sirni fájdal
madban, mint ezeket szemeid előtt látni! Te tudtad, 
Jézusom hogy sokan majd előtted kemény térdekkel 
fognak állani, mintha Te, oh Jézusom! ki az angya
lok öröme s a szentek királya vagy, nem volnál ér
demes és méltó, hogy térdre boruljon előtted a bünös 
ember, kiért sz. véredet oly bőven s oly szivesen 
ontottad. Tudtad Jézusom, hogy majd sokan a 
templomban Tégedet, ki a sziveken és veséken ke
resztül látsz, pajkos, hivságos tekintgetés, kiváncsi 
nézégetés, botránkoztató csevegés és csábitó pompás 
ruházat által fognak keseriteni és becsteleniteni! s 
mégis itt akartál, közöttünk, az Oltári-szentségben 
maradni készebb vagy, oh szerelmes Jézusom! inkább 
nlindent eltürni, csakhogy közöttünk, megváltott ]Iiveid 
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között, maradhass. Oh Jézusom! ki foghatja meg ezen 
irántunki határtalan szerelmedet? ki foghatja meg a 
te türelmedet, melylyel az Oltári-szentségben, az 
ellened tett megbántásokat elviseled. Nemde, Jézusom! 
Te mindenható Isten vagy, s egyetlen szavadra, ha 
akarnád, szörnyet halnának mind, egy pillanatban, 
kik ellened tnernek véteni? N em de, Jézusom! Te 
vagy azon fölséges Isten! azon imádandó Isten! 
azon rettenetes Isten: ki a tengereknek és viharok
nak parancsoltál, ki holtakat támasztottál, s kinek 
egyetlen szavára majd ég és föld porrá fog egykor 
hamvadni? nemde, Te vagy azon végtelen hatalmu 
Isten! ki előtt a mennynek fejedelmei dicsőség-koro
nájukat leveszik, s borzadás közt leborulva, szent! 
sz en t! sze nt! éneket zengedeznek. N em de, Te vagy 
azon mindenható Isten, kinek egy szavára egykoron 
a sirok megnyilandanak, s az elporhadt tetemek egy 
intésedre megelevenednek? nemdp,, Te vagy azon 
igazságos Isten, kinek itélő széke elé fognak egykoron 
minden égi s földi teremtmények állani, s Tőled 
örökkévaló sorsukat hallani? N em de, Te vagy azon 
legfőbb Ur és Isten, kinek kezében van az élet és 
halál, egészség és betegség, áldás és átok, irgalom 
és bosszuállás, üdvösség és kárhozat? Oh imádandó, 
oh szentséges Jézusom! mily megfoghatatlan a te 
türelmed, hogy ily hatalmas levén, s megbántóidat 
és ellenségeidet még sem bünteted ellened való vétsé
geikért. Oh kegyes, oh határtaJan irgalmu, oh véghe
tetlen türelm ü Jézus! Te nem büntetsz, véghetetlen 
szereteted tartóztat, határtalan jóságod akadályoz-
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tat, Inkább szomorkodol keserüségedben, inkább 
siránkozol bánatodban, de büntetni a szeretet e nagy 
szentségében nem akarsz! Szent és irgalmas szived 
e szentségben csak szeretni és áldani tud! Oh Jézusom 
határtalan szeretete! oh szörnyü háladatlanság és 
szivtelenség, ily kegyelmes, ily türelmes Jézust nem 
szeretni, sőt őtet szomoritani, keseríteni és megbántani! 

Oh Jézusom! szivemnek és lelkemnek Jézusa 
vagyis Ü d vözitője! kivánnám oly epesztő keserüséggel 
megbánni az ellened való vétségeket, a milyennel Te 
bántad és sirattad Olajfák hegyén a mi büneinket: 
Oh bár tudnám, mily módon engesztelhetern meg 
megsértett sz. szivedet? Kész volnék a martyrok 
minden gyötrelmeit, a remeték minden sanyaruságait, 
a sz. szüzek minden testkinzásait magamra vállalni, 
s N e ked, Inegsértett és becstelenített J ézusomnak, 
engesztelésül felajánlani. De Te ezt nen1 kívánod! 
Te kegyes .Jézus, kész vagy ezer megbántódnak meg
bocsátani: egy igazán jámbor lélek, forró esedezésére; 
Ílne tehát: ég és föld előtt szivem minden erejéből 
esedezein: J é z us! Dá vidnak fia! könyörülj ra j tunk. 
Jézus! Istennek fia! bocsáss meg nekünk, kik ellened, 
e legméltóságosabb oltári szentség ellen, oly sokszor 
s oly sulyosan vétettünk! ég és föld előtt lelkem 
minden erejéből kiáltom: áldás~ dicséret! imádás! 
hálaadás! tisztelet és szeretet legyen a legméltósá
gosabb oltári szentségben jelen levő véghetlen szerelmü 
Jézusnak. Oh Jézusom! szeretlek Téged! szivem és 
lelkem minden erejével; kivánnálak ugy szeretni, 
mint szeretnek az .~ szentség körül levő láthatatlan 
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mennyei angyalok! mint sz eretett sz. Pál és J án os 
apostol! mint szeretett az égő szivü sz. Terézia, N erii 
sz. Fülöp és szerafikus sz. Ferencz! Szeretlek Jézusom! 
véghetetlen kegyelmes áldott Jézusom! lelkem minden 
kitelhető erejével. Oh bár gyuladna meg szivem; bár 
lankadnék el, bár ájulnék el, bár irántadi szeretetből 
e helyen, kegyes szined előtt, meg tudnék halni, mint 
a szeretet martyrja! bár halálommal jóvá tehetném 
az ellened való megbántásokat és becsteleni téseket! 
Szeretlek azokért is, kik bármikép megbántottak! S 
mivel magam is megkeseritettelek - hidegszivüségem, 
ten1plombani könnyelmü magamviselete, s nem elég 
buzgó áldozásaim által: töredelmesen bánom és sira
tom e vétkeimet most és éltem minden napjaiban! 
az -lesz egyedüli keserüségem ezentúl: hogy Téged 
meg tudtalak szomoritani ! s töredelmes szivem sz. 
fájdalmával annál forróbban, lángolóbban foglak 
ezentúl szeretni, áldott Jézusom! Amen. 

Dicsértessél .T ézusom, e legméltóságosabb Oltári
szentségben, most és mindörökkön örökké. Amen. 

*Litánia Jézus szent szivéról. 
(Magánhasználatra) 

U ram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus kegyelmezz nekünk! 
U ram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus hallgass minket! 
Krisztus hallgass meg minket! 
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Mennybeli Atya Isten, 
Megváltó Fiu Isten, 
Szentlélek U r Isten, 
Szentháromság egy Isten, 
Jézusnak, az örök A ty a Fiának 

Szive, 
Jézusnak, a szeplőtelen Szüz Fiá

nak Szive, 
Jézus Szive, istenség temploma, 
Jézus Szive, melyben Isten bölcses

ségének és tudományának min
den kincsei találtatnak, 

Jézus Szive, melyben a mennyei 
Atyának örök kedve telik, 

Jézus Szive, isteni kegyelmek \. 
kincse, 1 

Jézus Szive, mennyei javak kime
rithetlen forrása, 

Jézus Szive, isteni szeretetnek 
lángtengere, 

Jézus Szive, me ly Istennel való 
kiengesztelésünket eszközölte, 

Jézus szeretettől lángoló Szive, 
Jézus állhatatosan es örökké sze-

rető Szive, 
Jézus jótevő Szive, 
Jézus irgalomteljes Szive, 
Jézus szelid Szive, 
Jézus alázatos Szive, 
Jézus türelmes Szive, J 

Irgalmazz 
k .. k' ne un . 



Litám:a .Jézus szent Szivéröl. 

Jézus megs.=-bzett Szive, l 
Jézus megszomoritott és aggasztott 

Szive, 
Jézus büneinkkel terhelt Szive, 
Jézus Szive, eledelünk s minden-

napi áldozatunk, 
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Jézus Szive, angyalok öröme, . I r g a lm a z z 
Jézus Szive, jámborok nyughelye, 1 nekünk! 
Jézus Szive, tiszta lelkek édessége, 
Jézus Szive, bünösök menedéke, 
Jézus Szive, emberek reménye, 
Jézus Szive, betegek üditése, 
Jézus Szive, haldoklók vigasza, 
Jézus Szive, választottak boldogsága J 
Isten báránya, ki elveszed a világ büneit, kegyel

mezz nekünk oh Jézus 
Isten báránya, ki elveszed a világ büneit, hallgass 

meg minket oh Jézus 
Isten báránya, ki elveszed a világ büneit, irgalmazz 

nekünk oh Jézus 
Krisztus, hallgass minket 
Krisztus hallgass meg minket 
U ram, irgalmazz nekünk 
Krisztus, kegyelmezz nekünk 
U ram, irgalmazz nekünk 

Miatyánk, - Üdvözlégy Mária. 

Könyörgés. 
Mindenható Isten Minthogy szerelmes Fiadnak 

szentséges Szivében leljük minden javunkat és irán-
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tunk való szeretetének legkitünőbb jótéteit ugyan
abban tiszteljük, kérünk, add nekünk a kegyelmet, 
hogy ezen jótéteknek ne csak örvendjünk, haneni 
azokat hiven üdvünkre is felhasználjuk, ugyanazon 
mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által. Amen. 

*Engesztelő ima Jézus szent szivéhez. 
Jézusnak isteni Szive! ime előtted térdeinkre boru~ 

lunk és felajánljuk neked Mária szeplőtelen Szivének 
az ég minden Angyalai- és Szenteinek és az egész 
anyaszentegyháznak imádását, dicséretét és dicsőitését 
és kivánjuk látni, hogy az egész örökkévalóságon át 
minden teremtmény igy imádjon, dicsérjen és dicsőitsen 
Téged. Hasonlóképen hálákat adunk neked a termé~ 
szet, kegyelem és dicsőség minden jótéteményeiért, 
melyek belőled, mint minden jónak kimerithetlen forrá
sából szünét nélkül áradoznak. Egyesülve minden Té
ged szerető teremtménynyel, megkérlelünk Téged 
mindazon hitetlenség és hálátlanság, mindazon hideg~ 
ség és közönyösség, mindazon tiszteletlenség és bán
talmak miatt, melyekkel az emberek Téged, főleg a 
legméltóságosabb Oltári-szentségben illetnek. Fogadd 
f'zért kegyelmesen hitünket, bizalmunkat, szeretetün
ket és hallgasd meg irgalmasan kéréseinket: 

V. Jézusnak Isteni Szive! könyörülj anyaszent
egy házadon, minden egyházi és világi elüljárókon és 
minden hiveiden. 

F. Kérünk Téged, hallgass meg minket! 
V. Jézusnak isteni Szive könyörülj minden tagjain 

·p társulatnak, mely a Te tiszteletedre van szentelve. 
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F. Kérünk Téged, hallgass meg minket. 
V. Jézusnak isteni Szive! ajánljuk neked különös 

szükségeinket. 
F. Kérünk Téged, hallgass meg minket! 
V. Jézusnak isteni Szive! könyörülj a tiszti tó 

tüz ben szenvedő keresztény hivek en, főleg azokon, 
kik életökben e társulathoz tartoztak. 

F. Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

Könyörgés. 

Jézusnak Isteni Szive! Te magadat mennyei 
Atyádnak a kereszten minden ember üdveért fölál
doztad és ezen áldozatodat oltárainkon számtalanszor 
megujítod; engedd, hogy e végtelen szeretetáldozat 
mindenkinek javára szolgáljon. 

Tartsd meg, oltalmazd és kormányozd szent Egy
házadat és annak fejét, a római Pápát. Egyesítsd 
a· római Pápával a püspököket, a püspökökkel a 
papokat, a papokkal a hiveket, hogy mindnyájan 
egy lelki épületet képezzünk, mely az apos~olok 
alapzatán, Péteren, mint kőszálon, Krisztus J é
z us o n, mint szegletkövön emelkedik fel. Minden tév
tanitást, szakadást, botrányt, üldözést és közönyösséget 
távolits el szent EgyházadtóL 

Oltalmazd az uralkodókat, a felsőbbségeket és 
elüljárókat, hogy alattvalóikat a Te bölcsességed és 
erőd által béke- és egyességben, igazság- és szeretet
ben, valódi jámborsággal, valamint ideiglenes jólétre, 
úgy az örök üdvösségre vezéreljék. 

Páemány: Imádságos Könyv. 49 
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Add a szülőknek malasztodat, hogy gyermekeiket 
dicsőségedre és saját üdvösségökre neveljék, hogy 
ártatlanság- és erényben Isten fiaivá és a mennyország 
örökösivé képezzék. 

Önts a gyermekekbe engedelmességet, tiszteletet 
és hálás szeretetet szülöik iránt, hogy isteni és atyai 
áldásod böségesen áraszsza el őket. Adj a szolgálat
ban levőknek hűséget és lelkiismeretességet kötelmük 
teljesitésében, türelmet és alázatosságot, tiszta életet 
és a Szentlélek örömét. 

" Orizd az ártatlanokat, erősitsd a bünbánókat, té-
titsd meg a bünösöket, alázd meg és akiodba vezesd 
vissza országod elleneit; terjeszd mindinkább isteni 
nevednek dicsőségét, hogy minden f\mber az igazság 
ismeretére jusson és üdvözüljön. 

V égre engedd, hogy minden em ber neked legyen 
ajánlva; könyörülj a megholt hiveken is, különösen 
szüleink-, rokonink-, barátink-, jótevőinken és azokon, 
kikről különösen senki sem emlékezik és engedd, 
hogy velök együtt örök látásodra és üdvösségre 
jussunk. Aki élsz és uralkodol mint Isten az Atyá
val és Szentlélekkel egyetemben núndörökön örökké. 
Amen. 

* Bnesuimák J ézns sz. szivéhez. 
"Jézus szentséges Szive irgalmazz nekünk!" 
(100 napi bucsu.) 

"Dicséret,. imádás, szeretet és hála nyujtassék be 
a kenyér szine alatt rejtett Jézus Szivének minden 
oltársz~krényben a földön a világ végeig." Amen. 

(100 napi bucsu egyszer _napjában. - IX. Pius 1869. febr. 29.) 



-----------

-JÉZUS LEGSZENTEBB SZIVE. 
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*Imádság az Ur Jézus szivéhez a hazáért. 
Szerettessék mindenütt Jézus szentséges Szive! 
(100 n. b. IX. Pius 1860. szept. 23.) 

Jézus legszentebb Szive, könyörülj szegény ha
zánkon! árasszd áldásod bőségét a mi anyánkra, a 
kath. egyházra, szentséges atyánk, a római pápára, 
a püspökökre, a fölszentelt papokra és apostoli kirá
lyunkra! Erősítsd meg az igazakat, térítsd meg a 
bünösöket, világosítsd föl a hitetleneket, áldd meg roko
nainkat és barátainkat, szabadítsd meg a tisztító 
tüzből a szenvedő lelkeket, terjeszd ki szeretetednek 
édes uralmát hazánkra! Amen. 

Szelid és alázatos szivü Jézus, alaki ts d szivemet 
a Te szived szerint. 

(300 n. b. IX. 1868. jan. 25.) 

~láriának édes szive, légy menedékem! 
(300 n. b. IX. Pius, 1852. szept. 30.) 

Sz. József, az isteni Sziv barátja, könyörögj 
érettünk! 

(100 n. b. napjában egyszer. IX. Pius 1847, jun. 3.) 

Boldog-Asszonyról litánia. 
Sz. Bernárd szava a B. Szüzröl. 

"Minden veszedelemben, minden nyavalyádban, 
minden kétségedben Máriát gondoljad, Máriát hivjad 
segítségül;, el ne távozzék szájad tól, el ne távozzék 
szivedtől. Es hogy könyörgésében részes lehess, életét 
kövessed magad viselésében." 

(Serm. 32. s. missus.) 
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"Oh áldott szüz Mária! te általad jussunk sz. 
Fiadhoz! kegyelemnek megnyerője, életnek szülője, 
üdvösségnek angyala! Te általad fogadjon be 1ninket, 
a ki te általad adatott minekünk; mentse meg ő 
előtte vétkeink fogyatkozásait tiszta életed, és fel
fuvalkodott hivságainkat alázatosságod. A te bőséges 
szereteted fedezze be büneink sokaságát! 

(Serm. 2. de Adv.) 

Léretomi litánia.*) 
U ram! irgalmazz nekünk. 
Krisztus! kegyelmezz nekünk. 
U ram! irgalmazz nekünk. 
Krisztus! hallgass minket. 
Krisztus! hallgass meg minket. 
Mennybéli Atya Isten! irgalmazz minekünk. 
Megváltó Fiu Isten! irgalmazz minekünk. 
Szentlélek U r Isten! irgalmazz minekünk. 
Szentháromság egy Isten! irgalmazz minekünk. 
Szentséges szüz Mária, 
Istennek szent Anyja, 
Szüzeknek szent Szüze, 
Krisztusnak szent Anyja, Könyörögj 
Legtisztább Anya, érettünk! 
Szeplőtelen szüz Anya, 
Sértetlen Anya, 
Fertőzetlen Anya, 

*) Jegyzet. 300 n. b., valahányszor valaki e litániát töredelmes 
és áhitatos lélekkel mondja. VII. Pius. 1817. szept. 30. 
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Szerelmes szent Anyá, 
Csodálatos Anya, 
Teremtőnek Anyja, 
Megváltónak Anyja, 
Legbölcsebb Szüz, 
Tisztelendő Szüz, 
Dicsérendő Szüz, 
N agy hatalmas Szüz, 
N agy kegyességü Szüz, 
Hűséges Szüz, 
Igazságnak tüköre, 
Bölcseségnek széke, 
Örömünknek oka, 
Lelki edény, 
Tiszteletes edény, 
Ajtatosságnak jeles edénye, 
Titkos értelmü rózsa, 
Dá vidnak tornya, 
Elefántcsont torony, 
Aranyból épült ház, 
Szövetség szekrénye, 
Mennyország ajtaja, 
Hajnali csillag, 
Betegek gyógyitója, 
Bünösök menedéke, 
Szomoruak vigasztalója, 
Keresztények segitsége, 
Angyalok királynéja, 
Patriárkák királynéja, 
Próféták királynéja, 

Könyörögj 
érettünk! 



Litánia a Boldog~Asszonyról. 

Apostolok királynéja, 
Vértanuk királynéja, 
Hitvallók királynéja, 
Szüzek királynéja, 
Minden szentek :királynéja, 
Eredendő bűn nélkül fogantatott 

királyné, 
A szentséges olvasó királynéja, 
Magyarország védőasszonya, 
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Könyörögj 
érettünk! 

lsten báránya, ki elveszed e világ büneit, kegyelmezz 
minekünk! 

Isten báránya, ki elveszed c e .világ büneit, hallgass 
meg minket! 

Isten báránya, ki elveszed e világ büneit, irgalmazz 
minekünk! 

Krisztus! hallgass minket. 
Krisztus! hallgass meg minket. 
U ram! irgalmazz nekünk. 
Krisztus! kegyelmezz nekünk. 
U ram! irgalmazz nekünk. 

Miatyánk - Üdvözlégy. 
Oltalmad alá futunk, Istennek sz. Anyja; 'meg 

ne vesd könyörgéseinket ·szorultságainkban, hanem 
minden veszedelemtől ments meg minket mindenkor 
dicsőséges és áldott Sz~~- ~i asszony~nk, közben
járónk és szószólónk: engeszteld meg nekünk Fiadat; 
ajánlj minket Fiadnak; mutass. be minket Fiadnak. 

V. Imádkozzál érettünk, lstennek sz. szülője! 
F. Hogy méltók lehessünk a Krisztus igéreteire. 
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Könyörögjünk. 

Kérünk U ram! öntsd lelkünkbe sz. malasztodat, 
hogy akik angyali üzenet által sz. Fiadnak, Krisz
tusnak, megtestesülését megismertük: annak kinszen
vedése és keresztje által a föltámadásnak dicsőségébe 
vitessünk. U gy anazon a mi U runk Jézus Krisztus 
által. Amen. 

V. Imádkozzál érettünk, boldogságos sz. JÓzsef! 
P: Hogy méltók lehessünk a Krisztus igéreteire. 

Könyörögjünk. 

Kérünk U ram, hogy szentséges anyád jegyesének 
érdemei által megsegittessünk, hogy a mit a mi tehet
ségünk meg nem nyerhet, az nekünk az ő esedezésére 
megadassék. Ki élsz és uralkodol mindörökön örökké. 
Amen. 

Boldog-Asszony antifónái. 

Alma Redemptoris. 

Adventtől fogva Gyertyaszentelő Boldog-Asszony napjáig. 

l Megváltónk szentséges Anyja, 
Egeknek megnyilt kapuja; 
Tengeren járók csillaga, 
Légy elestek gyámolója. 

2 Mennyböl szállott követségben, 
Csuda lett a természetben: 
Mert fiat vettél méhedbe, 
A kit szültél szüzességben. 



Boldog-Asszony antifondi. 

3 A szülés előtt szüz voltál, 
Azután is szüz maradtál; 
Büneinkért meg ne utálj, 
Könyörülj rajtunk, mellénk állj. 

R. 4-z U r angyala köszönté Máriát. 
F. Es méhében fogada Szentlélektől. 

Könyörögj ünk. 
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Kérünk Uram; öntsd lelkünkbe szent malasztodat 
sat. (mint fönn). 

Karácson első vecsernyéjétől ezen könyörgés helyett mondatik 
a következő : 

V. Szülés után sértetlen szüz maradtál; 
F. Istenszülő esedezzél érettünk. 

Könyörögjünk. 

U r Isten! ki Máriának gyümölcsös szüzessege 
által örök boldogságnak jutalmát adtad az emberi 
nemzetnek; kérünk, hogy érezzük annak érettünk 
való esedezését, ki által üdvösségünk megadóját 
vettük, a mi U runk Jézus Kriszttust, ki te veled él 
és uralkodik mindörökön örökké. Amen. 

A ve Regina Coelorum. 
Gyertyaszentelö Boldog-Asszony napjától Husvéti g. 

Mennyországnak királynéja, 
Angyaloknak sz. asszonya, 
Áldott gyökér, szüz Mária! 
Üdvözlégy Krisztus sz. Anyja. 

Pázmány: Imádságos Könyv. 50 
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Te általad e világra, 
Uj világosság virrada; 
Örülj dicsőség virága, 
Kinél szebb nem jött világra. 

Áldott légy drágalátos szüz, 
lsten veled, szép virág, szüz ; 
Mennyben sz. Fiad mellett ülsz, 
Tudjuk, rajtunk is könyörülsz. 

V. Tégy méltóvá engem szent Szüz! arra, hogy 
dicsérjelek. 

F. Adj erőt ellenségeid ellen. 

Könyörögjünk. 

Adj irgalmas Isten! gyarlóságunknak oltalmat, 
hogy a kik az Isten Anyjának emlékezetét megüljük, 
az _ő könyörgésének segitségével vétkeinkből felkel
jünk. Ugyanazon mi U runk Jézus Krisztus által. Amen. 

Regina Coeli. 
Husvéttól sz. Jláromságvasárnapig. 

Mennynek királyné asszonya ! 
Örülj szép Szüz: Alleluja! 
Mert1 kit méhedben hordozni 
Méltó voltál: Alleluja! 

A mint megmondotta vala, 
Feltámadott: Alleluja! 
Imádj Istent, hogy lemossa 
Büneinket: Alleluja! 
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V. Örülj és örvendezz szüz Mária! Alleluja! 
F. Mert bizonynyal feltámadott az U r. Alleluja! 

Könyörögjünk. 

U r Isten ! ki a te sz. Fiadnak, a mi U runk Jézus 
Krisztusnak feltámadásával, a világot megörvendez
tetted; adjad, kérünk téged, hogy az ő sz. Anyja, 
Szüz Mária által az örök élet örömébe jussunk. 
U gy anazon a mi U runk Jézus Krisztus által. Amen. 

Salve Regina.-
Piinkösdtöl fogva Adventig. 

M:ennyországnak királynéja, 
Irgalmasságnak sz. Anyja, 
Élet, édesség, reménység, 
Üdvözlégy szép szüz Mária! 

Évának árva fiai, 
Számkivetett maradéki, 
Siralminak örökösi, 
Sok nyavalyáknak hajléki. 

E siralomnak völgyében, 
.Kik nyavalygunk nagy inségben, 
Hozzád óhajtunk mennyekben, 
Hol vagy örök dicsőségben. 

Azért szószólónk szemedet, 
Fordítsd hozzánk kegyelmedet, 
És a te bünös népedet, 
Oltalmazzad híveidet. 

50"' 
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Oh édes Szüz! irgalmadat, 
Mutasd meg kegyes voltodat; 
Holtunk után sz. Fiadat, 
Mutasd meg boldogságodat. 

V. Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! 
F. Hogy méltók legyünk a Krisztus igéretére. 

Könyörögjünk. 

Örök mindenható U r Isten! ki a dicsőséges szüz 
Máriának testét és lelkét, hogy a te sz. Fiadnak 
méltó hajléka lehessen, a Szentlélek munkálódása 
által elkészitetted, adjad, hogy a kik az ő emléke
zetében örvendünk, az ő kegyes közbenjárása által 
a fenyegető roszaktól és az örök haláltól megmentes
sünk. U gy anazon a mi U runk J é z us Krisztus által. 
Amen. 

Egyéb könyörgések a B. Szüz Máriához. 

V. Tégy méltóvá engem, sz. Szüz arra, hogy 
dicsérjelek. . 

F. Adj erőt ellenségeid ellen. 
V. lJram hallgasd meg könyörgésemet. 
F. Es az én kiáltásom jusson elődbe. 

Könyörögj ünk. 

U r Isten kérünk téged, adj erőt és oltalmat a 
mi gyarlóságunknak, hogy a kik sz. Fiad anyjának 
emlékezetét tiszteljük, az ő könyörgésének segitsége 
által vétkeinkből fölébredjünk. 
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U r Isten! ki a Boldog-Asszony gyü1nölcsös szüzes
sége által az örök boldogságnak juta~mát adtad az 
embernek; adjad kérünk, hogy érezzük annak éret
tünk való esedezését, ki által üdvösségünk megadóját 
vettük, a mi U runk J é z us Krisztust. 

Adj, irgalmas Isten! gyarlóságunknak oltalmat, 
hogy a kik az Isten Anyjának emlékezetét tiszteljük, 
az ő könyörgésének segitségével vétkeinkből fel-
keljünk. . 

Örök mindenható U r Isten, ki a dicsőséges szüz 
Máriának testét és lelkét Szentlélek által felékesitéd, 
hogy· a te sz. Fiadnak méltó hajléka és lakóhelye 
lenne; engedd, hogy a kinek, mint Atyának emléke
zetében örvendezünk, kegyes könyörgése által a fenye
gető roszaktól és az örök haláltól megőriztessünk. 

U ram! kérünk téged, bocsásd meg a te szolgáid 
büneit, hogy a kik magunk tehetségével neked nem 
kedveskedhet ünk, a te sz. Fiadnak, a mi U runk 
Jézus Krisztusnak sz. Anyja imádsága által üdvö
züljünk. 

U r Isten! ki a boldog szüz Máriának méhéből 
akarád, hogy az angyali köszöntés által emberi te'stbe 
öltöznék a te Igéd; engedd a te alázatos szolgáidnak, 
hogy annak könyörgése segitségünk legyen te előtted, 
a kit bizonyosan hiszünk Isten Anyjának lenni. 
U gy anazon mi U runk Jézus Krisztus által. Amen. 

V. l) ram hallgasd meg könyörgésemet. 
F. ~s az én kiáltásom jusson elődbe. 
V. Al d juk mindnyájan az U ra t. 
F. Hálát adjunk ő sz. Felségének. 
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' V. Es a hivek lelkei Isten irgalmasságából békes-
ségben nyugodjanak. 

F. Amen. 
Mária! kegyelemnek anyja, irgalmasságnak szülője, 

oltalmazz meg minket ellenségeinktől, és halálunk 
óráján fogadj hozzád minket. Amen. 

Hathatós könyörgések a B. Szüzhöz. 

Istennek boldog anyja, Mária; mindenkoron szüz, 
az Ur Isten temploma, a Szentléleknek folkent haj
léka, egyedül kiváltképen te tetszettél a mi U runk 
J é z us Krisztusnak. Könyörögj a népért, imádkozzál 
az egyházi rendért, esedezzél az ájtatos nőnemért; 
érezzék mindannyian a te oltahnadat, valahányan 
te rólad megemlékeznek. 

(Sz. Ágoston serm. 18. de 55.) 

V. ~zabaditsd meg a te szolgáidat. 
F. Es Istenem! a benned bizókat. 
V. Emlékezzél meg gyülekezetedről. 
F. Melyet kezdettől fogva birtáL 
-Y. !;egyen békesség a te erőd által. 
F. Es bővelkedés a te városaidban. 
-Y. U ram el ne forditsd tőlünk a te orczádat. 

' F. Es el ne fordulj haragodban szolgáidtól. 
Y-. Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja! 
F. Hogy méltók legyünk a Krisztus igéretére. 
V. V ran1 hallgasd meg könyörgésemet. 
F. Es az én kiáltásom jusson elődbe. 
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Könyörögjünk. 

Engedd U r Isten! nekünk szolgáidnak, hogy lelki 
és testi egészséggel vigadhassunk; és a dicsőséges 
szüz Máriának esedezése által e mostani szomoru
ságból kimenekedvén, örök vigassággal örvendez
hessünk. 

" Orizd U r Isten! a Boldogságos sz ü z Máriának 
esedezése által a te népedet minden szerencsétlenség
től; és teljes szivből te előtted leborultakon kö
nyörülvén, az ő ellenségeinek incselkedéseitől oltal
mazd meg. 

Örök Inindenható Isten! ki csak te magad cse
lekszel nagy és csudálatos dolgokat, öntsd ki a te 
szolgáidra, s a reájok bizott népekre és gyülekezetre 
a te üdvösséges kegyelmednek lelkét; és hogy Fel
ségednek igazságban kedveskedhessenek, szüntelen 
öntözd őket áldásaid harmatával. 

_ U r Isten! bőségnek megadója és szeretője, önts 
á te szolgáidba akaratod szerint való egyességet és 
minden háboru kisértetektől szabadits meg minket. 

A te kegyességedért "G ram! oldozd meg vétkeink 
kötelét; és a te sz. Anyádnak s minden szenteknek 
esedezésekért, minket te szolgáidat, jótevőinket, vá
rosunkat és lakóhelyünket minden szentségben őrizd 
meg; minden vér szerint való atyánkfiait, barátainkat 
tisztitsd meg minden gonoszságtól, ékesitsed jóságos 
cselekedetekkel; engedj békességet és egyességet ne
künk, látható és láthatatlan ellenségeinket távoztasd 
el, oltsd el bennünk a testi kivánságokat, engedj 



400 Tizedik Rész. 

egészséges időjárást és bő termést, barátainknak és 
ellenségeinknek adj igaz szeretetet; és hazánkat összes 
népével egyetemben minden döghaláltól és ellenség 
dühösségétől őrizd meg; holtaknak és eleveneknek 
-adj örök nyugodalmat; a római pápát, püspököket, 
fejedelmeket és minden keresztény rendeket, minden 
szerencsétlenségtől őrizzed, és a te áldásod legyen 
rajtunk mincl végig. A mi Urunk Jézus Krisztusnak 
szent · halálaért. 

U r Isten! ki megvilágositasz minden világra jövő 
embert, világositsd meg kérünk, szivünket jóvoltod
nak fényességével; hogy Felségednek kedvesen szol
gáljunk, és te hozzád örökké való szeretettel ragasz
kodjunk. 

U ram! ki mindeneket azoknak javokra forditasz, 
kik téged szeretnek, gerjeszd fel szivünkben szerel
mednek- olthatatlan tüzét; hogy a te belső serkent
getésed által kezdett jó igyekezetek se1nmi kisér
tések miatt meg ne változzanak. 

U r Isten! ki a te szerelmednek ajándékait Szent
Ielek malasztja által hiveid szivébe öntötted, adj a 
te szolgáidnak és szolgálóidnak, kikért Felségednek 
könyörgünk, lelki és testi egészséget ; hogy téged 
teljes szivből szeressenek és a mi neked kedves, tö
kéletes szeretettel beteljesitsék. A te szerelmes szent 
Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. 

V. lJram hallgasd meg könyörgésemet. 
F. ~s az én kiáltásom jusson elődbe. 
V. Al d juk mindnyájan az U ra t. 
F. Hálát adjunk ő sz. Felségének. 
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V. Es a hivek lélkei, Isten irgalmasságából 
békességben nyugodjanak. 

F. Amen. 

A ve Maris Stella. 

Tengernek fénye( csillaga, 
Üdvözlégy Krisztus sz. anyja, 
Szüzeknek szép szüz virága, 
Mennyeknek boldog kapuja. 

Ki mennyből küldött követtől, 
Üdvözlettél Gábriel től, 
Oltalmazz ellenségeinktől, 
Évától vett bünterhektől. 

Bününknek oldd meg kötelit, 
Vakoknak nyisd meg szemeit, 
Vedd el nyavalyánk terheit, 
Nyerjed Istennek javait. 

Mutasd anyánknak magadat, 
Engeszteljed sz .. Fiadat, 
Hallja meg imádságodat, 
Ki értünk méhedbe szállott. 

Szelid szüzek választottja, 
Kiben bünnek nincsen foltja, 
Nyerd büneink bocsánatát, 
Örizd szivünk tisztaságát. 

Nyerj nekünk tiszta életet, 
Mennyekbe bátran menetet, 
Hogy Jézusnak lássuk szinét, 
Kóstolhassuk nagy örömét. 

Pázmány : Imádságos Könyv. 51 
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Hálát adjunk az Istennek, 
Atya, Fiu, Szentléleknek, 
Egyenlő három személynek, 
Egy-lényegü Istenségnek. Amen. 

*Memorare, azaz Emlékezzél. 

Emlékezzél, oh legkegyese b b szüz Mária, hogy 
még soha sem lehetett hallani, hogy valaki elha
gyatott volna, ki oltalmad alá menek-p.lt, segitségedet 
kérte, közbenjárásodért folyamodott. En hasonló biza
lomtól lelkesülve te hozzád menekszem, szüzeknek 
szüze, Anya, tehozzád jövök, mint sohajtozó bünös 
előtted állok; oh Anyja az (isteni) Igének, ne vesd 
meg az én igéimet, hanem hallgasd kegyesen és 
hallgass meg. Amen. 

(300 n. b. mindannyiszor. IX. Pius, 1846. decz. ll.) 

*A boldogságos Szüz Mária szeplőtelen fogantatásáról 
kisebb zsolosma. 

A hajnali órára. 

Szeplőtelen fogantatásod, tisztaságos Szüzanya! 
az egész világnak áldás és öröm szerzője vala. 

