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Előszó,

r§ok oldafról nyilvánult az óhaj, hogy az
általánosan kedvelt Lelki Manna hangjegyek
kel is megjelenjék. A kiadó Szent-István
Társulat szívesen vállalkozott ez üdvös ki
vánság teljesítésére s felkérte ft. Bogisich
Mihály prépost és budavári esperes-plebá
nos~ hogy a nevezett in1akönyv szokásosabb
énekeit lássa el egyszólamú hangjegyekkel,
A felkért prépost úr késrszlvesen eleget
tett a felszdlitásnakl minek folytán az alul
irott Társulat abban a helyzetben van, hogy
legelterjedtebb imakönyvét hangjegyekkel
ellátva is közrebocsáthatja.

A hangjegyelö azon volt, hogya hazánk
ban legáltalánosabb használatnak örvendő

dallamokat nyujlsa. Hogy a könyv a nagy
1*
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tért foglaló hangjegyekkel se legyen túlsá
gosan nagy ierjedelmű, az imádságos részt
meg kelleit röviddeni s az énekekből is
elhagyni a kevésbbé használtakat.

Megjegyezzük, hogy a Lelki Manna ed
digi összeá/litásában, hangjegyek nélkül,
ezután is meg fog jelenni.

Adja lsten, hogy az új, hangjegyes kiadás
is oly tetszéssel találkozzék, milyennek az
eddigi örvend s lsten nagyobb dicsőségére

s a lelkek üdvére szolgáljon.

Budapest, 7895. Urunk srűletése ünnepén.

~ ~zent·istván.®ársulat.



Változó ünnepek táblája.

Év

1896. Nov. 29. Feb. 19. ! ~pr. 5. Máj. 24.
1897. Nov. 28. Már. 3.' Apr. 18./ Jun. h.
1898. Nov.27. Feb. 21..~pr. 10. Máj. 29.
1899. Dec. 3. Feb. 15. Apr. 2. :Máj. 21.

1900. I Dec.--2.~Feb. 28~ ~pr. úi. ,Jun. 3.
1901. Dec. 1. Feb. 20. Apr. 7. 1\Jáj.26.
1902.! Nov. 30. Feb. l 2. i ~Iár. 30. Máj. 18.
1903. Il'IoV. 29. Feb. 25. Apr. 12. Máj. 31.

1904. i Nov. 27. Feb.17.•~pr. 3.1\láj.22.
1905. Dec. 3. Már. 8. Apr. 23'1 Jun. ll.
1906., Dec. 2. Feb. 28. Apr. 15. Juu. 3.
1907 .: Dec. 1. Feb. 13. Már. 3J. Máj. 19.

1908. - Nov. 29'I~Iá-l~4~.~pr. 19. J~~
1909. Nov. 28. I Feb. 24. Apr. ll. )láj.30.
19IO.! Nov. 27. I Feb. 9. ~lál'. 27. ~láj. 15.

'l\:111.!Dec. 3. ,Már. I. Apr. 16. Jun. 4.

'1912. Dec. 1.' Feb. 21. ÁP1~ 7. Máj. 26.
1913. Kov.30. Feb. 5.• ~1á1'.23. Máj. lJ.
1914. Nev. 2~. Feb. 25. Apr. 12. Máj. 31.
1915. Kov.28. t~eb.17. Apr. 4. Máj. 23.

1916. Dec. 3. ~ Már. 8.: .~pr. 23. :Jun, ll.
1917. Dec. 2.Feb.21.IA1~1'. 8. )I~~.27.
1918. I?ec. l. ~eb. 13. : M~r. 31.1 Maj. 19.
1919. ~ov.30. I'eb.16.!Mal'. 5.i.Tun. 8.

Advent Hamvazó Húsvét! Pünköst
l-ső vas. szercIa vasiÍruapja , vasáruapja
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IMÁDSÁGOK.

Könyörgés ájtatessáqért.
Mennyei szent Atyám! ájtatosan aka

rok imádkozni, de magamtól nem tudok.
Elmém oly sokszor másfelé tétováz az
imádságnál, és lelkem még oly erőtlen;

pedig óhajtva óhajtom, hogy örömed tel
jék imádságomban. Segits meg tehát, ke
gyes Atyám! jóságos Istenem! hogy oly
ájtatosan imádkozzam, mint a te szent
Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus imád
kozott, midőn a földön járt. Adj lelkem
nek erőt és figyelmet s engedd jól meg
gondolnom azt, hogy az ima alatt veled
beszélek, oh én Istenem! Ne hagyd, hogy
a gonosz lélek, vagy akármi más, imád
ságomban háborgasson. A te szent ne
vedben akarok most imádkozni, oh min
denható Atya 1- Fiu t és Szeritlélek t
Isten! Amen.
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~z rYr imádsága.
Mi Atyánk! ki vagy mennyekben. Szeniel

tessék meg a te neved; jöjjön el te országod;
le.gyen te akaratod. miképen mennyben, azon
képen itt a földön is. - Mindennapi kenye
viinket adjad nekünk ma; és bocsásd meg a mi
vétkeinket, miképen mi is meqbocsáiunk ellenünk
»étetteknek; és ne vigy minket a kisértetbe, de
szabadit» meg a gonosztól. Amen.

~z angyali üdvözlet.
Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes! Ur va·

gyon teveled, áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhe.inek gyümölcse, Jézus! 
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja!
imádkozzál miérettűnk bűnösö/drt, most és ha
lálunk óráján. Amen.

~z apostoli hitvallás.
Hiszek egy Istenben, mindenhiüá Atyában,

mennynek és foldnek Teremtőjében; é., a Jézus
Kvieztueban; ő egy Fiában; mi Urunldum ; la
fogantaték Seentlélektőt. születék szűz Máriától;
kínzaték Ponteius Pilátus alatt, meqfeszitteték,
meghala és eltemetteték; szálln alá poklokra,
harmadnapon halottw&ól föltámada; fűlméne
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mennuekbe, ül a mindenható Atya Istennek
johldfJ, felül; onnan leszen eljövendő iiélni ele
veneket és holtakat. - Hiszel. Szentlélekben ;
eg!! közönséges keresztény anyaszentegyházat,
ezenteknek egifességét, b/inöknek bocsánatát, test
nek föltámadását, és az öl'ök életet. Amen.

~z ~sten tiz parancsa.

1) l~n vagyok a te Urad Istened, ideqen.
isteneid ne legyenek énelőttem; faragott képet
ne csinál] magadnak, hogy azt imádjad.

2) Isiennek nevét hiába ne vegyed.
3) Megemlékezzél rála , hogy ünnepeket

ezentelj.
4) Atyádat és anyádat teszteljed, hogy

ho~szu élelii lehess a földön, melyet a te Urad
Istened ád teneked.

5) Ne ölj.
6) Ne l)aráználkodjál.
7) Xe orozz.
8) Hamis tanuságot ne szólj felebarátod

ellen.
9) Felebarálodnak feleségét bűnre ne ki

oánjad.
10) Se házát, se mezejét, se szolgájáj, se

szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, se eggéb
nemű jríszágát. Amen.



~z anyaszentegyház öt parancsa.

1) Az anyaszentegyháznak szokott ünnep
napjait ~egüljed.

2) Unnepnap misét becsületesen luúlga.~s.
8) Bizonuo» napoleon a parancsolt böjtö

ket meqtartsad, és némely eledelektől magadat
• megtartóztassad:

4) Bűneidet ln inilen eszlendcben a keress
tény anyaszentegyház törvénye ezerint va'ó eg!!
házi embernek meggyónjad, és legalább "1tsvét
táján az Oltáriszentséget magadhoz vegyed.

5) Tiltott napokon menyegzőt ne tarts.

REGGELI IMÁOSÁG.

Uram Istenem! mindenekelőtt hoz
zád emelem föl szivemet és a te szent
séges nevedben kelek föl.

Áldjon meg engem a mindenható
Atya, t aki teremtett; áldjon meg en
gem az ő egyszülött Fia, t aki megvál
tott ; áldjon meg engem a Szentlélek,
t aki megszentelt.
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Imádlak téged, oh Szentháromság
egy Isten! és hálát adok neked, hogy
engem ez éjjel atyai szeretettel őriztél.

Oh mennyire örülök annak, hogy a te
gyermeked lehetek, és téged atyámnak
nevezhetlek.

Mai napon is növekedni akarok idő- •
ben, bölcseségben és kedvességben előt

ted, oh szentséges Isten! és a jó embe
rek előtt.

Oh Jézusom! ki egykor a gyerme
keket megáldottad, áldj meg engem is
és légy mellettem, hogy jámbor és
szorgalmas legyek, jó szüleimnek és
tanítóimnak szivesen engedelmeskedjem
s minden ember iránt szeretettel visel
tessem.

Szentlélek Isten! világositsd föl el
mémet és végy lakást az én szivemben ;
emlékeztess engem az Isten akaratjára,
mihelyt arról elfeledkezem; ébreszsz föl,
ha elrestülök; ints meg', ha bűnveszély
ben forgok i és ha gyermeki könnyelmű-
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Régből valamit vétek, önts szivembe
töredelmes bánatot és erősits meg jobbu
lási szándékomban.

Oh Istenem! áldd meg szüleimet,
akik érettem annyit fáradoznak; áldd
meg test véreimet, atyámfiait, egyházi és
világi előljáróimat, jóakaróimat és el
lenségeimet; egyszóval: terjeszd áldáso
dat minden emberre, kiket szereteteddel
olyannyira elárasztasz.

Istennek szent Anyja, Boldogságos
Szűz-Mária! szent Őrangyalom! és szent
pártfogóim! könyörögjetek érettem az
Isten elött, hogy istenfélő, ártatlan éle
tet éljek, egykoron hozzátok az egekbe
juthassak és veletek a Szentháromság
Isten t örök ké szerethessem és áldhas
sam. Amen.

A megholt hivek lelkei Isten irgalmas
ságából békességben nyugodjanak. Amen.

Az Ul' adja meg mindnyájunknak
az ö békességét és az örök életet. Amen.

Miatyánk stb. (jdvözlégy stb. Hiszekegy stb.
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A főjóságok gyakorlata.

Hiszek tebenned, örök, mindenható
Úr-hten! és hiszem mindazt, amit te
katolikus anyaszentegyházad által, hogy
higygyük, elénk ad sz ; mert te örök
igazság vagy.

Reménylek tebenned és reménylem
mindazt, amit megadni igértél; mert te
hatalmas Isten vagy, ki igéreteidet hű
ségesen teljesíted.

Szeretlek téged mindenek fölött; mert
Istenem vagy, mert legfőbb és minden
szeretetre méltó jóság vagy. Te éretted
szeretem embertársaimat is ugy, mint
önmagamat.

Szán um és bánom minden elkövetett
bűneimet s erősen fogadom, hogy malasz
tod segélyével nemcsak ma, hanem soha
sem bántalak meg bűneimmel szándékosan.

Uram! legyen minden a te dicsősé
gedre.

Uram! legyen mindenben a te szent
akaratod.
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MI S E-I MÁK.

Előkészület.

Szentháromság egy Isten! Atya, Fiu,
és Szentlélek! a te szent nevedben és
a te nagyobb dicsőségedre akarok most
jelen lenni a titokteles miseáldozaton
minden tőlem telhető ajtatossággal és
tisztelettel, szándékomat egyesitvén föl
szentelt szolgádéval ! Add nekem ehhez
isteni segitségedet Amen.

A szenimlse kezdetére.

Hiszem, oh Istenem! hogy a szent
misében ugyanazon végtelen érdemü ál
dozat ujittatik meg vérontás nélkül az
oltáron, melyet Krisztus a kereszten
vérét ontván bemutatott.

Szent neved imádására, a jám borok
megszentelésére és a szegény bűnösök
váltságára mutattatik be ez áldozat. Oh
irgalmasság Atyja! Jézus Krisztus ér
demeire tekintve, légy kegyelmes nekünk
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bűnös gyermekeidnek! tisztitad meg az
én szivemet is minden gonosztól, távoz
tass el malasztod által elmémből minden
hiu világi gondolatot; gyujtsd föl keb
lemet az igaz ájtatosságra és irántad
való szeretetre. Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk! Uram
irgalmazz nekünk!

Az angyali ürüménelcre.

Dicsőség a magassághan Istennek,
és békesség a földön a jó akaratu em
bereknek.

Szentháromság egy Isten! dicsérlek,
áldlak és magasztallak téged; téged
mindenható Atya-Isten, és akit küldtél,
a te szent Fiadat, ki mint az áldozati
Bárány, minket a bűntől és örök kár
hozattól megszabadított ; dicsérünk és
imádunk a Szentlékkel egyetemben. Amen.

Könyürgés.

Ur Isten! minden benned bizónak
erőssége, hallgasd meg kegyelmesen az
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én könyörgésemet, és add meg nekem
malasztod segítségét, hogy parancsaidat
hiven megtartsam és örömest kövessem
a példát, melyet nekünk hagyott a te
egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus
Krisztus. Amen.

A sz. leczke és evangéliom alatt.

Jóságos Atyánk! te Isteni akarato
dat és irgalmasságod utait a szentirás
ban jelentetted ki és nekünk csalhatat
lan tanítót adtál katolikus anyaszerit
egyházadban, mely az igazság oszlopa,
erőssége és egyetlen biztos vezér az
üdvösségre. Vésd mélyen szivembe is
teni igédet, és adj kegyelmet nekem,
hogy mint engedelmes gyermek szent
egyházad anyai szavára szivesen figyel
mezzek, parancsait gyermeki hódolattal
kövessem és az által élő tagjává le
gyek ama testnek, melynek feje Jézus
Krisztus, ki az Atyával és Szentlélekkel
egy Isten mindörökkön örökké. Amen.
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Hiszekegyre.

Hiszek egy Istenben, mindenható stb.

Felajánláera.

Szentséges Atya! örök, mindenható
Ur Isten! a tiszta áldozattal, melyet a
fölszentelt pap neked bemutat, fogadj
el engemet is élő áldozatul. Ime, Uram!
felajánlom magamat neked e~'ész lel
kemmel és alázatosan kérlek. tisztitsd
meg szivemet a bűnnek minden szeny
nyétől, erősítsd meg a jóra akaratomat,
hogya bűn és a bűnre vivő alkalmat
kerüljem, rosz hajlandóságaimat legyőz

zem ; szerénység, engedelmesség és szor
galom által tetszésedet megnyerjem, s
mint istenfélő, jó gyermek, méltó legyek
Jézus áldására. Engedd meg Uram!
hogy az angyalok és szentek magasz
taló énekével egyesithessem én is erőt
len szózatomat, mond ván: Szent, szent,
szent a seregek ura; Istene! teljes az
ég és föld dicsőségeddel! Hozsanna a
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magasságban! Áldott, ki az Ul' nevében
jön! Hozsanna a magasságban.

Úrfelmutatás előtt.

Oh kegyes Atya! hallgasd meg a
buzgó könyörgést, mely anyászentegy
házadért és az egész emberiségért eléd
terjesztetik, és áraszd reánk mennyei
áldásodat Őrizzed örükségedet, a katoli
kus anyaszentegyházadat, és annak lát
ható fejét, a római pápát; tartsd meg
és szenteld meg főpásztorunkat és feje
delmünket, hogy oltalmad alatt neked
nyugodtan és háboritlanul seolgálhas
sunk.

Jutalmazd meg Uram! az én szüleí
met és jótevőimet a velem tett jókért
örök élettel, a mi Urunk Jézus Krisz
tus által. Amen.

Istennek hiv barátai, dicsőült Sz en
tek! kik most vele a mennyben lak
tok, egyesitsétek könyörgésteket az
enyémmel, hogy az ő isteni oltalmának

IIangjl'g!Jcs un: Malma. 2
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és segedelmének mindenkor örvendhes
sünk. Amen.

Úrfelmutatás alatt.

Uram J ézns! erősen hiszem, hogy
ez a t e t e s t e d, melyet irántunk való
szeretetből a keresztfán feláldoztál ;
mély imádással hódolok neked, és kér
lek: légy irgalmas nékem, szegény bűnös

nek és bocsásd meg minden vétkemet.
Uram Jézus l erősen hiszem, hogy

ez a t e v é r e d, melyet bűneim bocsá
natára kiontottál ; tisztítsd meg és szen
teld meg az én lelkemet, hogy neked
éljek, neked haljak, és élve halva tied
legyek. Amen.

Úrfelmuiaiás után.

Gyermeki buzgalommal fordulok
szeatséges szivedhez, oh Jézus! és alá
zatosan kérlek: végy oltalmadba, mint
egyetlen közbenjáróm és segítőm j része-
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síts engem keserves kínszenvedésed és
halálod érdemében; a te kiontott, szent
véred legyen bűneim bocsánatára, tegyen
eleget érdemlett büntetései mért, mossa
le bűnöm szennyét, pótolja ki mulasztá
saimat ; vigasztalja a szomoruakat, té
rítse illeg a bűnösöket, gyógyítsa meg
a betegeket és szenvedőket, enyhítse és
erősítse meg a haldoklókat, szabadítsa
ki a tisztító helyen szenvedő lelkeket.

Adj mindezeknek békességet és örök
világosságot választottaid könyörgése ál
tal Jézus Krisztusban, kinek nevében
és tanítása szerint könyörögni merek,
mondván: Miatyánk! ki vagy mennyek
ben, szenteltessék stb.

Aldoz áskor,

Isten báránya, ki elveszed a világ
bűneit; irgalmazz nekem!

Imádandó isteni kegyelem-áldozat,
üdvözits engem!

Oh Jézus, isteni közbenjáróm, nyerj
2*
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nekem kegyelmet Atyádnál és add meg
békességedet!

Oh Jézus, én Uram és én Istenem,
tiszta lelkek szeretője! engedj szent
asztalod áldásában legalább lelkiképen
részesülnöm. Imádlak téged, eléd ter
jesztem minden szükségemet; add, hogy
megnyerhessem mindazon malasztot, me
lyet azok nyernek, kik téged tiszta
szívvel és buzgó szeretettel magukhoz
vesznek.

Uram Jézus, a te szent tested és
véred őrisze meg lelkemet az örök
életre! Amen.

Szenimise végén.

ÜdvőzÍtő Jézusom! e szentség ereje
által neveld hitemet, erősítsd reménye
met és töltsd be szívemet kegyelmeddel,
hogy általad megigazulva, mint a meny
nyei Atyának kedves gyermeke, távoz
zam a templomból, egyedül téged óhajt
salak és egyedűl neked éljek.
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Áldj meg engem, Uram! áldd meg
szüleimet, tanitómat és jótevőimet; áldd
meg minden gyermekedet testi és lelki
áldásokkal; ezért kérlek téged Szent
háromság egy Isten, Atya, Fiu és Szent
lélek. Amen.

Miatyánk! ki vagy mennyekben stb.
A megholt hiveknek lelkei Isten

irgalmasságából békességben nyugodja
nak. Amen.

Imádság,
amit a pap kismise után mond.

H á r o ID: "Üdvözlégy Mária "
A z II t á n: Mennyországnak királynéja,
- irgalmasságnak szent anyja; - élet,
édesség, reménység, - üdvözlégy szép
Szűz-Mária! - Évának árva fiai, 
számkivetett maradéki; - siralminak
örökösi, - sok nyavalyának hajléki. 
E sindomnak völgyében, - kik nya
valygunk nagy inségben; - hozzád
sohajtunk mennyéghe, - hol vagy örök
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dicsőségben. - Azért, szószólónk ! sze
medet, - fordítsd hozzánk kegyelme
det; - és a te bűnös népedet, - oltal
mazzad híveidet. - Óh édes szűz, irgal
manat, - mutasd meg' kegyes voltodat;
- holtunk után szerit fiadat, - mu
tasd meg boldogságodat.

Imádkozzál érettünk Istennek szent
Anyja,

Hogy méltók lehessünk Krisztus
ígéretire !

Könyörögjünk! Ur Isten, Illi mene
dékünk és erősségünk, hallgasd meg
anyaszentegyházad buzgó' könyörgését
és engedd, hogyaBoldogságos és szep
lőtelen szűz Xl áriának, Isten Anyjának,
szent Józsefnek, Szent Péter és Pál
apostoloknak, minden szeriteknek köz
benjárására amit jelen szükségeinkbeu
alázatosan kérünk, azt valósággal el is
nyerjük. A mi Urunk Jézus Kriszt us
által. Amen.

Szent .Jlihály Arkangyal! Védelmezz
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minket harczainkban ; a sátán gonosz
sága és incselkedése ellen légy oltal
munk. Parancsoljon neki az Isten, esc
dezve könyörgünk. És te, égi seregek
fejedelme, a sátánt és más gonosz szel
lemeket, kik a lelkek veszedelmére tör
llek e világon, Isten erejével taszítsd a

'kárhozat helyére. Amen.

Mindennapi jószándék.

Oh szeretetteljes Jézusom! minden
gondolatomat, szavamat és cselekedete
met fölajánlolll neked ma és minden
koron; tökéletesítsd azokat érdemeid
által és azon szent szándék által, mely
lyel te e földön mindent cselekedtél.
Legyen minden, amint Isten akarja.
Amen.

Imádság a tisztaság ajándékáért.
Istennek szent Anyja! tisztaságos

szűz Mária! oh bál' állapotom és tehet
ségem szerint követ hetuélek tt'g'l'c1 a lelki
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és testi tisztaságban; de mivel ezt Isten
malasztja nélkül nem tehetem; azért
hozzád fordulok, szeplőtelen Szűz anya,
és alázatosan kérlek, nyerj nekem isteni
sz. Fiadtól kegyelmet, hogy soha tisz
tátalan gondolatoknak, kívánságoknak,
szavaknak és cselekedeteknek helyet ne
adjak, hanem gyermeki ártatlanságomat,
szeplőteleniii megőrizzem, hogy kimnlá
SOlIl után az isteni Bárány menyekzöjére
és te hozzád oh Mária! fölvétetni méltó
legyek a választottak szent társaságába,
hová semmi tisztátalan be nem mehet.
Segits meg erre Jézus Krisztus kegyelme
által, ki boldognak mondá a tiszta szi
vüeket, mert ők meglátják az Istent.
Amen.

Oh Istenem, tiszta lelkek szeretője!
gyújtsd fel az én szivemet Szeritlelked
tüzével, hogy az isteni szeretet lángjá
tól gerjedezve, mint az angyaltiszta inn
sz. Alajos, én is legyőzvén minden tisz
taság ellen való kisértetet, neked tiszta



- 25 -

testtel és ártatlan szivvel szelgáljak és
megnyerjem tetszésedet, a mi Urunk
Jézus Krisztus által. Amen.

Hajnali, déli és esti harangozáskor .
Az Ur angyala köszönté a Boldog

ságos Szüz Máriát, és m éhében fogadá
Szentlélektől szent fiát. Üdv()z[/gy JJá
ria stb.

Ime az Ur szolgáló leánya; legyen
nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy stb.

És az ige testté lőn, és miköztünk
lakozék. Üdvözlégy stb.

V. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja!
F. Hogy méltók lehessünk Krisztu« igéretire.

Kérünk Uram! öntsd lelkünkbe szent
malasztodat, hogy akik az angyali ize
net által szent Fiadnak, Krisztus Jézus
nak megtestesülését megismertük, az ő

kínszenvedése és keresztje által a fel
támadás 'dicsőségébe vitessünk. Ugyan
azon mi Urunk Jézus Krisztus által.
Amen.
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Asztal elött.
Mindenek szemei tebenned biznak.

Ur Isten; és te adsz nekik eledelt alkal
matos időben, fölnyitod kezeidet és betöl
tesz rninden élőket áldásoddal.

Dicsőség az Atyának és Fiunak és
Szentléleknek, miképen kezdetben vala,
most és mindörökön örökké. Amen.

Édes mennyei Atyám! áldd meg
eledeliinket és italunkat, malyeket a te
nagy jóvoltodból magunkhoz veszünk!
A Illi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Asztal után.
Adjunk hálát az Urnak, mert ő jó

és irgalmassága örökké tart. - Dicső
ség az Atyának és Fiunak és Szentlé
leknek stb.

Édes mennyei Atyám, hálát adunk ne
ked, hogy bennünket kegyelmedben atyai
szivvel részesitettél. és jótéteményeidet
velünk közölni soha sem sziinöl meg. A
ini Urunk Jézus Krisztus által. Amen.



- 27 -

ESTELI IMÁDSÁG.

Maradj velünk Uram: mert beeste
letlik és a nap már lehanyatlott.

Szentháromság egy Isten, gyermeki
hódolattal emelem föl hozzád e nap vé
gén szivemet, és hálát adok r.eked mind
azon jókért. amiket ma kegyes atyai
kezeidből vettem. Hálát adok neked a
Szentlélek minden sugallásáért , mind
azon jó intésekért és tanításokért. ami
ket ma szüleim és tanitóim a te ne
vedben adtak, mindazon gondviselésért.
melylyel engem könnyelmű és tapaszta
latlan gyermeket, a testi és lelki veszély
től megoltalmaztál ; hálát adok neked
szent Angyalom őrködéséért, kinek pa
rancsoltad, hogy minden utamon őrizzen,
hálát adok neked különösen, hogy élet
ben és egészségben megtartottál ; hálát
adok neked még a szomoruságért és
csapásokért is, melyeket irántam va ló
szerétetból rám bocsátottál.
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Mennyei Atyám! oh bár mindezen
és egyéb számtalan jótéteményedet üd
vösségemre forditattam volna! Te oly
végtelen jó és kegyes vagy; és az én
szivem oly kemény, oly szeretetlen, hogy
mind e kimondhatatlan sok kegyelmet
és jótéteményt eléggé nem becsültem s
azokban mindennap részesül vén. a helyett,
hogy a szeretetben növekedtem volna,
parancsaidat könnyelműen megszegtem.

Itt vizsgáld meg lelkiismeretedei. elgondol
ván, a nap minden órájúban init cselekedtél,
mit mulasztottál el? azután töredelmes szivvel
mondd :

Atyám! oh égi atyám! lelkiismere
tem vádol, hogy sokszor és sokat vé
tettem előtted és nem vagyok mélió,
hogy Fiadnak hivattassam. De te nem
akarod a bűnös halálát, hanem, hogy
megtérjen és éljen.

Jóságos Isten! minden elkövetett
bűnömet szánom és bánom szivem mé
Iyéböl és irántad való szeretet bt'jl. Bo-
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csáss meg nekem sz. Fiad, Jézus
Krisztusért, bocsáss meg nekem. Erősen

fogadván jobbulásomat, visszatérek hoz
zád, gyámolíts engem erőtlent, malasz
toddal, áldd meg jószándékomat, hogya
vétekről lemondván, egyedül neked éljek.
Ezen föltétellel megyek most nyugalomra;
légy velem az éjen át, éi! őrizzen meg
angyalod minden testi és lelki veszede
lemtől. Atyám! a te kezeidbe ajánlom
az én lelkemet.

Áldd meg szüleimet, tanítóimat és
jótevőimet; könyörülj a betegeken és
szenvedőkön, a haldoklóken és mind
azokon, kik testi vagy lelki veszélyben
forognak, különösen pedig a tisztitó
helyen szenvedő lelkeken.

Adj mindnyájoknak nyugodalmat és
enyhűlést, vigasztalást és veled boldog
egyesülést.

Boldogságos szűz Mária! és Isten
nek minden Szentei; könyörögjetek éret
tem az Istennél, ki tartson meg minket
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vigyázásunkben. őrizzen meg alvásunk
ban, hogy a Krisztussal vigyázzunk és
békeségben nyugodjunk.

Áldjon és szenteljen Illeg engem
mindnyájunkkal együtt a mindenható és
irgalmas Atya t Fiu t és Szentlélek
t Isten. Amen.

Mi Atyánk stb. Üdvözlégy stb. Hiszekeg!J stb.

GYÓNÁSI ÁJTATOSSÁG.

A Szentlélek segélyül hívása.

Mindenütt jelenlevő Isten! ki egész
valómat teljesen ismered, és ki szivern
legtitkosabb mozdulatát és szándékát is
látod: hozzád emelem föl lelkemet, és
mély alázatossággal kérlek, adj nekem
Szentlelket, mert, szorosan és keményen
kell most megvizsgálnom magamat, és
romlott szivem éi; életem állapotját, hogy
igazán megismerjem, mily hálátlan, rosz
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és engedetlen gyermeked voltam, oh én
jóságos Atyám! De mivel tele vagyok ön
szeretettel és könnyelmüséggel, azért oh
Szentlélek Isten! világosítsd föl lelkem
sötétségét, hogy bűneimet és mulasztá
saimát igazán megismerjem; inditsil föl
szivemet, hogy a megismert vétkeket
töredelmesen megbánjam, megutáljam és
megvalljam, és valahára igazán megjob
buljak, hogy a bűnbánat szentségének
kegyelmére méltó lehessek. Amen.

A lelkiismeret meguizsgáldsa.

Gyónásod csak akkor jó, ha lehetőleg
mindeu bűnödet elszámlálod, azért erre előre
készülj el. Magadba vonulva gondold meg
először, hogyan végezted a mult gyónásodat.
s azzal meg lehetsz-e elégedve? ...

Meg vizsgáltad-e lelkiismeretedet, megbánlad-e
bűneidet, elszámláltad-e mind s tudva szándékosan
nem hagytad-e el epyiket-l77ásikat? .. Elvégetied-e
a penitencziát s eleget tettét-e ezoxnek, akiket va
pyonukban vagy becsületökben megkérositottél? Múlt
8lónásodkor áldozás elött nem vétkeztél-e? . . Buz-



82

gán és tiszta selvvet áldoztál-e? . . Utolsó gyóná
sod óta iparkodtál-e jobb lenni?