V. Isten! adj nyelvemre áldást. Oh Szüz! nyisd 
meg ajkamat. 

F. Hogy méltán dicsérjem büntől ment fogan
tatásodat. 

Dicsőség az Atyának, és Fiunak és Szentlélek 
Istennek. Miképen kezdetben vala, most és mind
örökön örökké. An1en. 



Zsolosma. 

É n ek.*) 
Üdvözlégy dicső Királyné! 

Kit nekünk lsten adott. 
Szüzek szüze! benned látjuk 

A szép hajnalcsillagot. 

Üdvözlégy teljes malaszttal, 
Áldott mindenek felett. 

J ő j sietve a segélylyel, 
Melyért a világ eped . 
• 

Az Atyánál már öröktől 
Fogva elvégezteték, 

Hogy Fiának légy szülője, 

Az Igének anyja légy. 

Azon Igének, ki által 
Ég és föld teremtetett, 

S ki megőrzött már az első 

V étektől is tégedet. 

403 

Antifona. Kiválasztotta őt Isten, mindenek előtt 
választotta s hajlékában adott neki lakhelyet. 

V. Imádkozzál érettünk makula nélkül foganta
tott Királyné. 

F. Hogy méltók lehessünk a Krisztus igéretire. 

Könyörögjünk. 

Oh szeplőtelen Szüzanya! mennyország Király
néja, a mi Urunk Jézus Krisztus Anyja, ki senkit 
el nem hagysz, senkit meg nem vetsz; tekints ránk 

, *) Dallama: "Máriának tisztelői stb." Lásd Tárkányi "Egyházi 
Enektára" 172. énekét 182-ik lapon. 

51* 
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kegyességed szemeivel, s nyerd meg a te szent 
Fiadtól minden bününk bocsánatát; hogy mi, kik 
most szeplőtelen fogantatásodat ájtatos szivvel ünne
peljük, az örök boldogság koronáját elnyerhessük az 
által, kit te mint szüz szültél e világra a te szent 
Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, ki az Atyával 
és Szentlélekkel egy istenségben él és uralkodik 
mindörökön örökké. Amen. , 

V. Mondjunk áldást az Urnak. 
F. Hála legyen az Istennek. 
V. A megholt hivek lelkei Isten irgalmasságából 

békeségben nyugodjanak. 
F. Amen. 

Dicséretre. 
Szeplötelen fogantatásod stb. L. 402. lapon. 

É n ek. 
Isten után téged illet 

Oh Szüz! a fötisztelet, 
Mert ö téged fölmagasztalt 

Angyalok s szentek felett. 

Zengjen hát harsány örömmel 
A dicsérő hódolat, 

Melylyel mostan ünnepeljük 
Szent fogantatásodat. 

Tiszta lélekkel dicsérj ük 
A szeplötelen Szüzanyát, 

Tiszteljük szent érzelemmel 
A Szentlélek templomát. 



. Zsolosma: 

Szép nap ez, dicső oromnap. 
Isten adta ezt nekünk: 

Harsogjon föl hát az égig 
Szent s magasztos énekünk. 
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Antifona. Megszentelé hajlékát a Fölséges; Isten 
annak közepette van, s nem fog ingadozni; megsegiti 
öt Isten korán reggel. 

V. Imádkozzál érettünk stb. L. 403. lapon. 

Könyörögjünk. O h szeplötelen stb. 

Az első · órára. 
Szeplőtelen fogantatásod stb. L. 403. lapon. 

É n ek. 
Bölcseség királyi széke, 

Istennek szentelt lakás, 
Hét kegyoszlopon nyugod va. 

Üdv neked és háladás. 

Hozzád nem közeige a bűn, 
Hogy méltó hajléka légy 

Annak, a ki irgalomból 
Váltságunkra küldeték. 

Mária! élőknek anyja, 
És szenteknek ajtaja, 

Angyalok fölött királyné, 
Jákob uj -szép csillaga. 

Mint a tábor harczi rendben, 
Szép vagy és rettenetes. 

Szentegyházunk oltalmára 
Oh Anyánk! sies~, siess. 
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Antifona. Kicsoda ez, ki elöjö, mint a felkelő 
hajnal, szép, mint a hold, választott, mint a nap, 
rettenetes, mint a táborok elrendelt serege? 

V. Imádkozzál érettünk stb. L. 403. lapon. 

Könyörögjünk. Oh szeplötelen stb. 

A harmadik órára. 
Szeplőtlen fogantatásod stb. L. 402. lapon. 

É n ek. 
Frigy szekrénye, ·Salamonnak 

Trónja, áldunk tégedet. 
Szép szivárvány, Mózes bokra, 

Csodáljuk szépségedet. 

Csak Istennek nyilt szent ajtó, 
Áron bimbós vesszeje, 

Sámson édes tiszta méze, 
Lankadóknak ereje. 

Az áldás helyét jelelve, 
Gedeon szép gyapja vagy; 

Hogyha ránk tör a kisértet, 
Győzedelmes Szüz! ne hagyj. 

Te, ki ment levél a büntől, 

Melylyel Éva vétkezett, 
Minekünk, kik bünbe estünk, 

Megtérésre nyujts kezet. 

Antifona. A napba helyezte sátorát, és ö mint a 
menyegzős házából kijövő völegény. 

V. Imádkozzál érettünk stb. L. 403. lapon. 

Könyörögjünk. Oh szeplötelen stb. 



Zsolosrna. 

A hatodik órára. 

Szeplőtelen fogantatásod stb. L: 402. lapon. 

~-n ek. 
Tisztaság legszebb edénye, 

Szentháromság temploma, 
Angyalok nagy vigassága, 

Üdvözlégy oh Szűzanya! 

Bánkodók vigasztalása, 
Legszebb kert és szűz virág, 

Türelem szép pálmaága, 
Milyet nem nyujt a világ. 

Áldott fold vagy, melyben semmi 
Bűn növénye nem tenyész, 

lsten háza, díszes ajtó 
V agy te, mely keletre néz. 

Ezen jött be e világra 
A király, ki tégedet 

Anyjának mondott, s megőrzé 
Épen szüzességedet. 

407 

Antifona; A.z ö alapjai a szent hegyeken vannak; 
szereti az· Ur Sion kapuit Jákob minden hajléka 
fölött. 

V. Imádkozzál érettünk stb. L. 403. lapon. 

Könyörögjünk. Oh szeplötelen stb. 

A kilenczedik órára. 

Szeplőtelen fogantatásod stb. L. 402. lapon. 
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Oltalomvár, Dávid ékes 
Tornya, áldunk tégedet, 

Tiszta lelked szent erénye 
Győzhetetlen fegyvered. 

Hasztalan tört, hasztalan dult 
A rossz lélek ellened ; 

Ősatyánkat tőrbe ejté. 
De nem árthatott neked. 

Hős Judit valál, ki egykor 
Megmentette nemzetét. 

Mint Megváltónk szüz Anyjához 
Bizva sohajtunk feléd. 

Oh erős Szüz! szent Fiadtól 
Nyert erőd- s hatalmadat 

Fordítsd h~veid javára, 
Kik várják oltalmadat. 

Antifona. Te vagy J eru~sá.lem dicsősége, te Izrael 
vigassága, te népünk tisztessége. · 

V. Irgalmazz ~inekünk stb. L. 403. lapon. 

Könyörögjünk. Oh szeplőtelen stb. 

Vecsernyére. 
Szeplőtlen fogantatásod stb. L. 402. lapon. 

É n ek. 
Üdvre intő uj napóra, 

A kinek fényt Ö adott, 
Ki mint hajnalból belőled 

Uj napunkul támadott. 



Zsolozsrna. 
---~ ~-~ ---~---~-

Rárl árasztott legdicsőbb fényt 
Az isteni szeretet, 

Már az első bűnhomálytól 

Megőrize tégedet. 

A nap lőn királyi széked; 
És a szép hold zsámolyod, 

.Jobbodban a tiszta szentség 
Liliomát hordozod. 

Te egyetlen liliom vagy, 
Kit a bün tövisei 

Még fogantatásodban sem 
Birhattak megsérteni. 

' 
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Antifona. Mondá az U r a kigyónak: Ellenkezést 
vetek közötted és az asszony között, a te Inagzatod 
és az ő magzata között; és ő megrontja fejedet. 

v'. Imádkozzál érettünk stb. L. 403. lupon. 

Könyörögjünk, Oh szeplőtelen stb. 

Befejezésre. 

Szeplőtlen fogantatásod stb. L. 402. lapon. 

É n ek. 
Légy üdvöz dicső királyné! 

Kérjük kegyességedet, 
Mely szebbé tesz és dicsőbb~ 

Csillagkoronád felett. 

Oh, vezérfény, szende csillag, 
Éltünk zajgó tengerén, 

Hév óhajtással feléd esd 
Sziveinkben a remény. 

Pázmá'fl'!l: Imád.9á_qos Kó"nyv. .'>2 
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Oh segíts meg elkerülnünk 
A sok bünveszélyeket, 

Miknek árja e világon 
Végromlással fenyeget. 

Légy oltalmunk, légy vezérünk, 
Irgalmas szi vü anya ! 

És segits eljutni hozzád, 
Oh mennyország ajtaja! 

' Antifona. En vagyok a szép szeretet anyJa, és 
.C'l l ' ' . t' ' t ' ' ' a 1e e eme, es az Ismere e, es a sze n remenysege; 

énbennem van az életnek és erőnek minden reménysége. 
V. Imádkozzál érettünk stb. L. 403. lapon. 

Könyörögjünk. Oh szeplőtelen stb. 

Fölajánlás. 
Szent fogantatásod által 

Kérve kérünk tégedet. 
Oh vedd kedvesen, dicső Szüz! 

'rőlünk a dicséretet. 

'rartsd meg tisztaságban, őrizd 
Sziveink érzéseit, 

És vezéreld szent Fiadhoz 
Éltünk minden lépteit. 

Bátorits a küzdelemben, 
Bánat~kban el ne hagyj, 

Ki a szomoru sziveknek 
Hű vigasztalója vagy. 

Oltalmad főkép a végső 
Nagy harczon legyen veliink 

Isten engedjen v:eled majd 
V ég nélkül örvendenünk Amen. 
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Oh makula nélkül fogantatott szüz ·Mária~ könyö.:. 
rögj érettünk, kik oltalmad alá sietünk. (1 00 n. b. 
XIII. Leo. 1884. márcz. 15.) 

A te szent szüzességed és szeplőtelen fogantatásod 
~tltal tisztitsd meg a mi szivünket, testünket és lel-:
künket. An1en. 

, 
*L I T A N I A. 

Sziíz Jfária szeplötelen fogantatásáról. 

(Magán használatra.) 

U ram irgalmazz nekünk. 
Krisztus kegyelmezz nekünk. 

Krisztus hallgass minket. 
Krisztus hallgass meg minket. 

Mennybeli Atya Isten! irgalmazz minekünk. 
Megváltó F~u IstPn! irgalmazz minekünk. 
Szeutiélek lf r Isten! irgahnazz minekünk. 
Szentháromság egy Isten! irgalmazz nlinekünk. 
Blín nélkül fogantatott szentséges sziíz Mária. Könyö-

rögj érettünk. . . 
SzepiOtelen és legszentt-·bb Szií.z minden szüzek fölött.. 

I{önyörögj érettünk. 
Az örök Atya szeplőtelen leánya. Könyör. 
Az Isten Fiának szeplötelen anyja. Könyör. 
A szeutiélek Isten szeplötelen jegyesP. Könyörögj 

érettiink. 
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Szeplőtelen Szííz, a SzentháromF:ág kedves válas 
Könyörögj érettünk. 

Szeplőtelen Szlíz, az isteni bölcseség királyi 
Könyörögj érettünk. 

Szeplőtelen Szííz, ki Dávid király véréből szár 
Könyörögj érettünk. 

Szeplőtelen Szlíz, ki a pokolbeli kigyó fejé1 
rontottad. Könyörögj érettünk. 

ki Isten ereje által az er~dendö bünt 
meggyőzted. 

az igazság napjának hajnala. 
élő szekrény, melyben a Megváltó 

drágalátos teste nyugodott. 
élet ösvénye, me ly Jézushoz vezet. 
ég és föld királynéja. 

::~ kegyelem eszközlője. 
~ a mennyei Jeruzsálem ajtaja. 
::: a tisztaságos sz. JÓzsef jegyese. 
~.J ragyogó csillag? me ly a világot meg-
~ örvendezteti. 
~ a vitézkedő anyaszentegyház győzhetlen 
~ " , 
Q.) erossege. 
ISI 

tn az eredendő bün tövise nélkül kinyilt , , 
szep rozsa. 

Isten kertének legszebb lilioma. 
hitünk gyámola, 
isteni szeretet áradozó patakja. 
tökéletes engedelmesség példája. 
tisztaság csodateljes temploma. 

l renlényünk horgonya. 
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( angyalok fényessége. 
pátriárkák koronája. 
próféták dicsősége. 

ISI apostolok királynéja. 
~::::: , t k " ' 
~ ver ann erossege. 

r.n hitvallók állhatatossága. 
~ ·' szüzek tisztasága. 

'Z 1 benned bizók öröme. 
~ , betegek gyógyulása. 
~ árvák és özvegyek vigasztalása. 

w bünösök ·szószólója. 
tévely-tanitók félelme. 

1 az anyaszentegyház hiv oltalma. 
1. haldoklók vigasztalása. 

Isten Báránya! ki el veszed a világ bűneit. 
Kegyelmezz minekünk. 

Isten báránya! ki elveszed a világ- bűneit. 
HallgasR meg minket. 

Isten báránya! ki elveszed a világ bi1neit. 
Irgalmazz minekünk. 

Krisztus hallgass minket. 
Krisztus hallgass meg minket. 

U ram irgalmazz nekünk. 
Krisztus kegyelmezz nekünk. 

, 

U ram irgalmazz nekünk. 
Miatyánk stb. Üdvözlégy stb . 

.Könyörögjünk. 

~ 
o: 

== ~ 
o: 
>-: 
o: 

(Jq 
l, e-.. 
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U r Isten! ki a boldogságos Szüz szeplőtelen fogan-
tatása által szent Fiadnak méltó laklwlyet készitettél: 
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kérünk; téged, hogy a ki ugyanazon szent Fiad előre
látott halálánál fogva őt minden büntől megőrzötted, az 
ő esedezése által minket is tisztán engedj eljutni tehozzád. 
Ugyanazon mi U runk Jézus Krisztus által. Amen. 

*Bétfájdalmu szüz Mária ünnepén. 
Szeptember 3-ik vasárnapján. 

K;i~1ez hasonlítsalak, vagy kivel tegyelek egyenlővé 
téged·?· Jeruzsálem legszebb leánya, fájdalmas sziíz 
Mária! mint vigasztaljalak téged? Sion legdicsőbb szüze! 
mert mint a tenger, nagy a te gyötrelmed. 

Y. Imádkozzál érettünk, oh fájdahnas Sziízanya. 
JI: Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéretére. 

Könyörögjünk. 

Esedezzék érettünk, kérünk, téged U ram Jézus 
Krisztus! most és halálunk óráján a te kegyeEségednél 
sze nt Anyád, a boldogságos sziíz Mária; kinek szentséges 
lelkét kínszenvedésed óráján a fájdalom hegyes tőre 
által járta. Teáltalad, Jézus Krisztus, vil:ig Megváltója, ki 
az Atyával és Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és 
mindörökön örökké .. Amen. 

' U r Isten! kinek szenvedésekor Si1neon jövendölése 
. t d' " l S " ' k M' . ' k t l szer1n ., a Icsoseges zuzanyana , ariana szen seges 

lelkét a fájdalom tl)re átjárta; engedd kegyelmesen, 
hogy, kik az ő fAjdalmát tisztelettel ünnepeljük, a te 
kínszenvetlésed boldogi tó gyümölcseiben részesüljünk. Ki 
élsz és uralkodol mindörökön örökké. Amen. 
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*A hét táblás fájdalmas olvasó. 
Keresztvetés után mondatik: :Miatyánk stb. azután hét Üdvö'zlégy 

stb. a "Jézus" neve után mind a hét táblán rnás-rnás titokkal, rnely 
titkok követ~eztJk : 
Az 1-stJ táblán: Kinek bemutatásakor Simeon megjövendölte~ hogy 

tőr fogja átjárni lelkedet. 
A 2-ik táblán: Kivel Egyiptomba futottál. 
A 3-ikon: Kit három nap bánkódva kerestél. 
A 4-iken: Kit a nagy kereszttel megterhelve, a Kalvária hegyére 

menni láttál. 
Az 5-diken: Kit a keresztfára felfeszíttetni láttál. 
A 6-dikon: Kinek holt szent teste öledbe helyeztetett 
A 7- dtken: Kit sírboltba tétetni láttál. 

Minden tábla· külön, valarnint az egész olvasó ezzel fejeztetik be: 
Dicsőség Atyának t és Fiunak t és Szeutiélek t Istennek! miképen 
kezdetben vala, most, mindenkoron és mindörökön örökké. Amen. 

A hét tliúla után a Szüzanya fájdalmas könyhullatásának tiszteletére 
mondutik három Üdvözlégy stb. a "Jézus" nevffnél ezen titokkal: 

Kit sok könyhullatással sirattáL 
Végre a Hiszek egy stb., függelékül egy Miatyánk és Üdvözlégy 

a f!?.egholt hivek lelkeiért. 
(200 napi bucsu minden Miaty. és Ü dv. után, ha valaki ez:t 

az olvasót pénteken, v. a nagybőjt bármely napján vagy a 7 fájd. 
B. Asszony ünnepén és nyolczadán mondja. -- 100 n. b. bármikor 
máskor. Xlll. Leo. 1886. máj. 15.- Kell azonban e czélra szentelt olvasót 
használni. ~Iegszentelik a szerviták v. az általuk fölhatalmazott pap.) 

lm a 
a boldogságos Szüz Máriához, 

Magyarország védőasszonyához. 

Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges anyja, ma
gyarok N agy asszonya, szentséges szüz Mária! emlékezzél 
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meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk s 
apostolunk, sz. István neked fölajánlott, s végrendeleté
ben neked hagyott. Tekints kegyes arczczal országodra, 
s dicső érdemeid ·által légy közbenjáró és szószóló szent 
Fiadnál Krisztus Jézusnál. Hozzád kiáltottak atyáink, s 
minden inségökből kiszabadultak, mert folyvást vigyáz
tak szemeid örökségedre, oh mindörökké áldott Asz
szonyunk! Ezt mi bizonyosnak tartván, gyakran folya
modtunk hozzád, s már tapasztalásunk ut<Ín mon,d
hatjuk el, hogy éretted áldott meg minket az Gr. 
Ilyetén reménytől buzdíttatva s bizodalom által 
lelkesitve, oltalmad alá futunk mi, - a te néped, 
örökséged s nyájad, - kik gyermekeidnek nevez
tetünk, s különös pártfogásodért Máriaországnak hiva
tunk. Azért fölemeljük hozzád szivünket kezeinkkel 
együtt, s alázatosan kitárjuk szined eWtt könyör
gésünket. 

Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásod által 
minden lelki és testi gonosz ellen hazánkat, hogy az 
Isten dicséretére s néped vigasztalására virágzó legyen. 
Nyerj esedezésed által az anyaszentegyháznak s a 
katholikus hitnek nálunk s mindenütt a földön föl
magasztaltatást; főpapjaink- és lelkipásztorainknak s 
az egész papságnak isteni segitséget; nekünk tanulékony, 
engedelmes és a hit cselekedeteivel s gyümölcseivel 
bővelkedő szivet, nehogy Fiad akármikor i~ méltán 
haragudjék ránk, s országát elvigye tőlünk. Eleszd fel 
bennünk atyáink szivét, s vezéreld a hitetleneket az 
igazak okosságára, hogy egy szájjal, egy szivvel, ugyan
egy hittel szolgáljunk Fiadnak, a mi Urunknak, és 
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tiszteljünk s valljunk téged Asszonyunknak s párt
fogónknak, miként tiszteltek atyáink. 

Könyörgünk, Asszonyunk, apostoli királyunkért, 
hogy hosszu életet, csendes országot, biztos házat, erős 
hadsereget, h il tanácsadókat, jó népet, a világ békességét 
s mindazt nyerd meg neki, amit ő mint ember és mint 
király kiván, hogy népét szentségben és igazságban 
sokáig szerencsésen kormányozhassa, azután pedig az 
örök élet koronáját elnyerhesse. 

Könyörgünk, Asszonyunk, országunk törvényhozói
ért s tisztikaráért, hogy a Szentlélek ajándokai által 
fólvilágosítva megismerjék az igazságot, megbüntessék 
a gonoszt, s megvédjék az igazat; hogy a közjó elő
mozditására őszintén törekedvén, az árváknak, özve
gyeknek, ártatlanoknak igaz lelkiismerettel szolgáltas
sák ki az igazságot. 

Könyörgünk, Asszonyunk, egész népünkért, hogy 
fordítsd hozzánk anyai irgalmasságodat, s örökséged 
polgárait, kiket védelmed alá vettél, megőrizzed minden 
büntől, kegyességed által kormányozzad, s Isten szere
tetében s félelmében megtartsad. Nyerj esedezésed által 
a szüzeknek tisztaságot, a házas-feleknek já1nborságot, 
a bünbánóknak bocsánatot, az igazaknak állhatatos
ságot, az özvegyeknek s árváknak gyámolitást, a sze
gényeknek pártfogást, az utazóknak megérkezést, a 
szomoruaknak vigasztalást, a megholt hiveknek örök 
nyugodalmat. 

N e vesd meg esdeklő fiaidat, sa büneik bocsánatjáért 
könyörgőket régi irgalmasságod karjával fogadd el; 

Pázmány : Imádságo.~ Kö'nyv. 53 
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mert noha mi elhagytuk a fiui kegyeletet, te nem 
szüntél meg anyánk lenni. 

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

V égre hií szolgád szent István királynnknak az ő 
halálos ágyán mondott szavaival fejezzük be ezen 
könyörgést: "Mennyországnak királynéja, a világ jeles 
megjavitója, a te pártfogásodba ajánlom az anyaszent
egyházat a püspökökkels papsággal; a te könyörgésedre 
bizom az országot annak nagyjaival s népével; s utóljára 
elbucsuzván, kezeidbe ajánlom lelkemet." 

Kelj föl tehút, Anyánk! te uralkodjál fölöttünk, és 
}-,iadJézusKrisztus,a mi Üdvözitőnk.Fogadd el könyör
gésünket, melyet szined elé terjesztettünk, hogy közben
járásod által segitve, a jelen élet után az ürükkévaló 
boldogságba juthassunk. Ti is haz~ínknak véclsz(mtei: 
Sz. Béla püspök és vértanu, Sz. István király, Sz. László 
király, Sz. Imre herczeg, Sz. Erzsébet asszony, Sz. Margit 
szücz, Isten minden megdics<5ült szeuteivel együtt esedez
zetek érettünk a mi U runk J ézns KrisztusmU . ..c\nwn. 

*A Szent-István-Társulat imádságai a boldogságos 
Szűzhöz, mint a társulat Védőszentjéhez, Nagy
Boldog-Asszony napján, vagy Mária más ünnepein. 

I. 
Emlékezzél, oh legkegyeseb h sziíz Anya Mária~ 

hogy -soha sem lehetett hallani, hogy valaki tőled gyá-
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moltalanul magára hagyatott volna, ki a te oltalmadat 
kérte, s pártfogásért hozzád folyamodott. Ezen erős 
bizodalommal folyamodik hozzád jámbor társulatunk, 
mely védelmed alá helyezte magát, s annak jótéte
ményeit már eddig is hálásan érezte. Oh! kérünk, 
fogadd azt anyai jóvoltod ba, s kérj a te isteni magzatodtól 
áldást munkásságára. Ajánljuk anyai szereteted gon
dosságába ezen társulat jótevőit, elöljáróit, minden 
tagjait és ügyeit. Ereztesci mindnyájunkkal közben
járásod jótéten1ényeit, kik magasztaljuk áldott nevedet, 
és sz. Fiad üdvözitő nevében jó könyvek terjesztése 
végett t>gyesültünk. 

II. 
Oh Istennek szentséges szülője! ki e mulandó 

világból az égbe felvitettél, s ott minden kegyelmekkel 
az angyalok és szentek fölött megdicsőittettél: tekints 
le irgalmasan hozz::id fohászkodó gyermekeidre: gyá
molitsd könyörgéseddel a téged tiszteWk jó igyekezetét: 
hogy a sz. Fiad vérével alapitott ker. katholika anya
sÚ'ntegyház boldogitó szellemének terjesztésért> egyesi
tett munkásságunk óhajtott sikernek örvendhessen. 
Nyerj nekünk sz. Fiadtól elömenetelt a hit, reménység 
és szeretet fő erényeiben, s állhatatos megmaradást a 
jóban; hogy csüggedetlen buzgósággal teljesitsilk azt, 
mit Istennek megelőző kegyelmével magunkra vál
laltunk. Fordulj hozzánk anyai jóvoltoddal, . s jöjj 
segitségére a gyengéknek; nyujts világosságot a kétel
ked()knek, bátoritsd a csüggedezőket, az önzés meg
vesztegető szellemétől óvd meg egyesületünket, s erősits 
mindnyájunkat a világ megromlott szellemével való 

53* 
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nehéz küzdelmünkben. A te szószólásod által támogatott 
iparkodásunk eredményeiben dicsőitessék Jézusnak, a 
te isteni szülöttednek szentséges neve, ki téged minden 
teremtmények fölött felmagasztalt. Amen. 

III. 
Magyarország védője, N agy- és Boldog-Asszony! 

oltalmad alatt állanak a haza, és annak minden népei. 
Emlékezzél, kérünk a sz. István és sz. László dicsőült 
királyainknak az igaz keresztény hit, és azzal együtt a 
te tiszteleted terjesztésében szerzett érdemeire, s elhunyt 
őseink buzgóságára; tekintsd köztünk is a kisdedek 
ártatlanságát, a sziize_k tisztaságát, az istenfélő jámborok 
erkölcseit, a szenvedők keserveit, a haldoklók reményét. 
Kérünk azért, terjeszd ki most is anyai pártfogásodat 
ezen országra, s a benne lakó népekre. Szeplőtelen sziiz 
Anya, minden tévelyek n1egrontója! védelmezd a ker. 
közönséges anyaszentegyházat, annak látható fejével, a 
római pápával együtt. Kegyeidbe ajánljuk a püspököket, 
papokat, és az őrizetökre bizott keresztény nyájat. 
Támogasd szószólásod hatalmával uralkodó fejedel
münket, a királyi trónt, és annak mindenrendü alatt
valóit. Országlása alatt békeségben teljenek el napjaink; 
hogy sz. Fiad parancsolatainak szivből hódolván, s az 
ellenség félebnétől megmenekedvén, pártfogásod alatt 
Istennek és felebarátunknak háborittatlanul szolgál
hassunk. Amen. 

*Rövid imádság ogyanazon czélra. 
Oltalmad alá folyamodunk Istennek sz. Anyja! 

könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején; hanem 
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szabadits meg minket minden veszedelemtől, mindenkor 
dicsőséges és áldott Sziiz! Mi asszonyunk, közben
járónk és szószólónk! engeszteld meg nekünk Fiadat, 
ajánl minket Fiadnak, mutass be minket Fiadnak. 

V. imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja! 
R. Hogy 1néltók lehessünk a Krisztus igéretére. 

Könyörögjünk. 

Engedd, kérünk mindenható Ú r Isten! a te szolgáid
nak, kik a szentséges sziiz Mária nevében és pártfogá
sában örvendenek, hogy az ő kegyes közbenjárása által 
minden gonosztól megszabaduljanak a földön, és az 
örökkévaló örömökre eljuthassanak az egekben. A te sz. 
Fiad, a mi U runk Jézus Krisztus által, ki te veled és 
a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik örökön 
örökké. Amen. 

V. Imádkozzunk jótevőinkért 
_ 1: Add meg U ram! a te sz. nevedért, minden 

jótevőinknek az örök boldogság jutalmát. 
V. Imádkozzunk távollevő feleinkért. 
F: Szabaditsd meg U ram! a te szolgáidat, a 'kik 

benned biznak. 
V. lJ ram! küldj nekik segitséget a te szent helyed ből. 
F. Es Sionból oltalmazd őket. 
V. Imádkozzunk a társulat megholt tagjaiért. 
1: Adj Uram! örök nyugodalmat nekik, és az 

elenyészhetetlen világosság fényeskedjék nekik. 
V. Nyugodjanak békeség ben. 
z.: Amen. 
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Könyörögjünk. 
l 

Ur Isten! bocsánat adója, s a.zemberek üdvösségének 
kedvelője, kérjük kegyelmességedet, hogy gyülekezetünk 
tagjait, segitöit és jótevőit, kik a mulandó világból Inár 
kiköltöztek, a boldogságos szííz Mária, és minden szentek 
esedezésére, az örökkétartó boldogság egyesületébe 
eljutni engedj ed. A nli U runkJézus Krisztus által. Amen. 

V. Hallgasson meg minket a mindeható és irgalmas 
Isten. Amen. 

l 

l!; Es minden hivek lelkei Isten irgaln1asságából 
békeségben nyugodjn:!lak. Amen. 

Miatyánk stb. U dvözlégy stb. 

*A Lurdi Boldogasszony. 
Francziaország szélén, közel a spanyol határhoz, 

fekszik Lurd nevü város; e város mellett van egy régi 
kőszikla barlang, e barlangban 1858-ik évben Bernadett 
nevü 14 éves leánykának 18-szor Inegjelt->nt a hold. 
Szüz Mária, égi fénynyel környPzve, hófehér öltönyben, 
kék övvel, jobb karján arany zsinórra fí1zött hófehér 
olvasóval, lábainál rózsákkaL A Inegjelenési hely köze
lében forrás támadt. Gyütnölcsoltó Boldogasszony napján 
a megjelenés, Bernadett háromszori kérdésért>, hogy ki 
legyen ö,, mennyei dicsöségtől tündöklő arczczal ezt 
mondá: En vagyok a szeplőtelen fogantatás! ~Iegszám
lálhatlan csodák hirdetik a megjelenés igaz voltát s 
azóta érsekek, püspökök, mágnások, f()tisztek, tudósok 
s ezernyi ezer minden rendü és rangu hivek zarándokol
nak Lurdba a szent barlanghoz s csodaerej ü forrásához. 
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De nemcsak Lurdban, hanem a hol a lurdi Szepl. Szüz 
szobra felállittatik s ahol a forrásviz nagy ~izalommal 
használtatik, rendkivüli imameghallgatások és gyó
gyulások történnek. 

Litánia 
A szeplöteleniil fogantatott Lurdi Boldogasszony tiszteletére. 

(Magánhasználatra.) 

U ram, irgalmazz nekünk! 
Jézus Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
U ram, irgalmazz nekünk. 
Jézus Krisztus, hallgass minket. 
Jézus Krisztus, hallgass n1eg Ininket. 
Mennybeli Atya Isten, irgalmazz nekünk. 
Megváltó Fiu Isten, irgalmazz nekünk. 
Szeutiélek U r Isten, irgalmazz nekünk. 
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk. 

f Az anyai szeretetnek példányképe, 
F<ijdalmas anya, 

~ Szegény elhagyatott anya. ~ 
~ Szent anya, ki nehéz utakon téli idő- ~ 
~ ben hordoztad méhednek áldott gyü- ~: 
~ o 
o mölcsét, 23. 
~ Ki ~zent Fiadnak, Istennek születése ' le~ 
~ helyéül nem találtál mást, nlint ~ 
~ vadon barlangot, bölcsőül pedig §: 
~ jászolt, , ~ 
~ 

Ki hirdetted: "En vagyok a szeplötelen 
l Fogantatás," 
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Ki egy szegény alázatos leánynak meg-l 
jelenté!, hogy minket alázatosságra 
taníts, 

Ki fehér öltönyt viseltél, hogy ben
nünket a tisztaságra emlékeztess, 

Ki égszinü övet hordoztál, hogy nekünk 
~ amennyországot jelezzed, ~ 
= Ki rózsákon jártál, hogy bennünket a o: 
o 
~ mennyországért elviselendő szenve- ::: 
rn désekre emlékeztess, "-< 

o: 
: Ki a szent olvasót hordoztad, hogy ben- ,., 
bJJ n ünket ennek imádkozására buzdi ts, o: 

l 

° Ki kezeidet imára -- szemeidet az E gre ~. 
::: emelted, hogy bennünket peniten- <:"C~ 
o cziára serkents, '"' 
~ Te, a remény csillaga, <:"C 

~ 

.,.... Ki meg fogod menteni Ró1nát, szent ~ 
~ Atyánkat a Pápát, =: 
= Ki megfogod menteni édes hazánkat, = 

~ 
H Ki közbenjárónk lész Isten legszentebb 

szivénél, 
Ki megerősited a lelkiatyákat, 
Ki meggyágyitod a betegeket, 
Te a betegek üdve, 
Bünösök menedéke, 
Szomoruak vigasztalója, 

Oh lurdi Boldogasszony, ki szeplőtelenül fogantattál, -
könyörögj érettünk, kik hozzád folyamodunk! 

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



A lurdi ,,E111lr'kezzél me!J". 

Isten báránya, ki el veszed a világ büneit, 
Hallgass meg minket! 

Isten báránya, ki elveszed a világ büneit, 
Irgalmazz Ininekünk; 

Jézus Krisztus, hallgass Ini nket. 
'~ 

Jézus Krisztus, hallgas~ meg minket. 

428 

V. Inuídkozzál erettünk lunli Boldogasszony, Istennek 
sz. Anyja, 

lt Hogy meltók lehessünk Jézus Krisztus igéreteirP. 

Imádság. 
Lurdi Boldogasszony, Te ki csodákban oly gazdag 

vagy, oltalmazzad hataln1as kezeddel szent Atyánkat 
a Pápát és a szent István királytól neked örökségül 
felajánlott Magyarországot; eszközöld ki, hogy szálljon 
lP ránk a hitnek, reménynek és szeretetnek lelke. Mi 
hisszük a te megjelenésed igaz voltát s határtalan 
hatahnadat, Inellvel sz. Fiad felruházott és azért fohúsz-

•' 
. kodunk hozzád: mentsd In eg:, oh Inentsd meg szegény 
édes magyar hazánkat; 

A lurdi "Emlékezzél meg''. 
Emlékezzél meg oh szeplőtelen szent Szüz, ki az 

elhagyatott lurdi barlangban leii·hatlan fénytől kör
nyezve, hófeh_ér öltönyben n1egjelentél; emlékezzél1neg 
határtalan hatalmadról, melyet sz. Fiadtól nyertél 

Oh lurdi Boldogasszony, ki az esedezésedre történt 
csodákban oly gazdag vagy, érdemeid iránti teljes 
bizalominal kérjük pártfogásodat. Oltalmazd győzelmes 
kezPiddel a szent Atyát, ki elismerte megjelenéseid igaz 

Prízmríny: lmrí1l.~ríqo.~ líöny11. 
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voltát, ol,talrnaz(l a ~.;okat zaklatott Magyarországot, 
mely őseitől öröklött gyernH-'ki bizodalommal siet nagy
hatalmu és irgalmu anyai p<irtfogásodhoz. Te feltár
hatod a szeretet és irgalom kincseit, s azokkal gazdagit
hatsz bennünket. Kérelmeink nem fognak Ineghiusulni, 
mert te Anyánk vagy. Oh SzPplőtelen SZ(-'nt Szüz, lurdi 
Boldogasszony, fogadd kegyeF~en könyörgéseinket, és 
hallgasd Ineg azokat. AmPn. 

Szepl6telenül fogantatott szentséges szüz ~"4fária, lu1·di Boldogasszony, 
könyörögj érettünk, k1"k hozzád folyamodunk! 

Boldog-Asszony hét ünnepére való imádság. 
Boldog-Ass.zon.lJ szeplőtelcu f'ogantatdsakor. Dec. 8. 

Ü r Isten, a ki a B. Szüz szeplőtelen fogantatása 
által a tP fiadnak n1éltó hajlékot készitettél, könyörgünk, 
hogy a ki ugyazon a te fiadnak előr(' látott halálának 
érdeineiért ()t Ininden szeplőtől meg6rizted, az ö 
közbenjárására núnket is tehozzád tisztán eljutnunk 
engedj. Ugyanazon a mi U runk .Jézus Krisztus által. 
Amen. 

Gyertyaszen teü'f Bold O !J-Asszon y ~l apjá n. ~Pebnuir 2. 

Ur Isten! ki a szeplőtelPn szüz Mária méhében 
apgyali izenet által, a te igédPt emberi testbe öltöztetéd, 
engedd alázatos' szolgáidnak, hogy a kik Boldog-asszonyt 
igazán Isten Anyjának valljuk; közbf'njáró könyörgése 
által te előtted segittessünk ügyanazon Ini Urunk 
Jézus Krisztus által. _.._-\nH'll. 



Boldog-asszony antifoniája. 

Sarlós-, ,vagy Kt:sasszony napjdn . .Iul. 2. Sept. 8. 

U ram! kérünk tégPd, adjad a te szolgáidnak mennyei 
rnalasztod ajándékait; hogy a kiknek a Boldog-Asszony 
szülése üdvöségök kezdete lőn, az () látogatása (vagy 
~zületése) ünnepe a békPségnek üregbülését adja. A 
rni U runk .J ézns Krisztus cll tal. Amen. 

Boldog-Asszony 1nennybevitele és Havi-Boldog-Asszony 
napján. A'ltg. 15. es Aug. 5. 

Bocsásd rneg U ram! kérünk, bünös szolgáid vétkét, 
hogy a kik neked magunk cselekedeteinkből nem 
kedveskedhetünk,a te Fiad, ami U runk sze nt Anyjának 
könyörgése által üdvözüljünk. Ugyanazon mi U runk 
.T ézus Krisztu!; által. Amen. 

Botdag-Asszony templomba oitele nap.fán. 1Vovemú. 21. 
U r Isten! ki a szepWtelen ~züz M<iri<Ít, a Szentlélek 

lakóhelyét, e rnai tutpon a templomban akarúd bemu
tatni: adjad, kérünk, hogy az () könyörgése által a ü• 
ü rök dics6séged nek templomában bemutatta~sunk; a te 
szerel me~ sz. Fiad, a mi U runk .J é zu~ Krisztu~ által. 
AmPn. 

*Sz. József tiszteletéről. 
Sz. ,József, ali: U r ,J ézni'i nevelő atyja, a B. Szűznek tisztaságas 

jegyese, a kath. anyaszentegyház védlíszentje. Ell: okból a jámbor 
hivek nagy bizochtlommal swktak hozzá könyörögni mindenféle 
ügyeikben: méltán hiszik, hogy az Ur .Jézus, ki e földön sz. Józsefnek 
engedelmes vala, a mennyekben mitsem fog tőle megtagad ni. Némelyek 
a márczius ha vá t éppen ugy szakták sz. J Óz:-;ef tiszteletére meg
szentelni, mint mások azt teszik a május hav:íval a B. Szííll: tiR7-teletére. 

;,4·1< 
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*Sz. Józsefnél kinyörögjünk pártfogást. 
(7 évi b u csu, valahányszor. VII. Pius, 1804. s";ept. 6.) 

Ki földön járva égben vágyik élni 
S bevégezvén a földi vándorlást 
Az égben óhajt örök hont cserélni: 
Szent ,J Ózsefnél kér:jen pártfogást. 

A legszebb :-lzííznek tiszta súí"; jegyesét 
Fiának lsten gyárnul nézte ki, 
R mert igaz volt és hün vi:::;elte tisztjét, 
)lit ő kér, meg nem vdheti 

Ki fiihlön j:írva sa.t. 

Hideg harlanghan hő szivvel imádta.. 
Bujdosva is iírzé a. kisdedet, 
S féltő sr.erelme rávivé nyomára, 
.Egyszer hog·y mégis el vesr.<~tt. 

Ki fölcliin járva sat. 

Táphilja dolgos két kezével azt, ki 
Símvtíval tart föl szúz világokat, 
S ki száz világnak tudott törvényt szabni. 
}Iint gyermek neki S7.Ót fognel 

Ki földön járva. sat. 

~fidőn a végső küzdelemre készül. 
l\Iellette állnak Jézus, Mária; 
S kit fölnevelt (•s védett bajtóL vésztől 
Eget nyit neki szent Fia. 

Ki földön járva sat. 

Dicsőség az Atyának és .b'iúnak· és :-lzentlélek lstennek! 
Ki fiilcliin jlina sat. · 
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_._>\ntifona: Ime a h ií é~ okos szolga, kit az U r az ő 
húznépe fölé rendelt. 

V Imádkozzál érettünk boldogságos sz. JÓzsef! 
P Hogy méltók lehrssünk a Krjsztus ígéreteire. 

Könyörögj ünk: 

Cr lsten, ki csodálatos gondviselésed által sz . 
. Józsefet szentségrs szüz Anyád jegyf'sévé rendelni mél
tóztatt<ll: Pngedd kegyesen, hogy kit e t()} dön 1nint vé<L
szf'ntünket tisztelünk, ugyanazt a mf'nnyekben mint 
közbenjárónkat birni méltók lehessünk; ki élsz és ural
kodol mindörökün örökké; .Ainen. 

*Imádság sz. Józsefhez a tisztaság erényeért. 
Sziizeknek oltahnazúja t'S atyja, sz . .J Ózspf! kinek 

hüséges gondviselésér<· maga az <irtatlanság, az e r 
Jézus, és a szüzeknek szt'nt szüzt:>, Mária bizattak: 
.Jézus és Mári(u·a, ezen két előtted legkedvf'sebb zálogra, 
kérv P kérklí, eszközöld ki szá1nomra azt a kPgyelmet, 
miszt:>rint <iltalad mindrn tiszt<Ítlanságtól megoltahnazva 
szeplőtf'l<•n lél(•kkel, tiszta sziv <''s fert()zetlen testtf'l 
szent szüzességb<•n <lllandóan szolgáljak .l t•zus és Máriá
nak. A1nen. 

( 100 n. b. IX. Pius. Hl/7. febr. -!.} 

*Emlékezzél sz. József. 
En1lékezzél, te a Bold. Szüz Mária legtisztább 

jegyese, én legszeretetreinéltóbb pártfogóm, sz .• J Úzspf, 
hogy 1nég sohasein lehetett hallani, hogy valaki viga~z
talatlamil magára hagyatott volna, ki oltabuadat kért<' 
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' vagy pártfogásodért folyamodott. En is tehát bizalommal 
jövök hozzád, hogy magamat neked bemutassam s teljes 
alázattal magamat neked ajánljmn. N e vesd meg könyör
géseimet, te az én Megváltómnak nevelőatyja, hanem 
vedd kegyesen figyelembe és halgasd meg azokat. Amen. 

(300 n. bucsu. eg-yszer napjában, mely a megholtakra is alkal
ma~ható. IX. Pius. 1863. jun. 26.) 

*Ima.fohász. 
Örök Inennyei Atyánk! Jézus Krisztusnak drága

látos szent vérét, kinszenvedését és hal:llát, a bold. szilz 
Máriának és sz. Józsefnek f~íjdahnait fölajánljuk 
büneinkért, a tisztitó helyen levő lelkek vigasztalására, 
az anyaszentegyház javára és a szegény biinösük Ineg
téréseért. _1\..men. 

( lOO n. bnc:su, napjáhan egyszer. JX. Pius. HHW. ápr. 30.) 

*Im á ds á g 
Szent .Józsefhez. 

Szent buzgalonnnal járulok hozzád oh dicsőséges 
Pátriárka! a megváltó .Jézus nevel6atyja! a szeplőtelen 
Istenszülő sziíz Mária tisztaságos jegyese! a katholiku 
anyaszentegyház nagyhatalmu Y édszentje, szent József! 
oh emeld fel <lldott kezeidet Jézus Mária mennyei 
trónusa előtt, hogy szószóhisod által meghallgatást 
nyerjen ezen könyörgésem. 

a) Te:-dz" és lelki üsztasdgért. 

Először is kérlek azon sértetlen tisztaságodra, 1nely 
által Inéltónak tahiitattál Jézus, Mária gondviselőjévé 
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választatni, nyerj neken1 is kegyelmet: a testi és lelki 
tisztaság erényének sértetlen megőrzésére; ezen angyali 
erény elleni külső és benső kisértések legyőzésére; a 
szilz tisztaságot vt'szélyeztető alkalmak gondos elkerü
lésére; a tiszta szen1érmes gondolatok és érzelmek 
ápolására; hogy igy atyai oltalmad alatt hi ven meg
őrizvén a .testi és lelki szíl.ztisztaságot, méltó lehessek 
Jézus, Mária sz eretetére ez életben, s a tiszta életüeknek 
készitett mennyei hervadhatlan koronára az égben! 

b) A szeniséges róntai pápáért. 
Oh dicsőséges sz. JÓzsef; kérlek azon atyai gondos

kodásod ra, Inelylyel a kisded Jézust az üldöző Heródes 
agyarkodásától megmentetted; vedd mennyei oltal
madba Jézus Krisztus helytartóját, a szentséges római 
Pápát, kit a hitetlenek és Plfajult kert'sztények, mint 
ugyanannyi Heródesek, In:ir annyi évPn át majd halálig 
üldöznek és szorongatnak; nyerj neki vigasztalást a 
tengernyi keseritések, :o; Prőt az irgalmatlan üldözések 
között; nyerj neki bátorságot az (-' llenállásra s kitartást 
a z ostr01nlott sz. hit vé<lPlmére; nyerj neki kegyelmet 
a Jézus drága vérén szerzett katholika anyaszentegyi1áz 
üdvös kormányzására; e~zközöld ki nagyhatalmu szó
szólásoddal, hogy az ő hibázhatlan tanítását minden népek 
és nemzetek készséges szivvel elfogadják: oh nyerd n1eg, 
hogy Jézus üldözött hitének és anyaszentegyházának 
diadalát mielőbb Iulladatos örvendezéssel élvezhesse! 

c) B a/ukba n va ló kitartásért. 
Atyám! dicsőséges sz. József! Te ámbcír szentséges 

élettel tündöklöttél; ámbár Istentől oly magas méltó-
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ságra magasztaltattál; ámbár folyton Jézus, Mária 
társaságában él tél, mégis egész éltedet folytonos aggság 
és viszontagság, --- folytonos fáradozás és szükölködés 
környezé; de Te mindezeket Isten akaratján való csendes 
megnyugvással viselted; oh nyerj nekem szegény bünös
nek kegyehnet, hogy az Istentl>l re:1m bocsát<?tt keresz
teket és e földi élet egyéb keserüségeit, mint. elköv('tett 
számtalan büneimért valóüdvöslátogatásokat zngoMd<Ís 
nélkül, töredelmes bünbánó lélekkel visPlhessem; hogy 
igy hüneimért némileg eleget tevén a megbántott isteni 
fölségnek e világon, nyugodtabhan InehessPk <~gykor 

' d' I . 'l" 'k l'' sza ma asra stP n Ite osz e (~ P e. 

e) Boldog kimuldsért. 

Hála, tisztelet, imádás legyen örökké Istennek azon 
drága kegyelemért, me l y ben részesültél oh sz. J Ózspf~ 
midőn Jézus M<1ria környezetében oly boldogul, az 
igazak szent halálúval multál ki e világból: oh Atyám: 
oh haldoklók nagyhatalmn V édszentjr, sz. JÓzsef! én 
szegény hünös rettegek a halál órájától; rettegtet kis
koromtól fogva Plkövetett számtalan bünöm; rettegtet 
a reám v<ÍrÓ eng·esztellwtlen itélet; rettegtet a hemösökre 

~ ~ 

v:.1ró szörnyü sententia; oh kérlek Jézus, Mária iránti 
határtalan szeretetedre, ne hagyj el engem az utols<) 
borzasztó pillanatban! nyerj kegyelmet, hogy a végs() 
szentségekben mélt<)kép részesülhessek! kérlek légy 
mellettem Jézussal, Máriával hahílos órámban; széleszd 
el a sátán ostroml<) kisértéseit; nyerj lankadozó lelkem
nek hitet, reményt, szeretet s bánatot; nyerj kegyelmet, 
hogy betegségemnek és haldoklásomnak minden gyötrel-
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meit összekapesolhassa1n a haldok U. Jézus gyötrelmeivel; 
oh nyerd meg, hogy nyelvem utolsó n1ozdulata s szivem 
utolsó dobbanása Jézus Mária József segitségü.l hivása 
legyen. A1nen. 

*Im á ds á g 
a lieresztéii.'J családo/,- sz-ámára, melylyff magu/wt a sz .. cmlád oltalmába l1jánljáh·. 

Oh Jézus, szeretetre n1éltó Megváltónk, ki az égből 
alászállva a világot tanitásoddal és példáddal Inegvilá
gositád, és ki földi életednek legnagyobb részét, 
Máriának és Józsefnek alárendelve az egyszerü názáreti 
ház ban töltötted s ez által megszentelted ain a családot, 
melynek az összes keresztény családoknak példa
képül kelle szolgálnia, fogadd kegyesen oltalmadba 
a mi családunkat, mely Inagát ezennel teljesen neked 
ajánlja. Védelmezd, örizd azt és erősitsd abban a te sz. 
félelmedet a keresztény szeretet békéjével és egyetér
tésével együtt, hogy mindinkább _ hasonló legyen a 
te családodnak isteni példájához s annak mindcn 
egyes tagja a te örök boldogságodnak részesévé 
legyen. , 

Oh Mária, Jézus Krisztns anyja és a mi anyánk! 
a te jóságoddal és kegyességeddel eszközöld ki, hogy 
ezen felajánlásunkat Jézus kegyesen fogadja s jótéte
ményeit és áldásait ránk áraszsza. 

Oh sz. József, Jézus és Mária őrizője, minden lelkí 
és testi szükségeinkben légy könyörgéseiddel segitsé
günkre, hogy veled és a boldogságos sz{íz Máriával, 
isteni Megváltónknak, J é z us Krisztusnak, örök dicséretet 
és hálát zenghessünk 

'--' 

Pázmány: Jmríd.~ágo~ J(iinyt•. 
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Napi imádság 
ft n. család liépe eWt. 

Oh szeretetre méltó Jézus, a ki kiinondhatatlan 
erényeid és húzi életed példái által azon családot, 1nelyet 
magadnak választá!, e földön megszentelted, tekints 
kegyesen családunkra, 1nely lábaidhoz borulva jóvol
todért esedezik. Emlékezzél 1neg róla, hogy ez a család 
a Tied, núnthogy az n1agát kiváló tisztelettel N e ked 
szentelte és ajánlotta. Védelmezd azt kegy<'sen, Inentsd 
ki a veszedelmekből, segítsd szükségében és adj neki 
erőt sz. családodnak állhatatos követésére, hogy e 
mulandó életben a Te szolgálatodhoz és szeretetedhez 
hiven ragaszkodva, végre neked örök dicsőséget mond
hasson az égben. 

Oh Mária, édes anyánk, a te oltalmadért esdünk, 
azon bizalonitól áthatva, hogy isteni egyszülötted könyör
gésedet Ineghallgatja. 

Oh sz. József, dicsőségt.>~ pátrüirka, hatahnas párt
fogásoddal te is légy segitségünkre ·és kérelmeinket 
Mária közbenjár~Ísa últal mutasd be Jézus Krisztusnak. 

(300 napi bucsut nyerhetnek naponkint mindazok a kik ezen a 
sz. szertartások gyülekezete által kiadott ima szerint magukat a sz. 
család oltalmába ajánlják. 

(XIII. L .EO PÁP A.) 
Jézus, Mária, József, világositsatok föl, segítsetek, üdvözítsetek bennünket. 

Amen. 
(N apjában egyszer 200 napi bucsu.) 

{XIII. LEO PÁPA.) 
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Litánia a betegekért és keseredettekért. 
Uram! irgalmazz nekfmk. 
K riszt us! Kegyelmezz nekünk. 
U ram! Irgalmazz nekünk. 
Krisztus! hallgass minket. 
Krisztus! hallgass meg miket. 
Mennybéli Atya Isten! irgallmazz minekünk. 
Megváltó Fiu Isten! irgalmazz mir:tekünk. 
Szentlélek lJ r Isten! irgalmazz minekünk. 
Szentháromság egy Isten, irgalmazz minekünk. 
U r Isten, ki a töredelmes szivüeket meggyógyitod, 

légy irgalmas nekünk! 
Ki megsebesitesz és ismét meggyÓ- ) 

gyitasz, 
Ki holt számba juttatsz {~s ismét meg

elevenitesz, 
r Ki betegségPk ben könyörgöket meg- ct-

- . gyógyitasz, ~ 
~ Ki benned rc~ményWkPt megvigasztalsz, ==· 
_: Ki ártalmas fekélyből .Jóhot meggyó- ~ 
rn ( gyitád, t ~ 
~ Ki betegségében IIozzárl kiáltó Ezekiást ~ 
~ 

~ meggyógyitád, ~ 
Ki Sárától az ördögöt elüzéd, S= 
Ki Máriát, Mózes nénjét, a pusztában ~ 

poklosságból kitisztitád, 
Ki a tüzes kigyó mérgétől népedet meg

szabaditád, 
Ki Tóbiást vakságából kigyógyitád, 
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(Ki Jeroboámnak megszáradott kezeit 
meggyógyitád, 

Ki Illés könyörgéseért az özvegy halott 
fiát feltámasztád, 

Ki a kananeabeli asszonyt leányaért 
meghallgatád, 

Ki a sz. Péter napát hidegleléstM Jneg
szabaditád, 

Ki a megzsugorodott asszonyt lábára 
álli tá d, 

Ki a királyi embernek haldokl<) fiát 
hidegleléstől 1negmentéd, 

-~ Ki a százados szolgáját sz. szavaddal meg-
Q.) gyógyitád, 
-: Ki a vizi kórságokat és poklosokat meg-

H tisztitád, 
~ Ki a megszállottakat gonosz lélektől 

p megszabaditád, 
Ki ruhád illetése által a vérkórságot 

elíízéd, 
Ki süketeknek halUtst adtál, 
Ki a sántákat lábokra állitácl, 
Ki a némák száját megnyitád, 
Ki a vakokat megvilágositád, 
Ki minden erőtlen betegeket illetéseddel 

megerősitél, 
Ki a terhelteket és munkálkodókat 

megkönnyebbitéd, 
Ki minden nyavalyáinkat magadra 

l VPtted, 
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· l Ki az özvegy asszony fiát feltámasztád, ) 
Ki a zsinagóga fejedebne leányút halot-

taiból felköltéd, r 
Ki a negyed nap holt Lázárt életre hozád, ~~ 

-ö Ki a betegeket meglátogatácl, és lá to- ~:. 
~ gatójoknak örök jutalmat igértél, ~ 
:, Ki a sz. Péter árnyéka által sok beü'- \. ~ 
~ geket gyógyitál, 1 

;; 

~ Ki Elizeus holt tetemP által halottat ::l 

támasztál, 
Mi segitőnk és őrzőnk, 
Mi oltalmunk és rn('gszabaditónk, 
Mi erősségünk és bátorságunk, 

t Mi Megváltónk és Ü dvözitőnk, J 

(t) 

~ 
:::=: 
::l 
~ 
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Isten irgalmazz nekünk~ U ram kegyelmezz nekünk~ 
Isten irgalmazz nekünk! U ran1 hallgass meg minket. 
Isten irgalmazz nekünk~ Me n ts meg U ram minket. 
Minden gonosztól, ) 
Minclen büntől, 
Minclen betegségtől és erőtlenségtől, 
Minden kétségbeeséstől és lelki hábo-

rutól, 
Az ördögnek incselkedésétől, 
A halálra vivő veszedelmektöl, 
Az örök kárhozattól, 
A hirtelen és véletlen haláltól, 
A te kisértetéseclnek sz. érderneért, 
A te könyhullatásaid és nyavalyáici 

érdemeért, 

l Ments rne g 
1 Urarn minket~ 

A te munkáid és fáradságaid érdemeért, J 
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A te szomoruságaid es lelki fájdalmaid 
erdemeert, 

A te felelm ed es bánkódásaid. erde1neert, 
A te éh seged es szomjuságod érdemeert, 
_A te vonakodásod és véres veritéked 

érdemeért, 
A te szentseges sebeid érdemeért, 
A te drágalátos véred érde1neért, 

Ments meg 
'---' 

A te kereszted es kínszenvedésed érde-
meért, 

A te halálod es elte1nettetésed érdemeert, 
A_ te dicsőséges feltámadásod érdemeért, 
1\ te csudálatos mennybemeneteled ér-

demeert, 
Az itélet napján, 

U ram minket ~ 

Mi bünösök, kérünk téged, hallgas meg minket, 
Hogy nekünk kegyelmezz, ~ 
Hogy büneinket 1negbocsássad, §.' -· Hogy az igaz peniteneziatartásra időt ~ 

engedj, ét, 
Hogy igaz töredelmes szivet és büne· ~ 

inkért való könyhullatást adj mi- .P--nekünk. 5 --Hogy meglátogass t~s megvigasztalj ef 
minket, ~ 

Hogy lelki, testi jó egészséget adj mi- S 
('O 

nekünk, ~ 
.... 

Hogy bününket és büneinkért érdem- 2. 
lett kinainkat megbocsásd mine- ~ 
künk. ~ 
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Hogy minden nyavalyánkban esendes) 
szenvedésre való erőt adj minekünk, 

Hogy halálunk óráján minden ördögi 
csalárdságtól Inegoltalinazz minket, 

Hogy félelmedben ésszerelmedben végig 
megtarts minket, 

Hogy holtunk után örök boldogságba 
vigy minket, 

B ogy minket meghallgass, J 

Kérünk téged, 
· hallgass meg 

minket! 

Isten báránya, ki elveszed e világ büneit, kegyelmezz 
minekünk! 

lsten báránya, ki elveszed e világ büneit, hallgass meg 
minket! . 

Isten báránya, ki elveszed e világ büneit, irgalmazz 
minekünk! 

Krisztus! hallgass minket. 
Krisztus! hallgass 1neg minket. 
U ram! irgalmazz nekünk. 
Krisztus! kegyelmezz nekünk. 
U ram! irgalmazz n~künk. 

Miatyánk stb. U clvözlégy stb. 
V. ~zabaditsd meg a te szolgáidat. 
l< En Istenem! a benned bízókat. 
V. U ram! fordítsd reánk szemeidet. 

' Jt: Es könyörülj szolg~íidon, 
V. Légy nekünk U rmn! erősségnek tornya. 
F. Ellenségünk szine ellHt. 
V: ~emmi erőt ne vegyen az ellenség rajtunk. 
r: Es a hmnisságnak fia ne árthasson nekünk. 
V. Légy segitségünk Ur lsten! és ne hagyj el minket. 
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' F. Es meg ne utálj minket kegyehnes Istenünk: 
V. S~gélj minket üdvösségnek Istene! 
P: Es a te neved dics()ségeért sza bad i ts meg 

minket. 
V. {,T ram~ hallgasd In eg könyörgésemet. 
F. Es az én kiáltásom jusson elődbe. 

Könyörögjünk. 

ur Isten! emberi gyae1óságunknak nagy segitsége, 
mntasd tneg a te segitségednek erejét beteg szolgáidon; 
hogy irgalmass:ígodnak hatalnuíval megsegittetvén, a 
te sz. gyülekezetPdben, az anyaszentegyházban, egész
ségesen szolgáljanak neked. 

U r Isten ! ki a te egyetlen-egy Fiadnak béketörő 
szenvedésével a régi ellenségnek kevélységét megrontád, 
kérjük sz. Felségedet: engedd nekünk, hogy az érettünk 
felvett szenvedéseit Inélhin megemlékezvén, és példáját 
követvén, núnden nyavalyAnkat csendes PS béketöréssel 
szenvedjük. 

Ur Isten! az emberi nemnek kegyeln1es teremtője 
és irgalmas megujitója, ki az ördög irigysége által a 
boldogságtól kirekesztett embert, egy Fiadnak drága
látos vérével megváltottad: vidámits meg minket, te 
szolgáidat, sze nt Inalasztod erejével; nyujtsd ki kegyel
mes kezeidet és vigasztald meg a te betegeidet, lelki 
és testi örön1mel; iízd el tőlük az ellenséget, és a béke
ségn~k angyala által gyógyítsd meg őket. 

Orök mindenható Ur Istt>n! irgalmasságodat aláza
tosan kérjük, hogy nekünk nyavalyáinkban békeséges 
szenvedést és hálaadással való türést engedj. 
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l 

U r Isten! kinek akaratától függ életünk folyása és 
határa, hallgasd meg a hozzád kiáltóknak alázatos 
könyörgését, hogy minden háboruságból és nyavalyákból 
kimenekedvén, örökkévaló hálaadással dicsérjék sz. 
Felségedet. 

Örök mindenható Ú r Isten! hiveidnek örök boldog
sága, hallgasd meg a te beteg szolg.áidért való könyör
gésünket; kikért irgalmasságodnak segitségét kérjük, 
hogy betegségökből kigyógyulván, méltó hálát adjanak 
sz. F~lségednek az anyaszentegyházban. 

U r Isten! ki az emberi nemet csudálatosan teremtéd, 
és csudálatosabban megváltád! engedd, hogy a bünre 
vivő gyönyörüségek ellen szent malasztoddal és értel
münk okosságával tusakodjunk, és szent Felségednek 
tökéletes szivvel szolgáljunk. 

A te néped könyörgését, U ram! hallgasd meg 
kegyelmesen! hogy a kik büneinkért méltán ostoroz
ta tunk, a sz. neved dicsőségeért kegyelmesen megszaba
dittassunk. 

A te szolgáidat U ran1! szüntelen őrizzed kegyelmes 
kezeiddel, hogy tninden nyavalyájokból te általad Irteg
szabaJittassanak, és minden jó cselekedeteikben sz. 
ueve~nek dicsőségét keressék. 

L'" r Isten! ki a bünösöknek nen1 kivánod halálát, 
hanem megtérését, tekintsd kegyelmesen az emberi 
gyarlóságot, és a mi igyekezetünket sz. malasztoddal 
erősitsed: hogy a te nagy irgalmass~ígodért bününk 
bocsánatát, és végre a te hivségedben végig maradan
dóknak igért jutalmat, az örök boldogságot vehessük. 
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. 

Pázmán/l: Imádságos Kö"nyL·. .'>6 
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V. lJ ram~ hallgasd meg könyörgésPmet. 
P: Es az én kiáltásom jusson elődbe. 
V. IIallgasson meg minket a mindenható irgalmas 

Isten. 
l!: Amen. 

l 

V. Es a hivek lelk Pi, IstPn irgalmasságáhól hékPSt'g-
ben nyugodjanak. 

l~ A.Inf'n. 

Dit, remény és szeretet 
gyakorlá.wínak biivfbb {ormfüa, mdy Príunány Pfler lmád.wígns h-iinyrrnfli 

J J -rJih· h'iadúsúban mfgl,all, de a másodi/i hitdes h'iadásban J/fill találtatik 

H i t. 
A hit ur/1.-iil pnlig lfhf'ffllfll h·ntre.meli le1111i az- Jstnmél. (Héber 6.) 

Oh én Istenem; valóságodban, ismerf'tedlwn és !:'zólcí
sodban legfólehh való igazság. IIiszem, hogy Ü' egy 
vagy állatodban, három személyPdhf'n: L\t~~a, Fiu és 
Szentlélek. fliszPm, hogy te vaQ.·y mindPn Já1 ható (~s 

L~ •-' l • 

láthatatlan valóknak tPrPmtőj<' és 1nPgtart/1ja. Hiszem, 
hogy tP vagy }pgföhh igazgatója az egész vihígnak. 
liiszem a tP véghetf'tlen hölcst=>ségNlt>t, ugy hogy se1nmi 
sincsen, a mit 1w tudnál. MindPnhatóságodat, ugy hogy 
mindenek neked lt'hetségesek. Jóvoltodat, ugy hogy 
minden jók töled származnak. Irgalmasságmlat, ugy 
hogy a penitencziatartó bünösnek megengedsz. Igazsá
godat, hogy a InPgrögzütt bünüsöket elkárhoztatod. 
Igazmondóságodat, hogy sPnkit meg nem csalsz, sőt 
meg se csalhatsz, önmagad se csaladkozhatol. Hiszrm, 
hogy alkotója, kútfPje és en'dete vagy minden jóknak; 
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hogy núnden jó cselekedeteknek, gondolatoknak és 
szóknak megjutahnazója, és minden gonoszságnak meg
büntetője vagy. liiszem, hogy J é z us Krisztus igaz Isten 
és ember, Megváltónk és Inegigazitónk, az örökkévaló 
Atya Isten előtt közbenjárónk, a 1negholtaknak és ele
veneknek birája. Iliszem, hogy Krisztus Urunk igazán 
és valóságosan jelen van az Oltári-szentségben, melyet 
üdvösségünkre szerzett. Hiszem, tartom és vallom azt 
a hitet, melyet tanitott a Krisztus, melyet prédikáltak 
az apostolok, melyet a rÓinai anyaszentegyház tanit és 
vall: és r hitnek minden ágazatait kész vagyok véremmel 
nu•gpecsételni, és halálommal megerösiteni. Hiszem én 
Istenem: hogy te vagy az én legfölebb való Uram, első 

l l l l l l k eret etem es uto so ve gem; te vagy a termeszetne , 
malasztnak és dicsöségnek alkotója, és a te segitséged 
::il tal ebben ,a hitben kivúnom életeuwt, és reménylem 
halálomat. Es minden PZ ('llen való tévelygéseknek ellent 
In<mdok; és te neked alázatosan hálákat adok, hogy 
annyi ezernyi ezt·r sötétségben tévelygö pogányok, eret
Iwkek s hitt()} szakadtak közütt, én a ü• nagy irgal
masságoduM az igaz hit ::íltal megvilágosittatván, e~eket 
a titkos dolgokat hiszem, TP, oh irgahnasságnak kút
feje: ezt a hitnek világosság::ít én Lt>mwm gyarapitsa~; 
1násokban, kik téged nein ismernek, gerjeszd fel. Es 
('ngedd, hogy ebben, az igazság ösvényin mindnyájan 
(~gy szivvellélekkel a boldog ürökkévaMságra menjünk. 
Es mindezeket hiszem, Inert ezeket Ü', ki irgalmasság 
vagy, nekem a ü• jegyesed és az én anyám ::íltal, az 
anyaszentegyház <íltal niPgj<'lt>ntettPd és cWmhe adtad, 
hogy higy(~lll. 
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Megalázza te előtted elmém magát, és amit felőled 
meg nem fog hatok; te általad elhiszem; a mit meg netn 
érthetek, alázatosan ahhoz ragaszkodom; és erősen 
tartom mindazokat, mPlyeket megjelentettél, melyeket 
n1egigértél: csak egyedül azon oknál fogva, mivel igaz
mondó vagy, mert hiv, mert mindenható vagy, és többet 
megtehetsz, hogysem az én elmém, vagy akármely más 
teremtett elme is megfoghat, és mivel oly nagy tökéle
tességü vagy, hogy semmi teremtett elme meg ne 
fog hasson. 

Reménység. 
A remén.1Jségnek l~tene pedig töltsön be titeh·et minden örömmel és biliesf-ggel 
rt hitben, hogy bővelliedjetek a reménységben és a Szenitéte/i erejében. (Róm. 15.) 

Mindenható irgalmas Isten! kinek tulajdona a könyö
rrdetesség és Ineg~ocsátás, a te nagy jóvoltodból és kegyel
mességed től, az U r Jézus Krisztusnak, az én Megváltóm
nak vére és érdeme által, minden büneimnek bocs:inatát 
reménylem, melyekkel tégedet, minden jótnat rútul meg
bántottalak. 

Te benned helyheztetem reinénységemf't, oh én 
örökkéváló boldogságom! ki czélja vagy minden kiván
ságaimnak, és minden emberi elmének teljes elégségP. 
Erősen reménylem, hogy a te atyai kegyességedtől meg
nyerem mindazokat, melyek az én üdvösségemnek elnye
résére szüks~gesek: a bőséges malasztot, és az örökkévaló 
dicsőséget. Es kérlek, hogy ez az én reménységem el ne 
hagyjon élter,nben, meg ne szégyenitsen halálmn óráján. 

Oh hiv Ur Isten! a te tőled adatott reménységemet 
lH'mwd helyheztt>ten1. Te nekem, ha hüneimhől kitérek, 
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bocsánatot, ha könyörgök, kegyelmet, ha állhatatosan 
megmaradok, dicsőséget, a kétséges dolgokban tanácsot, 
az ellenkezőkben vigasztalást, a veszedelmekben segit
séget igértél. Ime egész reménységgel ragaszkodom 
a te igéreteid hez, és bizonyos vagyok benne, hogy. 
ha reménységem ma meg nem szünik, a te igéreteid
ben p1eg nem csalatkozom. 