Azután vedd sorba az Isten tíz és az
anyaszentegyház öt paranc-át, a bűnök külön
félt nemeit s ezek szerint könnyen eszedbe
juthat mivel, hogyan s hányszor vétkeztél.
Például: Vétkezik

aki lsten iránt bizalmatlan . . . aki lsten
etten zúgolódik és sorsával elégedetlen . . • aki
hitében kételkedik . . . hite ellen beszél . . . aki
babonáskodik . . . aki a hittant jól megtanúIni nem
iparkodik . . . aki hitét szégyenli;

aki lsten nevét tiszteletlenül emlegeti . . . aki
káromkodik ... srűkségtelenűt, vagy hamisan vagy
rosz dologra esküszik . . . aki átkozódik . . . aki
valami jó fogadását nem tartja meg;

aki vasárnap és ünnepeken az isteni szolgá
latot, predikácziót elmulasztja . . . aki valami mun
kát végez . . . aki illetlen matetségben részt
vesz . . . aki a templomban szórakozott, ott be
szélget, nevetgél és másokat is botránkoztat;

aki szűteit, egyházi és világi elöljáróit nem
szerett . . . aki öket kiosúfot]«, megveti, rájok
haragszik s nekik roszst tesz vagy rostet ki
ván ... aki nekik nem engedelmeskedik ... aki
irénto« goromba;

aki verekedik . . . czivakodik . . . másokat
megvérez vagy megöl . . . aki II maga egészségét
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könyelmüen veszélynek teszi ki .. aki mások
lelkét rosz beszédekkel és rosz példával botrány
koztstjs ;

aki tisztátalan, szemérmetlen beszédeket . . .
dalokat . . . tréfákat mond ... aki erkölcstelen
iratokat olvas . . . aki szemérmetlen képeket néze
get . . . aki magát vagy másokat szemérmetlenül
nézegeti . . . [ogdoss« . . . aki tisztaság el/en
másokkal vétkezik . . . aki ilyen tisztátalan dolgok
ról selvesen gondolkodik . . . aki ilyenekben gyö
nyörködik . . . aki ilyeneket kivén ;

aki lop ..• aki csal . . . aki a talált jószá
got vissza nem adja ... aki az okozati kárt meg
nem tériti . . . aki mások vagyonát rongálja . . .
aki más vagyonát megkivánja ,.

aki hazudik . . . aki másokra roszat mond . . .
aki mások hibáit hireszteli . . . aki másokat gya
láz . . . aki másokat roszról gyanusit .. aki
másokat ok nélkül roszaknak tsrt ;

aki böjti napokon húseledelt eszik .. aki
böjti napokon mértékletlen az evésben ;

aki legalább egyszer egy évben, és pedig hus
vétkor nem gyónik és nem áldozik, vagy aki meg
teszi de nem jól,.

aki édventi és nagyböjti időben nyilvános mu
Iatságban részt vesz ;

aki magára kevély, elbizakodott és másokat
bne: ... aki fösvény és a vagyont, pénzt tu/si-

3
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gosan szereti vagy kivánja . . . aki mások szeren
oséjét, vagyonát irigyli . . . aki ételben vagy kivált
italban mértékleilen, részeges ... aki indulatos,
haragos . . . aki hosszasabb ideig haragot tart . . .
aki nem bésűt, vagy mások békűlö szavát vissza
utasitja . . . aki a jóra rest;

aki másokat bűnre tanit . . . aki roszra
tanácsot ád . . . aki roszat parancsol . . . aki
mást roszban segit . . . aki mást bűnre inge
reI . . . aki mást bűnre csábít . . . aki mások
blinét dicséri . . . aki mások biinét takargatja;

aki ni); imádságait elhanyagolja . . . aki
ájtatosságait figyelmetlenűl és buzgóság nélkű!
végzi . . . aki állapota szerint való kötelességeit
nem teljesíti (pl. aki rendetlen, tanulásban hanyag,
rosz visetetű sib.) - Ezen bűnök közűl melylket
követted el legtöbbször . . . melyik bűnöd lett
szokásoddá ?

Bánat és erősfogadás.

Oh Istenem, mily sokasága a hibák
nak és véteknek, melyeket elkövettem !
Oh én nyomorult háladatlan gyermek,
ki jótéteményeidet és szeretetedet bűnök

kel viszonoztam, irántad oly szeretetlen,
hidegszivű voltam, lelkem üdvösségéről
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egészen elfeledkeztem, intéseidnek és su
gallataidnak annyira ellenszegültem.

Oh Atyám! nagy, igen nagy az én
vétkem; én nem vagyok rnéltó, hogy
fiadnak neveztessem. De töredelmes sziv
vel szánom és bánom, hogy téged leg
jobb Atyámat, akit mindennél jobban kel
lett volna szerétnem. annyiszor megbán
tottalak. Útálom, gyülölöm minden vét
kemet, és erősen igérem. hogy kegyelmed
segitségével megjobbulok, s ezután en
gedelraes gyermeked leszek.

Oh szeretetteljes Jézusom! aki nem
akarod a bűnös halálát, hanem, hogy
megtérjen és éljen, aki drága sz. vére
det érettem, bűnös gyermekedért is ki
ontottad, s a keresztség után elkövetett
bűneim bocsánatjára a bűnbánat szent
ségét szerezted : könyörülj raj tam; s en
gedd most azzal kezdenem jobbulásomat,
hog-y helyettesed, a fölszentelt pap előtt

minden bűnömet törenelmesen megvallom,
atyai intéseit és dorgálásait szivesen fo-

3*



36

gadom s a bűnbánat méltó gyümölcsen
fogom megteremni.

Boldogságos szűz Mária! és Isten
nek minden Szentei! könyörögjetek éret
tem, 'Szegény bűnös gyermekért, hogy
Istentől kegyelmet nyervén, érezhessern
én is e vigasztaló szavak erejét: ,.,Menj
el békeségben, bűneid meg vannak bo
csátva; de többé ne vétkezzél!"

Ekkor agyónószékben letérdepeloén, vess
keresztet és mondjad a lelkiatyának:

Kérem a lelkiatyát, adjon nekem
szent áldást, hogy minden bűneimet tisz
tán és igazán meggyónhassam.

Gyónom a mindenható Istennek és
neked lelkiatyám, Isten helyett; én
(ekkor) voltam gyónni, s azóta ezekkel
a bünökkel bántottam meg az én jó
Istenemet.

Itt számláld el baneidet, azután mondjad :

'I'eljes saiveuiből SZál10m és bánom
minden bűneimet, hogy azokkal az én
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jó Istenemet megbántottam. Fogadom éle
tem jobbulását, kérek üdvösséges peni
tencziát és feloldozast.

Ezután figyelj a lelkiatya intéseire és a pe
nitencziára, melyet felad; várd be a feloldozási,
és men] csendesen helyedre.

Gyónás után,

Adj hálát, én lelkem az Urnak, é.s
minden, ami benne III van, áldja az O
szentséges nevét, mert Ö kegyes, és ir
galmassága örökké tart.

Dicsőség az Atyának és a Fiunak
és a Szentléleknek, miképen kezdetben
vala, most és mindenkoron és mindörökön
örökké. Amen,

Végtelen jóságu Isten! ki engem bű
nösvoltom nyomoru állapotáról ismét a
megigazulás boldog állapotába. helyeztél
vissza, isteni jóságodnak és örök irgal
madnak köszönhet em egyedül, hogy a
penitencziatartás szentsége által bűneim
től megtisztultam, lelki sebeimböl meg-
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gyógyultam, és neked ismét kedves gyer
meked lettem.

Oh Istenem! mily mennyi édesség,
mily boldogság a bűn terhétől s a lel
kiismeret furda lásai tól megszabad ul va,
kegyelmedben élni! Oh őrizz meg e ve
szedelmes könnyelműségtól, nehogy bű

neim ismét nyomornságba taszitsanak;
adj erőt rendetlen kivánságaim legyőzé
sére, és önts az én szivembe gyermeki
félelmet, hogy mindent látó szemed előtt
soha semmi bűnt el ne kövessek.

Te látod szivemet, és tudod, hogy
jó szándékom van; csak segedelmedet
add nekem, gyenge gyermekednek, és nem
engedem többé felháboritani lelkiismere
tem nyugalmát. Szüleim, tanitóim, testvé
reim s mind, akikkel vagyok, lássák job
bulásomat egész viseletemen, engedelmes
ségemen, tanulási szorgalmamon, aláza
tosságomon , ártatlanságomon , templomi
és egyéb ajtatosságomon. - Ez az én
erős fogadásom , melyet ezennel megújitok.
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Te jóságos Atya bizonynyal tetszést
találsz ebben és segíteni fogsz kegyel
meddel. Erős bizodalommal reménylem
ezt egyszülött fiad, a mi Urunk Jézus
Krisztus érdeme által, ki teveled és a
Szeritlélekkel egyetemben él és uralko
dik mindörökön örökké. Amen.

Istennek szent anyja, Boldogságos
szűz Mária! és Istennek minden Szen
tei! buzgó könyörgéstek nyerje meg
nekem a jóban való állandóság malaszt
ját. Amen.

ÁLDOZÁSI ÁJTATOSSÁG.

Uram Jézus Krisztus! örökké lma
dandó Istenember ! a gyermekek szere
tetteljes barátja! mély alázatossággal
járulok szent asztalodhoz. bogy az an
gyali vendégségben részesüljek, melyre
oly szeretettel hívsz mindnyájunkat.

Oh mily boldog vagyok, hogy ma
gam hoz vehetem a te szent testedet,
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melyet értünk, elveszett bűnösökért, a
keresztfán feláldozt ál, és drága sz. vé
redet, melyet bűneink bocsánatára kion
tottál. Oh mily nagy kegyelem, hogy
magamhoz vehetem szenvedésed emlékét,
szeretetednek e legszebb jeiét s a jö
vendő dicsőség zálogát.

Isteni Megváltóm ! világosits föl en
gem a te Szentlelked kegyelemfényével,
hogy benned higyek, reméljek és teljes
szi vernbő I szeresselek.

Hit.
Elrejtett Isten és Üdvözitő! ki né

hány percz mulva hozzám jösz, hiszek
tebenned, és imádlak téged a szent
ostyában. mint Uramat és Istenemet.
Hiszem, hogy te vagy az Isten Fia, te
vagy az élő kenyér, mely a mennyből
alászálott. Hiszem, hogy az Oltáriszent
ségben mint Istenember valósággal jelen
vagy. Hiszem, hogy hozzámjöveteled
czélja, engem Ir alasztoddal gazdagi ta ni,
velem szent szeretetben egészen egyesülni.
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Mindezt erősen hiszem, mert oh
örök igazság! te magad mondottad, a
te igéd pedig igazság és élet.

Remény.

Én Istenem és Megváltóm ! egyedül
tőled remélhetem mindazt, ami engem
jóvá tehet és üd vözit, mert te a leg
bölc-ebb jóság vagy. 'I'e magad mon
dottad ünnepélyesen: hogy a te tested
igazán étel, és véred igazán ital; aki
eszi a testedet, és issza a véredet ben
ned marad, és te őbenne, élni fog teé
retted, és feltámasztod őt az utolsó na
pon, és neki örök életet adsz. Mind
ezt erősen és teljes bizalommal remény
lem, mert, oh végtelen hűséges Isten!
magad Igérted meg, és mert az örök
élet igéi nálad vannak.

Szeretet.

Kegyes Üclvözit,j! lelkemnek egyet
len igaz szeretője, mit tehettél még
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többet, hogy téged viszontszeressünk ?
Végtelen szeretetednek nem volt elég
érettünk meghalni, te az Oltáriszentsé
get alapitettad. hogy magadat adhasd
nekem, és szived egy szegény, méltat
lan gyermek szivével egyesüljön.

Oh megfoaha tatlan szeretet! az Is
ten önmagát akarja nekem ajándékozni.
- Oh végtelen szeretet! Isten akarja
magát nekem adni táplálékul Szeretlek
téged, Istenem! mindeneknél jobban,
mert örök szeretet és jóság vagy, mert
te előbb szerettél engem és magadat
üdvösségemért halálra adtad.

Szeretlek tégedet mindeneknél job
ban mert minden szeretetre méltó leg
főbb jóság vagy, te éretted szeretem
minden embertársaimat is, mint önma
gamat.

Oh Jézusom! tars meg állandóan
ebben a hitben, reményben és szere
tetben.
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Bánat.

Oh én Megváltórn ! te a megteste
sült szeretet vagy, és én hálátlan gyer
mek, téged nem szerettelek, hanem köny
nyelműségem és vétkeim által oly sokszor
megbántottalak. Szán om és bánom, utá
lom és gyülölöm minden vétkemet teljes
szivemből és erősei! fogadom, hogy többé
készakarva semmi bűnnel meg nem bán
talak. Látod erős szándékomat, de is
mered egyszersmind gyöngeségemet, köny
nyelmű feledékenységemet. Oh Istenem és
oltalmam! tanits meg engem vigyázni és
imádkozni, hogy kísértetbe ne essem,
Uram! javulni akarok: adj akaratomnak
teljesedést, és erősits meg föltételem ben.

Ohajtás.

Üdvözitő Jézus Krisztus! JOJ az én
szivembe, tisztitsd meg és ékesítsd föl
azt kedves hajlékoddá, és lakjál bennem.
Ha téged birlak tökéletesen boldog va-
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gyok. Jűj tehát ah én sziveuibe, 6; tel
jesitsd be epedő kivánságát.

Oh Istenem! mit adjak neked viszont
mindazon kegyelemért, ruelyekkel engem
megajándékoztál ? Csak egyetlen adomá
nyom van, csekély ugyan, de még is leg
többet ér mind a között, mi szegénysé
gemtől telik; és épen ez adományt ki
ván tad te is midőn mondád: F i am!
add nekem szivedet.

Mily szerencse. rnily öröm rám nézve,
hogy én, szegény gyermek, az én Uram
nak Istenemnek ajándékot adhatott! Vedd
tehát szi vemet és mindenemet, és add
helyette önmagadat.

Boldogságos szűz Mária! szent An
gyalok! és Istennek minden Szentei! kik
az én Jézusomat szinről szinre látjátok,
imádjátok és dicséritek : könyörögjetek
érettem, hogy öt az Oltáriszentségben
hit által én is láthassam, alázatossággal
imádhassam. és szeretettel dicsérhessem.
Amen.
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ltJidőn áldozásra csengetnek, járulj az
oltárhoz, és mondd el a k ö z g y ón á s t:

Gyónom a mindenható Istennek, a
mindenkoron szeplőtelen szűz Máriának,
sz. Mihály arkangyalnak, keresztelő sz.
J ánoshak, sz. Péter és sz. Pál aposto
loknak és Isten minden Szentjeinek, hogy
felette vétkeztem gonosz gondolataimmal
szavammal, szándékommal és cselekede
teimmel ... Én vétkem! én vétkem, én
igen nagy vétkem! Kérem azért a min
denkoron szeplőtlen szűz Máriát, sz Mi
hály arkangyalt, keresztelő sz. Jánost,
sz. Péter és sz. Pál apostolokat és Is
tennek minden Szenteit, hogy imádják
a mi Urunkat Istenünket érettem. Amen.

Midőn a pap áldozáskor kifordul, mondjad:

Ime az Isten báránya, ki elveszi
a világ bűneit.

TTram! nem vagyok méltó, hogy be
jőjj hajlékomba; hanem csak egy szóval
mondjad és meggyógyul az én lelkem.
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Magadhoz vevén az Ur testét, mondjad:

Az Ur Jézus Krisztus szent teste
őrizze meg lelkemet az örök életre.

Áldozás után.

Krisztus lelke! szentelj meg engem,
Krisztus teste! üdvözits engem. Krisz
tus vére! gyógyíts meg engem. Krisz
tus oldalából kifolyt viz! tisztits meg
engem. Krisztus kinszenvedése ! erősíts

meg engem. Oh kegyes Jézus! hallgass
meg engem. A te sebeidbe rejts el en
gem. Ne engedj magadtól elszakasztatni
engem. A gonosz ellenségtől oltalmazz
engem. Halálom óráján hivj magadhoz
engem, hogy szenteiddel és választottaid
dal örökké dicsérhesselek téged. Amen.

Oh Istenem és mindenem! oh Jézusom!
lelkem egyetlen szerelme! te bennem
vagy, és én tebenned. Az én szivem
oltárod és lakásod lett. Dicsérjen, áld
jon és magasztaljon téged velem együtt
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minden teremtmény nlindörökön örökké.
Amen.

Te most nekem ajándékoztad maga
dat; én is egészen tied akarok lenni,
egészen tulajdonod, egy sziv és egy
akarat veled. Oh szivem Istene! légy
velem, hogy soha többé el ne veszitse
lek ! hogy hozzád hiv maradjak mind
halálig, hogy malasztod segitségével
nyomdokaidat és szent példádat kö
vessem.

Hogy is kételkedbetném segitséged
ról és kéréseim meghalJgattatásáról,
melyeket Atyádboz és Atyámboz a te
nevedben bizodalommal eléterjesztek,
miután te biztositottál, bizonynyal mond
ván, hogy mit az Atyától kérünk a te
nevedben, ő megadja nekünk.

Mennyei Atyánk! egyszersmind
Urunk Jézus Krisztusnak Atyja! add,
hogy mindig jámbor gyermeked legyek;
őrizd meg ártatlanságomat, erdsits meg
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a kisértetek ellen, s forogjon előttem

mindenkoron isteni jelenléted gondolata.

Jutalmazd meg örök élettel sztilőimet,
tanitóimat, jótevőimet, rokonaimat mind
azon jókért, amiket velem tettek.

Oltalmazd minden veszélytől orszá
gunkat, áldd meg fejedelműnket, kormá
nyozd egyházi és világi elöljáróinkat.
térit.sd meg a bűnösöket, vidd jó utra
a tévelygőket, vigasztald a szenvedőket,
gyógyitsd meg a betegeket, bátorítsd a
haldoklókat, könyörülj a tisztító helyen
szenvedő lelkeken, adj örök nyugodal
mat nekik, és világcs-ágod boldogitsa
őket békeségedben. Amen.
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LITÁNIÁK.

JÉzus SZENTSÉGES NEVÉ~ÖL.

Uram, irgalmazz nekünk.
Krieztus, kegyelmezz nekünk.

Krisztus, hallgass minket.
Krieztus, hJ,l[qass meg minket.

Mennybéli Atya lsten! Irgalmazz minekilnk,
Megváltó Fiu Isten! I
Szentlélek Ul' Isten! I
Szentháromság egy Isten!
Jézus, élő Istennek Fia! ~
J ézus, Istennek örök igéj e, 1'2
Jézus, minden tökéletességnek szekrénye, ~
Jézus, Dávidnak kulcsa, ~.
J ézus, örök világosságnak fényessége, ~
Jézus, minden nemzetnek kivánsága, ~.
Jézus, életnek kútfeje, ~
Jézus, szegletbeli kőszikla, §'
J ézus, életnek zöld fája, f'"
Jézus, békeségnek fejedelme,
J ézus, betegek orvossága,
J ézus, elesettek gyámola,

][((lIgjeg!le~ Lelki Manna,
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Jézus, tévelyedettek útja,
Jézus, isteni dicsőségnek fényessége,
J ézus, erősségnek tornya,
.Jézus, világ csodája,
J ézus, minden örö umek kútfeje,
Jézus, békeségnek és tisztaságnak sze-

retője,

Jézus, szerelmünk czélja,
Jézus, életnek gyümölcse,
Jézus, minden jóságos cselekedetnek tü-

köre, ~
Jézus, alázatos engedelmességnek mestere, ~
Jézus, nagy türésnek és szenvedésnek >:l

példája, ~
Jézus, lelkünk buzgó szeretője,
Jézus, nyavalyánk vigasztalója,
Jézus, szegények kegyelmes atyja,
Jézus, nyomorúltak kincses ládája,
Jézus, keseredettek öröme,
Jézus, juhaidnak jó pásztora,
J ézus, tengeren evezők csillaga,
Jézus, zarándokságunk kalauza,
J ézus, setétben járók világossága,
J ézus, gyámoltalanok oltalma,
J ézus, tudatlanok bölcsesége,
J ézus, benned bizók gyámola,
Jézus, neked könyörgök meghallgatója,
Jézus, betegek orvosa,
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J ézus, árvák, özvegyek táplálója, l,

Jézus, uraknak ura, királyoknak királya, ~
Jézus, angyalok öröme, ,~
J ézus, pátriárkák királya, ,~
.T ézus, próféták tanitója, ~
.Tézus, apostolok bölcsesége, «
Jézus, evangelisták doktora, ~

~.
Jézus, mártyrok erőssége, ' ""
Jézus, koufeszszorok világossága, , §=
J ézus, szűzek vőlegénye, l' ?>'
Jézus, minden Szentek koronája,

lsten! irgalmazz nekünk.
Uram! kegyelmezz nekűnk,

Isten! irgalmazz nekünk.
Uram! hallgass meg minkei.

Minden gonosztól. Ments meg minket Jézus!
Minden bűntől,

Mínden veszedelemtől,
A te haragodtól,
Az ördögnek incselkedéseitől.
Döghaláltól, éhségtől és hadaktól,
A te parancsolatodnak megszegésétől,
Míudennemü gonosztól,
Megtestesülésed ál tal,
Világra jöveteled által,
Születésed által,
Körülmetéltetésed által,
Sok fáradságod és éhezésed által,

4*
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A te fájdalmaid által, Ment» meg minlc. Jézus!
Ostoroztatásod által, Ments meg minket Jézus!
Szent halálod által, Ments meg minket Jézus!
Feltámadásod által, Ment« meg minket Jézus!
Mennybemeneteled által, Ments meg mink. Jéz,
Szerelmes Anyádnak, és minden szenteknek

esedezése által, Ments meg minket Jézus!
Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit.

Jézu«, kegyelmezz nekünk.
Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit.

Jézus, hallqas« meg minket,
Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit.

Jézus, irgalmazz nekünk.
Krisztus, hallgass minket.

Krisztus, hallgass meg minket.
Uram, irgalmazz nekünk.

Krisztus. kegyelmezz nekünk.
Uram, irgalmazz nekünk.

Miatyánk .~tb. Üdvözlég!! stb.
V. Legyen áldott az Ur neve.
F. jl-fost és mindörökké.

K ö n y ö r ö gj ü n k. Örök minden
ható Ur Isten! igazgasd cselekedeteinket
tetszésed szerint, hogy méltók legyünk
szent Fiad nevében jócselekedetekkel bő
velkedni.
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Szent nevedet, Uram! add félnünk
és szerétnünk mindörökké: mert azokat
soha sem hagyod el, kiket szeretetben
megerősitesz.

Ur Isten! ki sz. Fiadnak, a mi
Urunk J ézus Krisztusnak dicsőséges sz.
nevét hiveid szivében szerelmessé és gyö
nyörüségessé, a gonos-z lelkeknek pedig
iszonyuvá és rettenetessé tetted: engedd
kegyelmesen, hogy akik Jézus sz. nevét
ajtatcsan tisztelik e földön, vigasztalá
saidnak édességét megizlelvén ez életben,
kimulásuk után a véghetetlen boldogság
örömeire jussanak. Ugyanazon mi Urunk
Jézus Krisztus által. Amen.

LITÁNIA l\lINDEN SZENTEKRŐL.

Uram, irgalmazz nekünk.
Krisztus, kegyelmezz nekünk.

Krisztus, hallgass minket.
Krisztu ,q, hallgass meg ininket.
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l\Iennybéli Atya Isten! Irqalmaz» minekiink,
Megváltó Fiu Isten! Irgalmazz minekünk.
Szentlélek Ur Isten! lrqalmarz minekűnk,
Szentháromság egy Isten! Irgalmazz minekiinlc.
Szentséges Szűz Mária! J(önyöl'ögj éreitűnlc.
Istennek szerit Anyja! I

Szűzeknek szent Szűze! ! Könyörögj
Szent Mihály Arkangyal,
Szent Gábriel Arkangyal,
Szent Rafael Arkangyal,
Mindnyájan szerit angyalok és Arkangyalok,

Könyöl'ögjetel,' érettlink.
Mindnyájan dicsőűlt Szentek lelkei, Könyö-

1'ögjetek éretiiink,
Keresztelő szent János, Kiinyöl'ögj éretiiink,
Szent Józ-ef, Könyörögj érettűnk.

Mindnyájan szent Pátriárkák és Próféták,
Kiinyöl'ögjetek érettűnk:

Szent Péter Apostol,
Szent Pál Apostol,
Szent András Apostol,
Szent .Jakab Apostol,
Szent János Apostol,
Szent 'I'amás Apostol,
Szent Fülöp Apostol,
Szent Bertalan Apostol,
Szent l\Iáté Apostol,
Szerit Simon Apostol,



Könyörögj

érettünk.

Könyörögj

érettünk.
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Szent Tádé Apostol,
Szent Má.tyás Apostol,
Szent Barnabás Apostol,
Szent Lukács Evangelista, I
Szent Márk Evangelista,
Minrlnyájan szent Apostolok és Evangelisták,

Könyörögjetek érettünk.
Mindnyájan Krisztusnak szent tanitványai,

Könyörögjetek érettünk.
Mindnyájan apró szentek, Könyörögjetek ére(
Szent Istvan Mártyr. I
Szent Lörincz Mártyr, : Könyörögj érettünk.
Szent Vincze Mái-tyr, i
Szent Fábián és Sebestyén Mártyrok, Kö

nyörögjetek érettünk,
Szent .János és szent Pál Mártyrok, Könyö

1'ögjetek érettünk.
Szent Kozma és Demjén Mártyrok, Könyö

rögjetek érettünk,
Szent Gyárfás és Protáz Mártyrok, Könyö

1'ögje-ek érettünk.
Mindnyájan szent Mártyrok, Kön!/örögjetek

érettilnk,
Szent Szilveszter Pápa,
Szent Gerg... ly Pápa,
Szerit Ambrus Püspök,
Szent Agoston Püspök,
Szent Jeromos Doktor,



Könyörögj

érettünk.

Könyörögj

érettünk.
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Szent Márton Püspök,
Szent Miklós Püspök,
Szent István Király,
Szűz sz. Imre herezeg.
Szent László Király,
Mindnyájan szent Püspökök és Konfeszszo-

rok, Könyörögjetek érettünk.
Mindnyájan szent Doktorok, Könyörögjetek ét.
Szent Benedek Apátnr,
Szent Antal Apátur,
Szent Bernát Apátur,
Szent Domonkos Konfeszszor,
Szent Ferencz Konfeszszor,
Mindnyájan szent Papok és Leviták, Könyö-

rögjetek érettűnk.

Mindnyájan szent Barátok és Remeték, Kő-
nyötögjetek érettünk.

Szent Mária Magdolna, Könyörögj érettiink.
Szent Erzsébet asszony,
Szent Margit l\Jártyl', .~
Szent 4-gota Mártyr, I~
Szent Agnes Mártyr. l :;:
Szent Cziczelle Mártyr, ;~:.
Szent Katalin Mártyr, i~
Szent Neszte Mártyr, I~
Szent Lucza Mártyr, I •
Miudnyájan Szent szüzek és özvegyek, Kö-

nyörögjetek érettünk.
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Istennek minden Szentei, KönyöröpJetek érett.
Isten, irgalmazz nekünk.

Uram) kegyelmezz nekünk.
Isten, irgalmazz nekünk.

Uram) hallgass meg minket,
Minden gonosztól, Ments meg Uram ininket.
Minden bűntől,
A te haragodtól,
Hirtelen és véletlen halál tól,
Az ördögnek csalárdságától, . ti:::
Döghaláltól, éhségtől és hadaktól, .~
Haragtól, gyülölségtől és minden go- cr.

nosz akarattál,
Fajtalan lélektől,
Mennykőtől <ls pgi háborútól,
Az örök haláltól,
A te csodálatos megtestesűlesed által,
A te eljöveteled által, ~.
A te születésed által, i'":"

'"A te keresztséged és szent böjtölésed r-
által, .

A te kereszted és kínszenvedésed által,!
A te halálod és temetésed ál tal,
Szentséges feltámadásod által, Ments meg

Umm minlcet.
Csodálatos mennybemeneteled által, Ments

meg Uram minket,
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A vigasztaló Szentlélek eljövetele által,
Ments meg Uram minket.

Az itélet napján, Ments mpg Uram minket.
Mi bűnösök, Kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy nekünk irgalmazz,
Hogy bűneinket megbocsássad,
Hogy minket az igaz penitencziatartásra

vezérelj,
Hogy a te anyaszentegyházarlat őrizzed

és oltalmazzad, ~
"'"Hogy a római Pápát és az egyházi ren- §'

deket tökéletes életben megtartsad, ......
Hogy az anyaszentegyház ellenségeit meg- ~

alázzad, '"s-
Hogy a keresztény királyoknak és feje-

:;:..o
delmeknek békéséget és egyességet \::>

engedj, <S=
\::>

Hogy az egész kereszténységet békeség- ~
ben és egyességben megtartsad, ~

Hogy minmagunkat szent szolgálatodban <8
megerősíts és megtarts. ~

Hogy elménket a mennyei kivánságokra ;;.
felinditsad, ~

:"'-
Hogy minden velünk jótevőknek örökké-

való javaidat adjad,
Hogy magunk, felebarátunk atyánkfiai és

velünk jótevők lelkeit az örök kár- "
hozattól megmentsed,
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Hogy a földnek bő gyümölcsét adjad és meg
tartsad, Kérünk téged, hallg. meg minket.

Hogy a megholt hiveknek örök nyugodalmat
engedj, Kérünk téged, hallg. meg minkei,

Hogy minket meghallgass, Kérünk téged, hall
gaHs meg minkei.

Isten Fia, Kérünk téqed, hallgass meg minket.
lsten Báránya! ki elveszed a világ bűneit.

Kegyelmezz minekűnlc.

Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit.
Hallgass meg minket.

Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit.
Irgalmazz minekünk.

Krisztus, hallgass minket.
Krieztus, hallgass meg minkei.

Uram, irgalmazz nekünk.
Krtsztue, kegyelmezz nekünk.

Uram, irgalmazz nekünk.

Miatyánl,; stb. Üdvözlégy stb.
V. Uram hallgasd meg könyörgésünket.
F. i$ a mi kiáltásunk jusson elődbe.

Könyörögjünk. Ur Isten! kinek
tulajdona mindenkor az irgalmazás és
megengedés. fogadd kegyelmesen könyör
gésünket, hogy minket és minden szel-
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gáidat, kiket a bűnök lánczai kötözve
tartanak, a te kegyességednek irgalmas
sága kegyelmesen feloldozzon.

Ur Isten! kit a bűnök megbánta
nak, és kit a bűnbánat megengesztel,
hallgasd meg kegyelmesen a te néped
könyörgését. és haragodnak ostorai t, me
lyeket bűneinkkel érdemlettünk, távoz
tasd el tőlünk.

Örök mindenható Ur Isten! ki az
élőkön és holtakon uralkodol, és irgal
mat adsz mindazoknak, kiket a hit és
cselekedet által tieidnek ismersz; téged
alázatosan kérünk: hogy akikért előtted

könyörögni akarunk, és a kiket vagy
még e világ testben tartóztat vagy a
testből kimulván, a másvilágra jutottak,
minden szenteid esedezése által irgal
masságodból minden bűneik bocsánatát
megnyerjék. A te sz. Fiad, a mi Urunk
Jézus Krisztus által. Amen.
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LAURETO:\fI LITÁNIA
A BOLDOGSÁGOS SZ. MÁRIÁHOZ.

Uram, irgalmazz nekünk.
Krisztus, kegyelmezz nekünk.

Krisztus, hallgass minket.
Krisztus, hallgass meg minkei.

Mennybéli Atya lsten! Irgalmazz minekünk.
Megváltó F'[u Isten! Irgalmazz minekünk.
Szentlélek Ur Isten! Irgalmazz minekűnk,
Szentháromság egy Isten! Irgalmazz minek,
Szentséges szűz Mária! Könyörögj érettünk.

Istennek szent anyja!
Szűzeknek szent szűze!
Krisztusnak szent anyja!

Isteni malasztnak anyja!
Tisztaságos anya!
Szeplőtelen szűz anya!
Makula nélkül való anya!

Szűz virág szent anya!
Szeretetre méltó anya!
Csodálatos anya!

.. Teremtőnk szent anyja!
Udvözítőnknek anyja!

Nagyokosságú szűz !
Dicsérendő szent szűz!
Nagy hatalmú szent szűz l
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Kegyes és irgalmas szűz !
Hivséggel teljes szűz l
Igazságnak tüköre!
Bölcseségnek széke!

Örömünknek oka!
Lelki tiszta edény!
'I'iszteletes edéuy l
Ájtatosságnak jeles edénye!

Titkos értelmű rózsa!
Dávid királynak tornya!
Elefántcsontból való torony!
Mária aranyház!

Frigynek szent szekrénye!
Mennyorszaguak ajtaja!
Hajnali szép csillag!
Betegek gyógyítója!

Bűnösök oltalma!
Szomorüak vígasztalója!
Keresztények segítsége!
Magyarország oltalmazója!

Angyalok királynéja!
Pátriárkák királynéja!
Próféták királynéja!
Apostolok királynéja!