Es ha szintén büneimnek sokasága a tenger fövényét 
felülhaladná is, mégis azoknak tetőled megnyerend6 
bocsánata felől kétségbe nem esem. Mivelhogy nagyobb 
a te irgalmasságod, hogysem az én nyomoruságon1. 
Többet engedbetsz te meg, hogysem én vétkeztem . 
.N agyobbak a Krisztus érdein ei, hogysein az én vétkeim; 
és noha nagyok és számosak az én büneiin, de mind
(-'Zeknél nagyobb a te irgalmasságod. Igazságtevő 
vagy ugyan, de irgalmasságaid minden cselekedeteid 
felett vannak. Isten vagy, kinek könyörülni és meg
Pngedni tulajdona. Oh Jézus én reménységeni ~ oly 
nagy a te jóvoltod, hogy bár szintén legrosszabb legyek 
is, mégis abban remélhessek Oly nagy a te kegyes
séged, hogy legháládatlanabb lévén is, ahhoz (olya
modhassam. Oly nagy a te irgalmasságod, hogy 
mennél ügyf-'fogyottabb vagyok, annál nagyobb remény
ségem, légyPn benned. Azért, noha én bünös vagyok, 
te az én kezeseni vagy. IIáladatlan vagyok én; 
a te kegyességed 1ninden háládatlanságimat felül
haladja. Méltatlan vagyok én; a te nagy méltóságod 
1ninden Inéltatlanságmnat felülmulj a. K yonwrult vagyok 
én; nagyobb a te irgalmasság·od. Semmi érdenliin 
ninrsf-'nek, a tieid pedig véghetetlenf-'k. C ram, t' ll 
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Istent>m! te bemwrl bizom, és örökké IH<'g twm 
szégyenülök. 

Szeretet. 
Szeressed a te uradat Istenedet, teljes szicedböl és teljes lelliedböl, és minrlen 
erődből, és minden elmédből: és felebarátudat mint tennen mrtf}adat. Ezt 

cseleliedjed és élsz. (Luk. l O ) 

Szeretlek tégedet, oh megmérhetetlen jóság; és 
mindeneket, valamik veled, és te,éretted szeretetre 
1néltók, teljes szivemből szeretek. }~s kívánom, hogy 
ettől, a szeretettől éledjen életem, ~ ezzel végzőelj ék. 

En szerelmes Istenem: minclen erőmből, és teljes 
lelkemböl mindenek felett szeretlek tégedet, a te vég
hetetlen jóvoltodért. Ha leh("tő dolog volna, azzal a 
szeretettel kivánnálak téged szeretni melylyel szeretnek 
minden szenteid és angyalaid. 

Minclenek felett való szeretetre méltó IstenPill; 
szeretlek tégedet. Mert Isten vagy, kinek természete 
jóság, kinek akaratja szeretet, kinek képe szépség, 
kinek hatalma mindenhatóság, kinek élete boldogság, 
kinek helye .. megmérhetetlenség, kinek ideje örökké
valóság. Oh Orök Atya Isten! az :íltal a nagy szeretet 
által, kérlek téged("t, melylyel öröktől fogva mind
örökké szereted a te Fiadat és a Szeutiélek Istent, 
és melylyel a Fiu és a Szentlélek szeret téged. Oh 
örökkévaló Fiu! az által a szert•tet :ll tal kérl("k tégedet, 
melylyel öröktől fogva, ~ örökké szeretecl az Atyát 
és a Szentlelket; és az Atyától és a Szt->ntlélektől 
szrrettetel. Oh örökkévaló Szrntlélek: ki az Atv:ínak 
és Fiunak egyn1:ishoz való szerdPte vagy, ki almind 



Kü1önféle imádságok. 447 

a kett()t()} szár1nazol; az által a szeret~t által kérlek 
tégedet, melylyel szereted az Atyát, és az ö sz. 
Fiát; és szerett~tel az Atyától és az {) sz. Fiától. 
Az által, a nli vagy, hármn isteni személy, és egy 
Isten~ kérlt_.k' tégedet: adjad, hogy téged mindenek 
felett szeresselek; felebarettomat Inint magmnat sze
ress('lll, s()t ellenségeimhez is szeretettel viseltessem. 
Adjad Uram! hogy valamit gondolok, cselekszem, 
szólok és szenvedek, azt mind a te szeretetedből cse
lekedjem, gondoljam, szóljam, szenvedjem. 

Irtsd ki l,<>]őlPin mindPn magmn tuls{tgos szeretetét, 
Ininden tt>sti szPrPÜ'tet, minden világi szeretetet, Ininden 
bizonyos személylwz való vétkes szeretetet, minden 
tt>remtménylwz 1nód nélkül vonzó szeretetet, Adjad 
nekem a numny(•i dolgok ~zeretetét, és minden földi dolgok 
megutálását. Adjad U ram! nekein a te irántad való 
legnagyobb szeretetet, az én Megváltómnak, a Jézus 
Krisztusnak mindent>k fPlett való szeretetét; mely az 
() keservPs kinjain szánakodjék, az Oltári-szentséghez 
kapcsolódjék és az {) sz. Anyját tiszta szivb()l kedvelje. 

Későn szerettelek tégedet, oh kezdet és végzet! 
későn szerettelek tégPdet; de mégis jobb csak későn 
is, hogysem sohaseni szPretni tégedet. Es vajha núnden
kor szerettelPk volna tégedet! J aj annak az időnek, 
I~wlyben nem sz~rettelek tégedet. Mondám, most kezdem. 
Es ez időtől fogva szeretlek tégedet, és ~indörökké 
szeretni kivánlak, és reménylek tégedet! Es ha talán 
a más világon -büneimért nem volnék méltó szeretni 
tégedet, ,mégis e világon akarnálak szeretni, és sze
retlek. Es ,·aj ha mindnyájan szen•tnének tégedet! 
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Adjad Uram! neken1 szeretetedet, és elég gazdag 
leszek. Oh én Istenem! szeretlek tégedet, nem csak 
azért, hogy a téged szeretőket az örökké való bol
dogsággal megjutalmazod, és a téged nem szeretőket 
örökké való büntetéssel megbünteted: hanem ezek 
felett, mivel hogy te előbb szerettél engemet, és mivel 
méltó vagy szeretetre. , 

Mindenek felett való szeretetre n1éltó C r lsten: , 
szeretlek tégedet, csak te magadért. Es a te szere-
tetedért, melylyel szerettél engemet, és melylyel sze
retted magadat, arra kérlek, hogy valamiket- hozzám 
való szeretethől teremtettél, legyenek az én hozzád 
vaM szereteten1nek segedelmei, valamiket (oh édes 
Jézusom!) az én érettem felvett testben cselekedtél 
vagy szenvedtél, legyenek az én szereteteimnek eledele; 
és adjad, hogy tégedet mindenek felett szeresselek: 
egy szóval, hogy ebben a szPrf'tetben éljek, ebben 
haljak Ineg. 

Oh én igaz Bir<Ím: én nymnorult bünös ember, 
a te méltóságod és jóságod előtt lPborulván, töre
delmes és alázatos szivvel megvallom, hogy én te 
ellened vétettem; és ez én vétkeimnek bocsánatját 
alázatosaü kérem. Bánom, hogy tégedet, ki Inindenek 
felett való jó vagy, megbántottalak. Bánom minden 
vétkeimet, és egész életemben való tunyaságimat; 
bánom pedig, nem csak azért, hogy azok által örökké 
való, vagy ideig tartó büntetést, vagy ennek gyara
podását érdemlettem: és nen1 csak azért, hogy azok 
által az örökké való dicsőségrP, és Pnnek, vagy a ü· 
Inalasztodnak gyarapodására méltatlanná tettem maga-
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mat, hanem azért, hogy tégedet, ki mindenek felett 
való jó vagy, megbántottalak. 

Bánom minden vétkeimet, Inelyeket ellened, vagy 
magam ellen, vagy felebarátom ellen cselekedtem, 
melyekbe gondolatimmal, szólásimmal és cselekede
timmel este1n, melyeket vagy gonoszság01nból, vagy 
gyarlóságomból elkövettem, melyekkel vagy gonoszt 
cselekedvén, vagy a jót elmulasztván, megbántottalak. 
Bánom az én vétkeimet, és mások vétkeit is,, főképen 
a melyeknek én valamiképen oka yoltam. Es azt is 
bánom, hogy nem inkáb b bánom. Es azért ezt az én 
csekély bánatOinat sz. Felségednek bemutaton1, mind
azokkal a töredelmes bána tokkal, melyekkel mindnyájan 
az igaz penitencziatartó bünösök vétköket siratták. 
Ezt az én büneim megutálását is bemutatom mind 
azokkal az utálásokkal egyetemben, melyekkel mind
nyájan sz. angyalid és a boldog lelkek utáltak, és 
utálnak minden bünt; és utoljára azzal az ntálatt~l 
egyetemben, melylyel te mindenek felett való Ur 
Isten! utálsz minden bünt, nlint a mely egyedül 
rossz. 

Oh én Istenem! vajha soha tégedet meg ne bán
tottalak volna. Azért a te segitségeddel erősen fel
teszem n1aga1nban, ,hogy soha a te isteni jóvoltodat 
1neg ne bántsam. Es készebb vagyok ezerszer nleg
halni, hogysem tégedet csak legkisebb vétekkel is 
megbántsalak. Oh vajha minden lélekzetim, az én 
töredelmes és bánkodó szivemnek fohászkodási legye
nek! Oh vétkeknek igaz megbüntetője! itt égess, itt 
vágj, csak hogy örökké el ne vess. Amen. 

Pázmány: Imádságos Kiinyv. 57 
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Felebarátunkhoz való szeretet. 

Szeretem, én Istenem~ te éretted felebarátomat, 
és a te parancsolatid szerint szeretni akarom, mint 
önnön Inagamat. Örvendezek, U ram~ mindeneknek t(' 
tőled adatott áldásin, és azokért a te sz. Fiad nevében 
neked hálákat adok. Szánakodom Inin(h'n ügyefogyot
taknak, árváknak, özvegyeknek, betegségben, rabság
ban, szálukivetésben lévőknek, éhez6knek, szomju
hozóknak, meziteleneknek, ruhátlanoknak, és 1ninden 
szükölködőknek nyavalyáin, és azokban öket tehet
ségem szerint segiteni igyekezem. Szüléimhez tiszte
lettel, királyomhoz hivséggel, elüljáróimhoz engedel
Inességgel, az egyházi rendekhez becsülettel akarok 
lenni. Senkit se cselekedeten1mel, se szómmal, se balité
letemmel megbántani nem akarok. Senkinek sem jószá
![ában, sem testében, sem hirében s 1wvében kárt 
~ l 

tenni ne1n kivánok. Es 1nások által ejt~tt kárát is, 
a mint rajtam áll, akarom eltávoztatni. Es, ha miben 
valakitől Inegbántattain testemben, jószágomban, vagy 
hiremben s nevembl'n, azon boszut állani ne1n kivánok; 
hanem teljes szivemböl neki nwgengeth'k, és az én 
tehetségem szerint neki jó szókat adni, vele társal
kodni, és ö vele jót tenni akarok. Yalamint hogy te 
is én velem, ki szám nélkül tégedet megbántottalak, 
ugy cselekszel; és kérlek is, hogy igy cselekedjél. 
Melyek Pllen mivel kevélységre, fösvénységre, irigy
ségre, bujaságra, haragra, és más gonoszságokra haj
landó természeti indulatim visznek, hogy te, én tere1ntö 
Istenem! a te Szentlelked vezérlése által a jóban 
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megerősíts, a te - hozzánk való szeretetéből érettünk 
emberré lett, számtalan fáradságokat, sok kinokat és 
keserves halált szenvedett - szent Fiad nevében 
kérlek. Amen. 

Magunkhoz való szeretet. 

Oh én lelkem! mily későn kezdlek tégedet becsülni, 
és érdemed szerint szeretni. Te az élő Isten képére 
teremtettél, a Jézus Krisztusnak sz. vérével és halá;.. 
lával megváltattál, a Szentlélek Isten ajándékival 
felékesitettél; az Atya Istennek örökösévé, és az ő 
sz. Fiának örökös társá vá tétetél, midőn a sz. keresztség 
által az ő anyaszentegyházába beléptél. Te éretted 
teremtettek az Istentől mindenek e földön, hogy ezek 
által a te utolsó véged elnyerésére segittessél; neked 
készittetett a mennyei örökkévaló kimondhatatlan 
boldogság. Mégis én tégedet, rothadandó testem gonosz 
indulatinak és kivánságinak az Isten törvénye ellen 
eleget akarván tenni, ezen méltóságodtól megfosztot
talak, és ocsmány büneimmel mindenekből ocsmányabbá 
és utálatosabbá, és a gonosz ördögnek rabjává tett~lek. 
Bánom én lelkem! hogy ily kegyetlenül bántam veled, 
és ily semminek tartottalak téged. Azért most kezdlek 
becsülni, és ez órától fogva ugy , akarlak szeretni, 
hogy a minden jók kutfejével, az Ur Istennel össze
~apcsolni, és az ő kedvében megtartani igyekezlek. 
Osszerontassék, vagdaltassék, minden nyavalyák alá 
vettessék, és minden kinokkal körülvétessék inkább 
testem, hogysem az ő Istene törvénye ellen, indulatinak 
és kivánságinak betöltéseért rosszra birjon . .Tob h énnekem 

,,7. 
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Ű dvözitőm tanitása szerint, hogy testi szemern kiapad jon, 
fülem megsüketüljön, nyelvem megnémuljon, lábam 
elvág~ttassék: hogysem lelkemet megbotránkoztatván, 
az U r Isten törvényének 1negszegésére vigye. Mit 
használ énnekem, hogy ha az egész világot birnám, 
minden gyönyörüségekben elmerülnék, minden testi 
kivánságimat betölteném is, hogy ha lelkemet elvesz
teném? Tudom, hogy minden, a mi testemet Isten 
ellen gyönyörködteti, szempillantásig tartó, és örökké
való kinokra vet; tudom, hogy a szempillantásig való 
szorongatások örökkévaló dicsőségre visznek. Azért 
szeretlek tégedet én lelkem! és te éretted zabolán 
tartani, és szolgálat alá vetni akarom testi indulatimat: 
Isten ő sz. Felségének, és az ő anyas~entegyházának 
törvénye megtartására kész vagyok. Es kérem az én 
Istenemet, itt égesse, vagdalja testemet; csak hogy 
lelkemet holtom után, és feltámadásom után testemet 
is, az örökkévaló dicsőségben részesitse, a mi Urunk 
Jézus Krisztus által Amen. 

*A sz. kereszt utja. 
In t és. 

Emlékezzünk a mi U runk Jézus Krisztus kínszenvedéséről és 
haláláról, s kövessük sz. Pál apostolnak ezen intését; »Az Úr halálát 
hirdessétek.« N em tehetünk hasznosabb és üdvösebb utazást a sz. 
kereszt utjánál, melylyel elhidegült szivii.nk felindittatik Istennek 
forró szeretetére, vétkeink megutálásáras a megbocsátásnak remény
ségével betelik. A sz. kereszt utjának buzgó gyakorlói még rend
kivüli kegyelmekben is részesülnek azon Luc~nk elnyerése által, 
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melyeket a római szentséges pápák ezen ajtatosság mellé kötöttek. 
És pedig ugyanazokat a bucsukat lehet nyerni, melyeket azok 
nyernek, kik magábanJeruzsálemben járják az Úr Jézusnak valóságos 
stáczióit. (XIII. Bened. 1726. i>lnter plurima• .) 

Azonban a bucsuk elnyerésére szükséges: l. Mind a 14 stácziót 
egyenkint meg kell látogatni, azaz sorra járni. Ha sokan együtt 
mondják, ezt legalább az előimádkozó teszi, a többi pedig mínden 
stáczió felé fordul, föláll va, letérdepel ve. 2. N em szabad az ájtatos
ságat félbeszakítani. 3. Elmélkedni kell az Úr Jézus kinszenvedé
séről; lehet arra gondolni, amit az egyes stácziók jeleznek; bizonyos 
ima nincs parancsolva. Ha többen járják a stácziókat, közösen 
szoktak imádkozni. Gyónás sincs e czélra külön rendelve; de ha 
valaki tudja, hogy bünben van, ébresszen tökéletes bánatot. - E 
bucsukat a megholt hiveknek is lehet ajándékozni. - Ha van -a 
templomban vagy a határon keresztút, nem csak nagyböjtben, hanem 
bármikor is pl. vasárnap délután látogasd meg. A világ kisértetei 
s unatkozásai között Krisztus szenvedésének és halálának emlékezete 
megvigasztalja és megerősiti szivünket; elhalt kedves szülődet vagy 
másokat megvigasztalhatsz a nyert bucsuk által. Krisztus szanve
désén magad is tanulsz szenvedni, s ez rád fér, mert: »nincs más 
ut az életre. s az igaz benső békeségre, hanem csak a sz. kereszt 
utja. c (Kempis Tamás, Krisztus követelésérőL II-dik könyv, 2-ik 
fejezet.) Ha ráérsz, vagy ha többen együtt akarják a stácziókat 
járni, lehet használni e következő szép imádságokat. 

*Szent keresztóti ájtatosság. 
Fölajánlás. 

Örök Isten! én Atyám és egyetlen egy remény
ségem! Ime, én a te mérl1etlen felséged előtt töre
delmes szivvel bánkódva leborulok, hogy téged valaha 
mrghántottalak és előtted gonoszt cselrkedt<-'m. l"leg-
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ismerem; oh én Istenem! hogy az ég alatt legnagyobb 
bünös vagyok és tetőtől talpig nincs bennem épség. 
Azért a te tisztaságos szemeid előtt bánatos szivvel 
m~gvallom és kinyilatkoztatom núnden gonoszságomat: 
Tekints kérlek, oh én Istenem! az én szivemnek töre-:
delmes fájdalmára. De hogy téged ujra meg ne bántson 
büneim iszonyusága; forditsd el orczádat bü.neimről 
és töröld el minden hamisságomat. 

Tudom, szerelmes U ram! hogy igen gonoszul és 
többnyire a te bántásodra intéztem szavaimat, szán
dékimat és cselekedetimet; de most hova fussak, ha 
csak nem tehozzád, én Istenem! Emlékezzél meg, 
U ram! hogy Atya vagy és pedig szerető Atya, és 
mint Atya, vedd kedvedbe a tékozló fiut, a ki hozzád 
térvén, bocsánatot kér sok büneiről. Oh meddig élek, 
én Istenem! tőled elfordulva? Mikor szilnik meg valaha 
már az én szivemnek megátalkodott keménysége? Ah 
már most jelen lenni érzem az időt, melyben véget 
vetvén biíneimnek, életemet megjob bitsam: midőn az 
ártatlan Jézust érettem szenvedni és vérbe uszni látom, 
elkeseredik. bennem a sziv,. és ezen értem kiontot~ 
drága vérnek megfizetésére a könyhullatások patakit 
óhajtom, melyekkel eddigi vakságomat megsirassam. 
V edd, U ram! szivemnek ezen erősen eltökélett szán
dékát, melylyel kész vagyok inkább ezerszer meg
halni, hogysem téged ezután megbántani; és a te 
áldásodat kérvén, felajánlom neked ez utat ama fáj
dalmas utnak tiszteletére, melyet a te szf'relmes Fiad 
Pilátus házától a Kalvária hegyére utólszor végezett. A 
szentséges pápáktól a kert>sztúti ájtatosságért nngedett 
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bucsukat pedig (a mint neked tetszik) forditom a 
purgatoriumbeli lelkekre. Akarok egyszersmind a végre 
és azon sz::indék szerint imádkozni, melyre nézve a 
bucsunak ily nagy kincse engedtetett, alázatosan kérvén 
téged: tedd hasznossá nekem ez útnak gyakorlását, 
ez életLen a te irgalmasságodnak, a másikban pedig 
az örök dicsőségnek elnyerésére. Amen. 

É n ek. 
Jézus szenvedéséről, bűnösök, emlékezzünk. 

Fájdalmas szent anyjával halálán keseregjünk, 
Szánakozva és zokogva, fohászkodva 

Szflnt kereszt-útra menjünk. 

Vagy e helyett: 

Álla a keserves Anya stb. l. az énekek közt. 

1. Stácz'ió. 

V. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged. 
F. Mert a te sz. kereszted által megáldottad a világot. 
Ezen első stácziá jelenti Pilátus házát, hol a mi Üdvihitönli, minek-

utána kegyetleniif megostoroztatott, tövissel h·oronáztatott, csúfsággal illettetett, 
végre Pilátustól a gyalázatos fiereszthalálra kárhoztatta/ott. 

Gondold meg itt szánakodó szivvel, ájtatos lélek l Üdvözilodnek azon 
nagy alázatosságát és béketiirését, melylyel vette a hamis birónak ezen 
törvénytelen itéletét minden mentegetés nélkül, kész lévén ily gyalázatos és 
keserves halált szenvedni, hogy te az örök életre juthass l egyszersmind 
végezd el magadban, hogy te is ezután az embereh·nek rólad tett ba/véle
ményeit, hamis itéleteit őérette viszontag békével elszenveded. 
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Könyörgés. 

U ram! Jézus Krisztus ~ ki irántam való szeretetből 
tömlöczöt, fogságot, töviskoronát s ostorozást, mint egy 
bünös szenvedni és ha1nis itélet aUt vettetni méltóz
tattál: alázatosan kérlek téged, töröld el az örök 
halálnak itéletét, 1nelyet sok büneim érdemlettek és 
tégy méltóvá engem, hogy halálom óráján tőled, kegyes 
i té lő birámtól e vigasztaló itéletet halljam: J ő j el, 
Atyámnak áldotta! A.men. 

Mi Atyánk stb. U dvözlégy stb. 
Könyörülj rajtunk. Uram! könyörülj rajtunk. 

É n ek. 
Halálra ítéltetik értünk az élet Ura, 

Hogy tenger-büneinkért ne essünk kárhozatra, 
Isten Fia ennyi kínra, keresztfára 

Adja magát halálra. 

i. Stdcziu. 

V. Imádunk téged Krisztus! és áldunk téged. 
F. Mert a te sz. kereszted által megváltottad a világot. 
Ezen második .~táczió jelenti ama helyet, hol a lie,qyetlen hóhéroh· 

h:ivetliöztetvén Üdvözitönliet a vürös bársony csúfruhábál, és maga ruhájába 

öltöztetvén, a keresztet vállaira tették. 

Gondold meg itt, ájtatos lélek l a sebekkel rakott, fájdalmakkal terhelt 

szelid Jézus mily nagy örömmel veszi rállára ezen nehéz terhet, halálánali 

eszlíözét, a fieresztet; nem vonaliodili attól, hanem meghajtja neki sebes 

vállát. Szánakodjál a te Jézusodon és pirulj el, hogy a penitencziának és 

nilági nyomoruságoknak könnyii keresztjét, mely neked nem halálnak, hanem 

örök életnek eszköze, nem akarod hordozni ; tégy fogadást jobbulásodról. 
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Könyörgés. 

Oh egek fölséges Királya! ki a te hitetlen ellen
ségeid akaratjára hagytad magadat, és én érettem a 
kereszt sulyos terhét örömest fölvetted sebes válladra; 
adj malasztot nekem, Inelylyel akaratomat egészen a 
te akaratodhoz szabjam, és a rövid életnek kereszteit 
békével hordozzam. Amen. 

Mi Atyánk stb. Üdvözlégy stb. 
Könyörülj rajtunk, U ra tn! könyörülj rajtunk. 

É n ek. 
Sebesített vállain nehéz keresztet viszen, 
Csakhogy bűn terhétől bennünket megment

hessen. 
Oh enyhitsiik, könnyebbitsük, ne terheljük 

Bűnnel Jézus keresztjét. 

3. ~.._~Ydrzió. 

V. lin:idunk tégNl Krisztus. stb. F. MPrt a te sz. stb. 
Ezen harmadih· stáczilÍ jflenti, mih·épen az áldott .Jézus az ii sziin

telen folyó vérélwh: {ogyatliozá.m miaft erejében eltanlwdoán, a kereszt terhe 

alatt rliisziir esett arczul a {ii/dre. 

(;ondold meg itt ajtatos téleli! rn ii bélielűrlsét, midr)n annyi soh· ütések, 

rugdaláso/i után is hallgat a fe Umd és Istenni: nem siránkozi},·, nem 

panaszkodih·, súl csali egy eltenh·ezl} .mít sem szól az rJt szidalmazó és rángató 

hóhéro/ina/i. Jllid!Jit ellenbelt a te n.IJmJa~yáidbrul egészen tiirhetetlen vagy, 

panaszra, átko/ira, káromlásolim fakadsz,: tanulj tiirni a lfrisztustól. 

Könyörgés. 

Oh én szerelmes üdvözitőm! ki a nehéz kereszt 
terhe alatt elfáradván, földre esni kényszerültél; aláza-

Pázmány : Imádságos Könyv. 58 
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tos an kérem a te isteni kegyelmességedet, ad j malasztot 
nekmn, hogy büneimnek sulyos voltát igazán meg
ismerjem. Cselekedd, oh Jézusom! hogy a te példádra 
akármely nyomornságnak keresztét örömest viseljem. 
Amen. 

Mi Atyánk stb. Üdvözlégy stb. 
Könyörülj rajtunk, U ram! könyörülj rajtunk. 

É n ek. 
A nagy kinzások miatt elfogy minden ereje, 

S a nehéz kereszt alatt arczczal földre esett le. 
Jaj! nem szánják, sőt kaczagják és rángatják. 

Ezt bűneink okozták. 

4 S'ít, . , . aczw. 

V. Imádunk tégPd Krisztus stb. F. Mert a te stb. 
Ezen negyedih· stácziá jelenti neliiinli, hogy édes Üdvözltönk ezen hatátm 

11i/)(J fajdatmas utjában az ö h·eseredett szent Anyját etétalátta. 
Gondold meg itt, ajtatos tétell! m i csoda szivvet s me ly nagy fájdalommal 

nézett a h·eseredett su'ízanya az ö szenoedll Fiára, tátván öt egészen férbelt 
úszni, és a h·ereszt terhe alatt hurczoltatni. Azután fontold meg azon szerell) 
száh·at, melyeliet ezen hit keseredett léte/1, Jézus és Jlária egymással sz.álotta/1 ,: 
és pirulj el, hogy eddig sem Jézus szenvedése, sem Jfária lieseriisége nem 
inditotta szánaliozásra kemény szivedet. 

Könyörgés. 

Engedd nek ein, kegyelmes U ram~ bárcsak leg
kisebb részecskéjét azon fájdalomnak, tnelyet akkor 
érzett a te keseredett anyád: hogy méltán megsirassam 
mind a te fájdalmaidat, 1nind az ő keserüségét. Cse
lekedd, oh szerelmes Jézusom! hogy az én lelkem 
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halálom óráján téged kegyes orczával maga elé 
jöni lásson. .. 

Mi Atyánk stb. U dvözlégy stb. 
Könyörülj rajtunk, U ram! könyörülj rajtunk. 

É n ek . 
• T ézus gyötrelme nagyobb, midőn sz en t anyját látja. 

S a Sílüz anyai szivét hegyes tőr általjárja. 
Hogy szent Fiát, az ártatlan s.r.elid Bárányt 

Halálra igy hurczolják. 

5. Stáczió. 

V. Imádunk téged Krisztus stb. F. Mert a te sth. 
Ezen öWdik stáczió jelenti, hogy minekutána szerelmes Üdnöziü'inli 

annyira megfogyath·ozott erejében, hogy már nem viheté a h·eresztet, cirenei 
Sinwnt !lajtottáh: segitségére a zsidók, nem ugyan szánakodásból, hanem 
diiltösségböl, tudniillik, hogy a Kttlvária hegyére nihessih: Krisztust és ott 
meg feszithessék 

Gondold meg itt, ajtatos lélek l mely nagy keserüségére volt .Jézuslwh· 
egyfelől az iJ halálát szomjulwzó zsidók kegyetlensége, másfeW cirenei Simon
nak ellenállása a kereszthordozásban, és azon Simonnak isme1:jed magadat, 
h:i a rádbocsátott keresztet nem Mszakaratból, Iumern csah· h:énytelensrgbiit 
hordoz.od, és Jézust nem ah·arod fölsegíteni. Azirt utáld meg keménységedet. 

Könyörgés. 

Oh szerelmes Jézusom! ki hozzám való nagy sze
retetből a kereszt sulyos terhét a Kalvária hegyének 
utján hordozni, és én tőlem cirenei Simon személyében 
felsegittetni akartál: alázatosan kérlek, hogy mivel 
Pddig semmi segitséget nem adtam neked, méltóztassál 
keresztedet rán1 tenni és fájdalmaidhan engem része
siteni. Amen. 
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Mi Atyánk stb. Üdvözlégy stb. 
Könyörülj rajtunk, Uram! könyörülj rajtunk. 

É n ek. 
Látván a gonosz 7.sidók, hogy ,Jézus elfárauna, 

S a keresztviselésre már ereje nem volna: 
Simont kérik, kényszerítik, fenyegetik, 

Hogy keresztjét hordozná. 

6. Stdrzió. 
V. Imádunk téged Krisztus stb. F. Mert a te stb. 
Ezen hatodik stácziá jelenti azon helyet, hol ajtrttos Veronika asszony el~je 

ment a keresztet viv() Krisztusnah·, és látván sok csapásoktál megkékült s vérbe 
borult szent orczáját, szánakodásból lfezlienőt nyujtott neh·i, melytyel megtörölvén 
magát Jézus, az ö sebbel raliott orczájának h"épét hagyta rajta. 

Gondold meg itt, ajtatos téleli l egy{eliil ezen asszonynak gyöngéd ajtatos
ságát, másfelől a te lföszikla-keménységedet, h: i nem hogy szúturh·odnát Jézusodon, 
hanem naponh"int bemocslwlod szent orczáját biÍneiddel. Pirulj el, és mondj ellenr3 
istentelenségedneli. 

Könyörg és. 

Oh lelkemnek szerelmes jegyese! ki buzgó szere
tetednek jelét szentséges ábrázatodnak képében mél
tóztattad nekem hagyni: alázatosan kérlek téged, nyomd 
azt ujonnan az én szivembe, és engedd, hogy e földön 
se1nmit tekívüled ne kivánjak. Amen. 

Miatyánk stb. Üdvözlégy stb. 
Könyörülj rajtunk, U ran1! könyörülj rajtunk. 

É n ek. 
Veronika kezkenőt nyujtott Megváltójának, 

Melyen ő nyomát hagyá vér7.Ő sz en t orczájának. 
J é z us engedd, hogy képedet a szeretet 

Lefesse sziveinkbe. 
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'l. 8tdr:zió. 
V. Imádunk téged Krisztus stb. F. Mert a te stb. 
Ezen hetedik stácúó jelfnli ama jeruzsálemi h·aput, mel.IJhez jutván éde.-; 

ÜdnözitrJnk, ei'IJtlensége miatt nuísodszor esett arcz.c<,a{ a földre, honnét l{jolag 
fölneretett, szidalnwztatott. 

Gondold meg itt, ajtatos lélek, hog ,lj Istened és Üdvöziü)d a fájdalmak nagy 
volta miatt arczcwi esvén a h·iioes földre, nem hogy mindjárt fölsegitletett volna, 
hanem inkább rugdaltatott, lrtsz.igáltatott és csuf.wíg,qal illettetnéu, a goromba néptől 
kinevettetett; de tudd meg, hogy a fe fenMjázó líeiJélységed nott ezen szömyü esé.meh· 
oka: azért alá"d meg lllfi!Jfldat, s NÍ,llyódámidat, ,qondolataidat wbolázd me.lJ. 

Könyörg és. 

Oh szerelmes Ü dvözitőm! ki isteni Fölségednek 
oly nagy megaláztatásával nyilván vitettél halálos 
büntetésre, és kínzott testednek erőtlensége miatt másod
szor is földre estél: alázatosan kérlek, világosítsd meg 
elmémet, hogy igazán Inegalázván magamat, téged ezf>n 
esésedben, 1nelyet az én üdvüsségemért. akartál szen
vedni, fölsegithesselPk. Amen. 

Mi Atyánk sth. Üdvözlégy sth. 
Könyürülj rajtunk, U rmn ~ könyörülj rajtunk. 

É n e. k. 
M:ísoclszor földre esik arczcr,al a szelid Bárány. 

Oly nehéz volt a kereszt, büneink terhe, vállán; 
Ö elesett, csak hogy minket fölemeljen 

V étkeink örvényéből! 

8. Stárzio. 
V. Imádunk téged Krisztus sth. F. Mert a te stb. 
Ezen 11yolczadik stáczió jelenti azon helyet, hol Üdvözítőnknek el~je 

menteh· az ajtatos asszon.IJO!f, és iít ily h·e,qyetleniil hurczoltatili látnán. kfser
veseu sirtah·, kiket ellenben ő nagy szereleltel nigasztaft tJrtla. 
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Gondold meg itt) ajtatos lélek l a te Jézusod szeretetét) ki noha a szörnyll 
llinoh· és (({jdalmah· miatt holtelevenné vált) mindazáltal mintegy el(elejth·ezl'in 
maga kesenlségeirfj[) a siránkozó asszonyoh:at vigasz.falfaJ midön te csa/1 egy 
l1önycseppet sem öntesz) nem szánakodol az érted szennedii /(risztuson. Vess 
véget hálátlanságodnah:) és tanulj rajta szánakodni. 

Könyörgés. 

Mely nagyon elfoglalta szivedet irántain való 
szerelmed, oh megsanyargatott Jézusom! midőn a tP 
kinaidban magadról elfelejtkezvén, engem vigasztalsz; 
a miért is én elpirulván hálátlanságomon és csodál
ván kegyességedet, kérlek téged, hogy ki az ajtatos 
asszonyok könyhullatásait tekintetbe vetted, az én 
könyhullatásimat is tekinteni méltóztassál, és leginkább 
azon vigasztalást, hogy halálom óráján tégt=>d bátor
ságosan láthassalak, engedjed. Amen. 

Mi Aty ú nk sth. Üdvözlégy sth. 
Künyörülj rajtunk, Uram! könyörülj rajtunk. 

É n ek • 
. Jeruzsálem leányit vérbeborult szemekk<>l 

Látván~ hogy rajta sírnak, megint{• ez igékknl: 
N e sirjatok hogy igy láttok; magatokon 

S fiaitokon sírjatok. 

o ot' .· · ·'f. o ar:zw. 

V. Imádunk téged Krisztus sth. F. Mt=>rt a te stb. 
Ezen kilenczedili stáczió jeleuti a Kalvárlahegy Wnit, hol Krisztus egészen 

ellnnh·adván errjlben. harmadszor esett a földre, s l(j sebeh·et és (l~jdalmah·at 
nyert az elöbbieh· mfgujulúsával. A hot 

gondold mfg ismét ajtatos léleh· l a sok boszuságot, gyalázatot, rugdttlásoliat 
és veréseket, melyekh·el a hóhérok lirisztust (öth·etésre kéityszeritették, hogy ele/Jen en 
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l'ihesséli a hegyre és megfeszithessék. Kih: kii'Zl1l nem utolsá NJltát te, lii 1'it gonos-z
ságaiddat soh-szor megfeszited. Azért utáld meg liegyettenségedet. 

Könyörgés. 

Oh kegyes Jézusom! ki hogy az én büneimért 
eleget tégy, azon köves uton annyi kinokat szen
vedtél: engedd kérlek, hogy a te fájdalmas esésid 
legyenek nekem erős ösztön eim, melyekkel a jó erkölcsök 
s a mennyei paradicsom utjára serkentessem. Amen. 

Mi Atyánk stb. Üdvözlégy stb. 
Könyörülj rajtunk, Uram! könyörülj rajtunk. 

É n ek. 
Harmadszor földre esik az életnek gyámola, 

A ki vétket vétekre halmoz, az ennek oka. 
Oh ne ujitsd, ne ~:;zaporitsd, ne sulyosit~:>d 

Bűnnel Jézus kinait. 

10. 8táczió. 

V. l1nádunk téged Krisztus stb. }-,. Me rt a te stb. 
E-zr>ll ti::..edif,: stác:;"ió jelenti, lwgy mineliutá11a Üdrii:,itt'inh· a lútlNíritt 

lwr;yére jutott, a dühös hóhéroktól ujonnau megfosztatott ruhájátál. 
(;ondold meg, ajtatos lélek l nem csali azo11 fájdalmakat, melyekfl Jézus 

szenvedett, midön az ö vérrel folyó testéhez ragadott ruh~ját en)szako.wm 
lelluzták és sebeit megujitották, - ha1wm azon 11agy s-zégyent is, midön rt 
tisztaságos Jézus annyi nép előtt mezitelen látta magát. és vigasztalás helyett 
epével és mirrhával kevert borral kinállatott. Azért szánakodjál lieseriiségén, 
és siránkozzál. 

Könyörgés. 

U ram Jézus Krisztus! ki hogy az én lelkein Inezite
lenségét befödjed, ruhádtól megfosztatni, és az egész 
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népnek Inezitelen mutattatni kész voltál: ezen keserves 
kinaid ért, alázatosan kérlek, oh Jézusom! foszsz meg 
engem minden világi kivánságtól, és tedd keseríivé 
nekem az ő gyönyörüségeit, hogy igy a te kinszenve
désed keserüségét kóstolhassam. Amen. 

Mi Atyánk stb. Üdvözlégy stb. 
Könyörülj rajtunk, U ram! könyörülj rajtunk. 

É n ek. 
Sebeihe;r, ragadott ruháit lerángatják, 

A szolgák dühösséggel kinaid megújitják; 
Szent testéből, sebeiből, minden felől 

Üdvösségünk árja foly. 

11. Stáczz"ó. 

V. lm<Ídunk téged Krisztus stb. F. Mert a te ~tb. 
EzeJt tizenegyedik stáczió jelenti azt a helyet, hol a mi trdvihifőnk már 

megmezitelenittefvén, a keresztre vonatott, s ahhoz szent anyja láttára vas
sz,egekkel szegeztetett. 

(;omlold meg itt, ajtatos lélek! a fe .Jéwsodnak szörnyii fájdalmát, 
melyet sz,eJwedett. midőn az ö gyenrJe kezeit és lábait o tompa vas-szegelíliel 
átliggttfltÍ/i: l'!JYszersmiJI(t fontold me.rJ a fájdalmas s:.iíza11yánali azon keserll
séyét, metytöl etboriffafott, midön e::e11 iszonyu h·tgyrtlenséget szemléltr. Azért 
fogj vataluíra fe fesfedilek megfeszitéséhez a cétkeh·h·et és /iil'ÚII.wígoh·kat egyiitt 

Könyö~gés. 

Oh kegyes Jézusom! ki hozzám való nagy szere
tetetből a keresztre feszittetni, és ahhoz vas-szegekkel 
szegeztetui akartál: kérlek téged, hogy malasztoddal 
kezeimet és lábaiinat megfeszitsem, s azokat többé 
tiltott dolgokra ki ne nyujtsam, és igy teveled 1neg-
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feszittetvén a földön, a te dicsőségedben részesülhessek 
mennyben. Amen. .. 

Mi Atyánk stb. Udvözlégy stb. 
Könyörülj rajtunk, Uram! könyörülj rajtunk. 

É n ek. 
A Kalvária hegyén kereszthez szegeztetik, 

8 iszonyú kinzások közt teste kiterjesztetik; 
Ájul szive, szédül feje, és mindene 

Gyötrelemmel van tele. 

12. Stáczz"ó. 
V. Imádunk téged Krisztus stb. F. Mert a te stb. 
Ezen tizenkettedik stácziójelenti ama helyet, melyen a kereszt a megfeszitett 

Krisztussal két lator közölt fölemeltetett és a földben megerösittetett. 
Gondold meg itt, ajtatos lélek l Krisztusnak nagy orczapirúlását, midön 

az egész nép láttára mezitelen szemfélte magát két lator közölt; és azon iszonyú 
fájdalmat, melyet érzett, midön álliggatott kezeinél és lábainál fogva, három 
óráig függött a kereszten. Fontold meg végre, mely nagy szereletet mutatott 
halálra llálván, mindenekhez: ellenségeiért könyörgött, a megtért latornak 
paradicsomol i_qért, szent Anyját Jánosra bizta, lelkünk szomjuságát jelentette, 
végre lehajtván fejét, irántad való szeretetböl kiadta lelkét. 

Azért, ha még !)a/ami érzékenység van benned, indulj szánakozásnz. 

Könyörgés. 

Megismerem, oh Jézusom! hogy az én bűneim 
voltak azon zsarnokok, kik oly kegyetlenül bántak 
veled, azon hóhérok, kik életedtől megfosztottak; azért 
teljes szivemből utálom azokat és erősen fogadom, 
hogy soha többé el nem követem. Segélj meg, én 
kegyes Jézusom! és éretten1 kiontott vérednek ereje 
által kérlek, ne hagyd elveszni lelkemet, hanem add, 

Pázmány: Imádságos Könyv. 59 
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hogy ama vigasztaló szókat érdemeljem halálom óráján 
tőled hallani: Ma velem leszesz a paradicsomban. Amen. 

Mi Atyánk stb. Üdvözlégy stb. 
Könyörülj rajtunk, Uran1! könyörülj rajtunk. 

É n ek. 
Függ már Jézus bűnünkért kereszten megfes:dtve, 

Ölelésünkre mégis keze ki van terjesztve; 
Szive eped, lélekzetet alig vehet, 

V égre meghal érettünk. 

13. Btáczz"ó. 

V. Imádunk téged Krisztus stb. F. Mert a te stb. 
Ezen tizenharmadik stáczió jelenti ama helyet1 hot Krisztus teste .. arimal ei 

.József és Nikodémus áltat a h·eresztröl tevétetvén1 szent anyja ölébe tétetett1 b 

a zsidók szokása szerint {ehér gyolcsba takartatott. 
Gondold meg itt1 keresztény lélek l egyfelöl azon tauitványoh· szives ajta

tosságát, mlísfelöl az ö Fia holttestétiHébe vevö fájdalmas anyának kesen{sé,qét; 
és te is Máriának sirását1 Jlrtgdotna zoh·ogását, Já1ws fohászh·odását és a tanit
l'lÍIIyok szerelelél igyekezzél h·ö11efni. 

Könyörgés. 

Imádlak téged, oh én sze.relmes J ézusmn! ki lllO~St 
szűzanyád ölében halva fekszel, és kérlek téged azon 
nagy szeretetre, melylyel szerettél minket, engedd 
nekmn,hogy midőn téged az Oltári-szentségben magam
hoz veszlek, szivem szivébe zárhassalak, és mint üdvös
ségemnek zálogát birhassalak. Amen. 

Mi Atyánk stb. Üdvözlégy stb. 
Könyörülj. rajtunk, U ram! könyörülj rajtunk. 
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É n ek. 
Fájdalmak tengerébe Mária szive merűl, 

Midőn halva szent Fiát levették a keresztről, 
Atölelte, sírt felette, hogy keserve 

Minket megtérítene. 

14. Stáczz'ó. 

467 

V. Imádunk téged Krisztus stb. F; Mert a te-stb. 
Ezen tizennegyedih: és utolsó stácziá jelenti a mi Urunk Jézus Krisztus 

temellJ-helyét. A hol 
gondold meg, keresztény lélek! mely nagy ajtatossággal temettetett el 

Krisztus áldott teste; minö sirást tettek fölötte nem csak az ajtatos asszonyok, 
hanem barátai is, és h·iváltképen az ö szent anyja, kinek fájdalma fölötte nagy 
wlt, midőn már egészen megfosztva látta magát szerelmes Fiának jelenlététől; 

minö fohászkodásokra fakadott, elmenvén a sirtól, hol letéve Dolt az ő lelkéneh: 
nemes záloga. Azért te szégyenülj meg, hogy ezen fájdalmas útban elegendö
képen nem szánakodtál te érted szenvedett és meghalt Krisztusodon. 

Könyörgés. 

Oh kegyes U ram Jézus! ki ezen fájdalmas utat 
egyedül a te jóságodból és hozzám való szeretetből 
akartad elvégezni, imádom érettem meghalt és elte
metett szentséges testedet, és alázatosan kérlek,. engedd 
nekem sze nt véredért, me l y et érettem ontottál, és 
kinaidért, melyeket szenvedtél. hogy ezután_ kinszen
vedésedről mindenkor megemlékezzem, és. halálom 
óráján a te szent véred bő gyümölcseiben részesül
hessek. Amen. 

Mi Atyánk stb. Üdvözlégy stb. 
Könyörülj -rajtunk, .Uram! könyörülj. rajtunk. 
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É n ek. 
N agy kínok hegyes tőre sérti Mária lelkét, 
Midőn a koporsóba teszik szent Fia testét, 

Ott van kincse, egyetlene eltemetve 
A mi üdvösségünkre. 

Befejező imádság. 
Kegyelmes Jézusom! alázatos szivvel hálákat adok 

neked irgalmasságodért, melyet énvelem ezen kereszt
uton közleni méltóztattál. Ime, én ujonnan fölajánlom 
neked ezen csekély ajtatosságomat, keserves kinszen
vedésednek és halálodnak tiszteletére, számtalan 
bil.neimnek és azokból rám következő büntetéseknek 
bocsánatára, a purgatoriumbeli lelkek vigasztalására 
segitségképen, leginkább, a kiért vagy a kikért ezen 
búcsúkat nyerni szándékoztam. V égre alázatosan kérlek, 
oh szerelmes Jézusom! ne engedd a te szentséges 
vérednek és halálodnak drága árát bennem haszon
talanná lenni, és az én bünös lelkemet, melyet oly 
drága áron megváltottál, elveszni. Amen. 

É n ek. 
Értünk szenvedő Jézus! öntsd belénk malasztodat, 

Mutasd be szent Atyádnak keserves halálodat, 
Hogy sebeid, vércseppeid s gyötrelmeid 

Által üdvözülhessünk. 

Ha a sz. keresztúti ajtatosság templomban tartatik, a nagy oltárhoz 

jutván a pap, kiteszi az Oltáriszentséget, s az előtt leborulva mondja : 
' Al d ott legyen a Krisztus Jézusnak drágalátos 

szent teste és vére az Oltáriszentségben. 
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Ezután mondatik öt Mi Atyánk, Üdvözlet és Dicsőség, Krisztus Unmh· 
öt mély sebeinek tiszteletére, a 6 -ik pedig a búcsút en,qedö római pápánali 
szándékára, , nagy az élö pápának szerenesés h·ormáli.IJ':.:ásáirt. Hf{fjeu!siil: 

V. Egi kenyeret adtál nekik. 
F. Az angyalok kenyerét ette az ember. 

Könyörögj ünk. 

Ur Isten! ki nekünk a csodálatos Oltáriszentségben 
kínszenvedésed emlékezetét hagytad, adjad kérünk a 
te szent tested és véred szentséges titkát ugy tisz
telnünk, hogy megváltásodnak gyümölcsét szüntelen 
érezzük. Ki élsz és uralkodol mindörökön örökké. Amen. 

l 

Aidott legyen a Krisztus Jézusnak drágalátos 
szent teste és vére az Oltáriszentségben. 

*Litánia Krisztus kinszenvedéséról. 
( Ma,qánha8ználatra.) 

U ra1n! irgalmazz nekünk. 
Krisztus! kegyelmezz nekünk. 
Krisztus hallgass minket. 
Krisztus hallgass meg minket. 

Mennybeli Atya Isten! 
Megváltó Fiú Isten! 
Szentlélek U r Isten! 
Szentháromság egy Isten! 
Jézus! ki érettünk harmincz ezüst pénzen 

eladattál. 
Jézus, ki érettünk vérrel veritékeztél. 
Jézus, ki Júdás csókjele által meg

fogattál. 

Irgaln1azz 
minekünk~ 
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Jézus, ki mint gonosztevő megkötöz
tettél. 

.Jézus, ki Annás főpap előtt arczul 
verettél. 

Jézus, ki Pétertől háromszor megta
gadtattáL 

J é z us, ki Pilátuselőtt hamisan vádol ta ttál. 
Jézus, ki fehér ruhában Heródestől 

megcsúfoltattál. 
Jézus, ki érettünk megostoroztattál. 
Jézus, ki érettünk Barabásnál alább 

becsül tettél. 
Jézus, ki a zsidóktól keresztre kérettéL 
Jézus, ki a kereszthalálra itéltettél. 
Jézus, ki érettünk a kereszt vitelével 

terheltettél. 
Jézus, ki érettünk a keresztfához sze

geztetté l. 
Jézus, ki érettünk a latrok között Ineg

feszítettél. 
Jézus, ki a gonosz latortól káromoltattál. 
Jézus, ki érettünk eczettel és epével 

itattattál, 
Jézus, ki érettünk a keresztfán nagy 

kinokban meghaltál. 
Jézus, ki érettünk lándzsával átverettél. 

Isten! irgalmazz nekünk. 
Jézus! kegyelmezz nekünk. 

Isten irgalmazz nekünk. 
Jézus! hallgass meg minket. 

Irgahnazz 
minekünk! 
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Minden gonosztól. 
Minden bűntől. 
Döghaláltól, éhségtől és hadaktól. 
A te keserves kínszenvedésed és halálod 

által. _ Ments meg 
melyeket a 1 minket Jézus! A te hét szavad által, 

keresztfán mondottál. 
A te vérrel csepegő öt 

által. 
szent sebed 

A te szűz szent anyád fájdalmai által. 
Mi bűnösök. 
Hogy a te szenvedésednek és halálodnak 

emlékezetét a mi sziveinkben meg
tartani méltóztassál. 

lfogy minket és minden keresztény 
hiveket a te kegyelmedben Ineg
tartani n1éltóztassál. 

Hogy nekünk igaz bűnbánatot és üdvös
séges kimulást engedni méltóztassál. 

liogy mind('n megholt hivek lelkeinek 

Kérünk J é z us, 
hallgass meg 

minket! 

örök nyugodalmat adni méltóztassál. J 
Isten Báránya! ki elveszed a világ biíneit. 

Jézus! kegyelmezz minekünk. 
lsten Báránya! ki elveszed a vihíg biíneit. 

Jézus! hallgass meg minket. 
Isten Báránya! ki elveszed a világ bilneit. 

Jézus! Irgalmazz minekünk. 
Krisztus~ hallgas minket. 

Krisztus hallgass meg minket. 
U ram irgalmazz nekünk. 
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Krisztus kegyelmezz nekünk. 
U ram irgalmazz nek~_nk. 

Mi Atyánk stb. Udvözlégy stb. 
V. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged. 
F. Mert a te szent kereszted által megváltottad 

a világot. 

Könyörögj ünk. 
' Örök mindenható Isten! engedd az U r kínszenve-

désének szentséges titkait úgy tisztelnünk, hogy biín
bocsánatot nyerni 1néltók legyünk. Ugyanazon mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Amen. 

Krisztns drága véréról. 
Könyörögjünk. 

' Örök Inindenható Ur Isten! ki egyszülött Fiadat 
rendelvén világ Megváltójának, az ő drága vérével 
akartál Inegengesztelni; ad j ad kegye lm esen, üdvös
~égünk drága árát ünnepélyesen úgy tisztelnünk: 
hogy erejével az élet minden balesetei ell~n megol
talmaztassunk e földön, s annak örök gyümölcseit 
élvezhessük az egekben. Ugyanazon mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Amen. 

Krisztns szent haláláról. 
Könyörögj ünk. 

Tekints, U ran1! kérünk, a te népedre, Inelyért szent 
Fiad, a mi U runk J é z us Krisztus nem kételkedett 
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az üldözők kezeibe adatni, s a kereszt kinos halálát 
szenvedni. Ki teveled és a Szentlélekkel egyeteinben 
él és uralkodik núndörökön örökké. Amen. 

A szent-irásból vett intések. 
Az egyházJ· pásztorokhoz. 

Vigyázzatok magatokra, és az Pgész úyájra, mely
hPn a Szentlélek titeket vi?:y<izó püspökökké tett, az 
Istenanyaszentegyházának igazgatás~Íra, melyettulajdon 
vé1·ével keresett. ( Apost. csel. 20, .28.) 

LegeltessétPk az Istennek ny~íját, 1nely ti köztetek 
vagyon; gondjokat viselvén, nPm kénytelenségből, hanen1 
jókedvből, Isten szC'rint; nf'm az ocsm:iny nyereségért, 
hane,1n jó akarathól; és nem ugy, mintha uralkodnAtok 
az Gr örö,kségén: hanem példái legyetek szivhől a 
nyájnak. Es Inikor a pásztorok fejedelme nwgjelenik, 
a hervadhatatlan <lics{)ségnPk koronáját veszitek; nP 
ti 1nagatokat, hanein a juhokat legeltessétek. ( Pét. :J, 
2. Ti1n. l. 3, 2. is 4, lfi. 'li'm. ll. :J-1:). e's 4. Tit. 
1, 7. Ezek. fJ4, 8.) 

A keresztény hivekhez. 

EngedelmeskPdjetek eHlljáróitoknak, és hódoljatok 
1wkik; mert ők őrködnek, 1nint a kik számot adnak 
a lelkeitek ért. Az Ú r ugy re1Hlelte azoknak, kik az 
evangéliom ot hirdetik, hogy az evangélimn után éljenek. 

-llészesitse ped1g az, ki oktat{tst nyer, tanitóját minden 
jó han. (Zsid 13_. 17. Kor. I. [). 14. Ga1. 6, fi.) 

Pázmány: Imlídságos Kiinyt-. 
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A le.fedelnzekhez és urakhozo 
Hallgassátok királyok! és megértsétek! tanuljatok 

világ határainak birái. Ifajtsátok ide füleiteket, kik 
a sokaság fölött uralkodtok és ,kedveteket találjátok 
a nemzetek seregei ben. Az U rtól adatott nektek 
hatalom, ki számon kéri tetteiteket és megvizsgálja 
gondolataitokat. Mert ha az ö országának szolgái 
levén, nem igazán itéltetek és 1neg nem őriztétek az 
igazságnak törvényét, sem az Isten akarata szerint 
ne1n jártatok, rettenetesen és hamar fog nektek meg
jelenni; mert igen kemény i téletök leszen azoknak, a 
kik elüljárók. A csekélynek irgalom adatik; a hatal
masok pedig hatalmasan fognak szenvedni kinokat. 
Mert az Isten senki személyét sein válogatja, meg 
sem ijed senki nagyvoltátóL Mert a kicsinyt és nagyot 
ö teremtette, és egyenlőképen gondja vagyon neki 
1nindenekre, az erösebhekre pedig erösebh bi\ntetés 
vár. (Bölcs. 6, :lJ 

A bz'rákhoz és hz'vatalnokokhoz. 
Meglássátok, nút cselekesztek; ~ne rt 1~em embernek 

i téletét gyakoroljátok, hanen1 ~z r rét. Es a uli t csak 
itélendetek, reá tok hármnlik. Az U r féle l me legyen veletek, 
és mindent szorgalommal cselekedjetek; me rt a n1i U runk 
Istenünknél nincs hamisság, sen1 szeinélyválogatás, sem 
ajándékkivánás. ( Krón. 11 19, 6J 

Az alattvalókhoz. 
Minden lélek engedelmeskedjék a felsöbh llatal

masságoknak: mert nincs hatalmasság, hanem csak 
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Istentől. A melyek pedig vannak, az Istentől rendel
tettek. A ki tehát ellene áll a hatalmasságnak, Isten 
rendelésének áll ellene. Az ellenszegülők pedig kár
hozatot szereznek maguknak; mert a fejedelmek 
nincsenek félelmére a jót cselekedőnek, hanem a gonosz
nak. Akarsz-e tehát nem félni a hataln1asságtól? Jót 
cselekedjél, és dicséreted leszen attól. Ha gonoszt 
cselekszel, félj; mert nem ok nélkül viseli a kardot: 
mert Isten szolgája, boszuálló a gonosztevőn. 

Annakokáért szükség, hogy engedelmeskedjetek, 
nem csak a büntetés miatt, hanem a lelkiismeret 
Iniatt is; mert adót is azért adtok, mivel ők Istennek 
szolgái. Mindeneknek megadjátok tehát, a Inivel 
tartoztok; a kinek adóval, adót; a kinek vámmal, 
vámot; a kinek félelemmel, félelmet; a kinek tiszte
lettel, tiszteletet. Imádkozzatok a királyokért és feje
delmekért, hogy nyugodalmas és csendes állapotban, 
minden ájtatosságban és tisztaságban éljünk. (Róm. 
13, 1-8. Pét. 1 2, 13. Tit. 3, 1. Mdt. 22, 21. Tz"mót. 
1 ~ 2) . _,' . 

A háza8 ferjiaklzoz. 

Férfiak! szeressétek feleségteket, mint Krisztus is 
szerette az anyaszentegyházat, és önnönmagát adta 
érette. U gy kell a férfiaknak is szeretniök feleségöket, 
mint önnön testöket. A ki feleségét szereti, ünnönmagát 
szereti; n1ert soha senki a Inaga testét nem gyülöli, 
hanem táplálja és ápolja azt, mint Krisztus is az 
anyaszentegyházat. (Efez .. 5, 25. v. ö. Kor. 1 11, 3.) 

Férfiak, szeressétek feleségteket és ne legyetek 
60* 
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hozzájok keserüek. Férfiak~ okosság szerint lakjatok 
feleségtekkel, mint asszonyi gyarlóbb nemet megbö
esülvén. (Kolossz. 3, 19. Pét. 1. 8, 7.) 

A ház'(tS llsszon.tJOkhoz. 
_1\._z asszonyok férjöknek t'ngedelmeskedjenek, kik

nek ne a küls() hajdiszben, vagy aranyviseletben, 
vagy öltözékben legyen ékességök; hanen1 az elrejtett 
belső en1ber, a esendes és szerény lélektl('k romlat-

"' lansága az, mi igen becses az Isten szine előtt. 
Az asszonyok férjöknek engedelnwskPdjent•k, mint 

uroknak; me rt a férfiu feje az asszonynak, mint 
Krisztus az anyaszentegyháznak. (P ét. l. 3, 1. stb. 
Kolossz. 3, 18. 11/é.z. J, 22. Kor. L 14. 8.) 

A szülőkhöz·. 

Atyák~ N e ing<'reljétek boszusúgra fiaitokat, hogy 
Pl ne csüggedjenek. , 

Neveljétek fiaitokat az U r tanitús{tban és fpnyitéké
ben. (Kolossz. 8, 21. AYez. G, 4.) 

A ,qyerrnekekhez. 
, Gyermekek~ PngedelmeskPdjetek szülőiteknPk az 

U r ban; mert ez kötelesség. Tiszteljed atyádat és any~í.dat: 
(ez az első igérettel tett parancsolat) hogy hosszu
életil légy e földön. (Efez. 6, 1-3.) 

Az urakhoz. 
U rak! a Ini Igazságos és illendő, adjátok Ineg a 

szolgáknak, tudván, hogy nektek is vagyon uratok a 
Inennyben. (Koloss.z. 4. 1. Efez. 6, 9.) 
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A szolgdkhoz. 
Szolgák ~ ('ngedelmesketljetek testi uraitoknak féle

lenHn(•l és rettegéssel; szivetek egyt>nességében, mint 
Krisztusnak. N e szem re szolgálván, mint embereknek' 
kedveskedők; hanen1 Ini nt Krisztus szolgái, szivből 
rselekeclvé,n az Isten akaratát, jó akarattal szolgálván, 
mint az Urnak, és nem mint embereknek. 

Szolgák! mindenben engedehneskecljetek uraitok
nak! kedvöket keresvén. Ellenök ne zugolódjatok; 
1neg ne rsaljátok: lmne1n minclenben runtassátok hiv
st~gt0ket. (Efez. a, 5. Kolossz. 3, 22. Pét. 1 2, 18. 
Tit. 2, 9.) 

A sz·üzekhez. 
Az idő rövid. Következik tehát, hogy a kiknek 

fel('ségük vagyon, ugy legyenek, mintha ne tn volna; 
és a kik sirnak, ugy, mintha nen1 sirnának; a kik 
örülnek, Inintlm nen1 örülnének; és kik vesznek, mintha 
semmit nem birnának; a kik e világgal élnek, mintha 
ne1n élnének, Inert elmulik e világ alakja. Akarnálu 
pedig, hogy szorgos gond nélkül lennétek. 

.._t\ ki fel~ség nélkül van, azokról szorgoskodik, 
melyek az G réi, nún t tessék Istennek. A férjtelen 
a,sszony és a szilz azokról gondoskodik, melyek az 
Créi, hogy szent legyen testébPn s lelkében. (Kor. I 
7, 29. stb.) 

Az özvegyhez. 
A ki pedig igazán özvegy, bizzék Istenben; szün

telen éjjel-nappal iinádkozzék. Mert a In e ly özvegy • 
kéjelgésben él, az már élve meghalt. ( Tz"m. 1 5, 5.) 
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A vitézlő rendhez. 

Senkit se bántsatok, se ne erőszakoskodjatok és 
elégedjetek 1neg zsoldotokkal. (Luk .'J, 14.) 

A gazdagokhoz. 

A kik gazdagok akarnak lenni, kisértethe esnek, 
és az ördög tőrébe és sok haszontalan és ártalmas 
kivánságokba, melyek az embert a halálos veszede
lembe meritik. Mert minden gonoszságnak gyökere a 
pénzvágy; mely után járván némelyek, eltévelyedtek 
a hittől és sok fájdalomba bonyolódtak. 

A gazdagoknak parancsold meg, hogy fennhéjázók 
ne legyenek, és reményöket ne vessék a bizonytalan 
gazdagságban, hanem az élő Istenben, (ki nekünk 
1nindent bőven ád táplálásunkra). Jót cselekedjenek; 
gazdagok legyenek a jóságos cselekedetekben; szivesen 
adakozók; gyüjtsenek maguknak kincset jövendőre jó 
alapul: hogy elnyerjék az igazi életet. (Timót. 6, 9, 
17. Jakab. 1, 10.) 

A szegenyekhez. 

N agy nyeremény az ájtatosság megelégedéssel. 
Semmit e világra nem hoztunk, kétség nélkül el sem 
vihetünk se1nmit. :Eledelünk lévén tehát és ruházatunk 
azokkal elégedjünk meg. ( Timóth. L 6_, 6-8.) 

Fösvénységtől ment legyen viselt;tetek, megelégedvén 
azzal, mitek vagyon. Mert az U r mondotta: N em 
hagylak el téged. U gy hogy bizvást mondhassuk: Az 



Intések a szentirásból. 479 

' U r az én segitőm; nem félek, bár mit tegyen nekem 
az ember. ( Héb. 13, 5--6J 

N e félj fiam! N o ha szegény életet élünk, de sok 
javunk lesz, ha az Istent féljük és eltávozunk Ininden 
bííntől és jót cselekszünk. ( Tób. 4, 2.'3.) 

* * * 
Tehát a szólás végét halljuk mindnyájan egye

temben: az Istent féljed, és tartsad meg az ő parancso
latait; me rt ez az egész ember, és mind az, mi tör
ténik, akár jó legyen, akár gonosz - eléhozza az 
Isten ítéletre. (Pred. 12, 13 --14.) 

Vége a Pázn1ány Péter In1á(lságos 
l(önyvének. 



* 
' TIZENEGYEDIK RESZ. 

Egyházi énekek. 
Prédikáezió előtt. 

1. J ö j (:'l SzentlélPk (:r Isten; --- ü·kints r(:'<tnk 
kPgyehneöen - isteni segitségPdclel, - véghet(:'tlen 
kt>gyelmedd(:'l - Prt>sz<l hM aj:índ~kodat, ·- a<l<l tP 
szent Inalasztodat , 

'2. J 6j p) SzentlMek LT r Isten: - mi vigasztalónk 
mindenben:- a lt>lki tanitó nyelvét -igazgasd, gyulaszd 
f'(:' l szivét; -- hogy te szent akaratodat -- hirdPtlwssf' 
jóvoltodat. , 

Jöj el SzentlélPk Er Isten: - mennyei fenyes
ségedben - részesitsed hiv(:'id(:'t, - kik itt diesénwk 
tégedet; -- hogy igy a biímwk rtÍts<Íg<Ít - híss<Ík 

k , 't anna gonoszsaga . 

Prédikáezió után. 
1. Hallottuk Isten; - a te szent ig~<lPt, - szi

vünkbf' vettük - k(:'gyes intésPdet. - .Azt f(lgjuk 
követni - soha nwg ne1n vetni, - csak te szPnt 
malasztodat - adjad hő áldásodat. 
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2. Tarts rneg, Ü r Isten! - az egy igaz hitben; 
tarts meg örökké - te szent kegyelmedben;

szent igéd értelme - bií.n ellen védelme - legyPn 
mi lelkeinknPk, -- kérünk erre segits nwg. 

ll i se énekek. 

I. 

A Jn i s e k e z d e t é r e. 

Itn arczunkra borulunk, eWtted Istenség! és 
éneksz()val ~íldunk, hallgass 1neg, oh Felség! --Törvény 
szerint áldozunk, nyujts hát segedelmet, - hogy Pzen 
buzgóságunk nyerhessen kegyelmet. 

E siralom völgyéből hucsuzni akarván - J é z us, 
t t l l " l l ri ' t .. l k l t l l l l szerf' e .e )0 a vegso vacsoran - ore a enyer , a ( van, 

a horral kioszt<Í, -- mi is Pzt tpgyük, 1nond v :.ín, ~ 

Pmlékezzünk reá. 

Az angyali énekek. 

Téged, n1ennybeli atya.! illet a dics6ség; fiad 
<lldozatja: imádás, szivf'sség. -- Engedd háborúsággal 
ne nyomorgattassunk - hogy nekf'd bátors~íggal s 
v1gan szolgálhassunk. 

A z e v a n g é l i o 111 r a. 

A evangélimn áll isten igéjéböl, - Pz azon fenék
ki)szúl, nwlyf'B hitünk épül; - 1naga oktatott erre, 

Ptizmúny: lmád.~áyos Kiinyt·. 61 
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ki nem csalhat minket, -- nyissuk föl értésére tehát 
sziveinket. 

H i sz ek e g y r e. 
Mi hiszünk az Aty~íban, ki mély végzéséb()l -

1nindent világ jártában teremtett sen1miből. - Fia 
istenségével hozzánk bocsáttatott,- Szeutiélek erejével 
sziíztől fogantatott. 

F e l a j á n l á s. 
Vedd ura1n! kegyeln1edbe, a 1nit fölszentelünk, -

ámbátor most elődbe kenyeret s bort teszünk; -
l , l 'k "IT • k , , , , , . 1 1ne y va toz1 ~ .L\..risztusna testeve s vereve, - 1n1n<. 

éWk, Inind holtaknak lelki reményévé. 
N ekt:>d akaratunkat áldozzuk, s szivünket, - 1wked 

gondolatunkat, oh segits bennünket: - hogy parancso
latidat hiven Inegtarthassuk, - s biín :íltal malasz
tillat el ne üívoztass-nk. 

Sanctusra. 
Szavunkat és szivünket az égre einelj ük,- Szahaoth 

Istenünket szentnek énekeljük. -- Uram! méltós:Í
goddal tPle van a föld és ég, - térjen meg malasz
toddal a vak hitetlenség. 

'----' 

2. 
A m1se kezdetére. 

Jertek keresztény h•lkek! az Istent dicsérni, -
szent misehallgatással Urunkat tisztelni. - Mutassnnk 
áldozatot, 1nely Istent illeti, - s mely együtt szentség 
leszen, szentirás jelenti. -- C ram! irgahnazz. 



Jfiseénekek. 

Az angyali énekre. 

Dicsőség az Istennek a magas mcnnyekh(_:>n, 
és szen~ békeség legyen földön emberekben. - N.eked 
Atya C r Isten! szivből hálát ad unk, - tP nagy 
dicsőségedért magasztalunk, áldunk.-- U ram! irgalmazz. 

A z e v a n g é l i o m r a, 

Az Isten szájából jő az evangéliom, - Ininden
hen, a nlit hiszünk, ez a fundamentom. - Az Isten 
Inaga tanit minket minden jóra; - boldog a ki 
figyebne z az {) szavaira. - U ram! irgalmazz. 

Hiszekegyre. 

Ivii azt hiszszük és valljuk, hogy Pgy IstPn vagyon 
a kit h:irom személyben 1ninden lélek áldjon. -

Az Atyát a Fiúval és a SzPntlélekkel - dicsérjük 
s magasztaljuk szivvd és nyelvünkkel. - Uram! 
irgalmazz. 

}' e_ l a j á n l ás r a. 
, 

Mindt>nható l~ r Isten; im ez <Íldozatunk -'- a 
1nelyet szolg<íd ~iltal neked benintatunk - Most 
ugyan kenyeret s e kevés bort adjuk, - de mely 
Krisztus testévé s vérévé lesz, tudjuk. - U rmn! 
irgalmazz. 

Sanctusra. 

Mondd: Sze nt, sz en t, sze nt vagy U ram! Sza baoth 
Istene; - kinek Illennyben és füldön dicsértessék 

til* 
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neve; - nwrt őhozzá hasonlót 
- s6t emberi elméddel olyat 
U r~un! irgalmazz. 

sehol nem találhatsz, 
sein gondolhatsz. -

L-' 

3. 
1. Bemegyek szent ten1plomodba, Uram, szent 

oltárodhoz, - az arany oszlopok között királyi trónu
sodhoz. - Szined előtt leborulok, szegény bünös 
Plájulok,- égő füstnek illatával, U ra1n, neked udvarlok. 

2. Salamon király templomot épitett Fölségednek, 
-Jnelyben lakóh(='ly(=' vagyon békeség szekrényének;
Lekerité kárpitokkal, megaranyozott l:inczokkal,- keru
bimok ékesiték kit(='rjesztett szárnyakkal. 

3.1Iát én szegény, földnek ferge, mit épitsek nevethe l 
- lakóhelyet hol szerezzek isteni Fölségednek rt - a 
ki por és han1u vagyok~ érdeinetlen biínös vagyok; -
hogy a lábam foldPt nyomja, méltó arra sem vagyok. 

4. Hogyha tetszik áldozatom, lelkemet fölajánl~>m,
örökös udvarlásodra szivenu:'t lelánczoloni; - szenteld 
ékes te1nplomodnak, a te Szentlelked házának, -
rendeljed szolgálatára királyi udvarodnak 

5. Hogy szivem inkább gerjedjen isteni szerehnedre, 
-- piros vérednek harmatját öntözgessed szivemre; -
adjad, hogy érdenws legyen, soha többé ne vétkt:>zzem, 
- választottak seregébe általad rendeltessem. 