Mártyrok királynéja!
Konfeszszorok királynéja!
Szűzek királynéja!
Mindenszentek királynéja!
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Szeplőteleuűl fogantatott királyné!
Könyörögj érettünk.

Legszentebb rózsafüzér Királynéja!
Könyörögj érettünk.

Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit.
Ke.gyelmezz minekűnk,

Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit.
Hallgass meg minkei.

Isten Báránya! ki elveszed a világ bűneit.
Irgalmazz minekiinlc.

Krisztus, hallgass minket.
Krisztus hallgass meg minkei.

Uram, irgalmazz nekünk.
Krisztus, k'!gyelmezz nekünk.

Uram, irgalmazz nekünk.
Miatyánk stb. Üdvözlégy stb.

A négy kar-ének (antiphona.)
J.

Advent első vasárnapját6l Gyertyaszen
telő Boldogasszony napjáig.

Ü d v ö z í t ön k n e k szent Anyja! 
mennyeknek megnyílt kapuja! * tengeren
járók csillaga! - boldogságos szűz Mária!
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2. Légy segítsége népednek, - az elesett
bűnösöknek, * ki szülője lstenednek, - anyja
lettél Teremtődnek.

3. iMert angyali köszöntésre - szálla
rád az Ur Szentlelke. * S ekkor lett az örök
Ige - szűz méhednek szűz gyümölcse.

4. A szülés előtt szüz voltál. - Azu
tán is szűz maradtál. - Bűneinkért meg
ne utálj, - Könyörülj rajtunk s mellénk állj.

5. Adjunk hálát az Istennek, - Atya,
Fiú, Szeritléleknek. * Egyenlő három sze
mélynek, - egy állanyú Istenségnek.

V. Az Ur angyala köszöuté a Boldogságos
szűz Máriát.

F. És méhébe fogadá Szentlélektől szeni fiát.

Könyörögjünk. Kérünk Uram!
öntsd lelkünkbe sz. malasztodat, hogy
akik az angyali izenet által Fiadnak,
Jézus Krisztusnak megtestesülését meg
ismertük: az ő kínszenvedése és ke
resztje által a föltámadás dicsőségébe
vitessünk. Ugyanazon mi Urunk Jézus
Krisztus által. Amen.
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Karácsontól Gyertyaszentelőig.

V. Születésed után szeplőtelen szűz ma
radtál.

F. Istennek szent anyja! könyörögj érettünk.

K Ön y Ör ö g j ü n k. Ur Isten! ki a
Boldogasszony gyümölcsös szűzessége
által az emberi nemnek örök boldogság
jutalmát adtad: engedd kérünk, hogy
érezzük annak érettünk való esedezését,
ki által méltók lettünk venni az élet
adóját, a te Fiadat, a mi Urunk Jézus
Krisztust. Amen.

II.

GYArfyaszenfelő B A. napjától husvétíg.

1. Me n nyo r sz ágn ak királynéja! 
angyaloknak szent asszonya! * áldott gyö
kér, szűz Mária! üdvözlégy Krisztus szent
anyja.

2. Te ál talad e világra, - új világos
ság virrada. * Orülj dicsőség virága! 
kinél szebb nem jött világra.

3. Aldott légy drágalátos Szűz ! 
Isten veled, szép virág szűz, * mennyben sz.

lIangjegyes Lelki Manna. 5
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Fiad mellett ülsz, - s tudjuk rajtunk is
könyörülsz.
V. Tégy méltóvá engem sz. Szűz! a te

dicséretedre.
F. Adj erőt ellenségeid ellen.

I{ ö II y Ö r ö g j ü II k. Adj irgalmas
Isten! gyarlóságunknak oltalmat, hogy
kik az Isten Anyjának emlékezetét tisz
teljük, az ö könyörgésének segedelmével
vétkeinkböl felkeljünk. A mi Urunk
J ézus Krisztus által. Amen.

III.

Husvéttól Szentháromság-vasárnapig.

1. M e n n y n e k Királyné-Asszonya! 
örülj szép szűz Alleluja! * mert kit méhed
ben hordozni méltö voltál, - Alleluja!

2. Amint megmondotta vala, feltáma
dott. Alleluja! - Imádj Istent, hogy lemossa
bűneinket. Alleluja.
V. Örülj és örvendezz szűz Mária, Alleluja.
F. Mert bizonynyalfeltámadott az UI', Alleluja.

K ö n y ö r ö g j ü n k. Ur Isten! ki
szent Fiadnak a mi Urunk Jézus Krisz-
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tusnak föltámadásával a világot megvi
gasztalni méltóztattál ; adjad kérünk, hogy
az ő szent anyja szűz Mária által az
örök élet örömeibe juthassunk. A mi
Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

IV.

Szelitluiromsáq-vasdrnapíöl adventig.

1. M e n n yor s z á g n a k királynéja, 
irgalmasságnak szent anyja, * élet, édesség,
reménység, - üdvözlégy szép szűz Mária.

2. Évának árva fiai! - számkivetett
maradéki, * siralminak örökösi, - sok nya
valyáknak hajléki ...

3. E siralomnak völgyében, - kik
nyavalygunk nagy inségben. * Hozzád sohaj
tunk mennyégbe', hol vagy örök dicsőségben.

4. Azért szószólónk! szemedet - for
ditsd hozzánk kegyelmedet, * és a te bűnös
népedet -- oltalmazzad híveidet.

5. Oh édes Szűz ! irgalm.idat, - mutasd
meg kegyes voltodat. * Holtuuk után szent
Fiadat, mutasd meg boldogságodat.

V. Imádkozzál érettünk Istennek sz. anyja.
F. Hogy mélté}: lehessiinl: a Kl'i.~ztlts iqéretire.

5*
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K Ö n y Ö r Ö g j Ü n k. Örök mindenható
Ur Isten! ki a dicsőséges szűz Máriá
nak testét és lelkét, hogy sz. Fiad
méltó hajléka legyen, Szentlélek által föl
ékesítéd: add, hogy kik az Isten any
jának emlékezetében örvendezünk, az ő

kegyes könyörgése által minden ránk
következő veszedelemtől és az örök ha
láltól megszabaduljunk. Ugyanazon a
mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Sub tuum praesidium.
O l t a l m a d alá futunk Istennek sz.

Anyja! könyörgésünket meg ne vesd
szükségünk idején; hanem oltalmazz min
den veszedelemtől, mindenkoron dicsősé

ges és áldott Szűz! mi asszonyunk! mi
közbenjárónk! mi szószólónk! Engeszteld
meg nekünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak,
mutass be minket szent Fiadnak. Amen.

Sz. Bernárd könyörgése.
Emlékezzél meg oh legkegyesebb

szűz Anya, Mária ' hogy még sohasem
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lehetett hallani, hogy valaki tőled gyá
moltalanul magára hagyatott volna, ki
oltalmadat kerte, és pártfogásért hozzád
folyamodott. Én is hasonló hizodalomtól
lelkesülve, hozzád sohajtok oh szüzek
szüze! angyalok királynéja! a mi Urunk
Jézus Krisztusnak Anyja. Hozzád tekin
tek fel, oh tenger csillaga! Én nyomo
rult bűnös, sirva és zokogva lábaidhoz
borulok. Ne vesd meg könyörgésemet,
oh hatalmas Aszszonya a. világnak, és
anyja az örök Igének! hanem fordítsd
rám figyelmedet, és hallgasd meg kéré
semet e siralom völgyében most és fő

kép halálom óráján. Oh irgalmas, oh
kegyes, oh édes szűz Mária!

Nyerd meg pedig, kérlek, mindenek
előtt az igaz töredelmesség és tökéletes job
bulás kegyelmét a te sz. Fiadtól nekem, és
a kikért könyörgésemet fölajánlottam.

Üdvözlégy Mári« stb.
Oh Mária! bűnösök oltalma! kö

nyörögj érettünk.



70

A SZENT OLVASÓ.
Keres zt cetés U/1Í1l az ult'asó keresztjér, vagy az el;ü

szenll"e mondatik:

Hiszek egy Jstenben, J\lindenható Atyá
ban stb. Azután:

Dicsöség Atyának és Fiunak és Szent
lélek Istennek, miképen kezdetben vala,
most és mindenkoron és mindörökön örökké.
Amen.

És ez nunden 1l1iatyánk előtt és után mondatik,

A második oloasászemre Miatyánk stb.
Ezután a három Üdvözlégy az a l á b b

í r t szeni t i t k o k k a l igy mondaük :

Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes stb.
gyömülcse Jézus, p. o. K i b e n n ü n k n e
ve lj e a z i g a z h i t e t. Asszonyunk szűz
Mária stb.

A három üdvözlet után Dicsöség stb.
Miatyánk stb. és ismét Dicsöség stb.

Kaoetkeeit: az (jt tized, minden tizedben
más titkot kell J ézus neve után. mondani ; 
a h II t t i z e ti es vagy t á b l á s oloasá«.. pedig
a hatodik tizedben egyegy titok két-két Udvöz
letre nunulutil: ezen MIJ/a szerinl :



71

Az örvendetes olvasó.
Montlatlk Ádvent elsö oasdrnapjátél. fogva Hamvazó
sze/'dáig és Gyumölcsoltó Boldoqasszony ünnepén, ezen

ö,'vendetes titkokkal:

A három e/sö üdvöz/etre:
1. Ki bennünk nevelje az igaz hitet.
2. Ki bennünk nevelje az erős reményt.
3. Ki bennünk nevelje a tökéletes sze

rétetet.

Az őt tizedre (vagy táblára) örvendetes titkok:
1-ső tizedre: Kit te, sz. Szűz méhedben fo

gantál.
2-ra: Kit te, sz. Szűz, Erzsébetet látogatván,

méhedben hordoztál.
.j-ra: Kit te, sz. Szűz, e világra szültél.
4-re: Kit te, sz. Szűz, a templomban be

mutattál,
b-re : Kit te, sz. Szűz, a templomban felta

láltál.

A fájdalmas olvasó.
]londatik hamvazó szerdátál fogva husvétig.

A három első üdvöz/etre:
1. Ki világositsa fel értelmünket.
2. Ki tökéletesitse akaratunkat.
3. Ki erősítse emlékezetünket.
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Az öt tizedre fájdalmas titkok:
leső tizedre: Ki érettünk vérrel verítékezett.
2-ra: Ki érettünk megostoroztatott.
8·ra: Ki érettünk tövissel koronáztatott.
4-re: Ki érettünk a keresztet vitte.
5-re: Ki érettünk a keresztre feszíttetett.

A dicsőséges olvasó.
Husvéttöl Szentháromság vasárnapjáig, vagy Boldog

fl88zony ünnepein,

A három elsö üdvözletre:
1. Ki gondolatainkat igazgassa.
2. Ki szavainkat vezérelje.
3. Ki cselekedeteinket kormányozza.

Az öt tizedre dicsöséges titkok:
l ső tizedre: Ki hallottaiból feltámadott.
2-ra: Ki mennyekbe fölment.
3-ra: Ki a Szeritlelket elküldötte.
4-re: Ki téged szent Szűz, mennyekbe fölvett.
[í·re: Ki téged szent Szűz, mennyekben meg-

koronázott.

Minden tized végén egy Miatyánk tnonda
tik i előtte és utána: Dicsöség stb.

Szen/három.~ág vasárnapjától fogva Ad
ven/ig változtatva igy mondatik a sz. olvasó i
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vasárnap, hét/őn és csütörtökön a dicsőséges;
kedden és pénteken a fájdalmas; - ezerdás»
és szombaton. az örvendetes.

Imádság a pápáért.
Ur Isten! hiveid főpásztora és kor

mányzója, tekints kegyelmesen N. pápánk
ra , kit anyaszentegyházad pásztorává
rendeltél, s a d d, hogy ö s z Óval é s
p é l d á val a l a t t val ó i n a k á l d á
s á v á l e g y e n, hogy a rábizott nyájjal
együtt az örök életre jusson. A mi
Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

A királyért.
V. Tartsd meg Ur Isten aposto királyunkat N.
V. És hallgass meg minkei kérésűnte napjá«,

K érünk téged mindenható Ur Isten!
hogy a te szolgád, a mi apostoli kirá
lyunk, ki kegyelmedből vette át az or
szág kormányát, minden jó erkölcsben
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növekedjék: hogy ezekkel ékeskedve, a
vétkek szörnyeit kerülhesse, ellenségeit
meggyőzhesse, és tehozzád, ki ut, igaz
ság és élet vagy, a rábizott néppel együtt
eljuthasson. A mi Urunk Jézus Krisztus
által. Amen.

Aszülőkért.

Istenem l ki azt parancsolád, hogy
atyánkat és anyánkat tiszteljük; könyö
rülj az én atyámon és anyámon. Jutal
mazd meg őket bőven azon jókért, ami
ket velem tettek; tartsd meg öket
javamra még sokáig ez életben és egy
kor fogadd magadhoz az örök boldog
ságba. A mi Urunk Jézus Krisztus ál
tal. Amen.

A lelkiatyákért és tanitókért.

Ur Isten! ki lelkiatyám és tanitóim
munkássága, béketűrése és fölöttem ór
ködő szeretete által nekem számtalan
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jótéteményeket osztogatsz: engedd ke
gyelmesen, hogy az ő tanitásaikat szi
ves figyelemmel fogadjam, intéseiket és
dorgálásaikat üdvösségemre használjam,
és lelkökért naponkint imádkozván, fá
radhatlan szorgalmam , tiszteletem és
egész magam viselete által irántok kö
teles hálámat mindenkor kimutassam.
Áldd meg rám forditott buzgó törekvé
seiket és szent nevedért fizess nekik örök
élettel. A mi Urunk Jézus Krisztus ál
tal. Amen.

Üdvös életmód választásaért.
Örök mindenható Ur Isten! ki min

dent kormányzasz, elrendelsz és igaz
gatsz, küldj bölcseséget szent székedből,

hogy értsem akaratodat. Mit akarsz,
hogy cselekedjem? Szólj Uram! meg
hallgat szolgád. Tanits meg akaratodat
cselekednem. Örömre és búra, jó- és
balsorsra készen találsz; Uram! sem
mit sem akarok egyebet, mint dicső-
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ségedet előmozditani és sz. akaratodat
teljesiteni. Vezess, ne oda, hová én aka
rok menni, hanem ahová te akarod, hogy
menjek, és engedd, hogy mindenhol azon
hitben éljek, mely szeretet által munkál
kodik, hogy igy üdvözüljek. Életmódom
választásában mindenhatóságod áldjon
meg, bölcseséged tanitson és szereteted
éleszszen. - Boldogságos szűz Mária!
hiv őrangyalom! sz. pártfogóm! és min
den Szentek! segitsetek könyörgéstekkel ,
hogy az Istentől fölvilágositva, megis
merjem a mi kedvesebb, s azt válasz
szam, abban tökéletesedjem, és akarat
jától soha el ne térjek. Amen.

Boldog kimulásért.

Mindenható és irgalmas Ur Isten!
ki az emberiségnek mind az üd vözü
lésre eszközöket, mind az örök élet aján
dékainak elnyerésére módot adtál: te
kints irgalmasan szolgádra, és őrizd meg
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a lelket, melyet teremtettél, hogy halá
lom óráján a bűn szennye nélkűl angya
laid keze által adassék az vissza neked,
Teremtőjének. A mi Urunk Jézus Krisz
tus által. Amen.

A megholt szülökért.

Örök mindenható Ur Isten! ki atyán
kat és anyánkat tisztelni parancsoltad,
könyörülj az én atyámon és anyámon,
kik ez árnyékvilágból már kiköltöztek,
és bűneiket megbocsátván, add, hogy
egykor öket az örök világosság örömei
ben szemlélhessem. A mi Urunk Jézus
Krisztus által. Amen.

Teljes bucsu elnyeréseért.
b'[őkészü! et.

Szentháromság Isten! tudván és érez
vén elégtelen és méltatlan voltomat, a
mi Urunk Jézus Krisztusnak, a bold.
szűz Máriának s a dicsőült Szenteknek
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érdemeíhez kapcsol om az én bár csekély,
de jó szándéku tetteimet és szent fölté
teleimet , töredelmes szivvel könyörög
vén: hogy Krisztus drága vére hullása
és a Szentek esedezése által ezen tel
jes bucsuban méltóképen részt vehessek.
Amen.

Miatyánk stb. Üdvözlégy stb.

A ker. kath. anyaszentegyhdz fiilmaqasz
taltatásáéri.

Mennyei Atyám! emlékezzél meg
egyszülött Fiad jegyeséröl, melyért ö
vérét ontotta; tartsd meg és magasz
tald fel az anyaszentegyházat, hogy
méltó legyen a váltság oly nagy árá
hoz; egyesitsd abban a föld minden né
pét: hogy megismerjenek és imádjanak
téged, örök Atya Isten, s akit te
küldtél, szent Fiadat, a Szentlélekkel
egyetemben. Amen.

Miaty(ínk stb Üdözlégy stb.
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Az eretnekségek kiirtásáért.

Oh Jézus! igaz világosság! ki meg
világositasz minden a világra jövő em
bert, kínszenvedésed és halálod ereje
által oszlasd el az eretnekség és tévely
gés minden homályát, hogy igazságodat
mindnyájan megismervén, anyaszentegy
házad kebelében egyesüljenek. Oh jó
Pásztor! ki életedet adtad juhaidért,
őrizd meg a te hiv nyájadat, maradj
velünk, Uram! s add, hogy egy akol
legyen és egy pásztor. Amen.

Miatyánk stb. Üdvözlégy stb.

A keresztény fejedelmek egyességéért.

Szentlélek Ur Isten! szerétet és bé
kesség Lelke, ki a szent hitben annyi
népeket egyesitettél , adj kegyelmet a
keresztény fejedelmeknek és tanácsadó
iknak, hogy az általad örökségül ha-
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gyott szeretettől áthatva, távoztassák
el mindazt, mi anyaszentegyházunk bé
kességét megháboríthatná: tartsd meg
őket békességben és egyességben, hogy
népeiket egyesült erővel az örök békes
ség országába vezéreljék. Amen.

Miatyánk stb. Üdvözlégy stb.
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dat; Add a te szent ma olasz - to-dat.

2. Jöj el Szentlélek Úr Isten ! mi vigasz
talónk mindenben! - A lelkitanitó nyelvét
igazgasd, gyulaszd föl szivét; -- Hogy te
szerit akaratodat hirdethesse s jóvoltodat.

3. Jöj el, Szeritlélek Úr Isten! menny-í
fényességedben - Részesitsed hiveidet, kik
itt dicsérnek tégedet, - Hogy igy a bűnnek
rutságát lássák, annak gonoszságát.

2. Szent beszéd után.
Andante.
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~ '-'~=5 _~=~,~~~--,-r,-----.- ---'-'1--'-,-----r-r-r--rr-r-rrr- ~,,- ,-------.--,---

're a gyer-me-ki szi-veknek ál-dozatját
G*
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f --- -,-.., f ------
if J-~ -EfSfT~'~J~~
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nem ve - ted meg. Száll-jon

or-szá-god-ból is-te-ni szent tet-szé-sed.

Az angyali énekre.

Dicsőség legyen egekben a fölséges Is
tennek - Békesség legyen a jámbor szán
déku embereknek. * Add, hogy mindig élő

hittel, hév reménynyel, szeretettel - Mond
junk méltó dicséretet , oh Atyánk! szent
nevednek.

Evangéliomra és Hiszekegyre.

.Jézus! te hoztad az égből az üdvösség
igéit, - A te drága ajándékod az egy üd
vözitö hit. * Ez élesz sze sziveinket, ez ve
zesse tetteinket - Uram! Uram! kihez
menjünk, ha malasztod nem segit.
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Felaján lásra.

Az oltáron megujul most a kereszt ál
dozata, - Mint azt vérrel bűneinkért Meg
váltönk bemutatta. * Ámbár itt nincsen
vérontás, de megvan az Isten áldás, Bőven

árad ránk a váltság vérének szent harmata.

Szent-szent-szentre.

Az angyalok seregével zengjük:
Szent az Úr Isten! - A tiszta sziv örömével
mondjuk: Szent az Úr Isten! * Zengje ve
lünk az ég és föld, melyet dicsőségé betölt:
- Szent az Isten! Szent az Isten! örökké
szent az Isten!

4. Bemegyek szent templomodba.
Andante.

p -- --t:'\

~~J LW LbLJ - J
Be - me-gyek szent temp-Io - mod-ba,

FÉ1- . =~Ff=t=--:=J
~- ~ ~~--+-~?p........

Uram szent ol - tárodhoz ! Az a-ranyosz-



86,--- --- ,-., --- -,-.,

~~, -4t~~~~J§'~j.., -----,-- , E~T
lo-pok kö-zött ki - rá -Iyi tró - nusedhoz.

T'/ ----- .--- -,-., f --- -

~
_I._-==J---~ :::::::==I
-~?~~ _: -_~-'_t~_~·_=~-:-i ;53

.., ---.-..~- --~-,,- ' .. ..-

Szi-ned e-lőtt le-borulok, szegény bűnös

,_____ -t":"\ m] .--- -

~;/-;-:--,~H ~ ~~@
7----~-.- '

el - ci - jn -lok. É - gő füst-nek

, ------,-., T' -- -

~~=~=~~.=:--.~~~~--.-,---=.~~--~--~- -- ~.., - .. T
il-la-tával, U-ram, ne-ked ud-var-Iok.

2. Salamon király templomot épitett
Fölségednek , - l\lelyben lakóhelye vala
békeség szekrényének; * Bekeríté kárpitok
kal, megaranyozott lánczokkal. - Kerubi
mok ékesiték kiterjesztett szárnyakkal.

3. Hát én szegény, földnek férge, mit
épitsek nevednek? - Lakóhelyet hol szerez
zek isteni Fölségednek ! * A ki por és hamu
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vagyok, érdemetlen bűnös vagyok, - Hogy
lábam a földet nyomja, méltó arra sem
vagyok.

4. Hogyha tetszik áldozatom, lelkemet
felajánlom. - Örökös udvarlásodra szivemet
le!ánczolom; * Szenteld ékes templomodnak,
a te Szetitlelked házának, - R ...nd-ljed szol
gálatára királyi udvarodnak.

s. Hogy szivem inkább geljedjen isteni
szerelm-dre , - Piros vérednek harmatját
öntözgessed szivemre ; * Adjad, hogy érde
mes legyen, soha többé ne vétk-zzem, 
S választottak seregébe általa rendeltessem.

5. Egybegyültünk oh nagy lsten.
Jlaesloso

, III f __ --- - -r.'\

t~~ II II~L-=~
~ . ,

Egy - be-gyül-tünk oh nagy Is-ten
, 11__ ---r.'\ m] _--

~
? '

'/-'--'-'--11-,,- ------=-----~
--o-.-----~.-,-,~$----9-'~--,----- ---~.~ -~

~ ,--buz-gó i-má-dá-sed- ra. Hogy lelkünk mél-
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ffi -1':'\ p-- -1':'\

E!@r J fi r JWH~--tó le-hessen, is-te - ni ál - dá-sed - ra.

I P -- -I':'\f.-.-mtfQ ~ Jf$R. LM
Melyaz oltál' ál-do-zatban számunkra el-

- -1':'\ mf -- --

~=etd1r : r J I J fi rgg
rejtve van. Oh tekints te - hát ke-gyesen,

f -- -
~? J;. r4 Z J ggJ

itt es - dek - lő nyá - jad - ra.

Glóriára.

Dicséret, áldás, dicsőség, mennyben a
nagy Istennek! - Lelki és testi békeség
földön az embereknek. * Az angyali sere
gekkel kiáltsuk sziv örömmel: - Istennek
legyen dicsőség, békeség az embernek!
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Hiszekegyre.

Oh Atyánk! nekünk a földön egy ke
gyes anyát adál, - Kinél szívünk mind
örökkön oltalmat s nyugtot talál. * Szetit
egyházad e jó anya az igazság oszlopa; 
Nem félünk, bármely vész törjön ránk, mert
ő jobbunkon áll.

Fölajánlásra.

J ézus Krisztus szerzeménye a kenyér
s boráldozat, - Mit neved dicsőségére

Uram! szolgád bemutat. * Legyen oly ked
ves, oh Atyám! mint Fiad áldozata j 

Lelkünknek üdvösségére, kérünk kegyesen
fogadd.

Első csenditésre.

Szent, örökké szent az Isten! Atya,
Fiu, Szentlélek! - Zengjen égen, s föl
dön minden hálát az Istenségnek. * Áldott
ki az Úr nevében zengi sziv-örömében: 
Szent, örökké szeut az Jsten, Atya, Fiu,
Szentlélek!
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6. Im arczunkra borulunk.
Mcderoto,

11 --- --- ..---- ------

~~ g §~+ffld
Im arczunk-ra bo - ru-lunk, E-

Et~~-.=l"~~::á: ' n Eu
~q-~~~~~E'~~~=:3

lőt-ted Isten-ség! És é-nek-szó-val

~-'?~-f--;-~ @ ~---~'J-L._ r: '-1'" _ '

9-2 ~;;:--l.~ , =r-~=r-t
ál-dunk, Hallgass meg, oh fel-ség! Tör-

~~~~~~~~~~~I~§-- --~7J - • fl-~-3 ;n1d
~= =-' "'= ~

vény sze-rént ál - do - zunk, oh

~ -- I->:

~7 ' ..~- it .!~:~'}-?--~--~- - :-----#-'-;
.1--' -==== -.- "=~= ---,-.

nyujts se-ge - del- IDet: Hogy ezen buzgó-
-------..p.- ---
~Z;~=-~~i;& I=~-C--- tE, í=J~--~--c. --o.,

súgunk nyel' - hes-sen ke-gyel-met.
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Az angyali énekre.

Téged mennybeli Atya, illet a dicsőség!

Fiad áldozatja: imádás, szivesség. * En
gedd háborúsággal ne nyomorgattassunk, 
Hogy neked bátorsággal s vigan szolgál
hassunk.

Az evangéliomra.

Az evangéliom áll Isten igéjéből, 
Ez azon fenék-kőszál melyen hitünk épül:
* )Iaga oktatott erre, ki nem csalhat minket,
- Nyissuk fel értésére tehát sziveinket.

HiszekeglJre.

Mi hiszünk az Atyában, ki mély vég
zéséből - Mindent világjártában teremtett
semmiből. * Fia, Istenségével hozzánk bo
csáttatott, - Szentlélek erejével szűztől

fogantatott.
Felajánlásra.

Vedd Uram, kegyelmedbe, a mit felszen
telünk, - Ámbátor most elődbe kenyeret s
bort teszünk; * Mely változik Krísztusnak
testévé s véréve, - Mind élők- mind hol
taknak lelki reményévé.
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Neked akaratunkat áldozzuk s szivun
ket, - Neked gondolatunkat, oh segits ben
nünket; * Hogy parancsolatidat hiven meg
tarthassuk, - S bűn által malasztídat, el
ne távoztassuk.

Seent-szent-seentre.
Szavunkat és szívünket az égre emel

jük - Szabaoth Istenünket szentnek éne
keljük. * Uram! méltóságoddal tele van
föld és ég, - Térjen meg malasztoddal a
vak hitetlenség.

7. Úrfelmutatás után.

~~~
mél-

Andante.

~~ --r.\ --

~~ eB C ~ r Jg
Ki fog-ja meg e eso-dát, hogy

j;. - p ~-------

~-{--dJkit=B~JfS,§
Is-ten em-ber lett, S a -Iáz-ván

~== -r.\ ---

~~~~~-~-§=,~@
., tó - sá - gát, É - ret-tünk szen-ve-
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--- --- ---- fF1f-=:t=ci:E--t---jCE ~ ---I
~~ .-iw=r? ~ r

dett. Öt szint-oly nagy csu - dá - val; Lát-

E$D~~~rl
juk most itt je -len. Hi - tünknek vi -Iá-
~ ---~f --- -

~-r~t ~ ~ I r E!i&titJI
gá - val ol - tá - ri szentség-ben.

A szem csalatkozhatik, - Mely ke
nyeret s bort lát, .- Jézus nem változha
tik - Nem másitja szavát: - Önnön maga
igérte - Ki, mit akar, megtesz, - Hogy
a tört kenyér testté, - És a bor vérré lesz.

Áldozásra.

Hiv lelkek örüljetek, - Nagy csoda
történék - Az Isten előttetek - Födve
megjelenék - Kenyér s bor színe alá 
Jézus teste s vére - Itt magát eltitkolá 
Lelkünk élelmére.
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Mise végén.

Jézus, kit e misének - Imádtunk tit
kában - Áldásid kegyelmének - Része
sits árjában - Tessék Istenségednél - Égő
tiszteletünk - És maradj híveidnél - Ugy
boldogok leszünk.

8. Jertek áldozatra.
Jfaestoso.

~~~~~~~t=i.-úw
(Jel' - tek ál- do - zat - ra
(Zeng-jen aj - ka - ink - ról
--- --- f-- ~

~-a~yg~f~-~l=q~~
(hív ke-resz-téuyek l) . .
(sziv-be -li é-nek!) Legy i-mád-va
, --- ..-- ---1:'\ II --

P;;~~+::::=~~~~2@. . ~ ,-
tőlünk oh nagy Isten! Hogy most egy-be-

b'~2 ~. ~~~_~~
gyüj - tél min - ket it - tell.
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Az angyali énekre.

Dicséret, dicsőség neked Istenünk!
Lelki békeséget földön adj nekünk! * Add,
hogy akik minket megbántottak, - Sziv
ből megbocsássunk mindazoknak.

Az evangéliomra.

Az evangéliom Isten .igéje, hirdetve az
ember üdvösségére; * Adj Uram malaszto t,
hogy ugy éljünk, - Mint szentséges igéd
hagyja nékünk.

Hiszekegyre.

Hiszszük az egy Istent három személy
ben, - Hiszünk Jézus Krisztus Jstenségé
ben; * Hiszszük a miket csak ő tanított,
Mert minket e hitben boldogitott.

Fölajánlásra.

Vedd Uram! mit szolgád szentelt ke
zében - Fölségednek áldoz kenyér- s bor
szinben; * Jézus ugy rendelte, és ugy ten
nünk, - Amint ő rendelé, - üdvösségünk.
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Neked áldozunk fel minden jót, Atyánk!
- Amit szent kegyelmed árasztott reánk; ...
Hogy üdvösségünkre szolgáljanak - Az élet,
a testi s lelki javak.

Szent-ezent-szentre.
Mondjuk: Szent az Isten! szent, örökké

szent! - A ki áldásával betölte mindent! *
Szent nevét a föld ugy szentelje meg, - A
mint azt imádják a nagy egek.

Úrfelmutatás után.
Szent test lőn a kenyér, a bor drága

vér , Váltságunknak ára és mennyei
bér; * Légy imádva tőlünk óh nagy Isten!

A ki jelen vagy e szentségben.

.Áldozáskor.
Vedd el bűneinket Isten báránya! 

Kinek békesége földünkre szálla; * Add,
hogy oly szerétet legyen köztünk, - A
minővel te vért ontál értünk.

Az igaz megtérőt te meg nem veted,
- S neki táplálékul nyujtod testedet, ... Add,
hogy tiszta legyen szivünk s lelkünk, - A
midőn te benned részeltetünk.
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Utols6 áldásr«,

Áldd meg, oh nagy lsten! áldozatun
kat, - S mint az Ábelét oly kedvesen fo
gadd: * Áldj meg, s önts malasztot szive
inkbe, - Adj boldog kimúlást, s vígy
mennyekbe !

9. Jertek keresztény lelkek.
Jlodprnto.

jJ, mr_.- __~ -......
~~ ~ -:-=gu~Cl$ ; 3 gM

.Jertek keresztény lelkek! Az Is-tent i-
jJ, ----:---- II'r __ ~

~~L=+=l4T ti 'C-BQ? J ~J
már! - ni. Szent mí-se hall - ga-tás-sal

Ei:~~ 3911 id ~~~ ~ ,
V - run - kat tisz - tel - ni.

~lE--~ -z:
~-~~Ear=-r ' l@

(Mu - tus-sunk ál - do - za - tot,
( A -rnely-bcn hi - tünk sze-rint,

]fUIl,Ú !J~'rs [,,·'ki Ma/411f1. 7
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Ei:~ --- ~---,---:::~
~~---=r==----F!=F=i~ ~

(Mely Is - ten - hez il lik.)
(Jé· zus meg-je - le nik.)

E!~ --~: " L:=±$t==t===j
U • ram ir - gal· mazz!

Az angyali énekre.

Dicsöség az Istennek a magas meny
nyekben ! - És szent békeség legyen föl
dön emberekben. * Neked, Atya Uristen !
szivböl hálát adunk, - 'fe nagy dicső

ségedért magasztalunk, áldunk. - Uram
irgalmazz!

Az evangéliomra.

Az Isten szájából jö az evangéliom,
Mindenben, amit hiszünk ez a fundamen
tom, * Az Isten maga tanit minket mín
den jóra, - Boldog, aki figyelmez az ő

szavaira. - Uram irgalmazz!
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HiszekegYl'e.

Mi azt hiszszük és valljuk, hogy egy
Isten vagyon, - A kit három személyében
minden lélek áldjon. - Az Atyát a Fiuval
és a Szentlélekkel - Dicséljük s magasz
taljuk szivvel és nyelvünkkel. - Uram
irgalmazz!

Felajánlásra.

Mindenható Úr Isten! - im ez áldo
zatunk, - A melyet szolgád által neked
bemutatunk. * Most ugyan csak kenyeret s
e kevés bort adjuk: - De mely Krisztus
testévé s vérévé lesz, tudjuk. - Uram
irgalmazz!

Szen t-Szeni- Szenire.

Mondd : Szent, szent, szent vagy Uram,
Szabaoth Istene! Kinek mennyben és földön
dicsértessék neve; * Mert ő hozzá hasonlót
sehol sem találhatsz, - Sőt emberi elméd
del - Olyat sem gondolhatsz..- Uram
irgalmazz!

7*
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10. Úrfelmutatás után.
Moderat».

JJ, --- .' ----

[$lC=;U2~ ;~~ t d
Öl'- ven-dezz, óh ke - resz-tény! Mert

JJ, --- - 1'_ -..

~ J'==J==~. t:b1
lát-tad re-mé-nyed: Az ö je-Ien-Ié-

~~--~ : ~-.~
lÓ .1 ~ j • .~ -0-=--:. ..::-'

té-ben, A -lázd meg sze - mélyed. A

JJ, --- . - 1'- -..

~=-~--Y~i~@6" t1@
~ ,

kenyér s borszín a-Iatt Aid-jad Is-te - ne-

j;,- { / - --

~-o--~t~lI-g;,~~;==~I~~~A
det, Ki az ö- rök ha - lál- tól, meg-

5i:~.-J lt- l' :r::_~---~t-~31~:~- _ 6-!-:.-E;,--'-:':_:::~~ -6-131
vál-tá lel-kedet; (T-ram ir - gal-mazz l
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Islen báránya.

Istennek szent báránya, - Ki világ bü
neit - Elveszed, s meggyógyítod - Lelkünk
nek sebeit; - Add, hogy életünk fogytán 
Testedben és véredben - Részesülhessünk
méltán - S maradjunk kedvedben. - Uram
irgalmazz!

Mise végén.

Ezen szent mise által - Engedd, oh
Istenünk! - A jóban gyarapodjék - Mind
testünk, mind lelkünk: - Kedvet nyerjen
előtted, - A mit bemutattunk, - S boldogító
áldásod - Nyugodjék mi rajtunk. - Uram
irgalmazz!

ÜNNEPI NAGY MfSE.

II. Kezdetre.
R~/i!lioso.

;,;. IIIr - - .-
~i;~f-.~ ~-----+-~----=c--3
~--~~~.--'----r ti· ;=+&. 3

(Oh Is-tenszentfel-sé-ge-det, bo
(ol - U-rod-nál szent ne-ve-det, di-
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~
.._"'---_. -'--§._--~_. ---~'!!"--c~--==:r-- ---.---. .-~
-..-~---.----- ""-1=-'- ~~=-:~=

-,
(rul - va i - mád-juk.) ('l'e-
(csér-jük és áld-juk.) (Bo-

~;;.f -=-~ - H~~-..---- -~-~_._~+ ;--
--,-. _- ro -...10!" ~-!.- u __

(kintsd buz -gó szi - ve - in- ket. Add
(csásd meg mi bű - ne-in- ket. Xe

~;;.~ :- ~--=----#- -,. ---.-- ~
-..--c· -~ ~i :J I=.. ~--. -!==pl---~ -;i-----=-:.-~

( óh A-tyánk ke - gyel-me-det.)
(vesd meg bü - nös né - pe - det.)

F1::;;~ f ---- -- ----.
~ffi~~~-~o ~~ .§? ~.,

'1'1' né - pe - det, ne

~~L= -;:---==F~ @1~'!! r , ~""f' ~ ~=!=~
..... .... ~
vesd meg né - pe det.
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12. Dicsöség.
Moderato,

~
-.-f-----=--------~-"----_-- ~
-l!-~--i'<-~ • ----.--:Ei~.. _,--;Zi=1
~~i::I-t==c~~ c;. -'--:B

ri

Di - cső-ség az Is - ten - nek, szen-

~:-~--'::~~. -.=--..,,~~----- ,----" •
9~~7 .~ +-j- ---!!í-+- .-~
------~ ~-.... __ íI

tel- tes - sék ne - ve. Öt áld-ja mind e--- ~----------

I&~=--:- ~-gc~+§g
gek -nek, mind föld - nek tér - sé-

~
-- p--- - ~
~--~=l'------!o<~-~===-t;:;:?-.~'J~~ , .-- '''!b- :C=;} ~-=---~ -' cdI _

ge. Di - csér-j e s magasz - tal-ja, Há-

.- - f .- -

~FJ=:~-~"--tE?~-;*~=*=;~-a
••-~ -'- --~ 'j

v - --~

rom sze-mé-lyé-ben. Ég s föld II - rá-nak
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vall- ja, Egy Is - ten - sé - gé-
___ 71 --- ~

~ ~ ~ st §r==@~=I
ben; egy Is - ten - sé - gé - ben.

13. Üdvirat.

ki hall-gat-ja, az
~
-1' ~--------- .-

9l=~! J5Pts. ...... ..--hit. Bol- dog a

Modern/o.
IIIf ....._--------__. .-
~~ T=I-=~- : } '3~I--~-~~ • il; .:::3

Jé-Zllshoz-ta e - g... k-böl, Az

~~JJj
üdvnek i - gé - it; Is - ten na!!y a-ján-

rw@f=- ~ @
dé - ka, Az üd - vö - zi - tő---
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~~=~I~~g=§ ; ;l
a ki azt megtart-ja, EI- é - ri jn-tal-

Ei:6 11 -- =-,. -

~~ ~*,,==d-EF~§
mát, El - é - ri ju-tal-mát.

14 Hitvallás.

(Oh nagy 'I'vrem-tö im po- rában, Vall
(Mint Is - te - né-ben és Aty - jában, Hisz

~
~_~ --- ~-fl .--
f!:::_~.~,. •.~ __~ ,,;; : ._

- ~ , -= ~- -;-- ---
(és i-mád al- kot-má.v nyod.) .
(a te ke-resz-tény nyá - jad.) Es
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a fi - II - ban, ki te - tő - led, ö-
.... - ~ f ___

F=#:'-~----~ =rE =:=3
Em1'::: ~---=S-.-:-~--=-=-~ =~I-~=---t=B.,

rök-től fog-va szü-Ie - tett, S ma-

~
;;' J.i, .>: ~
.~:;l==1==1"- - -
'f!.. ~ . . -0~~~-;._-~~~~

gá-ra sziiz Má - ri - á - tól

~
;;. l. ~

~'~F~,=E.-.~=""~~~~--~jgtgJ
3E~=-~_~~~_~ ~~__

Szentlé-Iek ál - tal tes - tet vett.

15. Fölajánlásra.
Religioso.

• l' -----------------. ----

~~-~"'--""""-m~----~~f"-2-- '-- ..- _ • ~.-J~__

~li=--- . I~-~ -----:---,L. . -q-
--~- ----..-...---- ~---.... - -

U -ram! ez ál - do - zat-ját, szol-

d=#~::-_~--~~-g--EcI-==--;-'--"'{--fi
t!@====...-e= ~±=G---=r-

gád-nak ke - zé - ből; Vedd
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ped - nek szi - vé - ből, Bií-
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])e-in-kért ne vess meg; S ha

EFl~ - IIIf ~
~_~~~~ iI ~

min-ket szük-ség ér; U-

'I -- - ~

~-~ElI:~=B. __.~~-~.;--'!~ fj3
---~-~--~---~ ~'==.==:=3

ram en - gesz - tel - jen meg e

~
_~--.::::: "_______ - f..--.
-~~-.-.- ...-~~ .. -~===3

:I - ~ Gl1--'- ;1=::1
"-

bor és e ke - nyer, E
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~
,I;, --- ,.,-

?-r-~-~-a-g--~--1--~
~ i,i---4'_- [~ .-

bor és e ke - nyél'.

16. Szent, szent, szent.
Andnnte.

t> ---- ~

~l-=W;S r~QILLU:~
(Mondjátok. hogy szent, szent.szent Sza-
(Igy ma-gasztal-ják Is-tent, Ar.

--- ~~ ~

~~ F'J5i ~ E~-t~d
(ba - oth Is - te - nünk)
(an - gya - lok ve - lünk) :Kagy

-----------~ ~

~9~ r' j' C· 1f5H~g==:::::::J-=!=)+B
I s-ten, Szent föl - sé - ged, Mind

r=i="- -- f ~
EMt,9 L;g-&----t~-=l_Ij., ,

mennyben mind föl - dön. Di-



Em-Ié-kez-zél szen-

109 -

~~~·$_U~rJI
esértessék szent neved.Most és mindörök-

[~]~~r (? d2EEE=$D
ké, most és mind ö - rök - ké.

17 Úrfelmutatás után.

~":""'1'- _. ~~
i~~~==-cf§=-=SC~

( Atyánk! ki vagy a ma-gas
(~ézz szent fi - ad - ra e szent-

~~ ~-rTg~hT-@
(mennyben Nézz ke-gye - sen ez
( ség - ben Mint Á - bel ál - do-

- ~ /)- ---
~-t.=-~_=~~-=~ _~-, -~?-!1-.---- --._-"-~ -,-..I----'

--r---,t- c;-_. -t---'"-- ---

(ul-tár - ra. )
~ zat-já - ra. )
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~~g~~~ Jj
ve - dé - sé - re, Ar - tat-lan

~. ~---=- -r~~~9~~~~j~
ál - do - za - tunk-nak; Szer-zet-te

~-;;~fE~~§
ha - lá - la és vére,

~~·~-~n=~.•~.~ gf.-dJ1'-- -_.~- - a~- --
~~ -- - --------,I--- 0-

Hogy hivhas-sunk fi - a - id - nak.

18. Áldozás előtt.
Religioso.

ffi 11 -- -:---- ~
~~~=t=t. ~~4~

Ah! nézd J ézus tes - té - ből vált-
-- - IIIf _____ffi2 . ~

c~~~~~~E~-=l __gg=j
sa-gu nk-nak bé - re; Míut



III

.- -- ----EÉ~~==r'_] ~ ~=G-:---í El~ , ~ ,--,::::::::E'r-----~
hull kegyes szí - vé - ből IT-

-- ---, ~
~~~---s ; ~ ~=L~d

tol - só nagy vé - re. Eltö-

-- -- -----~~~~ ~2t~-=~==t~
ről- te bű-ne - in - ket, E-

- te - lé - vel, Ki-

--- --- ---- ----
f'~~~;*gTt§f-3-í~

békéltet bennünket Az é - lő, al,

~_7:-=== - ,=tt ~ -4-----~'JJ------í-- ----Q --,,-- -----l
9------~- -----.-_= -~~_~_~ _

c'

é - lő, Az é - lő Is-ten - nel.
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19. Áldozáskor.
.l("P.~to.~o _

J,I. 1'-- --- ~Et:r~--n:=;E=IL~'-'I E-=::::::::: J3
I:-~~~~-~-----:-i~

(U - ram. nem vagyok mél-tó, U-
(De add, hogy legyek mél-tó, De

J.l. --- f~
~~-- i r~~ ~Ta

(ram nem va-gyak mél - tó, Szent
(add, hogy le-gyek méI - tó, S már

Oh
él - ni.)
fél - ni.)

J,I. ~_------_' ~l

~:;';;-----j~~ ~,~~ ~
.. -. t;I~- ~~ ======-'" (tes-ted-del

(nem fo-gak

~?Fa~~~-i~~~;~•.~:l
Istennek bá-ránya, légy üd-vös-ségünk

~~--- . - ~~~;;= .----,~ • ~ :J G
~~~-~~-..--;;-~~=:=3

'" nek Szer-ző- je s táp-lálmanya, szer-
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ző - je s táplál- má-nya, J e-gye - se, je-

,uo --- -- -- ------~;~~----rJ=~-é~ Z i li l
gye - se, je - gye - se je-

.u. --- f-- -

~~~---P[C~
gye - se J e -gyese lel - künk-nek.

20. Végezet.
Jfoderato..:,.. __

EF§ :.=3~~!.$~;,

Is - tennek szent bá - rá-nya, már

föl - ál-doz • ta-tott. Megváltönk ha-gyo-

1I<l1I!;)e91/('8 Li·/I,.·; '\[all II (I.



má-nya, Igy vég-re - haj-ta - tott Igy

--. - -,,--- -r--- --
~~=;=~t;Ei- ~-~-"~T," ~-.ljj.~-..-:--~~-;i-:- ~ ~ ~_

vég-re, igy vég-re, Igy végre-haj - ta-

----- r -- -..... ~
~~2 ;-=rl#~--==-~~l=~

tott. Há -Iál-juk jú - vol- to-dat Ke-

gyelmes Istenünk, A-tya-i ál-dá-sodat Add

~
. --- -f ---- -
~~=;-=I~~__=2-:=F:i.-I"-~--~~

I • I ' E_.~'EE ~=S
I I

ez-zel megnyeruünk, Add ezzel megnyer-
____ 1'--- -

~~2 .~--2~~±-=~ ~-::=ffi~--~@__:--=-_~__E-...-~--~- =;--.... -

nünk, Add ez-zel meg-nyer - nünk.
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21. Szent Atyánk.
Rd i.'1i" 8 fJ ., mr ,___ ~ _
~~~~ ~E ~_~=1~:' EE~~ ~ ;I --3

(Szeut A-tyánk! kit Jé-zus tett A
(Szent A-tyánk! kit ég s e - zel' vi-

~C_-- -~ ~. ~~
~~_iL......... 'Ii ; ~ L"~

., --
(tyánkkú, PS ki - ről i-mád-va szól a
( lá - gak el nem zár-nak e füld gyerme-

~-J-===-~dl~--E-"""'--"-----a
tr@~=~~=r=~j-j~~~=E~=;-=='''''-S==S=:3

(lé-hJk. )
(ké-uek.) Hő i-mádás, üdv, magas ne-

--- f- --

~
_7===-__~_:~-::~. -~
'J=--,.--t--=:I=. ~~-~-"---'" '"

-~--"-"-- -~-;l---';I--,1---.J,.1~.,
ved-nek! ~Iagasz-taljukszent fel-sé-ge-

-- -EÉ;-?(;,.,----I' -- - ....... ---------~
c~9~=--1=,~ ...-.§;-t::~·--C -~=8-D

det, Szent-nek mind po-rá-ban, bölcső
S*
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-- -( -- -
~-Jj---:-~~~~

jé - től. Áld az ember mig a sírba nem dől.

2. Az ország, mit bölcseség s kegyel
med - Tart fel. jöjjön el a béke honja, 
Ama hon mit Jézus Krisztus szerzett, 
- Mely az embert az egekbe vonja j * Aka
ratod a földön legyen meg, Mint a lelkek
fényhonában van; - Az igazság s erények
által - Minden ember legyen mint az angyal.

3. Boldogságok örök forrása add meg,
- Mikben az ember szükséget érez; - Nem
arany, nem kincs, miért könyörgünk, 
Megelégedést adj a kenyérhez. * S életünk
utján, ha tán elesnénk, Oh bocsáss meg
nekünk, jó Atyánk! - Valamint mi szivből

megbocsátunk, - Hogyha tán megbánt fele
barátunk.

4. Vedd L ram! a felkent szolga által,
Gyermekeidnek tiszta áldozatját j S vedd
kegyelmesen, miket te adtál, A keresztet s
életünk siralmát. * Vedd Uram! s találjon
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az kegyelmet, - Mint előtted Ábelé talált:
Hisz atyánk vagy, nem, te nem veted meg
Áldozatját a te gyermekidnek.

5. Zengjük szent az Úr! szent a nagy
Isten! - Szálljon égbe a magasztos ének.
- Szent! örökre szent! kiáltsa miuden 
A Szentháromság Isten nevének, * Légy
imádva tőlünk oh nagy Isten! - Életünk
nek mínden perczein; '--- Mondjuk: Amen!
mondjuk tiszta szivből : Nincsen Isten, Iste
nünkön kivül.

22. Szent oltárodhoz.
JJ,usfoSIJ.

m] -----;0;'\

~
----;-~-~

:~====='-~~-=-=--=:-:-. -- .- - " -- ---_._-------

(Szent ol - tá - rod - hoz já - ru -Iuuk
(Hogy ne- ved-nek há -Iát ad-junk,

(nagy ir-g-al-mú ls - ten-seg.) rr.;«. .
(mely buzgó szi-vünkbzn ég;) KPI' e téged
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~--~ ~ -
~fI " -=-l'gL~==5=l
-~, ----,- ----,

hogy te-kints ránk, mint lez - ke - gye-

~~--- ---==--- r- ------- ~-----,-----.,.- -- _.
-- ---=~-~ ..-=--- '----- -G-~----.--
--- ------II-~ --6- (1--,--=

sebb A-tyünk. Add, hogy szi - vünk

~.-- --~--- -~-~~-------11-----.-- ----
, ----~-- - #-_It-IJ=-- - ---
=~~~"-_----.J =~=,~~~_ _

,. '...: "6'-

a-ján-dé - ka teneked megtetsz-hes-sék.

Az angyali énekre.

Téged illet a dicsöség, imádás és di
cséret, - Az ég, föld s egész mindenség
mondjon áldást tenéked. * Magasztalunk föl
ségedért és nagy kegyességedért. - Add,
hogy méltán dicsérhessen angyaliddal hiv
néped.

Evangéliomra vagy IIiszekegyre.

Az örök élet igéi, Uram, tenálad van
nak; Melyből a minden áldások forrásai
fakadnak. * Segits, hogy mint a jólétben,
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ugy a keserűségben - Legyünk mindig hű

magzati anyaszentegyházadnak.

Felajánlásra.

Előtted van, oh nagy Isten! a legtisz
tább áldozat, - A melyet fölszentelt szol
gád nevednek most bemutat. * Szent Fiad
nak szerzeménye s szeretete szent emléke.
- Jó Atyánk add rá, egekből isteni ál
dásodat.

Az otár áldozatjával egyesitjük szivün
ket, - Az öröm- és hálaérzést. mely most
eHölt bennünket. * A sziv, lélek s egész
élet legy... n áldozat neked. - Malasztoddal
segitsd tetté válni feltételünket.

Szent- szent-szentre.

Szent az lsten! ezt éneklik a mennyei
seregek. - Szent az Isten! ezt kiáltsák a
földön az emberek. * Zengjük a sziv hű

szavával s életünk jámborságával: - Szent
az lsten l SZl nt az Isten! imádják őt

miudeuek.
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23. Szeretettel jönnek hozzád.
Religioso.

~
1) __ -,-....

) I!----t--"-:, i P===;==~~
- • I ~---.-__~

(Sze-re - tet-tel jön-nek hoz - zád
(Meg-há-lál-jií ke-gyel-med - nek

Jol Illf --- ---
E1=~if~_;~r~.~.Et=:: ::::al~ EF--;---------i-~-9:J

(Atyánk ! hiv gyer - me -ke - id.)
(Nagy jó- té - te - mé-nye - it.)

~
11 f --- -,-....IC I=L -----P L ~ ~ -"-J
-=" ---8 -". J

Az ol - tár szent zsá-mo - lyá- hoz

J,lmf_ -,-....

ri(: : ol r ;=r--;------.--~~==í
L~. 0 FI:=:!--.--'__._::=:::1

Bnz - gó szi-vünk i - má-dás - hoz,

ou. II ~ -

~: -~g§ -=-.~ ~
. . ~-.-.- ~.~ __ f. __

-..----r----- --_.. ~--,-- __-----.-

.\1 - do - znt - tal hoz - za ne - ked
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--- --~~CI"eSC'
~-.--f==r-=+P=1=Ef:gj

Leg-tisz-tább ér - zel - me - it.

Az angyali énekre.

Szálljon égbe öröm hangja a dicsérő

éneknek, - Zengje velünk, az ég és föld :
Dicsőség az Istennek! - Dicsőség örök
Atyának, az ö egyszülött Fiának, - Dicső

ség, áldás, dicséret együtt a Szentléleknek.

Evangéliomra vagy Hiszekeg!Jre.

Üdvözitőnk tanitása, szeretet szent tör
vénye, - Melyet szentegyháza hirdet lel
künk üdvösségére. - Uram! segits megma
radunk hiven abban, a mit vallunk, - Hogy
igaz hitünk fényénél lelkünk czélját elérje.

Felajánlásra.

Szeretet örök emléke és szeretet-áldo
zat, - ~Iit most szelgád az oltáron, Tram
neked bemutat. - Add, hogy kik szeretve
áldunk, érted áldozattá váljunk, Szeretetben
élve s halva j nyujtsd ehhez malasztodat.
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K ell t-szeni-ezenire,

Az angyalok énekével egyesüljön éne
künk, - Zengvén a sziv örömével: Szent
vagy édes Istenünk! - Szereteted bizony
sága az ég és föld alkotmánya. - Szent
vagy! ég, föld tzt kiáltsa: Szent vagy
édes Istenünk!

24. Az oltári szentségről.

l)lső áhlásra.
~,! /Id t uLe,

I 'Jlf...- --1':'\ ,--

~~~t=o~.-=~-=~-.~~
(Álduuk té-g-ed, óh an - gya-li
(Vált-sa - gunkél't a -da v tott drá-

~:~~=_:=-~~-__L-j
e- (ke -ll'.'ér,). Szent Yag-y, Szent vagy,

(za - bér.)

l~;~~.-.:/~-=~3.-';1=---=. ~~ E~-=-.~~.:i-E=;:_-;-=3
E~z_-.) -=':'_-~-==1= =.z;': .=l=-=-~_=t:::=::::=~~3..

SZ~!It vagy, Té miudcn-nél szeu-tebb
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-2~- ------ --= ---=-----..,
Ei:~?~?~=F~±1=r ~~ ~-I-~-a~ ~

yagy. Légy ál - dott e szent-ség-hen,

~-:.:' -f~--~---;::.---- ----
~~~~7 -~ -,;gg--9~-~_~ ~~~er-- ---- --,--- ---, ---'

EI- rejt - ve ke - nyér-szíu-ben.

MJsodik áldáskor.

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

25. Szent vagy Uram!
J["d,·,."IO.

IIIf-~~;~~~~~~~~~~t:'\~_;}~--~~-:~-:~g~-...~-k4
e-

(Szent vagy U - ram szent vagy.
( )1in- den fö - lőtt szent vagy.

E~;_t~:_~I~~?_"3=F: <.~;.~I==~_u_.=3
E_.~ .._. __ -----, p . ±__~ .3

e-

Jé-zus kenyér szi -né ben
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rCÉ: r.'\

~~-~~
Az ol - tá - ri szentség - hen.

2. Térdet s fejet hajtok, neked áldást
mondok j - Mert hiszem, hogy valóban
vagy e Szakramentomban.

3. Tebenned reménylek, szivemből SZf\

retlek, - Készebb vagyok meghalni, mint
ellened véteni.

4. Úr Jézus! el ne hagyj, mert Üdvö
zítőm vagy, - Benned bizom örökké s
mindörökön örökké.

26. Add nekem Jézus szivedet.
Reliqioso.

'p--- --.-- ~

~.- ~~'Q~§.._~~~.-~- -~' ~~ -- ~-
., .!:!- >;j ""'--:- --_._-- '--

(Add nekem .Té-zus szi - ve - det
(Mert az én szi-vem ked - ve - det

~~~~~~~~=~~~nI~~--~
u (a _karlak sze-ret-ni.) (Ha csak ve-

(nem tud-ja ke-res-ni.) (Ha szi-ved-



Jé-zus én

120
.u.------.. .-------

~~4r2~~f=rBE~
(led nem e- gye - sűl. )
(ben nem ré-sze - sül. )

i~~~ r@-LbMJ
szerelmern J é-zus én sze-relmem.

2. Érettem a Szüz méhében te testbe
öltöztél, - A kenyér es bor szinében elede
lem lettél, * Hogy teveled egyesüljek, 
és csak téged szeresselek, Jézus én sze
relmem !

3. Oh csodálatos egyesség! itt van e
szent helyen - Az Isten és az emberiség egy
személyben jelen j * A mit itt látsz, nem
csupa jel, - Hanem angyali eledel, Jézus
teste s vére!

4. Oh kegyelemnek tengere! érted eped
szivem. - Oh angyalok kenyere! téged
ohajt lelkem; * Tápláljad éhes lelkemet, 
áztassad száraz szivemet, Jézus teste s vére!

5. Szerelmes édes Jézusom Oltáriszent
ségben, - Jelenlétedet itt vallom kenyér-
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és borszínben ; - Noha nem látlak, <b áld
lak; - És a hit által imádlak, .J ézus teste
s vére!

6. Mennyből kilobbant égő tűz! gyu
laszd szeretetem, - Érzésem legyen tiszta
szűz, legyen tiszta lelkem; * üh ragadd el
én szivemet, - Vond hozzá minrlen kedve
met, Jézus én szerelmern !

27. Bünös lélek ide siess.
Reliyi"sn.

. m] -

Ei:;;7ft-; ,,-~ ---j
~ ~ ~~

(Bű-nös lé - lek! i - de si - ess
(Lel-ki könyebb - sé - get vehetsz,

----- .------
~~1 • ' " :W ~_--;~

(a ki meg- vagy ter - hel - ve; )
( bű - ne - i - det itt tedd le; )

~7:;== -----~===-~-~. ----. ~.~9- r.. • • ., ---~-r---
:J , ~~ ---'----T- ~

(föl-dig- bo - rúlj, ne-ki hó-dolj )
(kérj kegyel - met, hogy megtisztulj.)
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EÉ~~~a-- ~ ;3U~=9- __;---==-__g '_ _ _
lel - ki - ké - pen meg - II - julj!

2. Oltári drága szentsegben itt van a
te orvosod, - Kenyérszín alatt elrejtve égi
kegyes gyámolod, * l\:i meggyógyit bűneid

ből, - Csak térj hozzá tiszta szivből, vét
keidet megbocsátja irgalma bőségéből.

3. Hatalmas Úr mennyben földön, ere
jét mindeneken, - De nagy irgalmát mu
tatja a bűnös embereken, * Ki hozzá tér,
az sok jót nyer, -- Míkkel semmi kincs nem
él' fel, - Boldog a ki szivéből kér, kegyel
met nyerve megtér.

4. Azért tehát keseredett hivek, ide
jőjetek, - Ezen drága nagy szentségben
áldja Istent lelketek; '" Buzgó szívvel itt
kérjetek - Vigasztalást lelketeknek, - S
elveszi bűnötök terhét, s igy üdvösséget
nyertek.
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28. Dicsérd 810n Megváltódat !
Andantino.

J,I. p'-- --- ---- -

~~G~ ~=E2__aA-j
Di-csérd Si - on ~Ieg-Yál - tó-dat

J,l.llIf.-- - ---- -