4 . 
.A_ In 1 s e k e z d e t é r e. 

l 

Aldozattal járul hozzád, oh nagy Isten! hiv néped, 
hogy Yégetlen jóságodért hálát adjon tenéked. ---



J.lfiseénckek. 

T t> gyermeki sziveknek áldozatját nem veted meg; -
~zálljon arra országodból isteni szent tetszésed. 

Az angyali énekr-e. 
Dicsőség legyen egekben a fölséges Istennek! -

Békeség legyen a jámbor szándéku embereknek. -
Add, hogy mindig éW hittel, hiv reménynyel, szere
tettel - mondjunk méltó dicséretet, oh Atyánk! 
szent nevednek. 

E v a n g é l i om r a v a g y II is z ek e g y r e. 

Jézus! te hoztad az égből az üdvösség igéit, 
a te drága ajándékod ez egy üdvözitő hit.-- Ez éleszsz(~ 
sziveinket, ez vezesse tetteinket. - U rmn! lJ ram! 
kihez menjünk? ha Inalasztod nem segit. 

Fülajánlásra . 
..t\.z oltúron megujul Inost a kereszt áldozatja, -

mint, azt vérrel büneinkért Megváltónk bemutatta. 
-- Ainbár itt nincsen vérontás, de meg-van az isten
<íldás, - b()ven <Írad ránk a váltság vérének szent 
harmatja. , 

A kenyér s bonUdozattal felajánljuk szivünket, 
-,- szándékunkat, tetteinket és egész életünket. -
_A.ldd meg, a mit fölszentelnek hiv szolgáid szent 
nevednek.. - Oh irgalmasságnak Atyja! hallgasd 
meg kérésünket. 

S a n c t u s r a. 
, 

Az angyalok seregével zengj ük: Sze nt az C r 
lsten! - A. tiszta sziv örömével mondjuk: Sz,-.t az 
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' LT r Isten! - Zengje velünk az ég és föld, nwlyet 
dicsősége betölt: - Szent az Isten! szent az Isten! 
örökké szent az Isten! 

Az oltári szentségről. 

E ls ö ál dá sk o r. 
, 

_.A.Jdunk téged, oh angyali kenyér! - váltságunkért 
adatott drága bér! - Szent vagy, szent vagy, szent 
vagy - te mindennél szentebb vagy. 

Itt áldás adatik. 

Légy áldott c szentségben, 
szinében. 

Szent vagy, szent vagy stb. 

Más o d ik á l d <Í sk o r. 

elrejtve kenyér -

Kérünk téged, irgahnas nagy Isten! - szüksé
günkLPn hallgass tneg kegyesPn. - Szent vagy stb. 
mint az első <Íldáskor. 

t. 
1. Sze nt vagy U ran1! sze nt vagy, - sze n tek 

fölött sze nt vagy! - Jézus kenyér- s bor-színben -
az Oltáriszentségben. 

'2. Térdet s fejet hajtok - neked áldást tnondok, 
- n1ert hiszem, hogy való ban -- vagy e szakra
mentomban. 

3. Tebenned reinény lek, -- szivemből szeretlek! 
- készebb vagyok meghalni, -- mint elkned YétC'ni. 
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4. Méltatlan szivembe - szállj be én lelkembe; 
holtig szolgálatodra --- kötelezem magamat. 
5. U r Jézus! el ne hagyj, -- mert üdvözitőm 

vagy; -- benned bizom örökké -- s mindörökön örükké. 

2. 
1. Ez nagy s7.entség valóban, - ezt imádjuk 

legjobban, -- melyet Jézus nekünk hagyott -- testa
mentomban. 

'2. Együtt van itt test és vér, - mely minden 
kincscsel fiilér; - ha elhagyjuk vétkeinket, - Ininden 
jót igér. 

3. Iláborntól oltalmazz, - hi veidnek irgalm~z7., 
- a d<Jghalált és éhséget -tőlünk tAvoztasd. 

4. AJlj Inellettünk, nagy Isten! -- rejtett e kenyér
szinben. - Légy irgalmas, kérünk hallgass - minden 
súikségben. 

5. TebennNl van reményünk, - életünk s egés7.
ségünk; - egyed ül csak téged kérünk, - légy 
segitségünk 

5. Add, hogy kés7-en lehessünk, - boldog halált 
érhessünk, - s e vihíghól ha kimulunk, -- vele(l 
lehessünk. 

3. 
1. Im<ídlak, nagy Istenség! - test s vér, titkos 

mély szentség, leborulva; -itt van Istens emberség--
véghetetlen nagy Felség föláldozva. 

'2. Üdvözlégy, örök manna! -ennél többet ki adna? 
nincs mód benne; - ez csak az égi J óság, - a 
teljes Szentluírmnság nag·y keg-yelnw. ~ 
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3. Im szent testével táplál, - ne ártson örök 
halál, mily kegyesség~ - sze nt vérével harmatoz,- ugy 
szelidit magához ez Istenség. · 

4. Oh honnan érdemlettem, - hogy erre méltó 
lettem? bünös lélek: - a ki annyit vétettein -
keresztre feszitettem, 8 megis élek. 

5. Soha többé nem vétek, - Jézusom! Inár meg
~ térek, légy kegyelmes;- ne tekintsd gonoszságát, -

vétkei~ undokságát, oh In eg ne vess! 
6. El ni s halni akarok,- végig veled maradok, oh 

Jézusom! - verem bünös melle1net, - szánom s 
bánom vétkemet, én Krisztuson1! 

7. J ()j hozzám élő kPnyér! - oh ártatlan drága 
vér! szánd lelkemet; - bár én méltó nem vagyok -· 
·de kegyességi d nagyok; vedd szivemet. 

4. 
1. Imádlak tégedet, hithatatlan Istenség!- kenyt'-1· 

szine alatt elrejtezett einberség! - noha itt létedet ne1n 
tapasztalhatja - e1nberi érzékenység. 

2. Isteni erődet elrejtéd a keresztfán, -- testi 
gyarlóságnak homályával befogván; - itt is szent tes
tedet elrejted, kenyérnek - szine alatt nlutatv[m. 

3. Noha szent Tam~Íssal sebed helyét nem látom,--
U ram! igaz hittel jelenlétedet vallmn; - tarts In eg ezen 
hitben, és te szent szinedet - add boldogul Ineg
látnom. 

4. Váltságomnak ~ira! lankadt szivem ereje, -- én 
bünös lelkemiwk Inegtisztit<) fürd ej e,- keserves napjaim 
Inegvigasztalója, - üdvösségem záloga. 
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5. Miként Egyiptomhan hiveidnPk házait- bárány
nak vérével j(~gyeztt>tted ajtait: - ugy lelken1 hajlékát 
te szent kegyelmeddel - pecsételd be véreddel. 

6. Oltsd el poharaddal gonosz lángját sziven1nek, 
- éleszd üdvösséges szomjuságát lelkemnek; - add, 
oh Jézus! hogy itt szivemböl ·áldjalak, - s mennybPn 
P gy kor lássalak. 

5. 
1. Imádunk szent Ostya! drágalátos u~_anna, -

seregeknek U ra; királyoknak Királya! - U dvözlégy 
angyali kenyér, váltságunkért adatott bér, -- drága 
sze nt test és vér! , 

2. Aldd Ineg országunkat, mi Inagyar hazánkat, 
- vezéreljed jóra a Ini királyunkat; - ments meg 
Ininket ellenségt{)l, döghal:íltól és éhségtöl, - Krisztus 
tPste s vére! 

3. Izrael fiait, ki megoltahnaztad, - ellenségnek 
földén mannával t<ípláltad: - tcíplálj núnket sze nt 
testeddel, drágal:ítos szent véreddel, -- isteni erőddel. 

4. Halálunk óráján, add, hogy tég(•d méltán,- hittel, 
reménységgel s buzgó szeretettel - vehessünk üt ('Z 

életben, holtunk után az egek ben- dicsérj ünk szüntelen. 
5. Jőjetek, angyalok, mennyei szent ~arok -

ürümmel {tldjcitok. Szent, szPnt! kiáltsátok. - U dvözlégy 
Oltáriszentség! kenyérszinben egy Istenség! - Inennyei 
nagy Fölség! 

6. 
1. Most lett a kenyér Krisztus testévé, - most 

vált a szinbor Jézus vérévé; - ü•st 1nár a kenyér 
Pázmány : Imád11ágos Ki.inyv. ti 2 
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a bor r gaz vér; - ezt hiszem, bátor elmémbe 
nem fér. 

2. Itt az istenség az ernberséggel - im rneg
egyezett nagy szövetséggel. - Ebben reménylek, 
valamig élek; - ebben erősíts, Jézusorn kérlek. 

3. Itt azon test és vér felmutattatott, -rnelya kereszt
fán értünk ontatott.- Oh nagy szeretet! érted mennyit 
tett; - valld meg hát, bünös, mért nem szeretecl? 

4. Ezt a számtalan vétkek okozták, -- s szerete
temPt tőled elvonták; - de már szivemből, igaz lelkem
hő! - bánom azokat teljes erőmből. 

5. Szeretlek immár, édes Jézusom; - értern meg
feszült drága .J ézusorn! -- Nyujtsd kegyelmedet, 
~Pgedelmet, - hogy rnéltán ~Udjam szent fölségedet. 

6. Jézusom! kérlek, segits rneg arra- midl)n eljutok 
végs() órámra: ----- hogy szent testedlwn, drága véred
hr>n - részf's lPhessek végszükség:enrhen. 

7. 
l. Oh, ki ez oltáron kPny{•r szin0 alatt -- s a tiszta 

ostyának f'Phérségc> alatt, -~· fölség<'s (r IstPn; Pl vagy 
rejtezkedve - esod<llat•)sképen. 

2. Testi szerneimn1el nem láthatlak,- d<' rnindazon
<lltal igaz<Ín Ím<Í(llak; - téged Teremtőnnwk,Istenem
nek vallak, -- és U rarnnak n1ondlak. 

3. Ez áldott testedért, n1elyet itt imádunk, - ez 
cíldott véredért, melynek térdet hajtunk, - kérh-'k én 
Istenern: kegyelmezz h•lkenrnek, - hocs<Ís<l meg 
híínömet. 
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4. Drúga sebeidbe rejü·m sok vétkmnet, - szent 
véred harmatja n1ossa meg lelkemet; - hogy szent szined 
(~lőtt tisztán Inegjelenjek,- s igy kegyelmet nyerjek. 

5. Bilnös Magdolnával lábadhoz borulok; - emlé
kezz meg rólmn~ latorral kiáltok:· könyörülj énrajtam! 
Dáviddal igy sirok, - kegyehnes Istenem~ 

5. Oh angyali étel! tápláljad lelkemet, - oh 
mennyei ital! vigasztald szivemet; s legfőkép ha majdan 
közelget halálom, - légy vigasztalásom. 

8. 
l. Üdvözlégy édes Jézusunk; Prl)s hittel, kit itt 

vallunk,- e szentségben Ini imádunk,- s igaz Istenünk
nek tartunk. 

'2. ü d vözlégy Krisztus szent V(~re: - b fm eink eltör W 
bére, - kit a szeretet vitt ('rre, - hogy lennél üdvös
ségünkre. 

3. Te vagy világ Megváltója, - mindnyájunk sza
baditója, - éhes lPlkünk táplálója - bús szivünk 
vidá1nitója. . , 

4. Utolsó vacsorát evén,- tanítványid vPled lévén, 
- kenyeret testeddé tévén - velünk maradsz, ezt 

l szerezven. 
5. Elménk ezen csodálkozik, - értPlmünk is álmél

kodik, - hogy tested itt elrejtetik, - kenyér sziné
ben vétetik. 

6. De magad rendelted, tudjuk, - azt pedig igaz
nak tartjuk; - azért kétség nélkül valljuk, - ámbár 
szemünkkel nem látjuk. 

62* 
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7. Most tehát, kik jelen vagyunk, - szinecl előtt 
leborulunk, - fenszóval hozzád kiáltunk, - kérvén, 
könyörülj mirajtunk. 

8. Segits Ininden szükségünkben, - védelmezz 
veszedelmünkben, -- vezérelj Ininden ügyünkben. 

9. Döghalál minket ne érjen, - éhség hazánkba 
ne lépjen, - vérontásnak vége légyen, - ellenségünk 
megbékéljen. 

10. Földeinkre adj bőséget, - szőWnkre tenné
kenységet; - adj ezekhez egészséget, - hogy áld
hasson érte néped. 

11. Azért hozzád folyamodunk, ---- tiszta szivuől 
fohászkodunk; -- áldj meg 1ninket, oh Jézusunk! -
kit e szentségben imádunk. 

9. 

1. Üdvözlégy Krisztusnak drága sze nt teste~ -
áldott légy Jézusnak piros szent vére. - Oh In e ly 
áldott vagy Oltáriszentség! angyali (lrága vPndégség. 

2. Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója - Ini 
biínös lelkünknek megorvoslója. - Oh mely áldott 
vagy stb. 

3. Üdvözlégy nagy Szentség, Istennek Fia! - a 
szílz Máriának ékes virága. - Oh Inely áldott stb. 

4. Üdvözlégy nagy Szentség, lelkünk vendége, 
- mennyei karoknak gyönyör{l.sége. - Oh Inely 
áldott stb. 

5. Üdvözlégy nagy Szentség, igaz Istenség,- ken y ér
s borszin alatt rejtett emberség. - Oh mely ~ildott stb. 
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6. C(lvözlégy nagy Szentség,istPni Bár<iny! -kinPk 
uwgnílt~~tott világ az <irán. -- Oh mt'ly áldott stb. 

7. U dvözlégy nagy Szentség, In{'nnyei kenyér, 
---- világ életéért kiontatott vér. - Oh mely áldott stb. 

8. C d vözlégy nagy Szentség, él P t kútfője, - meg
tl't't bíínüsöknek tiszta fürdője. - Oh mely áldott sth. 

9. Üdvözlégy nagy Szentség, hivek mannája, - a 
lankadó lelkek éltető fája. - Oh mely áldott stb. 

1 O. e d vözlégJ nagy Szentség, csodák csodája, 
--égi Inalasztoknak örök tárháza.- Oh me ly áldott stb. 

l l. J)icséret, dicsőség Jézus testének, - örök hála
adás drága vérénPk - Oh mely áldott stb. 

10. 
1. C dvüzlégy Oltáriszentség! - esodálatos szent 

lstenség ~ - t<~g·p(l .. szivemből imádlak, - királyi 
székedbPn <íldlak.- U dvözlégy szent Szakranwntom~-

, , J' ' ~zazezerszer, In<-' g <>zerszer, en eznsom: 
'2. Ha tninden szentPk ~zivével --- s az angyaloknak 

nyelvével - téged~t kös:;o;önthetnélek - ugy Inéltán 
dicsérhe.~nélek. - Udvözlégy szent Szakramentom stb. 

3. Ontsd szivembt> szerelmedet, Pgyedül té birj 
f'ng('met; - nagy Szentség! s~.ess hozzá1n már,- mert 
szivem csak tégedet v<ir. - {Tdvözlégy. szent Szakra
mentonl stb. 

4. Ellankadok szerelmedtől, - elolvadok szent 
tüzedtiJl; - szive1n hadd lakjék szivedben, hadd égjen 
Pl szerel~nedben.- Ü d vözlégy sze nt Szakramentom stb. 

5. Eh,tünknek végóráján, - hogy ne kisértsen 
't, t l l l " l l a sa an, - e egy en eros gyamo om - mert 
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kivüled nincs oltalom. - Üdvözlégy szent Szakra
mentom stb. 

ll. 
1. Zálogát adtad oh Jézus! örök szeretetednek,- ren

delvén e nagy Szentséget, és adván hiveidnek, - Ifogy 
v,eled egyesülhessünk, s téged viszont szeressünk. -
Aldás, dicséret, iinádá~ legyen ezért nevednek. 

2. Irgalmasságod nen1 nézte a mi gyarlóságunkat, 
- és ellened elkövetett nagy hálátlanságunkat. -- Te 
megm("nteni akartál, s ezért értünk meghaltál, - eltö
rölvén a keresztfán régi adósságunkat. 

3. Ekkép tieiddé tettél, kegyes J é z us! bennünket; 
add, hogy tőled sennni többé el ne vonja lelkünket. -
V édjen e szentség oltahna, s kövessünk élve-halva. -
U ra1n Jézus! áldd Ineg, kérünk, e szent föltétel ünket. 

Adventi énekek. 

l. 

_Jfiseenek. 

ll a j n a l i m i s e k e z d e t é r t'. 

Ifarmatozzatok, égi 1nagasok!- Téged vár epedn' 
az emben'k le]k('; - jő j ('l, édes Ü dvözitönk! 

Mert az emberek ott tévelygenek, - .. hol tP égi 
fényed által nen1 vezérled --- /)ket, é d Ps U dvözitőnk! 

~ . 



Adventi énekek. 

V as á r n a p i m 1 se k e z d e t é r e. 

Hozzád emelem szómat Istenem! - Tégedet vár 
lelkem, hogy oltalmat nyerje n.- J ő j el, édes Ü dvözit6nk! 

Mutasd meg magad a te utadat. -.. Irgalmad 
h()sége vigyen üdvösségre. - Jőj el, édes Udvözitl>nk! 

A n g y a l i é n ek r e. 
l 

Aldás, dicséi·et és hála néked, n1ert igaz viUtgunk 
s legfőbb boldogs~ígunk -- te vagy, édes Üdvözitl>nk~ 

A z e v a n g é l i o 1n r a. 

A prófétáknak h' lk ei láttak - ~zent jelenésekhen, s 
téged békeségben - vártak, édes U dvözit()nk! 

Te ember lettél, s uj tant hirdet~.él; - a jövendö
IPsek lwteljesPclének -rólad, édes Udvözitl)nk. 

H i s z e k e g ~T r e. 

1-Iiszünk tPhennPd, égi szent küvet! -- U t, igazság, 
Me t vagy, és á lel va né pP< l - lstennek vall, Üd vüzitönk ~ 

}'ö l a j á n l ás r a. 

Im az áldozat, nút n1ost hPintitat - szolg:íd' .Föl
s.~gednek, j6j el, és szeutelel 1neg, - oh imádott 
t T d vözit6nk! 

Nyujtsd Inalasztoda t, hogy PZ ~íldozat bánatot 
gerjeszszen biínös sziveinkhPn, - oh sPgits meg 
Ü<lvözitőnk! 

N~lküled nekünk nincsen érdPmünk; ·- jőj, készitsci 
(~~ magad, s áld<l 1neg hajlékodat - lPlkeinkhen, 
Fd vi)ziti)nk ~ 
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Mert csak igy lehet sz en t jöveteled! -lelkünk üdvös
sége; jöj hát súveinkbe, ~- oh kegyelm Ps l} dvöútőnk: 

San ct us ra. 
Sze nt az egy Isten, három SZPinél y ben. ·- Az A ty a 

Istennel és a Szentlélekkel - szent vagy, édt>s 
C dvözit6nk! 

' Urfölmutatás után. 
Test lőn a kenyér, a bor drága vér; itt ernher és 

~~ten van e nagy Szentségben, - te vagy édPs 
l r d vözitőnk! 

Ál d oz ás ra. 
Y álts:ígunk Úra, lsten Báránya! -.. - Szent elérke

zésed adjon hékeséget - sziveinkbt>, Udvözitönk! 
Add kegyelmedet, hogy a test felett - győzedelnwt 

ID'Pljünk, s legyrn tiszta lelkünk - várva téged, 
Udvüzitőnk! 

Légy tehát kegyes, jöj U ram siess; -.. az <'pPllií 
szi n'k, csak tőled reinélnek - vigasztalást, l: d yüzitl)nk: 

A z u t o ls ó á l d ás r a. 
' A l dd meg népedet s eljövetele( l -.. - a végs() nagy · 

napon Örök é(tPt adjon - hiveidnrk. l r d YÜzÍt()nk: 

2. 
Au JJlan·a l gratia pleua. 

1 l . .,.. l .. l ' S " ' 1· l tt l "' I . " ) l voz egy szent znz. te JPS ma asz a . -·- gy 
köszönté angyal a szép szííz Múriát, - Krisztusnak 
'l . ' va asztott anyJat. 
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l ' 

2. Es nw n dá tová:bb: "U r vagyon Vf-\led,- ime fogan~z 
fiat, a kin fogsz örülni, - menny és föld álmélkodni". 

3. "Oh angyal, ugymond, miként lehet ez? - mert 
szll.z leány vagyok, férjet nem ismerek - bizonyságim 
ebben egek". 

-t "A Szentléleknek rád száll ereje; mert Iniként a 
harmat r('ggel száll a földre, ugy lesz az ő születése". 

;). 1tngyal szavának hivén a szent Szüz, - magát 
Inegalázza, szolgálónak vallja: - ,J ~egyen n gy, Inint 
szavad 1mmdja ~" 

6. Szüzek virága, sz ép szl'tz Mária: ürül j és örvendezz, 
' ' l t tt ' l ' It ' ' mert nagy anyasagra - va asz a a me osagra. 

7. Engeszteld értünk könyörgéseddel - a te szent 
:Fiadat, hogy tPstesülése - legyen lelkünk üdvösségt>. 

3. 
1. Oh fényességes szép hajnal! -kit igy köszöntött 

az angyal: - "C dvözlégy teljes malaszttal. 
:2. DicsőségPs sziíz Mária!- Atya lstennf-\k le.ínya~ 

~-s Szentléleknek Inátkája. 
3. Tehozzád küldetett n1ennyhől - Gábrü•l angyal 

követül - Istennek rendeléséből. , 
4. Hogy Fiat fogansz Inéhedben, - Isten-enÜH'J't 

pgy szmnélyben, - és meg1naradsz sziizességben. 
5. Fiad az ég dicsősége, a bíinös<ik rf-\Inénysége, -

s a megtérők üdvössége. 
6. Oh dicsöséges Szíízanya! kérünk nagy méltó

ságodra, - végy minket pártfogásodba. 
7. Dicsőség Szentháromságnak, - dieséret szi'tz 

M:irüinak, - Ü dvözitőnk szent anyjának. 

l'úzmány: Imádságos Kó'nyv. 6S 
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Krisztus J ezus sz ületett ... örvendezzünk, - neki 
örötueneket zengedezzünk. - Dávidnak véréből, tiszta 
szíí.z méheből - született Krisztus nekünk. 

A szűzesseg lilioma ki virágzott - s megterme a 
mennyei sze p virágot; -- a kegyes J éznska minekünk 
meghozta - születvén, a váltságot. 

A z a n g y a l i é n ek r e. 
Dicsőség legyen égben az Istennek! - bekeség 

földön a jó embernek. -- Zengjük angyalokkal, a hiv 
pásztorokkal: - Dicsőség az Istennek~ 

E v a n g é l i o m r a. 

Ü rök bölcseség széke lett a jászol,- me l y ből Isten 
irgalma mihozzánk sz ól; - a mennyei kisded üdvös
seget hirdet - Istennek irgalmából. 

IIiszekegyre. 
lliszszük, hogy BetlPhemnek jászolában - az ut, 

elet és örök igazság van. - Az irgalmas Isten rejlik a 
kisdedben; - ezt valljuk igazságban. 

F e l a j á nl á s r a. 

Imádással járulunk az oltárhoz, - mint a kegyes 
J ezuska jászolához; - a hiv pásztorokkal égő buzga
lommal - hií. néped adományt hoz. 

153* 
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A kt:>nyér- s boráldozat az ajándék, - s a jó 
Istent szerető tiszta szándék.- N y('rjen az kegyelmet, 
oh kis Jézus engedd, - hogy örök jó nkra váljék. 

San ctusra. 
Zengje velünk ég és föld: Szent az Isten! - Zengje 

tiszta örömmel: Szent Isten!- Zengjünk J ézusk,ánknak, 
kit ég és föld imádnak: - -Sze nt, szent, sz en t az U r Isten! 

2. 
1. Szí1z Mária e világra nekünk sze nt Fiát hozá; 

- a jászolban fekszik, ki mennyet s földet alkotú. -
~lel y végtelen kegyeleni tőled, oh Istenem! - hogy 
igy szeretted az embereket. 

2. Az angyalok Jézus születésén áldva zengenek, 
-a pásztorok a mennyei fényre hozzá sietnek; ---örömre 
ébredének minden teremtmények, - őtet imádják és 
Inagasztalják. 

3. Azért nli is, halandó e1nberek, őtet dicsérjük, 
- dics,őséges születése napját vigan szenteljük; - az 
Atya Ur Istennek, nekünk kegyelmesnek -- hálákat 
adjunk, szivb()l vigadjunk. 

4. A ki hozzánk irgalmasságából szent Fi.í.t küldé, 
- hogy a biínbP esett embereket üdvözitené.- Meg
jelent a Megváltó világszabaditó, - kegyes ~irályunk 
édes Jézusunk. 

5. Oh te kegyes asszonyunk, Mária, Istennek 
anyja!- e világnak te vagy Fiad által oltalmazója.- N e 
felejtkezz~ el rólunk, oh édes gyámolunk! - te légy 
oltalmunk, erős pajzsunk. 
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Uj esztendőre. 
1. Oh szép Jézus! ez uj esztendőben légy hiveidben; 

-- oh Mária! esedezz érettünk, éde~; reményünk! -
hogy ez uj esztendőben minden ügyeinkben -lehessünk 
Jézus drága kedvében. 

2. Oh szép Jézus! drága sze nt nevedért kelj föl 
nép('dért; oh Mária; Jézus erejével tégy jót népeddel; 
-- hogy ez uj esztendőben minden ügyeinkben -
lehessünk Jézus drága kedvében. 

:-3. Oh szép Jézus! tartsd rneg hiv eidet, mint tieidet; 
---- oh Mária! Jézusnak sz en t anyja! országunk tornya: 
-- Adjad, kérünk, hogy ebben az uj esztentWben -
lehessünk t~pek ü·stben, lélekben. 

Vizkeresztre. 
1. Az isteni gyermeket, ki ma kijelentetett - a 

h~írom bölcsek elött, diesérjük és áldjuk őt. - Szép jel 
és szép csillag, szép napunk t.árnadt, szép napunk táiJladt. 

2. A zsidók őt üldözék, a bölcsek ()t megtisztelék 
c~ 

• l • h l l . . 'd' l l --- arany-, tömJen-, mu· ava , s a sz1v una asava. -
Szép jel és szép csillag stb. 

3. Szent hitünknek csillaga, nekünk szinte jelt 
ada, -- hogy megjelent Királyunk, a kit eped ve vár
tunk. -- Szép jel és szép csillag stb. 

4. Hit, remény és szeretet, Inely tőle nyer életet, 
--- im a hármas áldozat, mit szivünk imádva ad. -
Szép jel és szép csillag stb. 
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5. Oh Isten-ember s Király! néped im előtted áll, 
- kérvén szent n1alasztodat, hogy áldja jóvoltodat.--
Szép jel és szép csillag stb. 

Jézus szent nevéről. 
1. J é z us! a reád emlékezés, legédese b b örvendezés; 
de birni tégf:'d, meghalad minden gyönyört az 

ég alatt. 
2. .Jézus! neved kedves nekünk, bájlóbb zengést 

nem éldelünk; nincs szivviditó annyira, mint .Jézus, 
Isten egy fia. 

3. Jézus kegyes mindenható! feléd eseng a bánkodó, 
- benned nyilik remény neki, hogy lelke üd vét nyerheti. 

4. Jézus! szivünknek édene, elménk örök fény
tengere, -- melyb()l az élet áradoz, s erőt ve~z, a ki 
lankad oz. 

5. Ki téged izlel, élwzik; ki véred iszsza, szomjazik: 
-nem tudhat () kivánni mcist, csak benneJ érez ujulást. 

6. lfa te mibennünk lakozol, lelkünk homeilya szét
oszol; - a földi jó csak semmiség annak, kiben sze
re lm ed ég. 

7. N y el v arra szókat nem vehet, ir As ba tenni nem 
lehet; - J ézm; szerel me mint gyulaszt, csak tiszta 
szivek érzik azt. 

8. Bárhol legyek, h() kebelein Jézust óhajtat én 
velem; - nyugtát csak abban lelhf:'ti, ha Jézusát 
ölelheti. 
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9. Ohmily gyakorta forgatom elmémben őt minden
napon. - Jőjj el s vigasztalj engemet, hozzád csatolva 
lelkemet. 

1 O. Mily éltető kivánatok, lélekhevitő lángzatok; 
-- mil y szent, s dicső egy érzelem: szeretni téged, Istenem! 

11. Te bámulandó nagy király! ki a halállal meg
vivál: -hogy a bünösök életét, örök veszélytől mentenéd. 

12. Oh Jézusunk! maradj velünk; mert nélküleJ 
nincs életünk. - Magas kegyelmed fényivel, bününk 
homályit üzzed el. 

13. Oh Jézus! én szerelmesem, szerelmedet hagyd 
érzenem; - add, hogy kit e kenyér-alak, rejt most, 
<'gekben lássalak. 

14. Szűz méh virága, Jézusunk! Lelkek szerelme, 
orvosunk; áldott legyen dicső neved, a melyre ég, fóld 
hajt fejet. 

Jézus szeretetéi•ől. 
' l. Edes Jézus! én szerelmem! --- Oh mely igen 

szeretlek. - Te vagy kincsem és mindenem, - Jézus! 
szivembe rejtlek. -- Jőjj el, jöjj el, siess már - Jézus! 
téged s~ivem vár. 

'2. Edes Jézus! mivel téged - núnden fólött sze
retlek; - minden kincset és örömet - érted, Jézus 
Inegvetek. Jőjj el, jöjj el sth. 

3. Buzgó szivvel kérlek téged, - oh 
}-,elség! szeretettel s kegyelemn1el 
Istenség. - Jőjj el, jőjj el sth. 

Jézus, örök 
teljes Igaz 
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4. Minden jókat én elhagyok, - veled megyek 
kinokra; - nagy kínokban, fájdalmakban - veled 
megyek halálra. - Jőjj el, jőjj el stb. 

5. Semmi inség és erősség - szerelmed nem 
fogyasztja; -- sőt nagyobb ti1z tehozzád fűz, - és szi
vemet gyulasztja. - Jöjj el, jőjj el stb. 

6. A hol leszek, Jézus, téged - óhajtlak és 
kiáltlak; - boldog leszek, ha megtartlak - Jöjj el, 
jőjj el stb. 

7. Benned bizom, fohászkodom, - benned hizót 
szeressed; - Jézus! ne hagyj, velem maradj, - menny
ben is éljek veled. - Jöjj el, jöjj el stb. 

Óhajtás Jézushoz. 
1. Hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom! - hol 

feltalálja lak, kegyes Megváltúrn; - Adj világoss<t.Q:Ot, 
Inert fényes vagy,- nálad nélkül szivt>nl igen bágyadt. 

'2. Téged az én lelkem ki ván kerPsni, ---Inert tenálad 
nélkül el kell kárhozni; - szerehnes Krisztusom; 
fordulj hozzám, vigasztald szivPmet, tekints rt>:Íln. 

3. Mig fel nem talállak, keresni foglak, - mind 
éjjel, mind nappal sirván kiáltlak; -- jeh"Ilj meg 
Krisztusom, szomorúnak, - és adj vigasztalást tP 
szolgádnak. 

4. Ha föl nen1 talállak, kegyes Krisztusom ! elk:ir
hozik lelkem, bizonynyal tudom; - oh siess hát hozzám, 
ne távozzál - szereiniPS Krisztusmn; ji)jj, vigasztalj. 
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5. Veled az én lelkem kiván lakozni, kivüled 
nem óhajt senkit szeretni; nálad nélkül éltem keserüség, 
veled halálom is gyönyörüség. 

6. V alahová fordulsz, hi ven követlek, - téged, 
Megváltómat szivből szeretlek; - adjad, Jézus, lelkem 
téged áldjon- holtom után mennyben vigadozzon. 

Könyörgés Jézushoz. 
l. Uram Jézus! légy velünk, mi egyetlen örömünk! 

nálad nélkül keserűség - itt a földön életünk. - Oh 
egyetlen örö1nünk! U ram Jézus! légy velünk. 

2. U ram Jézus! tégedet - vár szivünk, s érted 
eped, - mert kivüled nem találhat - sehol biztos 
nyughelyet. - Boldog n1ással nem lehet, - U ram 
J é z us! csak veled. 

3. Uram Jézus! kérve kér- a sziv, mely benned 
remél; - add meg neki a nyugalmat, mely minden 
kincscsel felér. -- A sziv, mely benned remél, U ram 
Jézus, kérve kér. 

4. U ram Jézus! adj erőt, - vigasztald a szen
ved()t, - nyerjen a bűnbánó lélek - kegyelmet szined 
előtt. - Segitsd fel a küszködőt, - U ram Jézus! 
adj erőt. 

5. Uram! Jézus! el ne hagyj,-- ki lelkünknek üdve 
vagy,- főkép a végső nagy harczon - mindvégig 
velünk maradj. - Te, ki lelkünk üdve vagy, U ram 
Jézus! el ne hagyj. 

J Páemány: Imádságos Kö'nyv. 64 
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Isteni szeretetről. 

1. Oh édes Istenem,- én minden reményem! -csak 
te vagy egy,edül - életem s mindenem. - Istenem! 
szeretlek - tőled el sem megyek, - valahova 
fordulsz - utánad sietek. 

2. Oh édes Istenem! csak téged szeretlek, -ki viiled 
mást soha - nem is ked velhetek. - Istenem! sze
retlek stb. 

3. Kisértsen test, világ ezer mesterséggel, - égesse 
szivemet - csábitás tüzével.- Istenem! szeretlek stb. 

4. A pokolnak kinja-nem rettent engemet: súlyos 
ü rök d í j a-nem sérti lelkemet.- Iste'\ em szeretlek stb. 

5. Ha elkárhoztai.sz is,- én mégis szeretlek;-ha 
szinedtől elvetsz, - akkor is kedvellek. - Isteneni! 
szeretlek stb. 

' 6. An1bár sok irigyek - reám támadjanak: - és 
éles nyelvekkel - ellenem álljanak. - Istenem! 
szeretlek stb. 

7. Látogass bár engem - sok nyomorúsággal; -
legyen rakva testem - sok sanyarnsággaL- Istene1n! 
szeretlek stb. 

8. _._'-\zért is áldással, - Uram, magas mennyben, 
dicsértessél tM ünk, -· Ininrlörökké. An1en. Istenem! 
szf'retlek stb. 
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Buzgó szívvel ünnepeljük Krisztus szenvedéseit,
miket értünk a keresztnek sze nt oltárán végbevitt.- Oh 
Megváltónk nagy kegyelme! mely ránk biínös embe
rekre - szent vérével áradott. 