~~~%S~
Ve - zé - re-det, pász-to - ro - dat,

J,I. f ---- - ---- .....

~~~~~~
Víg szív - vel és é - nek - kel

:J, TI ---- ..... ---- -

~~ggg~~
Víg szív - vel és é - nek - kel.

2. Dicsérd minden érzéseddel, mert bár
mi nagy dicsérettel - Szived őt nem éri fel.

3. Mit énekünk áldva hirdet, a kenyér,
mely él és éltet, - Nyujtatik ma itt nekünk.
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4. Mit, hogy hajdan asztalánál, Jézus a
végvacsoránál - Nyújta nem kételkedünk.

fi. Legyen zengő, legyen édes, legyen
tiszta és fenséges - Lelkünk jelen öröme.

6. Az oltári nagy szentségnek, e nagy
szentség szerzésének - Van ma fényes
ünnepe.

7. Az ó-husvét megszünt ebben, az uj
király uj törvényben ~ Köt velünk itt uj
frigyet.

8. A jelképek valósultak, a régiek fel
ujultak, - S napfény jött az éj helyett.

9. Mínt a végső vacsoránál tőn Jézus,
szent parancsánál - Fogva, mi is ugy
teszünk.

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

11. Főigazság ez hitünkben; hogy ke
nyér s bor egyetemben - Testté s vérré
változik.

12. Valljuk ezt mi élő hittel, bárha el
ménk érzékinkkel - Rajta elcsodálkozik.

JIal1[Jjeg!les Lelki Jfall/w.
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13. Bár Urunknak teste s vére, más
alakra, más ízére, - Lényegre egy míudeník.

14. Különböző ala~okban, csak jelekben
s nem dolgokban, - O egyenlőn rejtezik.

15. A kenyér és bor szinében, bármely
kicsiny részecskeben - Osathutatlan ott
lakik.

16. Vegye eg-y, vag-y többezernyi. egy
aránt fel fogja lelni. - Mire lelke szomjazik.

17. Veszí őt a jó s a vétkes, de gyü
mölcse, ah mi kétes! - Örök üdv, vagy
kárhozat.

18. A gonosznak leszen átka, és a jó
nak boldogsága - Az eg-yenlií áldozat.

19. Régen széltak e kenyérről, igazak
nak életéről, - Az ó frigy szent képei.

20. Izsák, a husvét báránya, s a man
nának adománya - Ennek voltak jelei.

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

22. Te, ki itten táplálsz minket, hol
dogítsd ott lelkeinket. - S szenteid sorába
végy.
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29. Elötted Jézusom! leborulok.
]["PS!OS ~.

~
--- _u --:::__ ~~

L~_.-~~-. Id~" .=t~.-~- - " ---l

-4" ~ It -----==f.- - - :-

E-löt-ted .T é-zusom l le-bo-ru-lok,

~ r- - -- --~- ----- §----N7?-FT::::3
9~~=-~--r~"~-- .-+=0

En-ge-det-len bű-nös meghó-do-lok.

~-11':--- 2§.-~Ji ,,---=if"~:=3~-" .. . ~-="--~ .'---~j., -.r-
Hozzád megváltomhoz fel- ki-ál-tok,

EÉ;1;=- ~---~~-----
~- It--~~t$ -~~11

kenyér bor szín a-latt kit i - má-dok.

2. Hogy üdvözíts engem teremtettél
Pokoltól s haláltól megmentettél; De mínd
eddig kínod ujitottam, -- Szívemet neked
ki nem nyitottam.

3. Vádolom most magam, hogy "étet
tem, - 're szeut kegyelmedet megvetettem i

9-+'
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* Azért szivből bánom már vétkemet, - Tisz
titsd meg' Jézusom! én lelkemet.

4. Fogadom életem jobbulását, -- Tá
voztatom Isten megbántását; * Ezután már
készebb leszek halni, - Mínt tőled Iste
nem! elpártolni.

5. Csak nekem, oh kérlek Szeritlelket
adj, - Ki szegény bűnöshöz irgalmas vagy;
* Hogy életem már megjobbithassam, - Te
szent törvényedet megtarthassam.

6. Kivánja én lelkem szent testedet, 
Mint a szomju szarvas, szent véredet: * Add,
hogy e szentséget hozzám vegyem - Most
és végórámon, s méltán egyem.

30. Ez eleven kenyér.
M"del'alo._------

~.~lIlf_~. .~-=i ~ -~-Ig:;--$
It- . • ~8 • _--------"-_• f=

( Ez e - le - ven kenyér most szállott
(~Iely a-lak - ját vet-te a szűzuek

E1:~~ -~ - -~-
~ ~1J=;JW~

(az ég-ből) (Szernlél - he-ted az 01
(me-he-ből) (De i - mádd is leg-főbb
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~~~ -- -----,-;'\
~~if-~~~~_o4

(tá - ron, )1\1 d .Óe(mó_don, ) ert ez raga nagy szentség.

2. Nem puszta kenyér ez, hanem Krísz-
tus teste, - A bor szine alatt valóságos
vére, * Mert ezt Krísztus maga mondja,
szent Jánosnál bizonyitja , - Esküvéssel
állitja.

3. Add ránk malasztodat, oh ártatlan
Bárány! - Ki minket megváltál szent véred
nagy árán; * Hogy ez áldott szent kenyér
ben részesülvén méltóképen, - Lássunk egy
kor az égben.

31. Ez nagy szentség valóban.
Alli/all/e.

~~lIIf -;~--==+-~
~-~=gj

~

Ez nag-yszeutseg va -Ió - ban,

~. ~------- -----
~:;; I~---r--------;--~· ===~- ~,,-~ -Ór-r-r-r-r-' ----t------:---

==.=-.:....:_~~,~-:.d....--~-J--' =:-~__~- ~--:--=-=.__
~ ~

Ezt i - mád -juk leg - job - han;



készen lehessünk. boldog
* E vilázból ha kimulunkb ,

)';4

llJ: p- - 1':\ -- 1':\

~~gd=-,]gi~ .~~.,
:Me - lyet J é-zus, nekünk hagyott,

jJ,1! 1'--. --,
~~F."- ._~ - _~p _=_~~-~--~-;:_-.-_._--~-:-~=~

.,
Tes - ta - men - tom - ban.

2. Együtt van itt test és vér, mely
minden kincsesel felél', * Bűneinket megis
mervén, minden jót igér.

3. Háborutól oltalmazz, hiveidn ..k irgal
mazz, * A döghalált és éhséget, tőlünk tá
voztasd.

4. Állj mellett ünk , nagy Ist-u! rejtett
e kenyér szinben, * Légy irgalmas, kérünk
hallgass, minden szükségben.

5. Tebenned van reményünk, életünk s
egészségünk, * Egyedül csak téged kérünk,
légy seaitsézünk.

6. Add hogy
halált érhessünk;
veled lehessünk.
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32. Imádlak nagy Istenség.
Religio.,o.
~ TI _ rr-:

~
: : --------.~--,~ ~
_. ,I. __ ~. ,..-----.---~---- ------.-**'~=..--

I - mád -Iak nagy Is - ten-ség

~ - -=-- -----==--~ .-----..
~~-~ ;-~~~~~j) J ;2j

Test s vér tit-kos mély szentség, Le-bo-rúl-

va, Itt vagy Is - ten s em-ber-ség,

Vég-he-tet-len nagy fölség fel-áldoz-va.

2. Űdvözlégy örök manna. ennél többet
ki adna? nincs mód benne; - Ez csak az
égi Jóság, - A teljes Szeutháromság nagy
kegyelme,
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3. Im szent testével táplál, - Ne árt
son örök halál, mily kegyesség! - Szent
vérével harmatoz - Ugy szelidit magához,
ez Istenség.

4. Ah honnan ~rdemlettt'm, - Hogy
erre méltó lettem? bűnös lélek -- Aki any
nyit vétettem, - Keresztre feszitettem, s
mégis élek.

5. Soha többé nem vétek,- Jézusom!
már megtérek, légy kegyelmes; - Ke te
kintsd gonoszságát - Vétkeim undokságát;
oh meg ne vess.

6. ~~lni s halni akarok, -- Yégig veled
maradok, oh Jézusom! - Verem bűnös mel
lemet, - Szánom, bánom vétkemet, - Én
Krisztusom!

7. Jöjj hozzám élő kenyér! - Oh ártatlan
drága vér! szánd lelkemet! - Bár én méltó
nem vagyok, - De kegyességid nagyok, vedd
szivemet.
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33. Imádunk szent ostya.
.Andante.

~lIIf~ 44- ~ --
E!@=L~ . ~S§j

(I - má· duuk szent os
(Se - re - gek - nek n-

....-
~ ~ --- -- --
~@r1 rgcr~~

(tya, Drá - ga - lá - tos man - na.)
(ra, l\i - rá - Iyok ki - rá-Jya.)

jj.f~ --- ~ --

~lli~
Üd - vöz - légy an-gya - li ke-

~~~ ---~~~J mrtYE~
nyer, Vált - sá - gunk - ért a - da-tott

~~( .
~=U~~~
bér, Drá - ga szent test és vér.
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2. Áldd meg országunkat, mi magyar
hazáll kat! - Vezéreljed jóra a mi kirá
lyunkat, * :\Ients meg minket ellenségtől,

döghaláltól és éhségtől - Krisztus teste
s vére.

3. Izrael fiait ki uiegoltalmuztad, -
Ellenségnek földén mannával tápláltad, 
'I'áplálj miuket szent testeddel, drágalátos
szent véreddel, isteni erőddel.

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

5. Jöjetek angyalok, mennyei szent ka
rok, -- Örömmel áldjátok, szent, szent ! kiált
sátok : * Üdvözlég-y Oltáriszentség! kenyér
szinben eIU Istenség! mennyei nagy fölség.

34. Magasztalja lelkünk.
AIIdalIIc.

~~.~ --- ---- --:--

~=~*~P~=B1P~_J· i-~
~ .

(l\Iag-asztal-ja lelkünk e szentséget,
( I-mádjuk az Ö - lök Is-ten-se-get,



2. Isteni szeretet szent emléke, - Elha
gyottak biztos menedéke, - Ki lelkünknek
vagy most nagy vendége, - Légy halálunk
után üdvössége. - Oh lcegye.~.~ég stb.

3. Oh égből leszállott élő kenyér; 
Örök élet adó szent test és vér! - Légy ne
künk oltalom, légy égi bér; - Lelkünk azért
sóhajt, imád és kér. - Oh lceqyesség stb.

4. Imádás dicséret az Atyának, - Éret
tünk testté lett :'IZ"11t Fiának. - S a Szent
lélekkel egy Háromságuak - az örök szerétet
forrásának. - Oh kegyesség stb.
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35. Kenyér színben elrejtezett.
Moderato.

~~e l' !!~------- -- -t':'\

i J J__IJJ ~ ~ II ~
&I • •

( Ke-nyél' színben el - rej - te - zett,
(Szent or - vu-suuk oh .Jé - zu-sunk,

Fi=~ --
EJft/ ~_~ ~~- L--c~ .11L -m

&I

(Oh meay-nye - i nagy fel - ség)
(Sze- rel- med - del szi - ,"ünk ég)

JJ._f -- - _ -- --t':'\

~ c-;---- ~ __~B~d~ H
&I

An-gya-lok-nak, szent ka-rok-nak,
JJ. ..- -":\

t;~~--~~J?~~~c;g
Te vagy fő - di cső - sé - ge!

~-lIIf-::::---_----=::- -------:J-- - t':'\

I I .:-~ ti --~~_II-j
&I -~-II------ _. , !

E - gi - ek - nek. fül - di - ek - nek

~l~ ~ ~ II ~~__~~d
e-

i - gaz gyö-nyö - rü - sé - ge.
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2. Téged vallunk, Úrnak mondunk isteni
nagy méltóság ! - Itt imádunk, szivböl ál
dunk, fölséges hatalmasság! * Valósággal s
bátorsággal itt hiszszük Istenséged -- Eh-ej
tezve s befödözve jelen van emberséged.

3. Tehát kérlek, bűnös lélek! Uradhoz
folyamodjál - Szükségedben, inségedben Jé
zushoz fohászkodjál, * Meghalt érted, most
is éltet angyali szent étellel, - Ha neki élsz
s a bűntől félsz, megáld égi kincsekkel.

36. Lelkünk üdvössége.
Religioso.

EEi~~ r --- -I':' --- ~
~l=Fi=r~ lIfttt§

(Lelkünk üd - vös-sé-ge, Krisztus van
(Az ö - rök sze-re-tet, is - te - ni

~V~ ~{§I:§tR
( itt je -len) .
( ke-gye-lem. ) Kl az ég-ből le-szál-
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ffi ~r.\--- - -------- ~
~~~:::-~~~~~lf;-~6=k~-dJ-~J~

la - ni s é-rettünk kész volt meghalni.
IIIf __ _ ~

~/--3- -:a:=:=~-.~ -="".-=--~ ~j
~J=4---_._-. ---, I ==;,;:?-~-

....' ,---.--,--

U-runk Jé - zus Krisztus.

:&. I rgalmas pelikán, ki magas kereszt
fán, - Minket megváltottál szent véred
nagy árán, - Légy kegyelmes szent neve
dért, öt mélységes sebeidért - Lrunk Jézus
Krisztus!

3. l\Jint pelikán-madár mellét kiszag
gatja, s fiait tulajdon vérevel itatja: Ug"}'

táplálsz te szent testeddel, s itatsz minket
szent véreddel. L"runk Jézus Krísztns l

4. Te mondád: miudnyájan énhozzám
jőjjetek, - Kik terhelye vagytok, hogy meg
pihenjetek; - drága véred szent forrása,
legyen szí"ünk bő áldása, - IIrunk Jézus
Krisztus!

5. Oh kegyes .MegnUtúnk, ki drága keb
ledet - Érettünk nyitva tartod mind az öt
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sebedet; - Oh fogadd be lelkeinket, kegyel
medben tarts meg minket - Urunk Jézus
Krísztus !

37. Leszállott mennyekből.
Andante.

I P - . ... .-~

F~r-í -~~~~~--t=F-= ~~~
i ~L---,_-r.-

( Le - szül - lott meny - nyek - ből
(Mint mi - kor Gáb - ri - el

~ .- -~ -- -
~~--~2~~~ ;-!=3:="==Fi"~- ,. ,---g-,-, ~,-, . :....J

(ke-nvér szi - né-ben Krisztus-nak
(volt -kü - vet - ség-ben Ke-gye-lem-

EE=i--- ~ -
~-=l;~;j~--=U' ig -.BI

(szent tes-te e nagy szentségben.)
( mel szállott szűz - nek mé - hé- ben.)
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mint tenger annyi vol- na is De ha ke-

gyel-met kérsz, meg-en-ged még is.

2. Fordulj tehát hozzá Dismas lator
ral, Megjutalmaztatol paradicsommal, 
Borulj le előtte szent Ml1gdolnával 
Áztassad lábait könyhullatással, - Ugy mél
tóvá lehetsz, Zakeussal mehetsz, asztalt
terithetsz. -- Ily drága vendéget magadhoz
vehetsz.

3. Ke jöjj hozzám, Uram l mert bűnös

vagyok, - Lelkemnek sebei, tudod, hogy
nagyok, - Nem lehet szivemben diszes szál
lásod, - ~Iig a sok vétekből ki nem tisz
titod j - Csak mondjad egy szóval, meggyó
gyul azonnal, kész szerelmedre, - Te tehetsz
meltóvá szent kegyelmedre.



145

38. Mondj éneket.
Moderato,

~'~----------- ~ --- - --- ~
~~=-ff~~~J=o~-~~;;~-§.,

Mondj é - ne - ket, zen-g-ő nyel-vern,

t. --- - -- . -~Fi==~-F --F~~~ ~
~=-----j_-_-:__j =:E~-=?=t_-~_=_:~_,:-=_':I_~., .

Szent-sé - goes Ur tes té - nek.

b,-~=3~~~~~i=Ja_~ , =_1:::::=:=__-,------.,..-_ ,__,__~ _
Adj há - lá - kat buz-gó lel- kern

~~~@j~~' ~- E--~ -~~___-< .____ _---J--_+_

~ 1"'".,;;. ~ ~., --- ---~ ~ -~ -;;;;;;;;~-~

drá - g-a - lá - tos vé - ré - nek.

~--:-~-~~~-- - ~---~~,Ff?fq--'-- +-- . - -~
6f--~ "'.:#--~- , - III'"':.

---- ,-,-"'-- ~- --~~

Mint a szűz - nek rné-hé - ből vőn

~~:t~l~~t=L~~}~~
s ad em - bG - ri nem-zet - nek.

llrl'/!Jjeyyps Lelki J/anna. 10
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2. Tiszta Szűztől véve testet, földre
szállt, és jára itt j -- Boldogitva hintegette
szent igéje magvait, - S befejezte föcsodá
val életének napjait.

3. Végvacsorán mikor ennék kedves ta
nitványival, - S az ünnepet megszentelné az
ó törvény módjával: - Kenyér és bor szine
alatt testét adá csodával.

4. A test ige, kenyér testté, a bor vérré
változik j - Bár az elme s érzékenység ezen
elcsodálkozik, - De a tiszta sziv nyugodtan
a hitre támaszkodik.

5. Azért ezt a nagy szentséget lebo
rulva imádjuk, - Teste s vére a Krisz
tusnak mert itt vagyon, jól tudjuk; - Ha
elménkkel meg nem fogjuk, hitünkkel meg
foghatjuk.

6. Az Atyának és Fiunak dicséret és
tisztesség! - Szentlélekkel «gyetemben ál
dás, örök dicsöség. - Hárornságban egy
szent Istent áldjon minden nemzetség.
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39. Most lett a kenyér.
Alldan/ p •

FJ.= mf --- .- ~ -- -~
~_E4~~., ,

Most lett a ke-nyél' Krisztus tes-té-vé,

~JJ~~
~, - . "JI 19-

)Iost vált a szin-bor. J é-ZlIS vé - ré - vé.
mf __ -~ __ ~

~q~~~~
Test már a ke-nyél'. a bor i - goaz vér,

t$-F~~
Ezt hiszem, ám-bár el-mém - be nem fér.

2. Itt az Istenség az emberséggel, 
Im megegyezett nagy szövetséggel, - Eb
ben reménylek, valamíg élek, - - Ebben erő

síts, Jézusom kérlek.
3. Itt azon test s vér felm II tattatott, 

Mely a keresztfán értünk ontatott; - Oh
nagy szeretet! érted mennyit tett, - Valld
meg hát bűnös, mért nem szereted?

10*
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4. Ezt a számtalan vétkek okozták,
S szeretetemet tőled elvonták ; - De már
szivemből, igaz lelkemből - Bánom azo
kat. teljes erőmből.

5. Szeretlek immár, édes J ézusom ! - Ér
tem megfeszült drága Krisztusom ! - Xyujtsd
kegyelmedet, segedelmedet, - Hogy méltán
áldjam szent fölségedet.

fi. Jézusom! kérlek segits meg arra, 
~lidőn eljutok végső órámra, - Hogy szent
testedben, drága véredben - Részes lehes
sek végszükségemben.

40. Oh ki ez oltáron.

~ J
(Oh ki ez ol - tá - ron,
( A tisz - ta os - tyú - nak

, f--- . ~F#-:..7 ..~~-~
~~=~ ~~~_ 1~=-4J..,

(ke-nyér sz i - ne a - latt)
(fe - hér - se - ge a - latt)
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l" --------.0--__.
~~Ju~--- á~~~~-=t:~~d

'" =7--~ --'"=__ -~--~

Föl - sé - ges Úr Is - ten.

~~-J-- --=---=r--~~--~---. ~
~~ -+--. ~. :n._~_._

. '" -- ~ '"= - ._-=--~=-
el vagy rej - te kez - ve,

f.-- ----

~
-:-,-~--. ~.,,", ••_ _0 ~_o~_'o _•.__~ _
~--·.-i c- ~~--=
--------T- ~ i -

Cso - dá - la - tos ké - pen.

2. 'resti szemeimmel noha nem láthat
lak, ~ De mindazouáltal igazán imádlak, 
Téged Teremtűmnek, Istenemnek vallak, 
És "Uramnak mondlak.

3. Ez áldott testedért, melyet itt imá
dunk, ~ Ez áldott véredért, melynek térdet
hajtunk, - Kérlek én Istenem! kegyelmezz
lelkemnek, - Bocsásd meg bűnömet.

4. Drága sebeidbe rejtem sok vétke
met, - Szerit véred harmatja mossa meg
lelkemet, - Hogy szent szined előtt tisztán
megjelenjek. ~ S így kegyelmet nyerjek.
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5. Bűnös Magdolnával lábaidhoz boru
lok; - Emlékezzél rólam, latorral kiáltok, 
Könyörülj én rajtam! Dáviddal igy sirok, 
Kegyelmes Istenem!

6. Oh angyali étel! tápláljad lelkemet; 
Oh mennyeí ital! vigasztald. szivemet, - S
legfőkép ha majdan közelget halálom 
Légy vigasztalásom.

41. Dh szentséges, kegyességes.

~ -- ~L2::- -_ - -+- '"

~~~-r?E1
(Oh szent - sé- ges, kegyes - sé - ges
(Di - csér - tes - sel, tisz-tel - tes - sél

~-Í]?tr=r$=Éfi d~
(üd-vö - zi - tő Jé - zu - sunk!
(mi Meg-vál - tó Krisz-tu - sunk!

IIIr / _ __ --:'\

~?fJfIT~ffi3fI=g~
(Jőjj be szí-vünk haj-lé - ká-ba.)
(Meg-té - rő lel- kiink há - zá-ha.)
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~~~-=xn ~fl:tfb~.g3= i J J B
-...-/

Ott nyu - god -jál, ott la - koz - zál,- -- ----""'="
t~~ r- :ti~ ~~~- -~

\.:.'

S mind vé - gig mu - Ia-toz - zál.

2. Téged áldunk és imádunk mély aláza
tossággal; - Ittletedet. fölségedet dicsérjük
buzgósággal; - Oh hajtsd hozzánk füleidet,
forditsd reánk szemeidet, - Mert fájlaljuk
és megvalljuk vétkeinket, s elhagyjuk.

3. Oh ártatlan, láthatatlan s Istennek
szent Báránya! - Orvoslását, tisztulását lel
künk tőled kivánja; - Látod éltünk gyarlósá
gát, és számtalan gonoszságát, - Végy ked
vedbe, rejts sebedbe s lelkünk mosd meg
véredben.

4. Hogy károsabb és sulyosabb ne legyen
betegségünk, - Érdemeddel, kegyelmeddel
erősítsd gyengeségünk, - Siess minket gyó
gyitani, sz. véreddel tisztitani, - Hogy él
hessünk, dicsérhessünk, s tisztán mennybe
mehessünk.
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42. Rettegve, de mégis bizva.
Religioso.

;;. TI ----- .----____.. r.\

~~~=a=~~=ttt;=~
Ret-teg- - ve. de meg-is bíz-va

~~~ gg - ~E===---~.-~~--~- I -----?~L--' ~ ~ _:-.-
. CI <::> -,---- ~=---"L- t:;;--

Le-bo-ru-lunk e- löt - ted,
" f ~ - ----.. 1':'\

~~~~~~t-EF~~~~~
Oh nagy I s - ten! ne ta - szitsd el

~-T'~~=X~S==~~~I1
~~~~~~~~

A hoz - zád es - dek -Iii - ket.

2. Visszarettent nagy fölséged, Bár most
itt elrejtezett; * De azért e nagy szentségben,
Féljük Jstensézedet.

:L Amde bizalomra gerjeszt, Az isteni
szeretet, * Ki hogy testvérünk lehessen,
Elhagyá az egeket.

4. Elrémít a sok bűnökkel - Terhelt

lelkiismeret: * Mert mi hálátlanok, Gyakran
megbántottunk tégedet.



153

5. De bocsánatot ígérnek - Vigasztaló
szavaid. * Várva várnak a kereszten - Ki
teljesz tett karjaid.

6. 'I'e vagy itt e nagy szentségben, Ki a
kereszten valál, * S ki hogy nekünk életet
nyerj, Aunyi kin küzt meghalál.

7. Bízva jöttünk hát elődbe, Irgalomnak
kútfeje! * Tisztitson meg vétkeinktől 
Szent halálod ereje.

8. Te gyógyítsd meg sebeinket, Önts
belénk vigasztalást, * Bátoríts végső harczun
kon, S adj boldog feltámadást.

43. Térdre esvén leborulok.
.A'ldrI11tp.

~
' r --------------~
':-=m~~~~-·-r.T3
~ r--~tI-~=_t_---E3

(Térd-re es-vén le - bo - ru -Iok
( I - me csak ne - ked hó - do -lok

~;; ~ r =r .~ ~~--.~
( e - lőt-ted óli nag'Y szentség.)
(v('go - he - tet -len ls - ten - séz.)
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~:~~~---tt~i§-D
l\fert te mennynek s földnek li - ra,

~ ~ -~

~~-==P-=~-r~-J E
vagy, vol - tál s le - szesz min-dig.

~ -~-=. C r r g+=§
Ma-gad

~ r-~ r tEEg;a~
ezt cso-dál-ja föld és ég.

2. Mint háláljam meg oh Jézus! isteni
fölségednek, - Hogy szent tested s véred ad
tad csekély teremtményednek ? Semmiség va
gyok előtted, tetőled van mindenem: - Lel
kemet s egész valómat vedd, tenéked szentelem.

3. Miuden lélek áldju velem az Oltári
szentséget, - A mely magában foglalja az
örök Istenséget, * És örök életet igér, ki
lelkébe fogadja, - S a bűnösnek hogyha
megtér. mennyei bérét adja.
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44. Üdvözlégy Krisztusnak.
Religioso.

m] - -..

EÉ~g·~.~~~ e=p:R~~=1~2~_~J~=t= ·_~~3
( i)dvöz légy Krisztusnak drá-ga szent
(Aldott légy J é-zus-nuk szent-se-gos

ff~~~n--.~~-- ~~~~--~-- ~- ----~

( tes - te )
( vé - re )

~;~2~~~~
vagy ol - tá - ri - szent-ség, An-

__ -.. __"it._

~~~-=t=tP-1=&~-=dI
gya - li drá-ga ven - dég-ség.

2. Üdvözlégy nagy Szentség élet adój a!
Mi bűnös lelkünknek megorvoslója. 

Oh mel!J stb.
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::1. Üdyj;zlégy nagy Szentsez Istennek
Fia! - A szűz Máriának ékes virága! 
Uh mely stb.

4. Üdvözlégy nagy Szentség, lelkünk
vendége, - Menuyeí karoknak gyönyörű

sége! - Oh mely stb.
5. Üdvözlégy nagy Szentség, igaz Isten

ség! - Kenyér- s bor szin alatt rejtett
emberség! - Oh mely stb.

6. Üdvözlégy nagy Szeutség, menuyeí
kenyér! - Világ életéért kiontott vér! 
Oh mely stb.

7. Üdvözlégy nagy Szentség, élet kút
fője; - Megtért bűnösöknek tiszta fürdője!

- Oh mely stb.
8. Üdvözlégy nagy Szentség, hivők man

nája! - a lankadó lelkek éltető fája. 
Oh mely stb.

9. Üdvözlégy nagy Szentség, csodák
csodája! - égi malasztoknak örök tárháza.

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

mely stb.
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45. Üdvözlégy oltári szentség.
Moderl1ln.
~ /Ilf__ ~ ~

'~t-Hf=-=:_~!_~~~ij1,., ..
(l'd -Yüz-Iég-y ol - tá - ri-szentség.)
(Cso- oá - la - tos nagy Is - ten-ség.)

~
~ ~~

E ~~--;-+--~.§.? ; 1 J1JE _---~.-~ • '. __._~ ;,.,
('I'é - g-ed szí - vern - ből i - mád-lak)
(Ki - rá - Iyí szé - ked-ben áM-lak.)

~
" f-- --- 1':\
"'~~ I

_ <!~~.:.!~--!~~-' E:3I
e- t d-vöz-légy szent Szak-ra - men-tom.

;. 11
.--- --..--. ---- 1':\

~~=~~~~-EJ]E!@ • • , • ---L_

Száz e-zerszer, meg ezerszer, éuJ é-zusom !

2. Ha minden szentek szivével, - S az
angyaloknak nyelvével * Tégedet köszönt
hetnélek : - Ugy méltán dicsérhetnélek. 
Üdvözlégy szeni Szakramentom! stb.
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3. Öntsd szivembe szerelmedet, - Egye
dül te bírj engemet; * Nagy Szentség! siess
hozzám már, -- Mert szivem csak tégedet.
vár. - Üdvözlégy szent Szal.ramentom l stb.

4. Ellankadok szerelmedtől, - Elolva
dok szent tüzedtől: * Szivem hadd lakjék
szivedben, - Hadd égjen el szerelmedben.
- ÜdvJzlégy szeni Szakramentom! stb.

5. Életünknek végóráján, - Hogy ne
kisértsen a sátán, * Te légy én erős gyámo
lom, - Mert kívüled nincs oltalom. - Cd
vü légy szent Szakramentom! stb.

46. Titkos nagy áldozat.

(Tit - kos nagy
(Mi bű - nös

ál - do - zat
lel- künk - nek

~ ----7 " i

" n_~-=----.I.."' .. _---_..
c-

(Is - ten
(or - vo

--lEW=~@
- nek szent ti. - a.
- sa és dí - ja,
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mr .._----------
~r~Ji3

(Itt i - má-dunk i - gaz hít-ből.)
(És tisz - te -Iünk tisz -ta szívből.)

~r - - 1':'\

e • e EP -~>-- : ,-
~

Oh meuy-nye - i nagy Föl-ség!

11 --- ----
ti~~g=t==Tk-e-iE;j-31

El-rej-te-zett Is-ten-ség.

2. Kenyér szine alatt bizonynyal szent
tested, - És bor szine alatt jelen van szent
véred, melyet értünk feláldoztál, - A ke
resztfán hemutattál. - Oh mennyei stb,

~. Jézus! e szentségben örök kegyel
medből, - Adod tenmagadat égő szeretetből;

- A ki téged méltán veszen, - Annak örök
élte leszen. - Oh menn fei stb.

4. Kegyes Úr Isten! velünk nagy jút
t ettél, - Pokoltúl megmentvén. mennyben
részt engedtél: - Azért áldjuk irgalmadat,
- Véghetetlen jóvoltodat. - Oh mennyei stb.
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5. Tehozzád járulunk' kegyelmes jó
Atyánk! - Irgalmas szemeddel kérünk, te
kints reánk! - Oltalmazz meg ellenségtől,

Minden testi lelki vesztől. -- Oh mennuei stb,

6. Áldjon az ég és föld, s a bűnös em
berek. Általad megtervén. téged dicséljenek ;
- Szivünk minden dobbanása, - Legyen
neved imádása. -- Oh mennqei stb.

47. Véghetetlen fölség.
Reliqioso,

/Ilf - ~ -

~2~ ..~~~h-=~H--=--§j
(\"éghe-tet -len fölség, el- rej-tett
(Kenyér szi - ne a-latt szent-sé-ges

~i:~--gJ::e--J:-"n~ ~--]
~tf::~===~~':' _~--=~_~;__3

( Is - ten-ség! )
(ven - dég-ség) Té-ged ál-dunk,

--- --- -- --.

~~?+'~@="==~~~~~~~~~~ -.~ '~J
'"' le-bo-ru-lunk, Szent, szent, szent vagy!
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[~~~~,:- ~~-SIT9-T;~j
nagy szentség! Is-ten és em-berség.

2. Lelkemnek jegyese, oh édes Jézusom!
Szivemnek öröme, Megváltó Krisztusom:

* Mínt a gyermek jó anyjának - Emlőjéhez

dajkájának, - Futok sebeídhez, lelkem kin
cseihez.

3. Zörgetsz már szivemnek ajtaján, sze
relmern! - Xyisd fel, azt kiáltod, s adjon
szállást lelkem! * Ah felnyitom már szíve
met, - Szállj be, ajánlom lelkemet. - Oh
égi vendégem, légy én üdvösségem.

4. Élek már én, nem én, hanem élsz te
bennem, - Életem s halálom Ura, én Jstenem !
* Te légy mindig én lelkemben, - Oh tarts
meg szent kegyelmedben. - Szerelmed szent
tüze IÚJlglJljlJJI szivemben.

lIan!Jjeg!Jcs Lelki Jfall1lU. 11
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48. Zálogát adtad oh Jézus.

i!iP~ · -~
ctFt-~-F=--s~~-g-=~

(Zá elo-gát ad - tad óh J é - ZIlS !
(Rendelvén e nagy szent-se - get

~,:=---~-=---,-;-.-.-:----:-i~--~----==----.-2~
(ö - rök sze - re - te - ted-nek.)
(és ad - ván hi - ve - id - nek.)

II ~ _

Ef~-_·-----_··i~~:---~.~_I=-.~$=t-=3
~_ _ • f!. ..-ti::-_..~ =:J

Hogy ve - led e - gye-sül- hes-sünk

J,i, ---- - --- ~

~~~b~_~~~-=~-~--s té - ged vi-szont sze - res-sünk.

~
f..- -~

~~ ~-1'----'- ._F-~ -;--~ ~..~
&' .~-_.. _-===_==--==T__·_~~ --

ÁI- dás di- csé - ret i - má- dás, ,
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b';Fl--Y0~~-~
ll'

le - gyen e - zért ne - ved-nek.

2. Irgalmasságod nem nézte a mi gyar
lóságunkat, - És ellened elkövetett nagy
hálátlanságunkat. * Te megmenteni akartál
s ezért értünk meghaltál, - Eltörölvén a ke
resztfán régi adósságunkat.

3. Ekkép tieiddé tettél kegyes Jézus!
bennünket. - Add, hogy tőled semmi többé
el ne vonja lelkünket. * Védjen e szentség
oltalma, s kövessünk élve, halva. - Tram
Jézus! áldd meg kérünk, e szent föltéte
lünket.

ADVENTI ÉNEKEI\:.
Mise-ének.

49. Harmatozzatok égi magasok
Andan/e.
~ Ulf __ -- 1":'\ -- _ !"';"\

F7~::E -~:-~;':-'Ei :':=E~=f:-~-':::~f=--;"- ~~f--~:"::-JEre--· __ :~-~.-., ..j __ ~~ I:-~~ .:=-- -_- :~: .'-= ~=-~~3
ll'

Harma - toz-za-tok é - gi mag-a - sok,
11*
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~~~t@iT~ ~-
Téged vár e - ped - ve, az em-be-rek

~ --r.'\ f --- --

~=e~--=cI~~
lel ke. Jöjj el é-

Ei:E ~ - ---r.'\

~-==cr-~=~~W ~
des Üd - vö zi - tönk.

Mert az emherek ott tévelyegnek, ~, Hol
te égi fényed által nem vezérled - Oket,
édes Üdvözlég!

Vasárnapi mise énekre.

Hozzád emelem szomei Istenem!

(A dallam ugyannz.)

A mise kezdetére.

H o z z á d emelem szómat Istenem! *
Tégedet vál' lelkem, hogy oltalmat nyerjen.
~ J üjj el édes Lidvözitönk !
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Mutasd meg magad a te utadat. * Irgal
mad bősége vigyen üdvösségre. - Jőjj el
édes Űdvözitőnk !

Az angyali énekre.

Áldás, dicséret és hála néked; * Mert
igaz világunk s legfőbb boldogságságunk 
'I'e vagy, édes Üdvözítőnk!

Az eoanqéliomra.

Te ember lettél s uj tant hirdettél; *
A jövendölések beteljesedének - Rólad édes
Üdvözitőnk!

lliszekegyre.

Hiszünk tebenned, égi szent követ! *
Út, igazság, élet - vagy, és áldva néped 
Istennek vall, Údvözitőnk !

Fölajánlásra.

Im az áldozat, mit most bemutat * Szol
gád Fölségednek, jőjj el és szenteld meg, 
Oh imádott Üdvözítőnk!

Nyujtsd malasztodat, hogy ez áldozat *
Bánatot gerjeszszen bűnös sziveinkben,
Oh segits meg Üdvözítőnk!
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Szeni-szent szenl.

Szcnt ar. eg-y Isten három személyben. *
Ar. Atya Istennel és a Szentlélekkel - Szent
vagy édes Üdvözítőnk!

'I'est lőn a kenyér, a bor drága vér! *
Itt ember és Isten van e nagy szentségben,
- Te vagy édes Üdvözítőnk!

50. Mikor Máriához.
Religioso.mf------------':'\ _
~~L?ét1--+---==~r l]

Mlkor I\lá - ri - á - hoz Ar. Is-ten

FJ:~==--::- -~- ~-~~~~3
~'--=Fi:=-._c· ----+- ·-3

'"' an -gya -la Ká-zá-reth vá-ros-ba

~__"::::::::'_~----=::r.'\ 1~--~-9 ~._--;-'- ~~ F~_ ':' ~
~ r==+:---- ,---+---- ,.

az ég - ből le-szál-la kit s en t i-
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-- -----t"':"\

~~- .~_n_~-~5~F~
~ , .

E - kes kö - szön - tés - sel

Ei:~~~=5~;~C3c~ •
a szent szűz - höz szó - la.

2. Az irgalmas Isten örök végzetének
Hirdetője volt ő, ki a föld népének - Ke
gyelmet engedett, hogy mind megtérnének,
S uj életet nyervén csak benne élnének.

3. Az igért Megváltó Jézus, Isten Fia,
Hogy szabadságunkat a bűntől kivivja 
A Szentlélek által, leszállott Mária szűz mé
hébe, S ugy lőn lelkünk váltságdíja.

4. Örvendjen ég és föld : testté lett az
Ige! Betelt az embernek édes reménysége.
Meggyőzeték a rosz lélek irigysége, Üdvöz
légy oh .J ézus! világ üdvössége.

5. Dicséret. imádás az örök Atyának
Váltságunkra küldött egyszülött Fiának, 
Szentlélekkel együtt a Szentháromságnak, Az
örök irgalom bő kntforrásának.
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51. Oh fényességes szép hajnal.
Religioso.

•

p~ ~

-~ I I. f~- ~lo- ~~ ~-:~t=L!_=--e---:=-=:=-
Oh fé - lIyes - sé - ges szép

haj - nal! Kit így kö - szön-

___ -- ~ 1:'\ p-----

ER~ i ~ @Id 1~~=::::l".L_~ -":==~_. . ~

tött az an - gyal: Ü II - vöz-
---=::::::: ::::==--

,__ ~ m] ~ 1:'\ r.-.
[i~17L=s.L:gg@· ~ ~gg~d

légy tel - jes ma - laszt tal.

2. Dicsőséges szűz Mária! - Atya- Ts
tennek leánya! - És Szentléleknek mátkája!

3. 'I'ehozzád küldetett mennyből - Gáb
riel angyal követül - Istennek rendeléséből.



169

4. Hogy Fiat fogansz méhedben, - Is
ten-embert egy ~zemélyben, - És megma
radsz szüzességben.

5. Fiad az ég dicsősége, - A bűnösök

reménysége, -- S a megtérők üdvössége.

6. Oh dicsőséges Szűzanya l - kérünk
nagy méltóságodra, - Végy minket pártfo

gásodba.
7. Dicsőség szentháromságnak l - Di

cséret szűz Máriának! - Üdvözítőnk sz.
Anyjának.

52. Ave Maria, gratia plena.

Üdvözlégy szent Szüz.
Mudernto.

p __ . ~ IIIr ____
~$d:-JdR----bEl4%~~

A - ve Ma - ri - a Gm-ti - a
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II .'- -- 1 .----

~.:::::::::::L---'--~---===t· · · --- ·· ._~-----,--=::;~~.-~..--j_. ..!- --,--~1-- --..-~~-
..,' --- - _ ..·--IJ-~-- =-~~.--"' -~~-"

A szép szűz ~Iú - ri - át, Krísz-tus-uak

~-~---~---t---":'\_~_ . ' __,_ J_____ __ _ _
---~--.- ---i- ------. _ ----- ':..'.--9- --~---- ..J__ .

- ---- ,- ---- - - --~--- --~--

vá - lasz - tott any - ját.

2. ~~s mondá tovább: ,.Úr vagyon ve
led! - Ime fogansz fiat a kin fogsz örülni,
- Menny és a föld álmélkodni."

3. "Oh ang-yal! -- ugymond - miként
lehet ez? - Mert szűz leány vagyok, fér
jet nem ismerek, - Bizonyságím ebben egek."

4. ,.A Szentléleknek rád száll ereje, 
Mert miként a harmat reggel száll a földre,
- Úgy lesz az ö születése."

:l. Angyal szavának liiven a szent Szűz,

:Magát megalázza. szolzálónak vallja!
"Legyen ugy. mint szavad mondja l"

6. Szűzek virága, szép szűz Mária!
Örülj és örvendezz, mert nagy unynságru
Válusztattál s méltóságra.
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7. Ellge8ztel<1 értünk könyörgeseddel 
A te szent Fiadat, hogy testesülése 
Legyen lelkünk üdvössége,

KAUACSONYI }~NEKEK.

Első miseének,

53. Krisztus Jézus született.
Allegretto,

,Ii. mf.- -
Ft-3:J==A~=.ctt ~--~?':I" "=-~Ef@ ! I ------ -~---=~

Krisz-tus .Té-zus szü-Ie - tett, örven-dez-

~b~-~~ i=w-----~@
--===::(:: f----

'"'
zünk, S ne - ki ö - rüm - é - ne - ket
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~~-=i=EBf;;=~~:-- ~=1
ré - ből, Tisz - ta Szűz mé - hé - ből

l+ ff -- --- -- ---
~1==i==~~~4=k~~

Szü - le - tett Krísz-tus ne - künk.

A szüzesség liljoma kivirágzott, - S meg
termé a mennyei szép virágot j * A kegyes
Jézuska minekünk meghozta - Születvén,
a váltságot.

Az angyali énekre.

Dicsöség legyen égben az Istennek!
Békeség földön a jó embereknek. * Zengjük
angyalokkal s a hiv pásztorokkal : - Di
csöség az Istennek!

Az eoanqéliomra.

Örök bölcseség széke lett a jászoly, 
Melyböl Isten irgalma mihozzánk szól ; *
Mennyei kisded üdvösséget hirdet - Isten
nek irgalmából.
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Hiszekeqqre.

Hiszszük, hogy Bethlehemnek jászolyá
ban - Az út, élet és örök igazság van. * Az
irgalmas Isten rejlik a kisdedben; - Ezt
valljuk igazságban.

Felajánlásra.

Imádással járulunk az oltárhoz, - Mint
a kegyes Jézuska jászolyához ; * A hiv pász
torokkal, égő buzgalommal - Hű néped
adományt hoz.

A kenyér s bor-áldozat az ajándék, - S
a jó Istent szerető tiszta szándék. * Nyer
jen az kegyelmet, oh kis Jézus! engedd, 
Hogy örök jönkra váljék.

Az első csenqetéere.

Zengje velünk ég és föld: Szent az
Isten! - Zengje tiszta örömmel: Szent az
Isten! * Zengjük Jézuskának, kit ég s
föld imádnak ! - Szent, szent, szent az Úr
lsten!
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54. Csorda pásztorok.
Allegretto.

;;. f --------~ ---- ~
ff~~-;=-J--F~t;.-,---r-- ~-=~~~~~uu_~ [ __=+=__

Csor-da-pászto-rok, l\1időn Beth-le-

......-.....1":"'\ .-- -

~i::~7~~G-~==:==_~1· -r=l~§:~
hem - ben, Csor - dát ö - riz - nek

--=:::::: :::=--

~~~. ~~--__-:.-~.-._-,,-~~-- ----~--.~-J-~-~-~--~:=-:-~-~
Éj - jel a me ző - bell.

2. Isten angyali jövének melléjök,
Nagy félelemmel telék meg ö szivök.

3. "Örömet mondok nektek, ne félje
tek, - Mert ma született a ti üdvösségtek.

4. Menjetek el csak gyorsan a vá
rosba, - Ott találjátok Jézust a jászulyban!"

'l. El.ndulanak , és el is jutának
Szent hajléká hoz az ég s föld Urának.
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6. Nem találták öt fényes palotában, 
Hanem istálló szegény jászolyában.

7. Aki az ég s föld sarkait fentartja
- Nem lelt más helyet, hol fejét lehajtsa.

8. Mindenek élte s áldása e kisded, 
S ö mindenekben mily szükséget szenved.

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

10. Kinek a nap s hold fejedelmi széke
J ászolyban fekszik az ég dicsősége.

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

12. Üdvözlégy Jézus! világ megváltója !
Bús sziveinknek megvigasztalója !

13. Hozzád sietünk a hiv pásztorokkal,
Kívüled miuket semmi nem vigaszal.

14. Add kegyelmedet buzgó szivvel ké
rünk, - Hogy születésed legyen üdvös
ségünk.

15. ~~s a kik itt a jászolyban imá
dunk, - Egykur az (':;ben sziurűl szíure
áldjunk.
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55. Dicsöség menyben az Istennek.
Andflnte.

f-- -- ~ ---
~Ht~----gg~=~=r rJB

( Di - cső - ség! menyben az Is-
( Di - cső - ség! menyben az Is-

-~ IIlf___ -...
é:F:=t=-r-~~ ~_~L:EE::.====§=H
HW--~ --r~~--~

(ten-nek Az an-gya-li se-re-gek
(ten-nek Vi-gan így é - ne-kel-nek

f--- - p

~~-~~. --~f9---§
Di - cső - ség! Di - cső-

~!=,_--=--_~~-51
ség! Is - ten - nek.

2. Békeség földön az embernek! béke
ség földön az embernek, * Kit az igaz sze
retet a kis Jézushoz vezet, - Békeség, bé
keség embernek.
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3. Dicsérjük a szent angyalokkal, imád
juk a hiv pásztorokkal * Az isteni gyer
meket, ki minket igy szeretett, - Dicsér
jük, imádjuk és áldjuk.

4. Kis Jézus! ne vess meg bennünket,
hallgasd meg buzgó kérésünket, * Jászo
lyodnál fogadjuk, hogya vétket elhagyjuk;
- Oh Jézus! ne vess meg, hallgass meg.

5. Dicsöség az örök Atyának, és ér
tünk született Fának, * S inindkettő Szent
lelkének, a malaszt kutfejéuek : - Dicsö
ség, dicsöség Istennek!

56. Pásztorok, örvendezve.
Allegretto.

~H=L::::::-~-~=r-=:::§=-~
~:-t-!t- f=3-'-==-L$=r~

Pász - to - rok, Pász - to - rok,

Öl' - ven-dez - ve
JJangjegyes J./'lki MIII/na.

Si - et - nek
12
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~~..-;-~-.~-=;:-~-'>--~
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.Jé - zus-hoz Betli-le - hem - be.

~
.. ,

::~~ ~;I=~-~;~---j2fC- ."!~., -,/____ _ ..- ~__ ~3.1

got ho-zott az em-bel' - nek.

2. Az angyal szózata minket is hiv, 
Értse meg ezt tehát minden hű sziv ; * A
kisded Jézuskát mi is áldjuk, - S mint a
hiv pásztorok magasztaljuk.

3. Üdvözlégy kis Jézus! ki mi értünk
Születve, váltságot hozál nekünk; * meg
hoztad az igaz hit világát - Megnyitád
szent Atyád menuyorszagát.
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4. Dicsőség imádás az Atyának - Éret
tünk született szeut Fiának, és a vigasztaló
Szentléleknek, a Szentháromságban egy Is
tennek.

57. Szűz Mária e világra.
.AI/dl/Ille.

;j, p -- - - ---
~-J:::;:;--=-~ ,;_~ r-=~ro"---=~j •--~~~---a
~--=_~==/-=--~-==1__:__-:_ -~-r-~_+-_~~-3

( Szűz l\Iá - ri - a e -.vi -Iág-ra
( A já - szol- ban fekszik ki a

~
n1f -- . -~

..=-.:.... -~_. .:... "-E- --.-----'::-=j
al_~~~~~--~E=i:==-~~--=3

:Mely vég - te - len ke - gye-lern

.. - f - -
~:-~~:~~~h:?_~=-~~~~- I·~

tő-led. olt Ts- tenern ! Hogy úgy szere

12*
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.u,- 1'-;- ---

.·~~~9- r ~tr;.J ~
ted Az em - be - re - ket.

2. Az angyalok Jézus születésén áldva
zengenek, - A pásztorok a mennyei fényr p,

hozzá sietnek: * Örömre ébredének minden
teremtmények, - Őtet imádják, és magasz
talják.

3. Azért mi is halandó emberek őtet

dicsérjük, - S dicsőséges születése napját
vigan szenteljük j * Az Atya Úr Istennek,
nekünk kegyelmesnek - Hálákat adjunk,
szivböl vigadjunk.

4. A ki hozzánk irgalmasságból szent
Fiát küldé, - Hogy a bűnbe esett embere
ket üdvözitené j * Megjelent a Megváltó.
világszabadító, - Kegyes királyunk, édes
Jézusunk.

5. Oh te kegyes Asszonyunk, Mária,
Istennek anyja - E világnak te vagy Fiad
által oltalmazója j * Ne feledkezzél rólunk,
oh édes gyámolunk!- Te légy oltalmunk
erős paizsunk.
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új évre.

Oh stép Iézus ! ez új esztendöben,

Dallnm : Szűz Mária e világra nekünk.

Oh szép Jézus! ez uj esztendőben légy
hiveidben ; - Oh Mária! esedezz érettünk,
édes reményünk! * Hogy ez uj esztendőben,

minden ügyeinkben, Lehessünk.Tézus
drága kedvében.

2. Oh szép Jézus! drága szent nevedért
kelj fel népedért; - Mária! Jézus erejével
tégy jót népeddel: Hogy ez uj esztendőben,

minden ügyeinkben, - Lehessünk Jézus
drága kedvében.

3. Oh szép Jézus! tartsd meg hiveidet,
mind tieidet: - Oh ~Iária! Jézusnak szent
Anyja! orszázunk tornya! * Adjad kérünk,
hogy ebben az uj esztendőben - Lehessünk
épek testben lélekben.
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Viskeresetre.

58. Az isteni kisdedet.

f .------- -----.....
~~-~~---~--- ~-- ;~~~~:- ~-- =~~

A. há - rom böl - esek e - lőtt

.. JI ----------------..

~.._~-:~...:- ~~---~ -- ~:~~~-~ - .,~::::-~~: ]
0/

Di - csér -.i ük és áld - juk őt

_ f'..- ,---. -~---

~"'=-- :--=-==-:::(=:..---~-=l-:-=-~:::---:-~
-~=::=--'-T =-:.- .-----::;..= --~-.~:..~:::-4"-----------.--- -- -- ----_._--- ---------

0/ ...,

Szép jel és szép csillag, szép napunk
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2. A zsidók öt üldözék, a bölcsek meg
tisztelék - Arany-, törnjén-, mírhával, s a
sziv imádásaval. * Szép jel stb.

3. Szent hitünknek csillaga, nekünk
szinte jelt ada. - Hogy megjelent királyuuk,
a kit epedve v/Írtunk. * SZPjJ jel stb.

4. Hit. remény és szeretet, mely tőle

nyer életet, - Im a hármas áldozat. mit
szivüuk imádva ad. * Szép jel stb.

5. Oh Isten-ember s király! néped im
előtted áll -- Kérven szent malasztodat,
hogy áldjad jóvoltodat.

NAGYBŰJTI ~~NEKEK.
Mise ének.

59. Buzgó szivvel ünnepeljük.
Andante,

~=):. ~_Ill"=~, -----·-1---==----==--c:=3
t-P2!-=~ ~·-=_~~~o/=f--=.__~=:_~'· ....3

e.

(Buz - gó sziv-vel ün- ne-pel-jük
l. )Ii - ket ér - tünk a ke-resz-tell
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--iQ==~~Jgpl-~~
dé - se - it. )
vég - be-vitt.)

ff~
(Krisz-tus szen· ve 
(Szent ol - tá - rán

III{__ ~

~=.~i=t:r-=f;[t::-~==.-~-;-L ~-~_:_--~_-~~
Oh Meg-vál-tónk nagy ke - gyel-me

l' -----------.

ff~ ;3I=t25fE~3~
Mely ránk bű - nös em - be - rek - re

(- ~

~~-~~=i=-§=~--==::J ;==1)-- t===. ... ------
Szerit vé - ré - vel á - ra-dott.

Az angyali énekre.

Oh nagy Isten! az ég és föld felmagasz
tal tégedet, - S minden, a mi él azokban,
áldja nagy fölségedet; * De váltságunk ke
resztfája legfényesebb bizonysága -- Irgal
mas felségednek.
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Az evangéliomra.

A szent evangéliomból tudjuk a tör
vényeket, - Miket Jézus a világnak élő

szóval hirdetett! * Élő szóval és példával,
szent vérével s halálával - A keresztfán
hirdetett.

Hiszekegyre.

Oh irgalmas Üdvözitőnk! hiszszük ta
nitásodat, - Melynek megtartása nekünk
örök boldogságot ad; * Hiszszük, mert a szent
keresztfa s drága véred bizonyitja : - Hogy
Isten s igazság vagy.

Felajánlásra.

Megujítjuk az oltáron most a nagy ál
dozatot, - Melyet Jézus a keresztfán Aty
jának bemutatott, * Hogy vérének szent har
matja, lelkeinknek visszaadja, - Az elveszett
kegyelmet.

Üdvözitőnk szenvedése fájdalminknak
enyhe lett; - S keserves halála által nyert
ő nekünk életet. * Oh Jézus! te vagy re
ményünk, vigasztalónk s üdvösségüuk, 
Te vagy édes mindenünk.
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Az első csenditésre.

Zeng:ie szivünk, zengje nyelvünk: szent
ntg-y édes J ezusuuk l - )fert te lettél a
keresztfán a mi lelki orvosunk. * Adj ke
gyrImet, 1lOirY megterjünk. kik szent véred
által élünk, - Testben lelki életet.

GO. Ah félek. rettegek.
Andante.

_ m] __ _ ""=" ..-----

r=i:::'-;f-~-=~~-~~F--- ....:._:~a]==-==:..,-=t3
t:!tr'4 -~ :--=-~_ ~=Er--~:::=~--=:.-3-"--=~-~:::J

c-

(Ah fé-lek, ret-te-gek, ) '1' l"
(J é-zu -som mit te-gyek v) .l IC on a

fán függ-ni s é - ret-tem meg-hal-ni

----__ 11 - ---

~~~--2~~~~=--=~~L.; r' I_~r~:=-;=~
hít - lak té - gcd.

(I,Pl -kern-ben
(ré - tetvtem



1~7

~~:::;-~ ~~~=_~C~-~t=~~~~~~-~=. -l~~i-~~l
(bű - nö-mért tu - sa - ko - dom.)
(el - le - ned, Dem ta - ga - dom.)

fe-szít-ve és vérbe ke- ver-ve már.

Szégyenlem és bá-nom vét - ke-im már,

2. Mert elárultalak, zsidóknak adta
lak, Annyit roszalkodván. annyiszor ki
vánván, sok tilalmast. 'I< Mezitelenséggel
ruháztalak, eczettel epével itattalak, - Fe
szitsrl DH'~! mondottam, hogy bűnre indul-
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tam, s nagy képmutató valék; - Ellened
vétettem jóságos ég!

3. Tövises koronád bűn i,m volt csúf ru
hád, - Bűnnel ostoroztam, kötöztem, kinoz
tam tagjaidat; - * Barabásnál alább be
csültelek, hivságokon kapván, üldöztelek!
- Keresztre vittelek, ott általvertelek, én
feszitettelek fel! - De mint Dismas latrot
ne felejts el.

4. Kiontott vérednek, öt mély sebeidnek
Nem egyéb az oka, mint bűneim soka,

tapasztalom j * Nem vétek ezután, megmu
tatom, életemet jobbra változtatom, - Or
czámat áztatom, vétkemet jajgatom, s hol
tamig siratom meg, - Istenem, mindenem,
oh hallgass meg.

fi. Szenvedő Jézusom, Megváltó Krisz
tusom! - Ki értem meghaltál, s elveszni
nem hagytál vétkeimben ; * Mikép háláljam
meg szerelmedet? mikép köszönjem meg
kegyelmedet? - Ezután megszánlak, csak
téged szolgállak, soha Illeg Hem sértelek,
- a test s világ bármint kisértsenek.
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61. A keresztfához megyek.
Jfaesloso. TJ --- 1':'\

~&?~.----nr --.---====---=--C-~-~~ .~~------.L......-' --'_ ,'.

- __~-------l~----- " ,I s' •
., . ...

( A ke-reszt - fá - hoz me-gyek)
(Mert más-hol nem lel - he - tek)

--- -r.'\f----
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~

Nyu-go-dalmat lelkemnek. Ott ta-lál-lak

___---- 1':'\ p--- -

Eii~~-~~~~~;;-~TI
~ ! .::

oh szűz A - nya! fáj - da -lom közt
______r.'\ m] -r.'\

~f=-t~~~;-ig~=I
bágya-koz-va, tőr ve-ré át lelkedet.

2. Mely gyötrelem volt neked, isteni
szülöttedet látni szegény jászolyban, - S
mídőn annyi elenségek, romlására esküvé
nek: - Tőr veré át lelkedet.
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3. De lllidőn ezek felett Iáttad, meuy
nyit szenvedett - Szenvedett az ártatlan.
- Láttad öt a Kálvárián, két latol' közt a
keresztfán! kínodat ki mérje meg?!

4. A nap elsötétedett, ennyi kint nem
nézhetett, - Borzadván rengett a föld. 
Sírt, keserge: t, gyászolt minden, az egész
nagy természetben De gyötrelmed nagyobb
volt.

5. Ezt, oh fájdalmas Anya! mind értem
tűrted vala, - Értem háladatlanért l - Ki
Fiadat megvetettem és keresztre feszitet
tem oh én kárhozat fia!

62. Álla a keserves anya.
Religio.,o.

m] -- . - r.'\

k&~--=t=:-~~-==•.-~=t::~~~-a
'"' _-\.1 - la a ke - ser-ves A - nya,

k&L~=~ :="=u=~~!;--~:-i:~~~~
e-

ke-reszt-Üt - Búl sí - rán - koz - ra.
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l\l i - <lőn függ - ne szent fi - a.

2. Kit lelkenek bánatában, és siralmas
fájdalmában hegyes tőr általjárja

3. Oh mely nagy volt rettegése, aggo
dalma, epedése, mely gyötrelmet szenvede !

4. Sirt és szíve vérzett, látván, hogy

nagy kinban a keresztfán függ isteni gyer
meke.

5. Ki az, aki meg nem indul Krisztus
anyjáu, s könye nem hull, látván őt kese
regni?

6. Ki az, akit bú nem érne, egy anyát,
ha igy szemlelne magzatával vérzeni ?

7. Nemzetének bűne végett, látta ma
gát a szentség-t ostorral miut szaggaták.

8. Fiút Iátta elhagyatva, s midőn már
lelkét kiadta, hogy olrlalát megnyiták.
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9. Szeretetnek szent forrása, oh Szűz!
lelked bánkodása, add, lelkemé is legyen.

10. Add, hogy szivem érte égjen, s szent
Fiadnak gyötrelmében, lelkem mindig részt
vegyen.

11. Szűz anyám! kérlek esengve, hatha
tósan vésd szivembe szent Fiadnak sebeit.

12. Közöld velem sebesitett, s az éret
tem megfeszitett Jézusnak gyötrelmeit.

13. Add, hogy veled együtt sirjak, s
töredelmes szivvel bírják, mig elérem vé
gemet.

14. A keresztnél veled álljak, siralmid
tól el ne váljak, s ebben lelj em kedvemet.

63. Az Atyának egy fiát.
Andante.

......

J tt1=a J §
Az A - tyá-nak egy :fi - át

~~J@3E44[:J rthi
kit ö-rök-től nemzet El-fogták ~.
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~ p----
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fél u - tLÍJl l - gaz Isten s embert.

2. Kedves tanítványai alhagyák s azon
nal. Rárohantak a zs dók karddal és botokkal.

3. Hurczolák Pilátushoz őt hat óra táj
han -- S vádolák hamis tanuk, mint gonoszt
szavában.

4. Jlegkötözve álla ott, csapdosák or-
czáját, Rútul összepökdösek az egek
világ-át.

5. Kilenczkor kiált a nép:,.Fel, feszitsd
fel őtet!" - Gunyolódva rá bibor-palástot
teritett.

6. Szörnvű tövis-koronát tettek szent
fejére, - ~ vállán keresztjét vivé büntetés
helyére.

7. És tizenkét óra volt, hogy magas ke
resztfán - Függe két lator között az ár
tatlan Báráuv,

8. Kínjai közt megszomjazott, s ok epét
adának. - Annak, a ki elvevé hünét a vi
lágnak.

liangj/'gyes Lelki Jfanna. 13
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9. Délután halálra vált három úra táj
Lan, - "Lelkemet fogadd, Atyám !.; monrlá
végszavában.

10. Oldalát pogány vitéz lándzsával
veré át, - Megrendült a föld, s a nap el
veszté világát.

11. .-\. keresztről levevék, még az nap
délestén, -- Mindenhatú erejét istensége
rejtvén.

12. Im igy hal meg a kiben uj életiink
támad, - Sirjunk hát, térítse meg szivün
ket a bánat.

D. Alkonvatkor téteték szikla sir ölébe,
- A dicső szent test jövő életünk reménye.

14. A jövendölések igy mezvalósodáuak.
- }legváltólIkLan hirdetét üdvrt e világnak.

64. Oh szerencsés bűnös ember.
J/oderafo.

f- -
E;~~==L~ I I I§. ". --,,_. ~'~- ..---'~ '---'--------------_.. - ..

( (lll, sze-ren-esés hi! - IIÖS eiu-ber!
( .I{·-ZIIS Krisztlls Illeghalt ér-teri,
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( ne-ked, tá-mad é - le - ted )
( oh vég- te - len sze - re - tet. )
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Üd - vö - zí - tőd lett ő ne-ked

Ez é - let-ben ő ve - zé -red,

f--- - __ ---.

~n ~==r~=g J ~ ;;===}1..,
~Ü - do - zat lőn é - ret-ted.

2. Ime mily szörnyű koszorú áldott
fejét szurdalja, - Szent-éges testét iszonyú
nagy fájdalom szaggatja; * Keze, lába s min
den ere, Gyötrelemmel s kínnal tele, Minde
nét kín faggatja.

1:J*
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3. Tövis közt e liljomot, bűnös ember
szeressed. - Az Atya-Isten Fiáért változ
tasd meg éltedet. * Oh ne bántsd öt vétke
iddel, Erkölcstelen életeddel, Mert ö a te
Istened.

65. Keresztények sirjatok.
Andrrnlp.

IlIf___ ---

~~~-r~ --=-~
Ke-resz - té - nyek sir - ja - tok,

~ ----, ~.~-=1• • _ ,. ~~s.~ P_~
---=--------+-- ....r-- I L------,

Mé - lyen sza-mor - kod - ja - tok.

{ -- - -- -1:'\

~~ - G-~~ ~ ~4d
Ke-se-reg-jen min-den sziv,

1'-- -
, ~__;_~-==~~IT~~]

A-mely Jé - Zll • sá - hoz hív.
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2. Nincsen abban irgalom, Hozzád buzgó
fájdalom, - Aki téged meg nem szán, Oh
Jézus! a keresztfán.

3 Szent testednek sebeit, Vérrel folyó
kékeit - Aki látja és nem sir, ~=lő hittel az
nem bir.

4. A kősziklák repednek, Kap és hold
sötétednek, -- Minden állat megindul, Csak
a bűnös nem busul.

5. Szállj szivedbe sirasd meg, Vétkeidet,
s fontold meg, - Hogy az Isten Fia volt,
Aki érted igy megholt.

6. Jézus! ne nézd vétkemet, Hanem a
szeretetet: - Hogy szenvedtél érettem, Ki
ellened vétettem.

7. Ne engedd hogy káromra. Örök kár
hozatomra - Legyen kínszenvedésed, ~~rtem
ontott szent véred.

8. Véghetetlen érdemed Erősítse hitemet,
- Hogy remélvén kegyelmet, Nyeljek örök
életet.
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66. Oh szent kereszt áldott fája.
J[aestosu.

Oh szent ke-reszt ál- dott fá - ju

Drá- ga a te gyü-möl-csöd. Is -ten

b'~4~~
em-ber Úr Krisz-tus! Úr Krisz-tus!

Raj - tad függ ér - tünk Jé - zus,

2. 're vagy váltságunk zászlója, Üdvös
ségünk záloga, - Rajtad a kín : és halál.:
Örök éltünkre szolgá l.
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3. Fán kezdődiitt kárhozatunk, Fán vég
ződött váltságunk; - Egyik halált : okozott, :
A másik éltet hozott.

4. Oh felség-es királyi szék; 1Iit nem
arany ékesit: - De a szeutek : szentének, :
Árja drága vérének.

5. E vél' mussa le vétkünket, E vér
Istent engesztel. - Gyógyit lelki : sebeket. :
S megnyitja az egeket.

6. Üdvözlégy hát oh szent kereszt!
Téged áldva tisztelünk; - Te vagy a
mi : örömünk.: Dicsőségünk. gyönyörünk.

7. Te ényhited fájdalminkat, Te könnyi
ted terhünket, - 're vagy erős : oltalom, :;
Ha a kín súlya nyom.

8. Alattad megindul a sziv, S bánja
vétkes tetteit. - 're általad : az ember,: Az
üdvre érdemet nyer.

9. Azért kérünk édes Jézus! Add, hogy
a te kereszted, - Legyen itt hű : vezérünk, :
:Mig hozzá el nem érünk.
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67. Szerettél engemet.