Az angyali énekre. 
Oh nagy Isten! az ég és föld fölmagasztal tégedet: 

s minden a Ini él azokban, áldja nagy fölségedet; -de 
váltságunk keresztfája legfényesebb bizonysága- irgal
mas Fölségednek 

Az evangéliomra. 
Aszent evangéliomból tudjuk a törvényekt>t,-Iniket 

J ezus a világnak élő szóval hirdetett, - élő szóval és 
példá val, sze nt véréve l s halálá val a keresztfán hirdetett. 

Hiszekegyre. 
Oh irgalmas Ü dvözitőnk! hiszszük tanitásodat, -

melynek megtartása nekünk örök boldogságot ad;- hisz
szük, mert a szent keresztfa s drága véred bizo
nyitja, - hogy Isten s igazság vagy. 

F e l a j á n l á s r a. 

Megujitjuk az oltáron n1ost a szent áldozatot, 
melyet J éztlS a ·keresztfán Atyjának ben1utatott; 
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hogy vérének szent harmatja lelkeinknek visszaadja
az el.yesztett kegyelmet. 

U dvözitőnk szenvedése fájdalminknak enyhe lett, -
s keserves halála által nyert ő nekünk életet. - Oh 
Jézus! te vagy reményünk, vigasztalónk s üdvös
ségünk, - te vagy édes mindenünk. 

Sanctusra. 

Zengje szivünk, zengje nyelvünk: Sze nt vagy édes 
Jézusunk! mert te lettél a keresztfán a mi lelki 
orvosunk. - Adj kegyelmet, hogy megtérjünk, kik 
szent véred által élünk - testben lelki életet. 

U r fe l m u t a t á s u t á n. 

Oh kegyelem nagy csodája! oh isteni szeretet! -a 
kenyér test, a bor vér lőn, Krisztus teste s vére 
lett; -az élőknek táplálása, holtaknak feltámadása,
és mennybeli jutalma. 

l 

Aldozásra. 

Krisztus Jézus szenvedése, a piros vér s mély 
sebek - a hiveknek testi s lelki békeséget nyer
tenek; -- add meg azt ártatlan Bárány! ki váltságunk 
keresztfáján - értünk áldozat lettél. 

l 

Altalad a kinok utja üdvösség ösvénye lett - fáj-
dalmid megédesitik a gyötrelmes életet.- Add U ram! 
hogy a keresztet, mit irgalmad ránk eresztett, - érted 
ked vese n vegyük. · 
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A z u t o ls Ó á l d á s r a. , 
E des J é z us! szenvedésed áldásit add meg nekünk,--

t's leginkább életünknek végóráján légy velünk. 
Szent kereszted győzedelme nyisson utat az egekbe -
Inegtörő hiveidnek. 

2. 
L Keresztények! sirjatok - mélyen szoinor

kodjatok;- keseregjen minden sziv,a ki Jézusához hiv. 
2. Nincsen abban irgalom, - hozzád buzgó fáj

dalom, - a ki téged meg nem szán - oh Jézus! a 
keresztfán. 

3. Sze nt testednek sebeit,- vérrel folyó kékjei t, - a 
ki látja és nem sir, - élő hittel az nem bir. 

4. A kősziklák repednek - nap és hold söté
tednek, - minden állat megindul, - csak a bünös 
nem bt'tsul. 

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

6. Jézus! ne nézd vétkemet,- hanem a szeretetet, -
hogy szenvedtél érettem, ki ellened vétettem. 

7. Ne engedd, hogy káromra -- örök kárhoza
tomra - legyen kinszenvedésed - értem ontott 
szent véred. . 

8. V éghetetlen érdenled- erősitse hitemet,- hogy 
rein él vén kegyelmet, nyerjek örök életet. 

3. 
1. Ah félek, rettegek, J éznsom! mit tegyek'? -- midőn 

a fán függni, s érettem. meghalni látlak tégedet; - lel .. 
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kemben bűnömért, tusakodom, vétettem ellened, nem 
tagadom! - de midőn igy függve látlak kifeszitve és 
vérbe keverve már - szégyenlem és bánom vét
kem immár. 

2. Mert elárultalak, zsidóknak adtalak, - annyit 
rosszalkodván, annyiszor kivánván sok tilalmast. -
Mezitelenséggel ruháztalak, eczettel, epével itattalak;·
feszitsd meg! mondottam, hogy bilnre indultam, s nagy 
képmutató valék; - ellened vétettem, jóságos ég! 

3. Tövises koronád bilnöm volt csúf ruhád,-- bűnnel 
ostoroztam, kötöztem, kinoztam tagjaidat! - Barabbás
uál alább becsültelek, hiYságokon kapván, üldöztelek, 
keresztre vittelek, ott általvertelek, én feszitettelek 
fel! - de mint Dismás latrot, ne felejts el. 

4. Kiontott vérednek, öt mély sebeidnek - nem 
egyéb az oka, hanem bűnöm soka, tapasztal om. ·- N em 
vétek ezután, megmutatom életemet jobbra változtatom, 
- orezárnat áztatom, vétkemet jajgatom, s holtomig 
sirato nl n1eg, - Istene nl, mindenem! oh hallgass meg. 

4. 
1. Szerettél engemet, szeretlek tégedet, - én 

Jézusom! - te megváltál, értem haltál - kinokat 
szenvedtél, keresztfán függöttél, - én Jézusom. 

2. Ha pokol nem volna s mennyország elmulna, -
én Jézusom! szeretnélek, kedvelnélek, - mert te csak 
egyedül jó vagy mindenestül, - én Jézusom. 

3. Oh mely igen bánom, és szivemből szánom, -
én Jézusom! -- hogy teneked, te ellened, - oly 
sokszor vétettem, gonoszt cselekedtem, - én Jézusom. 
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4. Ah kérlek engedj meg, vétkeim bocsásd meg,
én Jézusom! Eltökéltem és fólteszem, - hogy, soha 
nem vétek, téged meg nem sértlek, - én Jézusom! 

5. Tarts meg kegyelmedben, az egy igaz hitben 
-én Jézusom! - reménységben, szeretetben erősits 
engemet, oltalmazd lelkemet, - én Jézusom! 

6. Adj csendes kimulást, lelki boldogulást, 
Jézusom! - angyalokkal, sze nt karokkal -
vig lakáson, örök nyugvásom, - én Jézusom! 

5. 

, 
-en 
legyen 

1. A keresztfához megyek, mert máshol nem lel
hetek nyugodalmat lelkemnek, - S ott talállak, oh 
Szűzanya! fájdalom közt bágyadozva. - Tőr veré át 
lelkedet. 

2. Mely gyötrelem volt neked, isteni szülöttedet -
látni szegény jászolban. - S midőn annyi ellen
ségek romlására esküvének - tőr veré át lelkedet. 

3. De midőn ezek felett láttad, mennyit szenvedett, 
- szenvedett az ártatlan. - Láttad őt a Kalvárián 
két lator közt a keresztfán! - Kinodat ki mérje ,meg! 

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

5. S ezt oh fájdalmas Anya! mind értem tűrted 
vala,- értem háladatlanért! -- ki Fiadat megvetettem 
és keresztre feszitettem. - Oh én kárhozat fia! 

6. Most a lelkiismeret életemnek átka lett, -
Istenem! hova legyek'? -- Nincs lelkemnek csendes-
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sége, rettent a bíí.n szörnyüsége; JaJ, kétségbe 
kell esnem. 

7. Ah de fülembe hata szent Fiad e szózata: -
' "Im anyád, oh tanitvány !" - En is tanitványa voltam, 

mig a bílnre nem hajoltam; - ő engem is rád bizott. 
8. N e nézd meg b il. n ös létem et, hanem a szeretetet,-

1nely értem a fán vérzett. - Fájdalmaid, oh Szűzanya 
inditsanak bűnbánatra, - hogy kegyelmet nyerhessek. 

6. 
L. Könnyek árja hull szememből, ha arról elmél

kedem, - mily szörnyü nagy volt a bánat s iszonyú 
a gyötrelem, - mely mint hét tőr jára által, Szílz
anyám! szent sziveden. 

2. Az első tőrt, az első kint, oh Szűz! akkor 
f.rfzéd, - mikor az ősz Simeontól a jövendölést vevéd: 
-- hogy minő sors fogja érni szived drága gyermekét. 

3. Második tőr, 1násodik kin, ama futásod vala, -
hogy Fiaddal Egyiptomba siettél, oh Sziízanya - meg
nlentvén öt a boszutól, mit Heródes forrala. 

4. A harmadik tőr, harmadik kin akkor érte szi
vt>det, - ulikor tőled a templomban elmaradt szent 
gyermeked, - 1nig tanitók közt leléd fel, kiért szived 
rettegett. 

5. N egyedik tőrt, negyedik kint szivednek az okozott, 
- Inidön Jézus a kereszttel halálra hurczoltatott, -
s igy k.~sergö Szűzanyjával a Fiu találkozott. 

6. Otödik tőr, ötödik kin szent szivednek az vala, 
midőn értünk a keresztfán szenvedett és n1eghala 

az ártatlan Bárány, Jézus, hogy 1ni éljünk általa. 
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7. Hatodik tőrt, hatodik kipt szived akkor érezett 
- midőn Jézus a keresztről meghalva levétetett! - 8 

büneinknek drága ára szűz öledbe tétetett. 
8. Hetedik tőr, hetedik kin akkor sebzé szivedet, 

- mikor ő, ki annyit fáradt, s mind halálig szen
vedett, -- mint váltságunk áldozatja, Jézus elte
mettetett. 

9. Fájdalomnak, gyötrelemnek anyja, oh Szűz 
Mária! - sziveinket járja által fájdalmaid szent 
nyila; - akkor égi üd v s öröm lesz szenvedéseink dija. 

Busvéti énekek. 
t. 

Feltámadt Krisztus e napon! 
Alleluja! Hála legyen az Istennek! 

Hogy az ember vigadozzon, 
Alleluja! Hála legyen az Istennek! 

Szörnyü halált kinszenvedett, 
Váltván bűnös embereket. 
Szent asszonyok koporsóhoz 
Visznek kenetet Krisztushoz. 
Fényes angyalt ők látának, 
V ig örömet is hallának, 
Félemlett asszonyemberek! 
Galileába tn en jetek; 
Tanitványoknak hirdetve: 
U runk, hogy él dicsőségben. 
Megjelenék szent anyjának 

Pázmány: Imádságos Könyv. 
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' Es kesergő Magdolnának; 
Tovább megjelent Péternek 
S több apostol hiveinek. - -
E husvéti víg örömben ( 
Dicsérjük Istent lelkünkben. 
Dicsőség Szentháromságnak. 
Adjunk hálát mi U runk nak. 

2. 

Mz'see'nek. 

A mise kezdetére. 

Alleluja! Hála 
legyen 

az Istennek ! 

Alleluja! Alleluja! Megváltónk feltámadott 
Lelkünk régi ellensége általa megrontatott. - Ujra 
él a váltság fáján értünk megölt szelid Bárány. 
Alleluja! Alleluja! Megváltónk feltámadott. 

Az angyali énekre. 

Alleluja! Alleluja! Dicsőség az Istennek! - ki 
mint ember feltámadván, üdve lett az embernek. -
Oh dicsőség szent királya! lelkünk téged áld imádva. 
- Alleluja! Alleluja! Dicsőség az Istennek! 

E v a n g é l i om r a. 

Alleluja! Alleluja! Jézus hí üdvösségre; - egyenes 
ut és hű vezér égből hozott igéje. ---- Az ő szent fel
támadása - ennek erős bizonysága. -- Allrluja! 
Alleluja! Jézus hí üdvösségrP. 
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H isz ek egyre. 
, Dicsértessél oh Mária stb. c szerint. 

Megváltónk feltámadása lett szivünk vigasztalása 
- és hitünknek alapja, ő az igazság napja. - - Adj 

kegyelmet ránk az égből, ments meg a kételkedés
től; - igazság, igazság, igazság vagy, oh Isten! -
tarts meg az igaz hitben. 

Föl aj á n l ás r a. 

1. Krisztus Jézus feltámadott: szenteljük vigan t~ 
napot. - Alleluja! I-Iála legyen az Istennek! 

2. Az oltár szent áldozatja - legyen szivünk 
hódolatja. Alleluja! stb. 

3. Te szerzéd azt szelid Bárány!- váltságunknak 
keresztfáján. - Alleluja! stb. 

4. Legyen kedves áldozatunk: - s ez lesz érte 
főjutalmunk. Alleluja! stb. 

fl. N agy irgalmad bő roalasztja - szálljon e szent 
áldozatra. --- Alleluja! stb. 

6. Engedd, legyen az javunkra - lelki feltáma-
dásunkra. - Alleluja! stb. 

:J. Más. 
, 

Alleluja! Alleluja! Istennek örök hála! - Aldo-
zatát megujitja itt az Isten Báránya. - O emlékül 
magát hagyta nekünk üdvös áldozatra. Alleluja! 
.AJleluja! Istennek örök hála. 

65* 
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Sanct us ra. 
Alleluja! Alleluja! Szent vagy fölséges Isten! -

Minden lélek magasztaljon téged a földön, égben. -
Oh bár angyaltisztasággal Inondanók s hév buzgó
sággal: - Alleluja! Szent vagy fölséges Isten. 

U r fe lm u t a t ás u t á n. 
> Mennynek királyné asszonya stb.« szerint. 

V étkeinknek drága ára, üdvözlégy Isten Báránya! 
legyen velünk békeséged, ekkor méltán zengi néped: -
Alleluja! Alleluja! - Szent királyunk! itt imádunk, 
légy irgalmas. 

Szállj be lelkünk hajlékába, mert az legfőbb boldog
sága, - ha testedben részesülhet és teveled egyesülhet. 
- Alleluja! Alleluja! Maradj nálunk, szent királyunk! 
mindörökké. 

A z u t o l s ó á l d á s r a. 
l 

Aldj meg, és ha majd kimulunk - add, hogy mint 
te feltámadjunk, - és zenghessük angyaliddal szent 
nevednek: Alleluja! 

r 

!ldozó esütörtökre. 
1. A Krisztus égbe fölméne, - a mennyei dicső

ségbe, - láttokra apostoloknak - kiknek angyalok 
szólottak. 

2. Férfiak! mit csudálkoztok, - s égbe nézvén 
álmélkodtok? - ez amint mostan fölméne, - ugy jő 
majd el itéletre. 
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3. Fogva vivé a fogságot, - adván nekik boldog
ságot; - minekünk is utat szerze, - testben menvén 
fel egekbe. 

4. Már az Urban örvendjetek, ti galileabeliek! -
Ezen mi is örvendezzünk, - és Istennek énekeljünk. 

5. Dicsőség legyen Atyának, - az ő égbe ment 
Fiának,- s vigasztaló Szentléleknek, - Háron1ságban 
egy Istennek. 

POnkösti énekek. 
l. 

1. Jöjj el, Szentlélek Isten! - ereszd re<ink teljesen 
- mennyből fényességedet. 

2. Jöjj el árvák gyámola! . - jöjj el szivünk orvosa! 
oszd ki égi kincseidet. 

3. Oh kegyes vigasztalónk! - testi lelki táplálónk! 
---- érezzük bőségedet. 

. 4. Fáradságbari nyugalmunk - hévben híívös 
árnyékunk, - sirásunkban örömünk. 

5. Oh dicső nap! hiveid szive - minden részeit 
- világositsd, légy velünk. 

6. Nincsen Istenen kivül - semmi jó ember körül, 
--- Inert vétkezve vétkezünk. 

7. Bűnünk szennyét tisztogasd, -- szárazságunk 
áztogasd, - gyógyitsd a sebhedteket 

8. Hajtsd meg keménységünket - hevitsd hideg-
ségünket, téritsd a tévedteket 

9. Engedd hiv szolgáidnak, - kik csak téged 
óhajtnak, - hétszeres kegyelmedet. 
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1 O. Add jótétünk érdemeit, -- boldogitsd éltünk 
végét, - add az örök életet. 

N émelykor minden vershez mondatik: 

Jöjj el, jöjj el. - Jöjj el, jöjj el. - Jöjj el Szentlélek 
Isten! 

2. 
_._lJ.t'seének. 

A mise kezdetére. 

Nagy az ur Isten, nagy az ő jósága: - mert ma 
Szentlelke hiveire szálla. - Zengjen hát minden lélek 
a malaszt kútfejének; -im egybegyülve itten áldunk, 
Szentlélek Isten, 

Az angyali énekre. 
Keresztség által a te sze nt kegyelmed -- az üd v ö

zi tő társaságba felvett. -Oh ezért. hála néked, dicsőség 
és dicséret! - Szentegyházad keblében tarts meg 
Szentlélek Isten! 

Ev angélio mra. 

A csalhatatlan Istennek igéje - szent sugallásod 
égi eredménye. - Nyugodjunk meg szavában, mint 
örök igazságban;- a tévedések ellen óvj meg Szent
lélek Isten! 

Hiszekegyre. 

Az üdvözitő hitnek sz1~nt világa -n1agas kegyeln1ed 
legfőbb adománya.- Adj erőt, és hitünkért áldozunk 
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életet s vért; - malasztod lelkesitsen minket Szent
lélek lsten! 

Föl aj ánlásra. 

Megszenteléd ma, kik a szent keresztnek - Meg
váltónk által követői lettek. --- lm a mit felajánlunk, 
ő legyen adományunk - a bor s kenyér szinében, neked 
Szentlélek Isten! 

Feláldozzuk még egész életünket, - hogy minden 
ügyben vezérelj bennünket. - lia velünk van kegyel
med, szivünk ugy nem retteghet. - Minden szü.ksé· 
geinkben segits, Szentlélek Isten! 

Sanctusra. 

Zengjen szavunk ban, zengjen sziveinkben: Szent, 
örökké sze nt, sze nt a nagy U r Isten ! a világ alko
tója, az ember Megváltója, -- imádva zengje minden: 
Szent a Szentlélek Isten! 

Szentháromság vasárnapjára. 

1. Szentháromságnak az én "életemet - felaján
lottam testemet ,s lelkemet. - Ot fogom dicsérni és 
dicsőiteni: - Aldással Szentháromság! örökké egy 
valóság! 

2. Dicsőség legyen az Atyának, - a nagy mindenség 
hatalmas Urának. -, Mind földön, mind mennyben, őt 
imádja minden. - Aldassál stb. 
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, 
3. Aldás, dicséret a Fiu Istennek; - ki váltsága 

lőn a biínös ell}bernek. - Kiáltsuk hálával s igaz bűn
bánással: - Aldassál stb. 

4. Most magasztaljuk s áldjuk a Szentlelket, -
kérvén, hogy öntsön szivünkbe kegy~lmet. c-- S ezen 
igaz hitben maradjunk végiglen. - Aldassál stb. 

mt, remény és szeretet. 
1. l!ram hiszlek és rmnénylek, tiszta szz"vből sze

retlek. - Vallom magam kereszténynek, hitelt adok én 
mindennek, --- a mit Krisztus hitén vallnak, mert mind 
az Istentől vannak. - Ezen hitben, renzén~ységben, 
szeretetben erősíts. 

2. Uranz! hiszlek stb. - Te vagy az a nagyigazság, 
kit meg nem csal a hamisság; - Te sem csalsz meg 
hamissággal,: azért hiszünk bátorsággal. --- Ezen hit
ben stb. 

3. Uram! hiszlele stb. - Hiszem, hogy csak egy 
Isten van, ámbár három személye van,- ki a jókat 
jutalmazza, gonoszokat ostorozza. - Ezen hz'tben stb. 

4. Uram! hiszlek stb.- Hiszem Krisztust, Isten 
Fiát, e világnak Megváltóját, - ki a mennyből alá
szálla s embertestet vett magára. - Ezirn hitbeJt stb. 

5. Urmn! kt"szlek stb. --· Hiszem, vallom a Szent-
lelket, vigasztaló Istenünket, ki szivünket megszenteli 
s örök életre neveli. - Ezen hitben stb. 

6. Uram! ldszlek stb.- Vagyon, Uram, remény
ségem, hogy elnyerern üdvösségem:- mert bünömet 
megbocsátod, ha megtérésemet látod. - Ezen hitúeustú. 
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7. Ura1'nl hiszlek stb. -Bizom én nagy hatalmad
ban, csalhatatlan jóvoltodban; - mert mit igérsz, Ineg
tarthatod, sőt valóban meg is tartod. - Ezen kt"tben stb. 

8. Uram! hiszlek stb. -- Szeretlek nagy jóságodért, 
véghetetlen szép voltodért; mást kivüled nem óhaj tok, 
sem nagyobbnak nem állitok.- Ezen kt"tben stb. 

9. Uram! hiszlek stb.- Minden felett, oh Istenem! 
szeretlek, te vagy mindene1n. - N em kell, hogy más
nak megtessem, csak ked veclet megnyerhessem. -
Ezen hitben stb. 

1 O. Ur arn l lu"szlek stb. - Engedd, hogy végső 
órám ban, legyenek e sza vak szám ban, - legyenek vésve 
szivembe, kisérjenek fel egekbe. Urant! hiszlek és 
reménylek, tiszta szivbőt szeretlek. 

Urnapra. 
Lauda Sion. 

1. Dicsérd Sion! Megváltóda t, - vezéredet, 
pásztorodat - vig szivvel és énekkel. 

2. Dicsérd minden érzéseddel, - mert bármi nagy 
dicsérettel szived őt nem éri fel. 

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

4. Mit hogy hajdan asztalánál - Jézus a vég
vacsoránál - nyujta nem kételkedünk. 

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

6. Az oltári nagy Szentségnek, - € nagy 
Szentség szerzésének van ma fényes ünnepe. 
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7. Az ó husvét megszünt ebben, - az uj király uj 
törvényben - köt vélünk itt uj frigyet. 

8. A jelképek valósultak, - a régiek felujultak,
napfény jött az éj helyett. 

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

10. A hatalmat nagy kegyétől - nyerve lelkeink
nek étkül - kenyeret s bort szentelünk. 

11. Fő igazság ez hitünkben, hogy kenyér s hor 
egyetem ben - testté s vérré változik. 

12. -valljuk mi ezt élő hittel, - bárha elménk 
érzékinkkel - rajta elcsodálkozik. 

13. Bár U runknak teste s vére -. más alakra, más 
izére, -- lényegre egy mindenik. 

14. Különböző alakokban, csak jelekben s nen1 
dolgokban - ő egyenlőn rejtezik. 

15. A kenyér és bor szinében, - bármely kicsiny 
részecskében - oszthatatlan ott lakik. 

1 (). Y egye egy vagy több ezernyi, egyaránt fel 
fogja lelni, -. 1nire lelke szomjazik. 

1 7. Y eszi őt a jó s a vétkes, - de gyümölcse ah 
mi kétes! - örök üdv vagy kárhozat. 

18. A gonosznak leszen átka - és a jónak boldog
sága - az egyenlő áldozat. · 

Jézus sz. szivéhez. 
I. 

1. Add nekem Jézus szivedet. Akarlak szeretni. 
Mert az én szivem kedvedet N em képes keresni; Ha 



Lelki áldozás. 523 

' csak veled nem egyesül, Es szivedben nem részesül: 
Egyetl~n ked vese1n, Légy Jézus! jegyesem. 

2. Erettem a Szüz méhében, Te testbe öltöztél; A 
kenyér, és b9r szinében, Eledelem lettél; Hogy te veled 
egyesüljek, Es csak téged szeresselek: Egyetlen ked
vesem Jézus! én jegyesem. 

3. Mily csudálatos egyesség V an itt e szentségben; 
Az Istenség és emberség, Mint egy élő testben! A mit 
látsz, az nem csupa jel; Hanem angyali eledel: A 
lelkeknek bére, Jézus teste s vére. 

4. Szerelmes édes Jézusom! Oltáriszentségben J elen
létedet itt vallom,, Kenyér- és borszinben. N o ha nem 
látlak, de áldlak, Es a hit által imádlak: Oh lelkemnek 
bére, Jézus teste s vére: , 

5. Oh kegyelemnek tengere! Erted eped szivem. 
Oh angyaloknak kenyere! Téged óhajt lelkem. Oh 
tápláld éhes lelkemet, Es enyhitsd szomju szivemet: 
Lelkeinknek bére, Jézus teste s vére! 

G. Mennyből kilobbant égi tüz, (~yulaszd szere
tetem. Tőlem minden vétket elüzz; N e ru ti tsa lelkein! 
Szivem szivednek ajánlom; f' dvömet benned tal~lom: 
Csak te légy mindenem, Jézus, én kedvesem: 

J~zus szent szivéhez. 
II. 

L. Mélv imúdússal köszöntlek, oh Jézus szent szive: ., , 
bánkodó bílnösöknek egyetlen reménye, - AJdj 

meg, őrizz, adj ·kegyelmet oh Jézus sz en t szive! 
'rigyen hozzád 1ninden lelket váltságod szent vére. 
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2. fiétszeres áldással árad malasztod forrása, -
' 

melyből anyaszentegyházad hiveid ellássa.- Aldj meg, 
őrizz stb. 

3. Szivednek vérző nyilása szeretet kt~tfeje, -
szenvedők vigasztalása, lankadók ereje. - Aldj meg, 
őrizz stb. 

4~ Ott az árvák segitsége, özvegyek oltalma,, -
elhagyottak menedéke, s hiv küzdők jutalma. - Aldj 
meg, őrizz stb. 

5. Oh szelid alázatos sziv! melynek szent példája 
-,- minket oly szeretettel hiv az üdvnek utjára. -
Aldj meg, őrizz stb. 

6. Birj tehá t minket egészen, és te légy mindenünk, 
- ~úban, örömben, veszélyben, csak hozzád sietünk. 
- Aldj meg, őrizz stb. 

7. Te, ki meghaltál érettünk, mint ártatlan Bár~ny, 
-- adj égi koronát nyernünk halálunk óráján. - Aldj 
1neg, őrizz stb. 

' 

Énekek a bold. szúz Máriához. 

l. 
Mz'sef3nek. 

A mise ke.zdetére. 
Aldozzunk hiv keresztények! a kegyelem ktítfejé-

nek, ,;- hogy megadta Istenünk szűz Máriát minekünk. 
.. O, a szüzesség virága, bűn nélkül jött e világra. -
U dvözlégy szűz Mária! tisztaság lilioma. 
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Szentlélek által tebenned vett az örök Ige testet. 
- Oh áldott szűz Mária! Istenségnek temploma. 

Az angyali énekre. 

Máriáé volt a gyermek, a kinél az égi lelkek -
áldva igy énekeltek: Dicsőség az Istennek! 

Jászolánál ott könyörge mély imádással szülője. -
Dicséret Mt.íriának, Megváltónk szííz Anyjának! 

E v a n g é l i om r a. 

A sze nt evangéliom ban örök élet s igazság van; -
élve s halva hirdette ezt a Szüz szent gyermeke. 

Hogyha Jézust elvesztettük, mint a szent Szií.z, úgy 
keressük! - és követvén Máriát, feltaláljuk szent Fiát. 

II i sz ek e g y r e. 

Higyünk,- az alázatos hit nyitja meg az ég ajtóit, 
- ez által lett Mária az Istennek szent anyja. 

F e l a j á n l á s r a. 

Szűzanyánk! ez áldozatunk, mit Istennek bemu
. ta tunk, - neved tiszteletére, szent Fiad szerzeménye. 

Ah de bííneink Fiadnak szent szinétől visszatartnak: 
-- Te mutasd be jó Anyánk! a mit itt feláldozánk. 

Testi, lelki jólétünket, melylyel ő áld meg bennünket, 
-- áldozd fel, oh Mária, boldogságos Szíízanya! 

S a mivel irgalma büntet, testi lelki szükségünket, 
- kérünk fájdalmaidra, oh 1nutasd be, Mária! 
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Sa nctu8r a. 
Zengje ég, föld s benne minden: Szent, örökké sze nt 

az Isten! - mint a Szilz énekelte, mondjuk: Szent az 
Ur neve. 

2. 
Boldogasszony szeplőtelen fogantatásáról. 

1. Üdvözlégy Mária, Isten szülője: - kiben nen1 
volt soha bilnnek szeplője, - öröktől fogva válasz
tattál, - vétektől oltalmaztattál. 

'2. Oh Sziíz: te rontád Ineg a kigyó fejét - meg
aláztad lelkünk régi ellenét; - neked netn ártott a 
bünnek, mérge - s a gonosznak irigysége. 

3. Adám Ösatyánkban Ini Inind vét(:'ttünk, -- a 
tM e (~ redett biínbeu születtünk; de te, oh Sze nt Szií.z, 
kivétel valál, - mert biín nélkül fogantaüíl. 

4. Isten minden fölött nagy ékességet árasztott -
lelkedre, megáldva téged, - Mária! teljes vagy 
malasztokkal, - fénylesz égi áldásokkal. 

5. Az Isten Báránya téged anyjának -- választa 
s elvevé bíínét világnak; - méltó volt, hogy e Bárány 
szüléje, -- a biínt soha ne ismérje. 

6. Szííz anyaságodat a szent próféták - sokak 
örömére régen me girták; -- ők bez~Írt kúthoz hason
litották, - s körülvett kertnek mondották. 

7. ()h szepWtelen Szüz: könyörögj értünk, - kik 
blínbPn születtünk, hogy ahhoz térjünk, - a ki bíín 
nélkül való példának -- adott téged a világnak. 
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3. 

Mária neve ünnepén. 
1. Mária drága neve, lelkem édes orom e, Mária: 

ha megzendül fülemben, vidámság kel szivemben, 
Mária! A buzgó sziv, me ly hozzád hiv, - téged 
kiván dicsérni, sz ereteteddel égni, Mária! 

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

3. Téged az Isten kedvelt, Fia anyjának rendelt, 
Mária! - Téged illet dicséret, angyalok, szentek 
felett, Mária! - Oh kegyes Szi1z! mindent eHízz, a 
mi minket rútithat s Istentől eltaszithat, Mária! 

4. Tisztaság szűz virága! sziveink vidámsága, 
Mária! - elesteknek gyámola, biínösöknek oltalma, 
Mária! -· Oh Mária! Jézus Anyja! -- esedezzél 
t~rettünk, légy mindenkor mellettünk, Mária! 

4. 
A bold. Szűz sz. olvasójáról. 
r 

1. Az U r Jézus szent nevében, - élő hitben és 
reményben, - hozzád fohászkodik néped, oh Mária: 
- s tetőled vár segitséget, Krisztus anyja! 

'2. Midőn Jézus életéről, - kinjáról s dicsősé
géről - buzgó szivvel ehnélkedünk, oh Mária! rólad 
mindig e1nlékezünk, Krisztus Anyja: 
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3. Öröm Anyja! te fogadtad- őt szilz méhedbe, 
s hordoztad, - te szülted őt, s a templomban fel
ajánlád, - s keresvén ()t az ünnepen, ott találád. 

4. Oh fájdalom Anyja! néked, -. me ly kin volt 
Fiadat nézned: - midőn őt megostorozva s koronázva 
- szidalmak közt felszegezték keresztfára. 

5. Dics()ségnek anyjává tett -- föltámadva Jézus 
téged, -- midőn felment, elküldötte a Szentlelket, -
s hogy .. megkoronázzon téged, mennybe felvett. 

6. Üröm, kín s elicsőség Anyja! - kérd Fiadat, 
hogy roalasztja -legyen velünk s tartson meg az igaz 
hitben, - örömben ugy, mint bánatban s dicsőségben. 

5. 
L. Asszonyunk, sziiz Anyánk! üdvözlünk tégedet; 
kérünk, oh meg ne vesd pártfogolt népedet. 
2. Te, kiben tiszteli honunk védasszonyát, -

örizd meg s gyámolitsd a jó magyar hazát. 
3. Kinek István király fejdelmi ékeit, -- s ezekkel 

átadá egyszersmind népeit. 
4. Hazánk N agyasszonya! kérünk oh el ne hagyj; 

- bú- és örömnapon hü népeddel maradj. 
5. Annyi csapás után ezer vészek között, 

Inelyekkel szép hazánk halálra kü.zködött .... 
6. Te voltál és te vagy legerősb védfalunk! 

légy a jövőben is jó reménycsillagunk. 
7. Es mig e nemzet él, hálásan emleget, ·- s 

szivéből tisztelend, áldva szent nevedet. 
8. Téged köszönt, ha a forró nap délen áll, -

téged, ha fölkel és ha nyugovóra száll. 
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6. 
1. Boldogasszony Anyánk! régi nagy pátrónánk! 
nagy inségben lévén, igy szólit meg hazánk: -

Magyarországról, romlott hazánkról ne felejtkezzél el 
szegény magyarokróL 

2. Oh Atya Istennek kedves szép leánya -
Krisztus Jézus anyja! Szentlélek mátkája! - Magyar
országról stb. 

3. Nyisd meg az egeket sok kiáltásunkra, - anyai 
palástod fordítsd oltaln1unkra. - Magyarországról stb. 

4. Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet -
segélj ed áldásra magyar nemzetedet. - Magyarország
ról stb. 

5. Sirnak és zokognak árváknak szivei - hazánk 
pusztulásán özvegyek lelkei. - Magyarországról stb. 

6. y· edd el országunkról ezt a sok inséget, - mik
hen torkig Úszunk, oh nyerj békességet. - Magyar
országról stb. 

7. Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget, - magyar 
ne1nzetedből a hitetlenséget. - Magyarországr:ól stb. 

8. Hogy mint Isten anyját régen tiszteltenek, -ligy 
minden magyarok most is dicsérjenek. - Magyar
országról stb. 

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

1 O. Fiad ellen sokat, megvallj uk, vétettünk; - de 
csak imádj értünk, s hozzája megtérünk. - 1\tlagyar
országról stb. 

Pázmán'fl: Imádságos Kó'n?,lv. 67 
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11. Jézus, Fiad előtt könyörögj érettünk, - me rt 
ha nem cselekszed, egy lábig elveszünk. - Magyar
országról stb. 

12. Dicséret, dicsőség legyen az Atyának, - a te 
szent Fiadnak s Szentlélek mátkádnak. - Magyar
országról stb. 

7. 
1. Egek ékessége, földnek dicsősége, magyarok 

asszonya s királynéja!.- hozzád buzgó szivvel s köte
les hűséggel járulunk, szentséges szűz Mária! - mint 
pátronánkhoz édes anyánkhoz - teljes reménységgel 
folyamodunk, s minden szükségünkben fohászkodunk. 

2. Tekints kegyes szivvel és irgalmas szemmel a 
mi szent eleink kérelmére; - jő j örökségednek, ret
tegő népednek jőj, kérünk oh anyánk! védelmére. 
- Mig bennünk egy ér mozdul, vagy csepp vér, ~ 
téged hiven fogunk mi tisztelni, kegyes jóvoltodat 
emlegetni .. 

3. Mert belénk ontatott, szivünkbe oltatott eleink 
vérével szereteted, - azért fenn is marad, soha ki 
nem szakad igaz magyar szivből tiszteleted. - Ettől, 
oh szent Szűz! lángolván mint tűz, téged minden név
vel kész tisztelni, s vérével hűségét pecsételni. 