2. Ha pokol nem volna, S mannyorszag
elmulna, én Jézusom! * Szeretnélek, ked
velnélek, - Mert te csak egyedül .l'" vag-y
mindenestül, én J ézusom !
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3. Uh mely ige a lráuurn. ~~s szívemböl
szánom, én .1 ezusom ! * Hogy teneked, te
ellened - Olv sokszor vétettem, Gonoszt
cselekedtem, én .1 ézusom !

4. Ah kérlek engedj meg, Vétkeim bo
csásd meg én .Iéznsom ! * Eltökélern ('S fel
teszem. - Hog-y soha nem vétek. Tég-erl meg
nem sértlek, én .1 ézusorn !

5. Tarts meg kegyelmedben, Az egy igaz
hitben, én .Tezusom ! * Reménységben, sze
rétetben. - Erősíts engemet, Oltalmazd lel
kemet, én Jézusom!

6. Adj csöndes kimulást, Lelki boldogu
lást, én Jézusom! * Angyalokkal, szent
karokkal - Legyen vig lakásom , Örök
nyugvásom. én .Tézusom!

68. Szent kereszted lábaihoz.
Religiuso.
~ T) .-- -.""=,,, .- --1";'\

~';±q>' ._-,=~ - -§~ .~~_ . _~_ --,..; ~===t::: _ ....L--.J
'-----,-- ~t?-- ---0- --&-~~-

~ ~

Szent ke - resz-ted lá - ba - i - hoz



:::02

~~:7~~~~h~~~~jgJ'I-j
ai '

Tesz-szük szen - ve - dé - sün - ket.

~ wf -===-- :~ l__~ 1':'\

FF'!!--'-~E-----F-=--!-1==I-~
E~_ ~ __B~-~ !~--E~L __~3=;;=-3

Oh J é - zus ' mert csak tő led

.uo ~ - ~I':'\

~. _--~ ,u, "'~----:---I 5TI1"i---- -- I --.--_. --1--'- -

_~~ -~~ 3L :?:L= ~

vár - juk eny - hű - lé - sün - ket.

2. Várva várnak szent kebledre kiter
jesztett karjaid, - Hogy ott kípihenhes
sük éltünk fáradalmait.

3. Hol keressünk vigasztalást ? az ember
csak keserít, - S fölszaggatja sziveinknek
sok fájdalmas sebeit.

4. Ki ad nekünk menedéket? a világ
nem könyörül. - Magútól a bús szeuvédűt

eltaszitvún. még örül.
5. Oh szeuvedő Jézus Krisztus ! csak te

adsz vigasztalást, -- Drága véred hullása
szeréz igaz g'"úgynlúst.



203

G. ~zivbálllttUlik fáj dalmidba II uiiudig
enyhülést talál; S hogy te meghaltál értünk,
nem oly kínos a halál.

7. Oldaladnak szent sebében biztos ol
talmat lelünk: Azért mi élve, hah-a. J ézus!
csak hozzád megyünk.

HÚSVÉTI .}~NEKEK.

69. Feltámadt Krisztus e napon.
Lelkesel/.

mf ____.- - t:'\

~---z::li~=E=m=:=t-3'~
Fel- tá - madt Krsztus ez na - pon

ff ---- - p --- -

r; E~ -~-M
Al - le - lu - ja Há - la

~~gzr ~~:J -r~]
lé - gyen az Is - ten - nek.



201

Hogy az ernber vigadozzon. - Ször
nyű halált ki szenvedett , - Váltván bűnös

embereket..- Szent asszonyok koporsóhoz,
- Visznek kenetet Krisztushoz. - Fényes
angyalt ők látának, - Vig örömet is hal
Jának. - Félemlett asszony-emberek! -
Galiliába meajetek - Tanitványok-
nak hirdetve : - Urunk hogy él dicsőség-

ben. - Megjelenék szent Anyjának, - :B:s
kesergő Magdolnának. - Tovább megjelent
Péternek, - S több apostol hiveinek. 
E husvéti vig örömben - Dicsérjük Istent
lelkünkben. - Dicsőség Szentháromságuak,

Adjunk hálát mi Urunknak.

70. Betelt, mi meg volt írva.
Andante.

ír - va,

-! ;
-J

------..
g'_{5~~~~§:@

Be - telt mi meg volt

~-.=--r=r gg ~5-==tTI
di - cső lett .Té - zns sÍI' - ja; It
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Ei=3 i ~~_~~iII~-~
fé - nyes an-gyal

I ri

~
.-------

;J • =r @ ~. - ~ t ~:I
mái' a sír öt nem fe - di

f--- ~

b6=--t=~!827=1.3~ Ej
A - le -lu - ja, Al-le - lu - ja.

2. Örömnek kútforrása lett, szent fel
támadása; - A melyen értünk szenvede,
keresztje, zyőzelemjele. Alleluja! Alleluja!

3. Reményünk már nem bágyad, mert
arra uj fény árad, - l\1it a szép hajnaltól
nyere, melyeu ~IegYáltónk fölkele. Alleluja!
Allelz(ja!

4. Krisztus feltámadása szivünk vigasz
talása. ~Iert tagjain a szent sebek oly vi
gasztalva fénylenek. Alleluja! Alleluja!

,j. A rosz lélek hatalma ez által meg
van rontva i - S nem uly rettentő a halál,
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midőu mellettünk Krisztus áll. A ll{'lllja !
Alleluja!

6. Dicsőült öt sebére mindnyájunk esdve
kérje, - Hogy ha majd jő a végnapon.
Mondhassuk hálahangokon : Alleluja! Alleluja!

71. Felnyílott a sír homálya.
J[ae.~I()") .

.u. m] ---- . -r.\

~~~;r-~: _J ~~tI-L;

(Fel-nyí-Iott a sír ho - má -Iva
( Győzött az Js - ten bá - rá - nya

~~ ~ I ~-- -===;=))--,~~===---Ei------~-ill

( Al - le - ln ja. )
( Al - le - lu ja. )

~ ~. ~

~~ ~ ~===:i~ ~" .Lg
Ki meg-hall-ván ke-reszt - fá - ján.

E::1:,~~~~~- -~---=E: e-t ~~~,,_-.~_J_~~
Al - le - lu - ja, Megvaltott szent
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~
, .- -.":'\ -- ---

~.. ;.~~~1~=-. -]:-=jg __.=n
, ~----..--:.=3=c--:--=== .,o;;--3J
vé - re á-rán, .-\.1- le - lu - ja.

2. Kivivá dicső uralmat, Alleluja! Meg
törvén poklok hatalmát: Alleluja! - A ha
lálnak nincs fullánkja. Alleluja! Hogy il a
sirból kissálla. Alleluja!

3..Jézus hitünknek alapja. Alleluja! 
Jézus az igazság napja. Alleluja! Ez piros
lott szent vérében, Alleluja. Ez tündöklik
győzelmében. Alleluja!

4. Égbőllejütt a szeretet. .-\llelnja! }Ie,Q.·
nyerni minden sziveket. Alleluja! - Halála
s feltámadása..-\lIeluja ! Eunek féuyes bízony
sága. Alleluja!

5. Aug-yal zengett jÚszlJlyúnál. Alleluja!
Angyal vigasztal sirj.inúl. Alleluja.' - Zeug
jük a sziv örümével, Alleluja! Az angyalok
seregevel. Alleluja!

6. Dicsőség leaven Atvának, Alleluja!
Az ü feltámadt Fiúnak. Alleluja!- Yi.!msz
talú ~zeutlélekuek. .-\ lleluja ! HÚI'()llls{~ghan

egy Istennek. Alleluja.



72. Hála legyen az Istennek.
Amlonte,
~ ~ ulf , _

~~~:~-C-~-i---;-E--+-::-~~
'" ... ...

Há -Ia le-gyen az Is-ten - nek

~~~~~-1b ;~=~jEre------- • ---==:::=-3
ll'

ki üd-vöt ad az em-ber - nek.

~.. p------ -r."\

~~~C~~-·-~§
ll'

Al - le - lu - ja! vi - gad-junk !

oiol-!f --- -

~::';;-~=~--"'~ .@
~~=---==-~.=. ~:~-- ~~-~

- -- - --c- -- -~-

Is - ten-nek há - lát ad - junk.

2. Krisztus a sirból fölkele, Égnek föld
nek örömére. Allelu]«! vigf/(ljunl.: stb.

3. Júda dicső oroszlánja A pokollal
szem beszilla. Al/cl /(j<!! ~tb.

4. :\regllYc:'{' il g-yüzdl'1met, Hog-y ki
mentsem míudeu lelket. Alleluja! stb.
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,3. Z(lsZ1l'J lett a szent keresztfa, Melyen
a harczot kivívta. Alletuj«! stb.

6. Zengje velünk al, ég és föld, Melyet
dicsősége betölt. Alleluja! stb.

7. Zengjük a szent asszonyokkal És a
hű tanitváuyokkal. Alleluja! sth.

8. Az angyalok seregével S a tiszta sziv
örömével. Alleluja! stl».

9. Áldjuk a Szenthüromságot, Hogy ily
örömmel megáldott. A ildI/Ja ! stb.

PÜNKÖSDI ÉNEKElL

73. JöÜ el Szentlélek lsten!
Reli:Jiu8u.

J.!_~~~==;::=::;:::====~~!!~~=1-~-B=$? ríj
~ ~

,Jőj el Szent-lé -lek Is - ten
J j, lj .__--------.

~~-,---~-~----===-~1
c~~=~-=~--t=3

E - reszd re - ánk tel - je - sen

14



2. ,lőjj el árvák g-yámola! ,Jőjj el szivünk
orvosa! * Oszd ki égi kincsedet.

3. Oh kegyes vigasztalónk! testi lelki
táplálónk! * Erezzük bőségedet.

4. Fáradságban nyugalmunk, hévben
hűvös árnyékunk, * Sirásunkban örömünk.

5. Oh dicső nap! hiveid szíve minden
részeit * Világositsd, légy velünk.

6. Nincsen Istenen kivül semmi jó em
ber körül * ~Iert vétkezve vetkezünk.

7. Bűnünk szennyét tísztogasd, száraz
ságunk áztogasd , * Gyógyítsd a seblied

teket.
8. Hajtsd meg keménysegünket, hevítsd

hidegségünket, * Térítsd a tévedteket.
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9. Engedd hív szolgáidnak, kik csak
téged ohajtnak * Hétszeres kegyelmedet.

10. Add jólétünk érdemet, boldogitsd
éltünk végét, add az örök életet.

Némelykor minden. vers végéhez ez mondatik:

Jőjj el, jőjj el, jőjj eL jőjj el, Jőjj el
Szentlélek Isten!

74. Teremtő lélek.
Andante.

p -- --r:o\

~EC8 J2iJt5---c §
Te -rem-tő lé - lek szállj mi ránk,

----------:'\

r?;-P,F~ r
vi - :á - go-síts meg é - gi láng!

JI

mr __ --
Ei:~l'~~..~ 11-;; ~
~1~~~I'Ií=3

ki al- ko - tád a szí- ve -ket,

14'~
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1).-- -

Ei:;~~i-- ~n_ t=W=-~~=~l
~ 1'-- I

Öntsd e - zek - be ke - gyel-me - det.

2. Kit Isten mint vigasztalót - Kekünk
ajándékul adott * Te éli) kutfő, szerétet. 'fe
tűz vagy s lelki szent kenet.

3. 'fe hét ajándék Istene, Az Úr hatal
mas jobb keze, * Te, kit megigért az Atya,
Lelkünk malasztos szózata.

4. Gyulaszd föl az érzéseket, Szivünkbe
(ints szeretetet, * Testünk erőtlenségeit 
Védjék maga:': kegyelmeid.

5. Kisértetekben el ne hagyj, Szivünkbe
békeséget adj; * Légy utainkban hű vezér,
Ne élje népedet veszély.

6. Add, ismerhessük az Atyát És egy
szülötte szent Fiát, * S téged, ki tőlök

származál, Ég és föld áldjon mig csak áll.

7. Legyen dicsőség, oh Atyánk! Neked,
s kitől megváltatánk, * Fiadnak, s a Vi
gasztalót Áldjuk, mint veled egy valót.
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SzenlItáromsáq uasárnapján.

75. Szentháromságnak az én életemet.
Andonte,

~~ ;~ - -~- ~~-------:-~C__, !_ -0- )..---7"":::-~- -.O-.-.-f(J---
el --1!--0---0-1- -'""-------"'- -,-?....:...-===-

(Szent-há-romságnak az - én é-
~ Fel - a - ján-lottam tes - te - met

jj, IIIf.-:- -
F:#'-=; : ~lfF~:~=--..o~~~3
~-~gE~~ ~~f--J:=-:-j

(le-te-met.) (Qt fo-gom di - csér-
(lel-ke-met.) (Es di - cső - i - te-

jj, ---.... f --- -
ff:.ifr::=J)=--O--o-=~~-~
~__E~==-r8~~~---==~:=3

ni) .
ni.) Al - das - sál szent há-rom-

~=t:=~~I-~
sag, Ö- rök - ké egy va -ló - ság.

2. Dicsöség legyen az örök Atyának. 
A nagy miudeuség hatalmas t-ráuak. * Mind
földön, mínd mennyben öt imádja minden.
- Aldrrssál stb.
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3. Áldás, dicséret a Fiu Istennek, 
Ki váltsága lőn a bűnös embernek. * Kiált
suk hálával s igaz bűnbánással : - .Áldas
sál stb.

4. Most magaszaljuk s áldjuk a Szent
lelket, - Kérvén, hogy öntsön szivűnkbe ke
gyelmet, * S ezen igaz hitben maradjunk
végiglen; - .Áldassúl stb.

Jézus szeni szívéről.

76. Mély imádással köszöntlek.
Rel ioios»,

~ jj. "ilf-i~::::====;::;::====::
fW:'~:ed~~t;-; ~ ill

(Mély i - má - das-sal kö-szönt-lek
(A bán-ko - dó bű - nö- sök-nek

(oh .Ié v zus
(e - gyet-Ien

. . ')szeut SZL - ve.
re - mé - nye.)
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~~~ r-----;- ---- ---. --- r.-.

~g~~~+&fg
"' Aldj meg, ö - rizz, adj kegyelmet

:;. lO --- r.-. m]--r.-.
~:~"-I ~~~-=B
~_~I ~~B::S==g

Oh Jé-zus szent szi-ve ! Vi - gyen

F4.';' J,I ------ r.-. -- -r.-.

[~:~~=c~H·-~
hoz - zád min - den lel - ket

.;." f ~------------
F4.~~"~--;--------j
~ ?;) •

Vált - sá -

2. Hétszeres áldással árad malasztod
forrása, - Melybűl anyaszentegyházad hi
veit ellássa. - Aid) meg, őrizz stb.

3. Szívednek vérző nyilása szeretet kut
feje, - Szenvedők vigasztalása, lankadók
ereje. - .-íldj Illeg. /i"izz stl).

4. Ott az árvák segitsége. özveg-yek
oltalma. - Elhag-yottak meuedéke, s hiv
küzdők jutalma. - Aldj lIIegl ő"izz stb,
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5. Oh szelid. alázatos sziv! melynek
szent példája - Minket oly szerétettel hiv
az üdvnek útjára. - Aldj meg, őrizz sth.

6. BÍ1:i tehát mínket eg-észen. és te lég-y
mindenünk, - Búhan, örömben, veszélyben
csak hozzád sietünk. - Aldj meg, őrizz stb.

7. S te. ki meg-haltál érettünk. mint
ártatlan Bárány -- Adj ég-i koronút nyer
nünk halálunk óráján. - Aldj meg, őrizz stb.

77. Oh örök szeretet nagy mélysége.
Alldrtntp.
~ .. m] ---

EE~1 I ~ ~~~---,- "-- -:~-.::~-: ~----.:---=
( (:h ö - rök sze - re - tet
(Hoz-zád fo - lya - mo-dunk

~~;~ ;:.--j---=-,- --, ;
~.. d-~§-l=!=g±~~

( nag-y mélysé - ge. Megvál-tó
( esd - ve kér - ve, 'I'ekiuts itt

~~-~--' r ~ =+F= ~
::% ~d ~-=t:-~~"~r==.:::'--::!=:

. ----··--1"--- ------.:. -- --~---

., ( .1 é-zu-sunk kegyes sz i - ve. )
(könyörgő hí - "e - id - re. )





.MARIA-ÉNEKEK.

.ti DoldogsrifJOS srü: 11látiár61.

Mise·ének.

78. Áldozzunk hív keresztények.
AJ/dante.

J,I. l' --- -1":'\

~
. -~------<-=--:=J
:=-=1 -r~E~~ tS---6---- __

AI- doz-zunk hív ke - resz - té-nyek !

J,I. Ulf -~ - 1":'\

~~ ~.- g§-===~~~_u ~._~__;'-_
------:---.- ----t---+-------

A ke - gye-lern kút - fe - jé- nek,

J,I. f --- -1":'\

*
!i=-~--i~t=:=t--=:==I
~~-,-===~ "-.=}á 1-=t==I

-----<--~-- .-?;;

Hogy meg-ad - ta Is - te-nünk,
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Ö a szüzesség virága, Bűn nélkül jött
e világra, - Üdvözlégy szűz Mária! Tisz
taság lilioma!

Szentlélek által tebenned Vett az örök
Ige testet, - Oh áldott szűz Mária, Isten
ségnek temploma!

Az angyali énekre.

Máriéé volt a gyermek, A kinél az égi
lelkek áldva igy énekeltek : Dicsőség az
Istennek!

Jászolyánál ott könyörög Mély imádás
sal szülője; - Dicséret Máriának, Megvál
tónk szűz anyjának.

Az eoanqéliomra.

A szent evangéliomban Örök élet s igaz
ság van, - Élve halva hirdette ezt A Szűz
szent g-yermeke.

Hogyha Jézust elvesztettük, Mint a
szent Szűz ugy keressük; :f~s követvén M,í.
riát l Föltaláljuk szent Fiát.
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Hi,~zekegyre.

Higyjünk. az alázatos hit - Nyitja meg
az ég ajtait; - Ez által lett Mária - Az
Istennek szent anyja.

Felc~jánlú8m.

Szűz Anyánk! ez áldozatunk, Mít Isten
nek bemutatunk - Neved tiszteletére, Szent
Fiad szerzeménye,

Ah de bűneink Fiadnak - Szent szinétől

visszatartnak. - Te mutasd be jó Anyánk!
A mit itt feláldozánk.

'resti lelki jólétünket, Melylyel ö áld
meg- bennünket; - Aldozd fel oh :'Ilária !
Boldogságos szűz Anya.

S a mivel irgalma büntet, 'resti lelki
szüksezünket - Kérünk fájdalmaidra, Oh mu
tasd be )Iária!

Ceenditésre.

Zengje ég-, föld s benne minden, Szent,
örükké szent az Isten, - Mint a Szűz éne
kelte, :'Ilondjuk: szent az Úr neve.
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s'zep'őtelell fuganrattÍill'a.

Mise-ének.

79. Isten legszebb temploma.
Reliyioso.

lJ, m] -- - 1':'\

~ -; ;S~-~?
~.=::--~--~ .-=:3

Is - ten leg-szebb temp-lo - ma,

~~----r--;-----:-=EO ~ -sd
Üd - vöz -légy szent Szűz - a - nyal

~ f ---.------.. 1":"'\

~~~----;-----=;=~~ ; -J JJ
OJ r===r . ~ ---=.---=----=----"'--

Kit már fo - gan - ta - tá - sá - ban
___ - 1':'\

iL=_ ti ~~~g
Meg - szen - telt az ég U - ra.

lj -- - 1':'\

. ~ J4E- ~- }@
Te, ki - ben bűn nem va > la,
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.----------..
~~-4~~~~d

Ud - vöz-Iégy szent Szűz - a - nya!

Bizva sohajtunk feléd, mert a csábitó
fejét - Megrontottad, megaláztad lelkünk
régi ellenét. * Ki Istentől ezt nyered, bizva
sohajtunk feléd.

Az angyali énekre.

Dicsőség az Istennek, áldás az embe
reknek, - Kik tebenned, oh Szűzanyánk!

erős oltalmat nyertek. * Ég s föld velünk
zengjenek: Dicsőség az Istennek!

Hiszekegyre.
Hiszszük Istenségedet, Uram! add ke

gyelmedet, - Hogy Szűzanyánk nagy hitével
imádhassunk tégedet. * Hiven szolgálva ne
ked, töltsük itt az életet.

Felajánlásra.
Im a tiszta áldozat, mit szivünk az Ur

nak ad, - Hogy méltán tiszteljük, oh Szűz !
szent fogantatásodat. * Nyerje meg áldáso
dat a buzgó szivhódolat.
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Oh Mária! benned vett az örök Ige tes
tet, - Azon testté lesz a kenyér, mely most
fölszenteltetett. * .T ézus ! add kegyelmedet,
ugy egygyé leszünk veled.

Ceenditésre.

Zengje ég {~s föld velünk: Szent vagy
édes Istenünk! Add Uram, ezt )Iári1Ínak
érzésével zengenünk. * Zengje teljes éle
tünk: Szen vagy édes Istenünk!

aD. Boldogasszony Anyánk.
Maestoso

jj. m] _------------

~~ug ~ i i::@E ~~
BoI - dog - asz-szony A - nyánk!

le - vén
r

~
j1.----':::::: ~

~ r----:-~~;~J~
. i ~~

Ré - gi nagy pát - ro - nánk!

~Ff·· .~
~ : !

Nagv in - ség - ben
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j1 -----------F4..--_-- __---=--: ~==!~ -- ~---~
~-~-==;::-----cr3--G--~~

Igy szó - lít meg ha - zánk!
~ f ------..... 1":'\ .-----

~- ~--~--+--~~ ~ ~-0? t~-j:
-G-- ~-G- -

Mil-gyar- or - szag-ról, é - des ha-zánk-

;->.., ------... ------EE: J§-' '~~~~----- re fl~B
ról, Ne fe-led-kez - zél meg

r=t:~ 11 __

~----:--~
'"' Sze - gény ma - gya - rok - ról.

2. Oh Atya Istennek kedves szép leá
nya! - Krísztus Jézus Anyja! Szentlélek
mátkája! - Magyarországról sil»,

3. Nyisd meg az egeket sok kiáltásunkra,
- Anyai palástod fordítsd oltalmunkra, 
Jlfaf/yaro/'szágról stb.

4. Kegyes szemeiddel tekintsd meg- né
pedet - Segéljed áldásra magyar nemzete
det. - ;Hagyaro/..~zágról stb,
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5. Sirnak és zokognak árváknak szivei,
Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei. 

JJagyarországról stb.
6. Vedd el országodról ezt a sok insé

get, - Mikhen torkig uszunk, oh nyerj bé
keséget. - Magyarországról stb.

7. Irtsd ki édes Anyánk! az eretneksé
get, - )Iagyar nemzetedből a hitetlenséget.
.- Magyarországról stb.

8. Hogy mint Isten anyját régen tisz
teltenek, - Ugy minden magyarok most is
dicsérjenek. - Magyarotszágról stb.

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

10. Fiad ellen sokat, megvalljuk. vétet
tünk, - De csak imádj értünk, s hozzája
megtérünk. - Mo.gyarországról stb.

ll. Jézus Fiad előtt könyörögj érettünk.
- )[ert ha nem cselekszed, egy lábig elve
szünk. - Magyarorsz(ígról stb.

12. Dicséret, dicsöség legyen az Atyá
nak, -- A te szent Fiadnak s Szentlélek
mátkádnak. - Magyarországról stb.

J/(tII!/jl'!/!Jes /,I'lki Manna. l ÍJ
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81. Egek ékessége.
Andante.

• ~ .- mr --- -I; - 0._~~ 3·td~~----l_____ ==t -~-
4---+-- I '-" - - .==.~ .. ~ .,-
( E - zek é - kes - sé - O'e föld-nek di-o o ,
(Hoz-zád buz - gó szív-vel, kö - te - les

(cső-se - ge, Ma-gya-rök asz - szo-uya
(hű-ség-gel, J é - zu-sunk szent-sé-ges

( ki-rály-né - ja.)
lSzŰZ Má-ri - a!) Mint Pát - 1'0-

~ -- 1'- -
~E§44t€-@ffid ~

nánk-hoz, É - des A· nyállk-hoz
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~ f --- ----.~

~~~~~8~==T-E
Tel - jes re - mény - ség - gel

~ -- -- -- -
~~,-~~-=-E~=fG=J=L~g±í-rl

fo - lya - mo- dunk Min-den szük-

:J, --- __.11___ --

t@~~ F;tft$@-~~
sé-günk-ben fo - hász-ko - dunk.

2. 'I'ekínts kegyes szivvel és irgalmas
szemmel a mi szent eleink kérelmére, - Jőjj

örökségednek, rettegő népednek, jőjj kérünk,
oh Anyánk! védelmére. * Mig bennünk egy
ér mozdul, vagy csep vér, - Téged hiven
fogunk mi tisztelni, kegyes jóvoltodat em
legetni.

3. Mert belénk ontatott, szivünkbe olta
tott eleink vérével szereteted, - Azért fenn
is marad, soha ki nem szakad igaz magyar
szivből tiszteleted. * Ettől, oh szent Szűz!

1'í*
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lángolván mint tűz, - Téged minden hév
vel kész tisztelul s vérével hűseget pecsé
telni.

4. Dicső méltóságod és hatalmasságod .
az égen és földön fölséges, nagy, - lllint
nap fényességgel, az alkotmányole közt te
legfőbb vagy; * Fogantatásod, szűz anyasá
god - Isteni erőnek műve vala, méhedben
az Jst en alászálla.

5. Hogy hiv segitségünk légy itt s erős

ségünk, téged adott Isten bús sziveknek, 
mennyekben te kérd s szent Fiadtól nyerd
bőségét isteni kegyelmeknek j * Nincs olyan
szükség, nincs olyan inség, - Melyről Isten
után ne tehetnél, s .Jézus előtt minket ne
menthetnél.

6. Azért Nagyasszonyunk ! hozzád folya
modunk, hallgasd meg kegyesen kérésünket,
- Éhségtől, hadaktól, hirtelen haláltól, s
minden veszélyektől ments meg minket, * ~\

végső órán mellettünk szólván, - Segits ké
réseddel, Isten anyja! légy irgalmas Anyánk
oi, Múria!



82. Égi szüz virág.
Alldantp.
~ TI- ___._____

F::i:~'==rl-=~-~---:t'-~j::F;::-~T~'-~::1
E~__lP_32 -=:=r=-~~E~-- ,--=~"--~3

ai

É -gi SZÜl. vi-rág, Áldjon a vi-lág,

Té-ged oh szuz Má - ri - a .

., T' ---- -- ---

~
~~..-,- ~.._---.~,I ~;
-ir' I _. ----,1--
~ .... - -=-)-_..--,j-- --..=.;..-' --,,"--- ---- --------

}Iert te mi - hoz - zánk,
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JJ, (-- ------ -- -

~~E!3~g~~; - Al
Jó vagy, Má - ri - a!

2. Oh légy oltalom, mert bűn súlya nyom
minket oh szűz Mária! * Égből kiesni, bűn
ben elveszni ne hagyj, ne hagy Mária!

3. Kéljed Fiadat, ő malasztot ad érted,
oh szűz Mária! - Hogy igy megtérjünk, s
Istennek éljünk, segits, segits Mária!

4. Vétkeink felett bár vérkönyeket sir
nánk, oh szűz Mária! * Hog-y megtisztulnánk
s egykor feljutnánk hozzád, hozzád Mária!

5. '!'e megnem veted a szivből eredt ké
rést oh szűz Mária! * Kegyes anyánk légy,
szárnyad alá végy, kérünk, kérünk Mária!

6. Hogy hivek legyünk, légy feltételünk
őre, oh szűz Mária! * A te kérelméd nyer
jen kegyelmet, áldást, áldást Mária!

7. Egek gyönyöre! szivünk öröme! nézz
ránk, oh szűz Mária! S hogyha kimulunk,
egekbe jussunk, segits, segits Mária!
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83. Gyuladoz én szívem.
Modernto.

m] .~-----------

~~=:~==g ~~~
( Gj'U - la - doz én, szi - vern
( A tisz - ta szí - vek - nek

~áh~~@~ ~
~ szűz anyám - ért. )
( ol - tal-ma - ért. )

~5~1; J , ~§~
é - gek, va - la - med-dig é - lek

f--- ~ -- --
Ei: I~~~-J i t: -]~~~---!T=:E-;P=-== ~,.;

Szívem fel- ál - dozom, neki a-dom.

2. Ö a szép szeretet kellyes Anyja, szi
vemnek csak hozzá van bizalma; * Nyugtát
nem találja szivem, csak őnála, ki azt szent
Fiának felajánlja.
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3. A kit oltalmába vesz Mária, el nem
hagyja soha ő szerit Fia. * Jer hát oltal
mára Jézusom Szűzanyja! szívem hű szerel
me ezt ohajtja.

4. Ezt kéri virágui öröméhez. kéri 01'

vosságul keservehez. * Anyai szerelrned hiv
oltalma mellett, Istentől a hű sziv míudent
nyerhet.

5. Szentelje meg minden érzésemet, az
éretted égő hű szeretet. * Segis meg-marad
nom, engedj élnem halnum anyád szerelnie
ben, oh Jézusom!

84. Mária drága neve.
Andante,

lJ, mr -- --- ro-

~~J~-g[];--'-;=3__--~_-=--,~ ~ 3
( Má - ri - ct drá - ga ne - ve,
( Ha meg-zen-dúl fü - lern - ben,

~; -; @----j-~~
-"-~--------~- ~- .--?- ..
________, ;___ _. c _

( lel - kem é - des ö - rü - me
( vi - dám-ság kel szi-vem-ben
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JJ, .----..... f-- ---

~
. . -~------j-
_.. _'?- 2~__~ ~-~ __~~_~_~~

-er--~---- ---- .----,-, g
( Má - ri - a!
( Má - ri _ a! A buz-gó sziv,

JJ, ---- -1':\ .--- -.....

FP~-;-r=Jg~=.,-~
~ j- • --,-==-3... :- _, - ,ro--

mely hoz-zád hí r, 'ré - ged ki - ván

JJ, .---.-:'\ 1'.· -,-;'\
EPd_~-:-~~==~--=--=::::=:-31
~ ;:~~- _. ~~1I

del ég - ni, ]Há - ri a.

2, Buzgósággal vígadván, lelkem téged
ohajtván, Mária! - Gerjed tíszteletedre,
Fiad szeret-tére, Mária! * )Iert kegyelmet
nem kereshet, - S nem találhat, csak an
nál, kinek te anyja valál, Mária!

3. 'l'ége(l az Isten kedvelt, Fia auy
jának rendelt, Mária! - Téged illet dicséret
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angyalok s szentek felett, Mária! * oh kegyes
szűz l mindent elűzz. - A mi minket rutit
hat, Istentől eltaszithat, Mária!

4. Tisztaság szűz virága! sziveink vi
dámsága Mária! - Elesteknek gyámola, bű
nösöknek oltalma, Mária! * Oh iYIária! Jézus
anyja! - Esedezzél érettünk, légy minden
kor mellettünk, Mária!

5. Segitsd buzgó népedet. mely tiszteli
nevedet, Mária! hogy térjen Istenéhez, üd
vének kútfejéhez, Mária! * Édes anya! té
ritsd jóra kik vétköket szeretik, és az Istent
megvetik, Mária!