8. 
1. Máriát dicsérni, hivek jöjjetek, -- mert ő fogja 

kérni Fiát értetek,. - Üdvözlégy Mária! rnondja 
minden hiv. - Aidott légy Mária! nyelv mondja 
l • 

es SZIV. 
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2. Ha értünk Mária Fiát követi - kérését szent 
Fia meg nem vetheti. - lJ dvözlégy Mária stb. 

3. Istentől esudával neki ~datott, - hogy anya
ságával szi'tz maradhatott. - l! dvözlégy Mária stb. 

4. Fogantatásában ő vétkes nem volt, sem élte 
folytában, sem midőn megholt. Üdvözlégy Mária stb. 

5. Mint arany a tl'tztől felolv~sztatik, - kentény 
sziv e szi'tztől meglágyittatik. - Udvözlégy Mária stb. 

6. Oh Szűz! életfája a j~mboroknak, - és főpátro
nája hív magyaroknak. - U dvözlégy Mária stb. 

7. Te vagy segítsége mind~!l híveknek, - és nagy 
reménysége a bűnösöknek. - U dvözlégy Mária stb. 

8. Te vagy én oltalmam ki~értetekben, - erős 
bizodalmain veszedelmekben. - U dvözlégy Mária stb. 

9. Azért is szivemben mostan vigadok: - és hoz
zád hivségben holtig maradok.- Üdvözlégy Mária stb. 

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

9. 
1. Mondj naponkint és óránkint lelkem, dies~rete

ket,- Máriának, sziíz anyának szentelj vig ünnepeket; 
- tisztelettel s szeretettel szólj az Isten anyjáról. 

2. Üt dicsérjed, őt tiszteljed hogy Fiánál segítsen, 
- kérd oltalmát, - nehogy a bi'tn rajtad erőt vehes
sen. - Mert Mária nekünk égi szent ajándékot hozott, 
- e királyné szi'tz méhében irgalom fogantatott. 

3. Eva vétke tiltott étke bezárá az egeket, - s 
L-' 

bí'tne által gyötrelembe ejte minden népeket. -- De a 
67* 



532 Tizenegyedik Rész. 

hiv s alázatos szilz, oly kegyelmet nyert vala, - hogy 
a megtérőknek ismét megnyilt az ég ajtaja. 

4. Tiszta szilzek szilz virága! magas a te érdemed, 
-- téged választott az Isten minden asszonyok felett. -
Üdvözlégy oh Isten anyja! Szentléleknek temploma! 
-- légy megtérésünknek utján gyarlóságunk gyámola. 

5. Pártfogásod gyámolitsa kétkedő sziveinket, -
és leginkább a végórán légy velünk, segits mínket: 
- hogy Fiadnak malasztjával szent példádat kö
vetve, - oda jussunk, a hol te vagy az angyalok 
öröme. 

10. 

L Oltalmad alá sietnek, Mária hiveid, - a 
benned bizó sziveknek vedd be kéréseit. Segits, őrizz, 
oh ne hagyj el irgalmasság Anyja! - Fiad, Jézus 
szent nevéért, légy néped oltalma. 

2. Téged, kit az Isten Fia anyjának választott, 
-téged kérünk, nyerj őtőle nekünk szent malasztot
Segits, őrizz stb. 

3. Nevelje bennünk sze nt példád az egy igaz 
hitet -- melvet Fiad élve s halva üdvünkre hirde-., 
tett. - Segits, őrizz stb. 

4. Legyen szent hitünk gyümölcse szeretet és 
t·emény, -- 1nely núnden vészben föntartson az élet 
tengerén. - Segits, őrizz stb. 

5. Ragyogj, oh hajnali esiHag ~ eWttünk szüntelen; 
-- élethajónkon a zászló a szent kereszt legyen. --
Segits, őrizz stb. 



A bold. Sziiz sz. olvasójáról. 533 

6. Minden testi s lelki kártól mentsen meg kérel
med, - és minden viszontagságban nyerj nekünk 
kegyelmet. - Segits, őrizz stb. 

7. Vigasztald a szenvedőket, az árvát, özvegyet; 
- érezze minden sebhedt sziv anyai kegyedet. --
Segits, őrizz stb. 

8. S ki most átnyujtod Fiadnak szivünk kéréseit; 
- általad jussanak egykor őhozzá hiveid. - Segits, 
őrizz stb. 

ll. 

Tengernek csillag~, Istennek szent Anyja, -
mennyország ajtaja! Udvözlégy Mária! - Kérünk 
hallgass meg bennünket, szent Fiadnál védd ügyünket, 

" A , kM'. T szuz ny an aria. 
2. Az angyal tőn ,neked égi üdvözletet. - Enyhitsd 

a keservet, melyet Eva szerzett. - Kérünk, hallgass 
1neg stb. 

3. A bún igájából, gyászos homályából - mentsen 
ki kérelmed, nyerj nekünk kegyelmet. - Kérünk, 
hallgass meg st b. , 

4. Szent Sziíz! légy jó anyánk, s ő kegyes lesz 
hozzánk, - ki érettünk leve sziíz méhed gyermeke. 
- Kérünk, hallgass meg stb. 

5. Sziízeknek öröme, szelidség tüköre! - sziíz és 
.~zelid legyen bennünk az érzelem. - Kérünk hallgass 
meg stb. 

(). Add, hogy tiszták legyünk, készits utat nekünk, 
- hogy Jézust láthassuk s örömmel áldhassuk. -
.Kérünk, hallgass meg stb, 
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7. Dicsöség Atyának és örök Fiának - Szent
lélekkel együtt a Szentháromságnak. - Kérünk, 
hallgass meg stb. 

12. 

A fájdalmas Boldogasszony 

Keserve. 
, 

1. Alla a keserves Anya, - keresztfánál sirán-
kozva, -- midön függne szent Fia. 

'2. Kit lelkének bánatában - és siraln1as fájdal
mában - hegyes tör általjárja. 

3. Oh mely nagy volt rettegése, - aggodalma, 
s epedése, -· n1ely gyötrelmet szenvede. 

4. Sirt és szive vérzett, , látván, - hogy nagy 
kínban a keresztfán - függ isteni gyern1eke. 

5. Ki az, a ki meg nem indul, - Krisztus anyján, 
s könye nem hull, - látván öt keseregni. 

6. Ki az, a kit bú ne érne, - egy anyát, ha igy 
szemlélne - magzatával vérzeni. 

7. Nemzetének biíne végett --- látta Inagát a 
szPntséget - ostorral_ mint szagga ták. 

8. Fiát látta elhagyatva, - s midőn már lelkét 
kiadta, -- hogy oldalát megnyiták. 

9. Szeretetnek szent forrása! - oh Sz űz! lelked 
bánkodása - add, lelkemé is legyen. 

1 O. Add, hogy szivem érte égjen, - s szent 
Fiadnak gyötrelmében - lelkem mindig részt vegyen. 
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11. Szűzanyám! kérlek esengve, hathatósan 
vésd szivembe -- szent Fiadnak sebeit. 

12. Közöld velem sebesitett - s az érettem meg
feszitett - Jézusnak gyötrelmeit. 

13. Add, hogy veled együtt sirjak -- s töre
delmes szivvel birjak, - mig elérem végemet. 

14. A keresztnél veled álljak, - siralmidtól el 
ne váljak, -- s ebben leljem kedvemet. 

15. Szűzességnek szép virága; - tanits engem 
veled drága - szent Fiadon könyezni. 

16. Oh tanits meg sok kinjáról - és halálos 
fájdalmáról - gyakran megemlékezni. 

17. Hogy sebében részesüljek - szerelmétől fel
hevüljek,- e mulandó életen. 

18. Es ezektől gerjedezve - legyek, oh Szííz! 
védelmezve - tőled az itéleten. 

19. Oh szenvedő Jézus! engedd - szííz anyád 
oltalma mellett ·- életemet tölteni. 

20. S midőn a test sir ba mégyf'n, -- enged j 
veled majd az égben - vég nélkül örvendeni. A_Inen. 

(100 n. bucsu, IX. Pius 1876. jun. 18.) 

Boldogságos sz. J6zsefről. 
l. N agy szt. JÓzsef, Dávid sarja, 

A szent Szűznek támasza! 
Mintba volnál Krisztus atyja, 

U gy-szólított Mária. 
Tégedet a szent családnak 

Isten adott gyámolul, 
Minket is végy pártfogásba 

Gyöngeségünk rád szorul. 
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2. Mikor láttad, hogy méhébe 
Fogant tiszta szűz arád: 

Mert a titkot nem ismerted, 
Gyötrö kétség szálla rád. 

Ámde lelked' felderíté 
Az angyalnak egy szava. 

Légy erőm te, hogyha lelkem 
Kétségek közt ingana. 

3. A parancsra szűz arádat 
Bethlehembe elviszed, 

S im' a rongyos istállóban 
A Megváltó született. 

Kit szegényes szalmaágyán 
Örzött, védett hő imád, 

Most az égben énérettem 
Kérd arádnak szent fiát. 

4. Int az angyal, hogy Heródes 
Üldözi a kisdedet, 

S nyomban Öt és édes anyját 
Egyptomba vezeted. 

Bánatos volt és keserves 
Számüzöttnek életed: 

Oh segits, ha bánatimban 
Vigaszt nálad keresek. 

5. Uj intésre Egyptomból 
Hazafelé u tra kelsz: 

A virágos N ázarethben 
Édes, biztos otthont lelsz. 

Hol erény virága díszlik, 
Jézus lakni ott sz eret, 

Boldog József, hogy virágos 
Légyen, óvd meg szivemet. 
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6. El veszt.etted a kis Jézust : 
Mekkora volt bánatod! 

De hogy ismét megtaláltad, 
Még nagyobb volt vigaszod. 

Segits engem: az U r Jézust 
Hogy soha se veszszem el : 

Tiszta erkölcs, tiszta lelkem 
Tartsa Öt hozzám közel. 

7. Jézus, Mária szent körében. 
Folytak élted napjai; 

Karjaik közt szüntek is meg 
Szived dobbanásai. 

U r Jézussal s Máriával 
Állj hozzám mint pártfogó, 

Mikor éltem végső napján 
Elhív az örök Biró. 

8. Boldog JÓzsef, Isten őre ! 
Im hozzád imádkozom; 

Add meg azt, mit hő fohászszal 
Tőled kért a bizalom. 

Lelkem tul a más világon 
Hadd lakozzék teveled, 

Élveamenny örömében 
Édes örök életet. 

Amen. 

Szent Péter és Pál ünnepén. 

537 

1. Szent Péter és Pál nevének mondjunk áldást 
keresztények! - Téged áldunk, oh nagy Isten! apos
tolid értelmében. 

Pázmány : Imádságos Kó"nyv. 68 
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" 2. Ok az első hitbajnokok - s legfényesebb csil-
lagzatok; - hitök erős oszlopára - épült Jézus szent
egy háza. 

3. Az üdvösség szent forrását- Jézus égi tanitását 
- ők hirdették a világnak - s érette vért is ontának. 

4. A hatalom szent kulcsait, - melyekkel az ég 
ajtait - felnyithassák lelkeinknek, - Megváltónktól 
ők nye:r:ték meg. 

5. Es öröklő igéretet - a Megváltó nekiek tett,
hogy anyaszentegyházával -lesz ő a Szentlélek által. 

6. Oh légy velünk s adj kegyelmet, - követnünk 
a szent életet, - mely által az apostolok nagy érden1e 
mennyben ragyog. 

7. Jézus! szentegyházunk feje -·- tekints örök 
érdemedre, hogy szenteid könyörgése lelkünket hozzád 
segitse. 

8. Dicsőség legyen Atyának, - az ő egyszülött Fiá
nak, - s vigasztaló Szentléleknek - Hárornságban 
egy Istennek. 

Sz. István királyról. 
1. Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga! ki 

voltál valaha országunk istápja! 
2. Hol vagy, István király! téged magyar kiván, 

- gyászos öltezetben1 teelőtted sirván. 
3. Rólad emlékezvén, csordulnak könnyei,- búval 

harmatoznak szomoru szemei. 
4. Lankadnak szüntelen vitézlő karjai, - nen1 

szünnek iszonyú sirástól szemei. 
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5. Virágos kert vala hires Pannonia, - mely ker
tet öntözte hiven Szilz Mária. 

6. Katholika hitnek bő volt szép virága. - Beho
mályosodott örvendetes napja. 

7. Előtted könyörgünk btl.s magyar fiaid, - hoz
zeid fohászkodunk árva maradékid. 

8· Tekints, István király! szomorú hazádra, -
forditsd szemeidet régi országodra. 

9. Reménységünk vagyon benned s Máriában
mint magyar hazánknak hiv királynéjában. 

10. Még éltedben minket ennek ajánlottál, -
és szent koronával együtt feláldoztáL 

Sz. Lászl6 királyr61. 
1. Zengd, magyar nemzetünk, szent László sz~nt

ségét, - kiben áldja lelkünk Isten ő felségét. - Aid
juk e nagy királyt, ki bár tőlünk elvált: - de az égből 
néz reánk, ha hozzá kiált hazánk. 

2. Fejedelemsége csupa irgalmasság, - minden 
vitézsége keresztény jámborság. - Igy ellen for~élyát 
s szélyelhányt aranyát,- szem ét égre forditva, kövekké 
változtatta. 

3. A szirt forr{u;okat önt ki italára, - erdő 
szarvasokat küld népe számára: - nen1 hagyja el az 
ég, mert élő reménység - volt szent László szivében, 
s mint benne, ugy népében. 

4. Ilyen szent életét szent halál követte, - s Inidön 
testét népe -v árad felé vitte:- alvók oldalától szekere 
magától - elsietett előre a rendelt temetőre. 

68" 



540 Tizenegyedik Rész. 

5. Dicső fejedelmünk! ki oly nagy csudákkal -
ragyogsz, add, hogy szivünk égjen oly szikrákkal, 
- melyek gerjeszszenek, s hozzád emeljenek - meny
nyei koronára, az örök boldogságra. 

6. Add, N agyasszonyunkat, Máriát szeressük, -
s ebben, szent királyunk, példádat kövessük. - Ha te 
s e N agyanyánk gondjában lesz hazánk, - ki boldo
gabb nálunknál, ki lehet országunknál? 

Szent Imre herezegról. 
1. Tündöklő csillaga magyar nemzetnek! ártatlan 

virága tiszta életnek! - Szentül neveltetté l, nekünk 
példa lettél, szűz szent Imre! az ártatlanságnak, 
magyar ifjuságnak - te vagy szószólója s pártfogója. 

2. Szent imádságodban meghallgattattál, fohász
kodásodban vigasztaltattál! - mennyből intve lettél s 
oly tanácsot vettél,. szíiz szent Imre! - hogy ha 
szíizességben élsz lelki épségben: - ugy tetszel Isten
nek s mindeneknek. 

3. Meg is őriztettél ép tisztaságban, - mint 
angyal fénylettél ártatlanságban; -- lelki szépséged 
nagy, Istennél kedves vagy, szíiz sz en t Imre! a Bárányt 
kiséred, Ur Jézust dicséred - mennyben uj énekkel 
a szűzekkel. 

4. Nyerjen az Istentől buzgó kérésed tiszta szán
dékunkhoz hii segitséget- nyerjen tisztaságod kegyes 
pártfogásod, sziiz szent Imre! - hogy kik most 
dicsérünk, mind Istennek éljünk, - s mennyben őt 
láthassuk és áldhassuk 
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A pápáért. 

1. Hol szent Péter sirba téve, és Rómának dobog 
szive, - ezrek ajkán ezer nyelven hő ima zeng 
édesdeden: Tartsd meg Isten! szent Atyánkat, Krisztus
nak helytartóját. 

2. Aranyfedél, márványfalak s a Vatikán visz
hangzanak, - s a hét halom tág körében meg
harsanva körülröppen: - Tartsd meg Isten! stb. 

3. Uj erőre kap e szózat, bejárva a szent sirokat; 
- zúgva vonul hegyen, sikon, áttör zajló hullá
mokon: - Tartsd meg Isten! stb. 

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

5. Mint villanynyal egy percz alatt messze szárnyal 
a gondolat: szintugy röpül ajkról-ajkra, várak-, puszták
és fal v akra: - Tartsd meg Isten! stb. 

. 6. Eljut szentek fénykörébe, s leszáll ismét szi
veinkbe, - mint a fölszállt páranedvek, szomjas földre 
visszaesnek. - Tartsd meg Isten! stb. 

Az uralkodó fejedelemért. 
Ez nagy szentség valóban stb. 

1. Tartsd meg Isten! a királyt; néped hozzád 
igy kiál~; - távoztass el tőle minden testi, lelki kárt. 

2. Araszd rá kegyelmedet, - hogy te szent 
törvényedet - teljesitve, kormányozza e hiv nemzetet. 
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3. Bölcseséggel áldd meg őt, - hogy járjon szined 
előtt, - s igaz ügye védelmére adj mindig erőt. 

4. Karját s kardját szenteld meg, - hogy rábizott 
népednek - megszerezze szent áldását békeségednek 

5. Az igazság s szeretet - lengjen kormánya 
felett, - hogy igy méltán képviselje szent Fölségedet. 

6. Minden rosszat, de kivált - távoztasd a párt
viszályt. - Isten! tartsd meg az országot, tartsd 
meg a királyt. 

A főpásztor elfogadására. 
1. Isten hozta hiv nyájához a főpásztort és atyát, 
kinek lelkünk kormányzását az U r Jézus adta 

át, - hogy általa szent kegyebne árasztassék a 
hivekre, - ugy a mint ő egyházában mindörökre 
rendelte. 

2. Jézus! te vagy szegletkő, me ly fölött az oszlopok 
- apostoli egyházadban a fölszentelt főpapok. -
..t\dj erőt főpásztorunknak, hogy a viszontagságoknak 
- minden harczát megállhassa, javára egyházunknak. 

3. Apostolid tőled nyerték szent hatalmok kulcsait, 
- hogy megnyissák hiveidnek az üdv kutforrásait. -
Add, hogy méltán részt vehessen lelkünk azon kegye
lemben, -- melyet most ránk főpásztorunk áraszt a 
szentség~k ben. 

4. Egből hozott tanitásod őrzését apostolid -
vették által szent kezedből, hogy maradjon ép a 
hit. - Add, hogy azon szent igéket, rniket lelki atyánk 
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hirdet, - ugy vegyük, mint Istentől jött csalhatatlan 
beszédet. 

5. Jézus! ki legfőbb pásztora vagy örök egyházad
nak, - áraszd reánk hiveidre bőségét irgalmadnak: 
- hogy atyánkkal, ki nevedben jött most hozzánk, 
majd egekben - áldjuk egykor szent nevedet égi 
dicsőséged ben. 

Bűnbánati ének. 
1. Könyörülj Istenem! én bünös lelkemen, 

szánakodjál immár szomoru szivemen, - haragodnak 
mennykövét, éles, hegyes tőrét - vedd vissza vétkeim 
büntető eszközét. 

2. Továbbá mosogasd büntől én szivemet,- kegyes 
kézzel gyógyitsd sebektől lelkemet; - bűneimet meg
vallom, nyilván tapasztalom, mik miatt nem lehet 

. . ' semmi v1gassagom. 
3. V étkeim lelkemet, mint a kigyók Inarják -

szüntelen szellemet ássák és furdalják. - Hova fussak 
szinedtől, fegyveres kezedtől? - utánam fegyverid 
futnak s hegyes tőrid. ' 

4. Egyedül csak neked, Istenem vétettem, -
te szent szined előtt gonoszt cselekedtem. - Oh 
kegyelmes Ur Isten! mi hasznod estemen? - irgal
mazz, könyörülj én bűnös lelkemen. 

5. Ha érdemem szerint akarsz sanyargatni, -
számtalan bűnömnek jutalmát megadni: - el kell 
veszni fpjemnek, kárhozni lelkemnek, - mert több 
sokasága fövénynél bűnömnek. 
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6. Még anyám méhében a halál tőrébe -estem 
és vettettem ördög tömlöczébe. - Oh kemény nyomo
ruság! pokolbeli rabság! - mint fojt, mint szoron
gat ördögi csalárdság. 

7. Tisztogasd lelkemet, U ram izsópod dal, moso
gasd szive1net irgalmasságoddaL - Forditsd reám 
szemedet, mutasd kegyelmedet, - nyujtsd hozzám 
kezedet, szent segedelmedet. 

8. El ne vess engemet isteni szinedtől; - meg 
ne foszsz, könyörgök, a te Szentlelked től. - Tiszta 

· uj szivet bennem teremts én Istenem! - Tovább 
fenn ne tartsad haragod ellenem. 

9. Szabadits ki immár a halál torkából, - ments 
ki biíneimnek kemény rabságából; -- hogy csak 
neked élhessek, hozzád siethessek, -- téged magasz
talván, benned örvendhessek. 

loséges időkben. 
» Lelkiink üdvössége stb.« szerint. 

1. Hatalmas U r Isten! tekintsd az inséget, -
melytől, irgalmadat kérve sir fel néped. - \'edd el 
rólunk haragodat, szüntesd meg a csapásokat, - add 
ránk áldásodat. 

2. Ne nézd ahálátlan emberek sok vétkét, -hanem 
irgalmadnak véghetetlenségét. - V edd el rólunk stb. 

E "' t soer . 
3. Adj alkalmas esőt száraz földeinkre, - kegyel

med harmatját add kősziveinkre. - V edd el rólunk stb. 
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Tiszta időért. 

3. Szüntesd meg a vizek kártevő nagy árját, ~ 
s a tiszta időnek add meg vidámságát. -- V edd el 
rólunk stb. 

, 
E hség drágaság idej én. 

3. Ki n1inden állatot ellátsz eledellel, -- az éhség, 
drágaság nagy inségét vedd el. -- V edd el rólunk stb. 

Ma r h a v és z i d e j é n. 

3. Mit jóságod nekünk segitségül adott, -- ne 
hagyd elhullni az oktalan állatot. -- V edd el 
rólunk stb. 

H á b o r u i d e j é n. 

3. Hazánktól forditsd el a háboru átkát, -- add 
meg a békeség állandó áldását. -- y-edd el rólunk stb. 

Mirigyes betegség ellen. 

3. Távoztasd tőlünk el a járványt, mirigyet~,-- és 
adj mindnyájunknak erőt s egészséget. -- -v edd el 
rólunk stb. 

A hirtelen halál meg ne lepjen minket, -- időt 
megtérésre adjon kegyességed. V edd el rólunk stb. 

* * * 
4. Kezedben van sorsunk, életünk s mindenünk, 
azért bizalommal csak hozzád sietünk. -- Vedd el 

r6lunk stb. 
Pázmány : Imádságos Könyv. 611 
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5. Te sujtogatsz minket, de gyógyulást is adsz 
- s a benned bizóktól soha el ne1n maradsz. - V edd 
el rólunk stb. 

6. Azért jövünk hozzád, mint legjobb atyánkhoz, 
- tudván, hogy bizalmunk ránk mindig áldást hoz.-
V edd el rólunk stb. 

7. Csapásaidban is látjuk jóságodat, - megté
résre hivó atyai jobbodat. - Vedd el rólunk stb. 

8. Erős szándékunk van szeretni tégedet, - s 
szeretvén kerülni fogjuk a vétkeket. - V edd el 
rólunk stb. 

9. Oh könyörülj tehát jelen inségünkön, - 4ogy 
vig szivvel áldjunk most és mindörökön. Vedd el 
rólunk stb. 

' 

Halotti énekek. 

l. 
Miseének. 

A mise kezdetére. 

Aldozatot hoz neked a testvéri szeretet, - oh 
Isten, hogy irgalommal nézd a megholt hiveket. -
Elküldvén angyalodat, szüntesd meg nagy kinjokat. 

Ev an gé li omra. 

Oh Jézus! ki könnyeket hullattál Lázár felett, 
kit föltámasztott a sirból isteni szereteted; -

szánd meg, kikért tégedet most kérünk, a lelkeket. 
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F e l a j á n l á s r a. 

A szentséges áldozat,--mit most szolgád bemutat, 
engesztelje meg, Oh Isten! örök igazságodat. -

Add, hogy üdvöt nyerjenek, kik benned reménylenek 
A gyarlóság nem tehet irgalmadra érdemet! -

vedd hát Krisztus áldozatját, U ram! érdemünk helyett. 
Oh könyörülj Istenem! a szenvedö lelkeken. 

Sanctusra. 
Szent vagy, édes Istenünk! engedd buzgón zenge

nünk, - egyesüljön az ég és föld hálájával énekünk. 
- Zengjék: Szent vagy Istenünk! az elhunytak is 
velünk. 

U r fe lm u t a t ás u t á n. 
Oh égből· szállott kenyér! oh ártatlan drága vér! 

- Isten irgalmának titka, melyet elménk föl nem· ér. 
- Szenvedők enyhülete s elhunyt hivek élete. 

f 

Aldozásra. 
Oh dicső békekirály! ki halállal megvivá~, 

epedve állunk irgalmad bőséges forrásinál, - mik 
sebedből omlanak, hogy enyhülést adjanak. 

Tekintsd szenvedésedet és a megholt hiveket -
mentsd ki a tisztitó helyről, nyisd meg nekik az 
eget. - Szent szinedtől el ne vesd, kikért szivünk 
kérve esd. 

A z u t o l s ó e v a n g é l i om r a. 
Oh isteni irgalom! légy váltság, légy nyugalom 
a még szenvedő lelkeknek, s légy mennyei juta-

611• 
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lom, hogy lássák szent szinedet, s áldják isten-
ségedet. 

2. 
Dies irae. 

1. N apja Isten haragjának - végét veti a világ
nak, - ez szavok a profétáknak. 

2. A sziv tele rettegéssel - lesz a biró jövetével, 
- hol kezdődik a számvétel. 

3. A trombitaszó egyszerre - lehat minden sir
fenékre, - s kit-kit hí itélőszékre. 

4. Bámul természet és halál, hogy a földpor 
emberré vál, - és a Biró elébe áll. 

5. Az irott könyv megnyittatik, - melyben 
núnden foglaltatik, - valami megbiráltatik. 

6. Ha a biró ül ragyogva, - semmi sem marad 
titkolva, - minden meg leszen boszulva. 

7. Akkor, szegény én mit tegyek? - oltalmamra 
kiket v~gyek? hol a szentek is remegnek. 

8. Eg, föld hatalmas Fölsége! - világ Ingyen 
üdvössége, - üdvözits, malaszt mélysége. 

3. 
1. Hozzád sir föl esdeklésünk, - élők s holtak 

Istene! - tőled kér világosságot, - oh örök fény 
tengere! 

2. Tőled kér vigasztaló fényt, - mely a kutfőhöz 
vezet, - mely tehozzád elvezesse a megtisztult lelkeket. 



Dies irae. 549 

3. Mossa őket hófehérré -- a megváltó vérpatak, 
- melynek árja üdvözitve - a keresztfáról fakad. 

4. Irgalmat kiált a szent vér, - mely miértünk 
ontatott; -add, hogy azt megnyerje 1ninden- neved
ben elhunyt halott. 

5. Kiknek földi küzdelemhez, oh Atyánk! erőt 
adál, - adj irgalmat s győzedelmet - hol többé 
nincsen halál. 

6. Kiket jóságod teremtett, - s megváltott, szere
teted, - nagy irgalmad üd vözitse - a kimult hiv 
lelkeket. 

A temetőból visszainduláskor. 
É NEK. 

l. Élőknek s holtaknak Ur~! kegyes Atyánk! 
A megholt hivekért kérünk, figyelj reánk. 

Adj nekik irgalmat s örök nyugodalmat. 
Kinjaikat enyhitse Krisztus kinszenvedése. 

2. Örök boldogságra te alkottad őket: 
N e hagyd elkárhozni a benned hivők et. 

Adj nekik irgalmat s örök nyugodalmat. 
Kinjaikat enyhitse Krisztus kinszenvedése. 

3. Öket is megváltá a kereszt oltárán, 
V érével szent Fiad az ártatlan Bárány. 

Adj nekik stb. 

4. Kegyelmét rájok is ontá a Szentlélek, 
S igy szentegyházadnak tagjai levének. 

Adj nekik stb. 
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5. Oh ne nézd, jó Atyánk! áltök gyarlóságát, 
S előttök ne zárd el mennyeknek országát. 

Adj nekik stb. 

6. Kegyelmet az ember csak nevedben bízva 
V ár tőled, ki előtt a napfény sem tiszta. 

Adj nekik stb. 

7. 8zent neved nekünk is egyetlen reményünk: 
A megholt hivekért szent nevedben kérünk. 

Adj nekik stb. 

8. Kérünk hatalmadra, melylyel teremtettél, 
8 nekünk lelket adván, képmásoddá tettél. 

Adj nekik st b. 

9. Irgalmadra kérünk, melylyel megbocsátád 
Első szülőinknek háladatlanságát. 

Adj nekik stb. 

l O. 8 azon jóságodért, melynek nincs határa, 
Hogy fiadat küldéd világ váltságára. 

Adj nekik stb. 

ll. Kérünk szent Fiadnak megtestesültére, 
Sok fáradságára és szenvedésére. 

Adj nekik stb. 

12. Halálára kérünk, mely által megtöré 
A poklot s a halál fullánkját elvevé, 

Adj nekik stb. 

13. Kérünk arra, midőn lelke alászállott, 
A megholt atyákhoz vivén a váltságot. 

Adj nekik stb, 
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14. Kérünk dicsőséges feltámadására, 
Feltámadásunknak biztos zálogára. 

Adj nekik stb. 

15. Szent Fiadra kérünk, ki ül jobbod felett, 
S nálad élők s holtak közbenjárója lett, 

Adj nekik stb. 

16. Kérünk az itélet rettentő napjára, 
Mikor Fiad eljő, mint világ Birája. 

Adj nekik st b. 

l 7. Kemény ítéletre, U ram, ne szállj velek, 
Irgalmadban bíznak, hogy üdvözüljenek. 

Adj nekik stb. 

18. Tekints szent Fiadnak örök érdemére, 
S az ő szűz anyjának esedezésére. 

Adj nekik stb. 

19. Tekintsd könyörgését a boldog szenteknek, 
Kik nagy irgalmadból veled örvendeznek. 

Adj nekik stb, 

lopors6val tartott rekviem végén. 
Non intres in judicium. 

N e szállj U ram! ítéletre szolgáiddal; mert egy 
ember sem igazul meg előtted, ha csak te nem adsz 
neki teljes bűnbocsánatot. Kérünk azért, ne terhelje 
őket a te birói ·itéleted, kiket -a keresztény hivek 
könyörgése ajánl neked, hanem malasztod segitségével 
legyenek méltók kikerülni a hosszuállás ítéletét, kik, 
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midőn éltek, a Szentháromság jelével voltak fölékesitve. 
Ki élsz és uralkodol mindörökön örökké. Amen. 

Libera. 
l. Ments meg engem, Uram! az örök haláltól, 

Ama rettenetes napon minden bajtól; 
Midőn az ég és föld meg fognak indulni, 
S eljösz a világot lángokban itélni. 

2. Reszket minden tagom, borzadok és félek, 
Földi pályát végzett szegény bűnös lélek; 
Félek a naptól, mely vizsgálni fog s dúlni, 
Midőn az ég és föld meg fognak indulni. 

3. Haragnak napja az, inség s veszély napja, 
N agy nap, mely a bünöst gyötrelemnek adja , 
Midőn te, ki mindig éltél és fogsz élni, 
Eljösz a világot lángokban itélni. 

4. Oh adj Uram! örök nyugodalmat nekik, 
S örök világosság fényeskedjék nekik, 
Hogy trónusod körül udvarolhassanak, 
S téged boldogitót örökké áldjanak. 

Me n ts meg engem, U ram! stb az 1-ső vers végig. 
V. Uram! irgalmazz nekünk. 
J: Krisztus! kegyelmezz nekünk. U ram irgalmazz 

nekünk. Mi Atyánk stb. 
V. A pokol kapujától. 
F. Szabaditsd meg az ő lelköket. 
V. Nyugodjanak békeségben. 
~P.- Amen. 



Könyörögjünk. 

V. l) ram! hallgasd meg könyörgésünket. 
F. Es a nli kiáltásunk jusson elődbe. 

Könyörögjünk. 
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Minden hiveknek teremtő és megváltó Istene! a te 
szolgáid és szolgálóid lelkeinek bocsásd 1neg minden 
vétkeiket, hogy a mely engedeimet mindenkor óhajtá
nak, azt ájtatos könyörgések által megnyerhessék. 
Ki élsz és uralkodol mindörökön örökké. Amen. 

V. f\.-dj Uram! örökkévaló nyugalmat nekik. 
J/ Es az elenyészhetetlen világosság fényeskedjék 

nekik. 
V. Nyugodjanak békességben. 
F: Amen. 
V. A kimult hivek lelkei Isten irgalmasságából 

békeségben nyugodjanak. 
}~Amen. 

Sz. olvas6 a halottakért. 
Kezdődik a "Hiszek egy Isten"-nel; továbbá 

minden apróbb olvasó-szemre az "Üdvözlégy Mária" 
helyett ez mondatik: · 

4-d j U ram! örök nyugodalmat a megholt hiveknek 
Es az elenyészhetetlen világosságfényeskedjék nekik. 
A nagyobb olvasó-szemekre pedig a "Mi Atyánk!" 

helyett a fönnebbi könyörgés: 
Minden hiveknek Teremtő és Megváltó Istene! stb. 

Pázmány: Imádságos Kö"nyv. 70 
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A tisztitó helyen levő lelkek érdekében. 
Ha valaki Ineghal, testét eltemetjük, lelke pedig 

vagy a In enny be, vagy a pokolba vagy a tisztitóhelyre 
megy. A mely lélek a mennyekben van, nem szorul 
segitségre; a mely a pokolban van azon nem lehet 
segiteni; azt a lelket pedig, aki a tiszti tó helyen van, 
segithetjük jó cselekedetek által, főleg a sz. 1nisének 
érte való felajánlása :Utal. Miután pedig különös isteni 
kijelentés nélkül tudni nem lehet, elhalt fölnőtt ember
nek a lelke hová 1nent, ne szünjünk, érte, főleg elhunyt 
szüleink, jótevőink, rokonaink és azok lelkeiért jót 
tenni, kikről külön senki meg nem emlékezik .. A mely 
lelket igy megvigasztalnak, az nem lesz háladatlan, ha 
kiszabadulva Isten szine látásához eljut. Szép szokás, 
el-ellátogatni a temetéíhe és a sirok fölütt imádkozni. 
Még szebb, naponkint is sz. misét hallgatni e czélra 
(t. i. ha ezt valaki teheti.) Gondold n1eg, te is talán 
nen1 sokára meghah:z; fülötted is mond itéletet az 
az örök Biró: gondoskodjál tehát ideje korán lelked
r{_íl, jól cselekedvén tehetséged szerint. 
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