6. Valaki csak gondolja, és tiszta sziv
ből vallja: Mária! - Add, hogy téged sze
ressen s élted utján kövessen, Mária! * Kik
dicsérünk, arra kérünk - Hogy egész éle
tünkben, irva legyen sziv ünkben Mária!

7. Isten téged választott, nekünk oltal
mnl hagyott, Mária.' - Midőn testtől elvá
lik lelkünk, s világból rnulik, :Uária! * Légy
vezérünk, segítségünk, - Érettünk Jézust
kérjed, mennyben legyünk tevéled, Mária.
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85. Mária, Mária fényesb a csillagnál.
Jubiloso.

J,i, IIIf----, ~ --- ~

~'~-i-=;~~-=t=~-~9=I
Má - ri - a! Má - ri - a!

J,i, f -- ~ ------ m] _____

~~:-W~-~,"g[~-~~ ~~-=3-~ -I ~_~--+- ,===-==P
(Fényesb a csillagnál. szebb a hold
(E-zer-szer kö-szöntlek, szűn-te-len

J,i, - ...... 1;'\ --- ~

~;.- ~~ J ~~~ ,,~ -='.. -., --r------t ~ -------
(vi - lág - nál, tisz - tábh az
(di - csér - lek, s szi - vern - ből

(a -rany - nál,
(sze - ret - lek,

~Iá - ri - a l)
Alá-ri - a l)
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2. Mária! Mária! Atya Isten leánya!
Fiúnak szűz anyja, Szentlélek mátkája, Mária!
- Aldom szent nevedet, ohajtom kedvedet,
mutasd kegyelmedet, Mária!

2. Mária! María: mennyország ajtaja, an
gyalok vígalma, emberek oltalma, Mária! 
Azért dicsérjenek az égi seregek, s földön az
emberek, Mária!

4. Mária! Mária! árvák kegyes anyja,
betegek orvosa, szegények gyámola, Mária!

Tudod szükségünket, keserves éltünket,
oh szánd meg ügyünket, Mária!

5. Mária! Mária! bűnösök oltalma, erős

bizodalma, elhagyottak anyja, Mária! - Ese
dezzél értünk, kik oly sokszor vétünk, hogy
szivből megtérjünk, Mára!

6. Mária! Mária! engeszteld Fiadat, ki
pártfogásodat nézvén, malasztot ad, Mária!
- Oh nyerd meg malasztját, bűnünk bocsá
natját s lelkünk nyugodalmát, Mária!

7. ~Iária! Mária! szeretett jó anyánk!
főkép ha végóránk eljő, vigyá7.z reánk, Mária!
- Buzgó kérelmedre, szeut Fiad kegyelme
vigyen az egekbe, Mária!
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86. Máriát dicsérni, hívek jöjetek !
Jfoderato.

JJ, IIlf_ ~

~f,--n-=o--.~~~.~=-F-Pi. ~~=?
=X+L=_._ l_' ! 3:+ I : 1 ! ~=3

., ()Iá - ri út di - csér - ni
()Iert ö fog - ja kér - ni

~. :~~-~~~. - -- -~~~~ • i ~ ~ ~__~,_ -~~=-
. --+ i . : _'----.:L- 0--·

I -

(Hi vek jőj - je - tek l)
(Fi át ér - te - tek.)

Et; P.:=:-~-~~.~ -I ~~ _ 3
~~-E!-:----, ~I a 3

Üd-vüz légy lIIá-ri-ra!

~-;- -~~-.,..,--.~~~-'-1 _----;-'_---=---- ?-~~
----,.-_.- ~-,--j- ----

)Iond - ja min - den hiv;
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ja és szív.

1':'\

~~===r=1T~dIt;#---=~==-'~I I I I

Nyelv mond

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

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

4. Fogantatásában ő vétkes nem volt, 
Sem élete folytán, sem midőn megholt. Üd
vözlégy Mária stb.

5. Mint aranyatűztól felolvasztatik, 
Kemény szive Szűztől meglágyittatik. Üdvöz
légy Mária stb.

6. Oh Szűz! életfája a jámboroknak, 
És főpátrónája hiv magyaroknak. Üdvözlégy
Mária stb.

7. Te vagy segitsége minden hiveknek
- És nagyreménysége a bünösökuek. Üd
vözlégy Mária stb.
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8. Te vagy én oltalmam kisértetekben,
- Erős bizodalmam veszedelmekben, Üdvöz
légy Mária stb.

9. Azért is szivemben mostan vigadok,
- És hozzád hivségben holtig maradok. Üd
vözlégy .Mária stb.

10. Utolsó órámban segélj engemet, 
Az örök hazába segitsd lelkemet. Üdvözlé!JY
Mária stb.

87. Mondj naponként és óránként.
JulJil08I'J.

EÉ~ "'-.j=~- 3~----'--r-r-LÉli=7-r~
(Mondj na - pon-ként és 6 - rán-ként
( Má - ri - á - nak, szűz A - nyá-nak

~~2 Jd -*=cSEP ~-~
(lel-kem di- csé - re - te - ket.)
(szen-telj új é • ne - ke - ket.)
f ~

--- -~ ---- -~

~~R-g*ELE~ ti SJ
Gon-dol- kod -jál s ál - mél- kod - jál
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az Ő mél- tó - sá - gá - ról

p--- ~

~2 11'--;.--- m--~~~i II =c= _~~. ---

Tisz - te - let - tel, sze - re - tet - tel

.---._---------

~~92-:===;-~~ , 2i@
szólj az Is - ten any - já - ról.

2. Öt dicsérjed, őt tiszteljed, hogy Fiánál
segitsen, - Kérd oltalmát, nehog-y a bűn

rajtad erőt vehessen. * :JIert :JIária nekünk
égi szent ajándékot hozott - E királyné
szűz méhében irgalom fogantatott.

3. Éva vétke, tiltott étke bezárá az ege
ket - S büne által gyötrelembe ejte rninden
népeket; * De a hiv s alázatos Szűz oly
kegyelmet nyert vala, - Hogya megtérök
nek ismét megnyilt az ég ajtaja.

4. Tiszta szűzek szűz virágja! magas a
te érdemed, -- 'I'éged választott az lsten
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miuden asszonvok felett; * Üdvözlégy, oh
Isten anyja! Szentléleknek temploma! -- Légy
megtérésünkllek utján gyarlóságunk gyámola.

5. Partfezásod gyámolitsa kétkedő szi
"einket, - És leginkább a végórán légy
velünk. segits miuket : * Hogy Fiadnak ma
laszt:iá val szent példádat követve, - Oda
jussunk, a hol te vagy az angyalok öröme.

88. Oh életünk reménye.
Andante.

11 --
E~~~;;=~", ~~~
E~9-~~E ..__~~-:=!:3

e-

Oh é - le-tünk re - me-nye Is-
1':'\ 111( __

~.,~::2---r----~~:~~ , . ~.'1 9__--, .~-' , .. , ,
- -.-._-- -'r--=--,-. :"J-_
e-

ten-nek szent Any-ja di - cső-ségedből

~
---- --- --"':'\ t:?-? .~-- . I -----

9-; . - ·_--'-~---5J-c-)--.;-~J~9-~--.. ~. -=--+--:0 1--

nézz le il légy né-ped ol-tal-ma! S kik

lI(li/[/je[/[/cs Lelki J[III/IIIl. IG
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...- ~ ~

b$~§=f% ;~bq;=~
fö-kép bün-be es-tünk,Zo-

mr r-- ~ 1':'\

.§k;kkfrE~~
Má - ri - a! Má - ri - a se - gits!

2. Te látod, mennyi bajjal kell mindig
küzdenünk! - Hogy kisértettel s jajjal van
telve életünk; * Magunkban bizni félünk,
azért esengve kérünk: - Mária, Mária,
Mária segits!

3. Szent pártfogásod adjon erős akara
tot, - Mely ahhoz hű maradjon, mit sok
szor fogadott; * Hogy igy Istennek élve,
czélját lelkünk elérje, - Mária, Mária, Mária
segits!
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4. Fiadnak szent keresztje adjon vigasz
talást, - Hogy amit ránk ereszte, eltűrjük

a csapást j * Lelkünknek újulása legyen vére
hullása, - Mária, Mária, Mária segits!

5. Tebenned van reményünk, mert ke
gyes Anya "agy, - Akármi sorsban éljünk,
oh kérünk el ne hagyj; * Főkép ha ji) az óra,
mely elhí számadóra j - Mária, Mária, :\Iária
segits!

89. Szeretlek szép szüz Mária!
Religioso.

p ~::~§~~~~~~~~@~~_9=e=::J!_!=_Ej
Sze - ret -lek szép szűz :\Iá-ri - a!

~ --- ~-----9--a]-J r~~h_j
e-

Is - ten leg-szeb b le - á - nya;

»If .-- __1':\

~~T--=t~-smtEi ~d
Ki - ben a menny és föld U - ra,

J6ol<
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11 __ ~I':'\ __

~~~~rT~-;~-;-~--r~~_n:~E.-----+- ".,... ...
)Iert mint a hó, fe-hér ga-Iamb jö-

---------1':'\ f-----

~~~ro-§~~aq
a hű - nös föld-re, sze - ret-lek

F!9--i=---1+~~;;-~~ :11~-~'----,r..c=r- - "",=-a- .---

szi - vern gyön - gye.

2. Szeretlek szép szűz Mária! .Tézusom
szent szülője ; - Illatfa , melybe 011 atott
üdvünk arany vesszője, - Szívedből lett a
drág-a vér. mely eltörölte vétkem. - Sze
retlek én reményem!

3. Szeretlek szép szűz )Iária! Te Szent
lélek arája, -- Kinek fején a hét malaszt
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tündöklő koronája, -- Csodálatos erényedért
egész világ magasztal ... -- Szerétlek tiszta
hajnal.

4. Szeretlek szép szűz Mária! lelkünk
védelme vára; .- Imáidért esdekledenek ! a
gazdag és az árva; - Kérd minduyájun
kért sz. Fiad. II yerj áldást nemzetünknek ....
- Oh Mária! szeretlek.

90. Oltalmad alá sietnek.
Reliyioso.

Ji. ~ l' ._------------- r:'\

~~; or -Lff; J ;~
(Ol-tal-mad a -lá si - et- nek
(A ben - ned bi - zó szi - vek-nek

fl;~~L----=;- J
Q

( Má - ri - a, hí - ve - id.
(Vedd be ké - ré - se - it.

~ .. IIIf..-- --- "-"r:'\

EE~fI~-=;~----';.. -~-t=~~-ji
~- -~ ---=r==E__L~ ~

( Se - gíts, ő - rizz, oh UH

( Fi -:tll .Té - zus szent ne-
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t:f~L~ -~'!:- L:-==--=-=-~_
rr~-~==r!~-J-~~41)

(hagyj el Ir - galmasság any -ja.
( vé - ért Légy né-ped 01-tal- ma.

2. Téged, kit az Isten Fia anyjának vá
lasztott, - Téged kérünk, nyerj ő tőle ne
künk szerit malaszto t. Segits) őrizz stb.

3. Nevelje bennünk szent példád az egy
igaz hitet, - Melyet Fiad élve, halva, üd
vünkre hirdetett. Segits) őrizz stb.

4. Legyen szent hitünk gyümölcse sze
retet és remény, - - }Iely minden vészben
föntartsen az élet tengerén. Segits) őrizz stb.

5. Ragyogj, oh hajnali csillag! előttünk

szüntelen: - Élethajónkon a zászló a szent
kereszt legyen. Segits, őrizz stb.

6. Minden testi s lelki kártól mentsen
meg kérelmed, - És minden viszontagságban
nyerj nekünk kegyelmet. Segits, őrizz stb.

8. Vigasztald a szeuvedőket, az árvát
s özvegyet; - Érezze minden sebhedt szív
anyai kezedet. Segits) őrizz stb.
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8. S ki most átnyujtod Fiadnak szivünk
kéréseit; ..- általad jussanak egykor őhozzá

hiveid. Segits, őrizz stb.

91. Te vagy földi éltünk vezércsillaga.
Andante.IIlf _ ~

FF..n-:.-===EJ -;-=r==r ggo~
E~~·o=E=:~-~t=;;J= -~j

( 're vagy föl - di él - tünk
( E - des re - mény- sé - günk

~ ~:P-.FEJ§ _BQ :)
( ve - zél' esil - la ga. )
( ke - gyes szűz A - uya.)

f --- --..

~~~
'ré - ged ren-delt jó A-nyánk-nak

~~EF-BEEQ
az Is - ten fi - a! A-zért ál-dunk
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ör-ven-dez-ve, oh szűz )lá-ri - a!

~. Te hajnalcsillag vagy éltünk haj
nalán, hogy kövessünk annak pgész folya
mán. * Téged rendelt jú Anyán'mak stb.

. 3. Te reményesidag vagy éltünk ten
gerén, átragyogsz minden bú és baj felle
gén. * Téqed rendelt jó Antuinknalc. stb.

4. Te mint örömcsillag mosolyogsz fe
lénk, ha tűrve s Istenbe bízva szenvedénk.
* Téged rendelt jó Anyánknak stb.

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



Seeni A lajosról.

92. Egekbe vitetett, ártatlan, virág.
Andante.

J.; "I(~ ... ~._

~~::~l--J ..~ .~~Jt-:~---~- jp~~
( E - gek - be vi - te - tett
( Kit meg nem ejt - he - tett

~
. , --- ~ "=' TI~ ~

~~. -~~~~ .~~1 ~-=n=~--j -~ 3
-1- -.... =c=-.===---sJ__• .::..=3
( ár-tat -lan ví - rág! ) Szű-zes-séz
( a csa-lárd ví -lág! ) to

,. __ - 1":'\ U1f-- -

~~q:==;-----=-=~===t l'--~ .-~
- .-.- _._----- ----'--._-.--
------_. - -.'?--' - ------"--

Szent A - la - jos ! Sze - relmes
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----~,_.... f-------.

~ ti ~=tt J Ej
szó - szú - lóm, Min - den szük-

jJ. --- - --- -

~í cl J E§ J=tt$s:a
sé - gem-ben ez é - let - ben.

2. Te bűntől lelkedet tisztán tartottad,
l\Iég is szűz testedet mért sanyargattad ?
Oktattál engemet, hogy bűntől lelkemet

igy őrizzem j * Mert mint a rózsaág, ugy az
ártatlanság - Sanyaru tövissel tartatik fel.

3. Ah! miért nem követtem példádat
ebben? - 1Iagamnak ked veztem: voltam sok
bűnben: - Kéljed Istenedet, ezután éltedet
hogy kövessem; * Hanem oly ártatlan legyen
min.luutalan - Bennem tiszta lélek, mig
len élek.
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Szeni Lál)~ló királyról.

93. Zengd magyar nemzetünk!
Moderato,

~F!--- -py-l., -,:3
~=~~ J~ ~

(Zengd ma - gyal' nem - ze - tünk!
( Ki - ben áld' - ja lel- künk,

(Szent Lász -ló
( Is - ten ő

szent - sé - gét.)
fel - sé - gét.)

~
___ -r.'\

,~ ~--r=k~~F~
I~ "

AId -juk a nagy ki - rályt,

~~-~- - --~-~--~'í-- -----o==:a= .~ ---, I~D-+---:t,~1-..
ki bár tő -Jünk ej - vált
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II l' --- rr-:

~~- ;:'-~~~~
de az ég - ből néz re - ánk,

~~ f-_ ~ . - ~
~-!-=f:t±L=grgq~

ha hoz - zá ki - ált ha - zánk.

2. Fejedelemsége csupa irgalmasság,
Minden vitézsége keresztény jámborság, *
Igy ellen fortélyát s széjjelhányt aranyát 
Szemét égre fordítva, kövekké változtatta.

3. .A szirt forrásokat önt ki italára,
Erdő szarvasokat küld népe számára; * Nem
hagyja el az ég, mert élő reménység 
Volt szent László szivében, s mint benne,
ugy népében,

4. Ilyen szent életet szent halál követte,
S midőn testét népe Várad felé vitte, * Al
vók oldalától szekere magától - Elsietett
előre, a rendelt temetőre.

5. Dicső fejedelmünk! ki ily nagy cso
dákkal Ragyogsz, add, hogy szivüuk f'gjen
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oly szíkrákkal, * Melyek g-el:ieszszenek s
hozzád' emeljenek - Mennyei koronára az
örök boldogságra.

6. Add Nagyasszonyunkat, )Iáriát sze
ressük ; ö vele könyörögj hazánkért s éret
tünk; * Ha te s e Xagy Anyánk gondjában
lesz hazánk: - Ki buldogabb nálunknál,
ki lehet országunknál ?

Szent István l~irályró1.

94. Ah! hol vagy magyarok.
Andante.

l' --- -- ----

.~~Q±EEJ3Fr-rl
(.\ h! hol vagy ma-gya-rök tün-dök-lő

(Ki vol-tál va· la-ha or-szá-gunk

--- f .- ---
~~2=r=-~~~~-_.-, =.:....~r--~f~

(csil-la - ga.) H l I' ki 'l ')
( is- táp-ja.) u vagy stvün ~l-ra y.
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TJ ~r.'\ mf_
~n?=E=- ~--]. ~ ~ ~~-r-~Et~

Té-ged ma-gyal' ki - ván; Gyászos öl-

-- ~ f~-------
~~~ 11- .~" " r 113~,--o ~__._----+==~I---l-- I =:r=:=::=

tő-zet-ben, 'l'e e - löt-ted sir-ván.

2. Rólad emlékezvén, csordulnak kö
nyei, - Búval harmatoznak szomoru mezei.

3. Lankadnak szüntelen vitézlő karjai, 
Nem szünnek iszonyu sirástól szemei.

4. Virágos kert vala hires Pannónia,
Mely kertet öntözte hiven szűz Mária.

5. Katholika hitnek ő volt szép virága!
Behomályosodott örvendetes napja.

6. Előtted könyörgünk, bus magyar
fiaid, - Hozzád fohászkodunk árva ma
radék id.

7. Tekints István király, szornoru lia
zádra, - Fordítsd szemeidet régi orszá
godra.
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8. Reménységünk vagyon benned s Má
riában, - Mint magyar hazánknak hiv ki
rálynéjában.

9. Még éltedben minket ennek aján
lottál, - És szent koronával együtt fel
áldoztál.

Ugyanarról.

95. Ajkainkról zengjek ének.
Andante.

mf __ -1':'\
Et~~~T-~~~~=3
I::~, ~~~

Aj - ka-ink-ról zeng-jen é - nek

-----1':'\
- - m---OJ--I-~.---....

Nem - ze - tek nagy Is - te - né-nek.

~' I > ~~:7:---- __
._. _9_~_@-~-~-I .~~

'ré - ve - del - mid meg - szű - né -nek.
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~~2=----';-~_~~: ~~
;J--j----"'---.- r'~'". .=~=r:::===r::-- --~

Vi - ga-dozz Pan - no - ni - a.

2. Énekelc!' oh hon! ki tt"g-ed vak ho
mályból kisegitett. * Üdv utjára átvezérlett,
s meg-nyitá menny ajtait.

3. Ot magasztald, őt dicsérjed, nagy
nevét megüunepeljed, * Ünnepelvén ömledez
zed az üröm szent hangjait,

4. Ö Gejzának szent szülötte, kit előre
megjelente, * Önneveről elnevezve vértanu
István maga.

5. Fejlődő gyermekkorában nőtt erények
birtokában. * Xem vadásza kéjt világban,
kedve Jézussal vala.

6. Légy tehát, oh légy segedünk. szent
királyunk! esdve kérünk, * Mennyben Istent
kérjed értünk, adja nagy kegyelmeit.

7. Adja. hog~- minket e három. a ke
resztény hit. kirülv s hon * Eg,vesst"gbe
hozva tartson, s igy legyünk te hiveid.
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Seent imre herczeqről,

96. Égből eredt világ.
Moder«:o.
~ mr _

~~"~~__~~'. r-~-j~~.(;r;--~---'-,-- -~-' ~e;--O--- .-+-----'---- -

Ég - ből e - redt vi-lág fényesb a

nap-nál. fej - lő ta - vasz vi - rág

tisz - tább n hó-nál,

,uo ------ --- -

~~=r=t~=rI-RJd-Q
goyaI' ha-za :Xagy fé - nyű csil-Ja- ga

J[lli'!Jjl'!J!J~S Ldki JI t u u (I. 17
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lJ, p,: - -- ---

ff~=r~~E@7p=E~l::~----=!===~~ r=E~=~ - -.- ""1.

SzÍÍz szent Im-re! Di-eső e - ré-nye - id

~ f- ---~=-:;=-~. I~a~ -i~==~
.., ._--~ ~. ~t;I- --0-.-'--

Tisz-tel-ve hí - ve - id Hoz-zád fo-

hász-ko - dunk, légy gyá-me -lunk.

2. Mért halsz el oly korán kelő virág
szál ? - Ki bünök ostromán sértetlen áltá!.
- Kártékony ingere, hogy meg ne ejtene,
A világnak. - Mint égi szende fényt Jézns
az égbe int, - E földről nyerni bért, ere
nyedért.

3. Ihlesd be szellemed' hű lelkeinkbe 
Ültessed érdemid , erkölcseinkbc, - Hogy
ógi kedv, jólét, a szentélet kegyet: l\Ieg-nyer
hessük - Ki tiszta lelkeket, a jóra késze
ket - Tőlt el malasztival s áldásival.



Az lsten szeretetérűl,

97. Oh édes Istenem!
Audonte.

.wo Illf.- -
~~~~~~~'?~ ~t ~..~~~
--.:;--------- --.--- ----"--,--- ---

( Oh é - des Is te-
(Csak te vagy e - gye-

~~~j;---=0 __ --~---1~::I=I===----1 r.\__~
. -~.- ,...;--- ~-- _._~~.-r-r r-i-:-: ._-~---------- 1-:__k+2-===~:-==-~ --~-===- -~ ~-- -=.~-= ~.,

(nem és min- den re - mé-nyem.)
(dül é - le - tem s min-de - uem.)

.wo I' .-------. -- -
F~1~ ,,+-f ~--9--r j-.-:-==í u jE - Q __f-~--=-_-.: ~ __ -!..~t=..--=3

Is te - nem! sze ret-

~~_ -J- -fE _=§;r=1:__F: :-~=~- -------=:J=-c;.-~--- .~.--
lek, tő - led el sem me-

~~~:l.j*3=,="'W~~~=::j
gyek Va - la-ho vá for-

1,*
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jj, ro- -----...... --- -r.'\

~
..__._~--~~---~-_....._-~----
"'..--1----- I _!.....-_ __.._

. - ...--;:;)---;;- __'---1.- ._:!::::"_-,- --- 211===-=--r== -~--~- _:3!_~=~

dulsz, U - tá - nad si - e - tek.

2. Oh édes Istenem! csak téged sze
retlek, - Kívüled mást soha nem is ked
velhetek. * Istenem l szeretlel; stb.

3. Kísértsen test vílág ezer mesterseg
gel, - Égesse szívemet csábitás tüzével:
* Istenem l ezereilek stb.

4. A pokolnak kínja nem rettent enge
met, - Sulyos örök díja nem sérti lelkemet.
* Istenem! szevetlek stb.

5. Ha elkárhoztatsz is, én mégis sze
retlek! - Ha szivedtől elvetsz, akkor is
kedvellek * Isieneml ezeretlek stb.

6. Ambár sok irigyek reám támadja
nak, - És éles nyelvekkel ellenem álljanak.
* Irtenem stb.

7. Látogass búr eng-em sok nyomuru
sággal, -- Legyen rakva testern sok sanya
ruságtral j * istenem! ezeretlek stb.
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H. Azért is áldassál, Uram! magas
mennyben, - Dicsértessél tőlünk miudörök
kön. Amen. * istenem! ezeretlek stb.

J~[l'gnyugt(/t6.

98. Menny, föld, tűz, víz, levegő, ég.
lieliqicso.

, ntf ---.--------.~
r~-"-'--~---.r-,--------=::=I
F~i-J=e=~~ ~==~~==~~~3

-' - -- ----- - " ...
(Menny, föld, tűz, víz, le - ve - gö, ég,
( Mit fá- raszt - já - tok el-mé-met,

~~j-E~f~+LC:-rn
(gyöngy, a - rauy és min -den kincs.)
( nyu - go - dal-mam ad - dig nincs.)

t~"-, ,;---~-,-----, -'"::~.-:'\f-./. i. --- ----:--1----1--.---

- ~-u'--I--r I' ~ .-~=---e-

Mig fel nem ta - lál - lak té - ged

, l' --- -.-:'\
EFJ-::==:-== -===--~:=1-==:_~~==j
E~l::-Z------~-----!---3 • =i----:-..;:===~3
_~' u. • " ... _

l~n U -ram ! én Is - te- nem!
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1'-- -

~;-~=--=j=-~~=--i-=s-~--~. ~-2--1I~---"--;- ~----+--
~---- - ----~ ~! J

~

Is - te - nem és min - de -nem!

2. Jó hírnév, szives barátság, magas
rang és tisztesség, - S a mit csak kiván
hat: bőség, öröm s egészség, - Szivem
meg nem elégíti semmi más gyönyörűség. 
Benned nyugszik stb.

3. A mit itt hallok és tudok kivüled,
oh Istenség! - Mínd az háborgó lelkemnek
csak gyötrelem és inség; - A mi jó van e
világon, nélküled az semmiség. - Benned
nyugszik stb.

4. Akáriuiut hányjam elmémet, bár akár
mit gondoljak, - Akárkihez folyamodjam,
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vagy mint a madár szálljak: - Kincs mód,
hogy másban szívemnek nyugodalmat talál
jak. - Benned nyugHzik Htb.

5. Azért távol legyen tőlem a világ
dicsősége, - Istenem! egyedül te vagy lel
hm gyöuyörüsége, - Te nálad nélkül az
élet a sziv keserűsége. - Benned nyug
szik slb.

6. .Jer, édes vigasetalásom.vlézus szent
keresztfája! - J er, egyetlen reménységem,
és üd vösségem ára! - Te vagy, hol a há
borgó szív nyugodalmát találja. - Benned
nyugszik stb.

Jézus szeni neuéröl,

99. Jézus! a rád emlékerés.
Religio.•n.
~ m] __ _ -

~!L~=m==r==ftEr~]J
(Jé-zus a rád em - lé - ke-zés.)
(Leg-é - desebb Öl' - ven - de-ús.)

~ 11__ ----

~r;-r-~-~~8==E8J
De bír - ni té - ged meg - ha - lad,



E1:~ I ;-ti~~--==31~~::::::L= o L_ --+- --o-=:II
Min-den gyönyört az ég a - latt.

2. Jézus! neved kedves nekünk, Bájlóbb
zengést nem éldelünk - Nincs szivvíditó
annyira, mint Jézus, Isten egy Fia.

3. Jézus! kegyes mindenható! Feléd
eseng a bánkodó; - Benned nyilik remény
neki, hogy lelke üdvet nyerheti.

4. Jézus szivünknek édene, Elménk örök
fénytengere, - Melybűl az élet áradoz, s
erőt vesz a ki lankadoz.

5. Ki téged izlel éhezik, Ki véred isz
sza, szomjazik: - Nem tudhat ö kivánni
mást, csak benned érez ujulast.

6. Ha te mi bennünk lakozol, Lelkünk
homálya szétoszol ; - a földi jó csak sem
miség annak, kiben szerelmed ég.

7. Nyelv arra szókat nem vehet, Irásba
tenni nem lehet, - Jézus szerelme mint
gyulaszt, csak tiszta szivek érzik azt.
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8. Bárhol legyek, hő kebelem Jézust
ohajtat én velem, - Nyugtát csak abban
lelheti, ha Jézusát ölelheti.

9. Oh mily gyakorta forgatom Elmém
ben őt mindennapon. - Jőjj el, vigasztalj
engemet, hozzád csatolva lelkemet.

10. ~Iily éltető kivánatok, Lelekhevítő

lángzatok ! - Míly szeut s dicső egy ér
zelem, szeretní téged, Istenem!

ll. Te bámulandó nagy Király! Ki a
halállal megvívál, - Hogy a bíinösnek éle
tét örök veszélytől mentenéd.

12. Oh Jézusunk! maradj velünk, Kü
lőnben nincsen életünk; -- Magas kegyel
med fényivel bűnünk homályit űzzed el.

13. Oh Jézus! én szerelmesem, Szerel
med. t hagyd érzen -m - Add, hogy kit e
kenyéralak rejt most, egekben lássalak.

14. Szűz méh virága, Jézusunk! Lelkek
szerelme, orvosunk, - Áldott legyen dicső
neved, a melyre ég s fö!d hajt fejet.
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Jézus szereieterol,

100. Édes Jézus én szerelmem.
Autlante,

ou. Jl- ------":'\ -----....

~~m---D--=J=FF+=1~__ ~~3

( É - des .Ié - zus én sze-
( Te vagy kin-esem és min-

~---r.'\ 11/f _ -

~~~
( relmem. Oh mily i - gen sze-retlek. )
( de-nem. Jé - zus szi-vembe rejtlek. )

Jöjj el jöjj el si - es IT.ál'

.J é - zus té - ged szí-vem vár.
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2. Édes Jézus! mivel tégell minden fö
lött szeretlek, - Minden kincset és örömet
érted, Jézus! megvetek. * Jőjj el, jőjj el stb.

3. Buzgó szivvel kérlek téged, oh Jé
zus ! örök felség! - Szerétettel s kegye
lemmel teljes igaz Istenség. * Jőjj el, jőjj

el stb.

4. Minden jókat én .elhagyok, veled me
gyek kínokra, .- Nagy kínokban, fájdal
makban, veled megyek halálra. * Jőjj el,
jőjj el stb.

5. Semmi ínség és erosseg szerelmed
nem fogyasztja, - Söt nagyobb tüz tehozzád
füz, és szivemet gyulasztja. * Jőjj el, jőjj
el stb.

6. A hol leszek, Jézus téged óhajtlak
és kiáltlak. - Boldog leszek, ha megfoglak,
boldogabb, ha megtartlak. * Jőjj el, jőjj

el stb.

7. Benned bizom, fohászkodom, benned
bizöt szeressed. - Jézus! ne hagyj, velem
maradj, mennyben is éljek veled. * Jőjj el,
iőjj el stb.



Ohajtás Jézushoz.

101. Hol vagy én szerelmes.
Moderato,

p---- --- r.'\

~~--::~=-~ -g=;t~~~~
"' (Hogy vagy éli sze - rel - mes

C Hol fel - ta s lúl - ja. - lak

-- -r.'\ f-------

~;-~-~~~- ' ---~~~' -~- :--i - ---·O--r:;..!------- -==~- ---- - -==r::: r-
e Jé-zus Krisztu - som! ) ..
C ke-gyes Meg-viI - tőm!) Adj vr-

~~~~f-ff(?IJ~
lá - gos - sá - got mert fényes vagy,

~ -- r.'\ __- r.'\

~-o-==m~~~
Ná-lad nélkül szívem i-gen bágyadt.

2. Téged az én lelkem kiván keresni;
- Mert te nálad nélkül el kell kárhozni j

* Szerelmea Krisztusom! fordulj hozzám, 
Vigasztald szivemet, tekints reám.
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3. Mig fel nem talállak, keresni foglak,
Mind éjjel mind nappal sirván, kiáltlak .

, '* Jelenj meg, Krisztusom szomorúnak, - Es
adj vigasztalást te szelgádnak.

4. Ha fel nem talállak, kegyes Krisz
tusom! - Elkárhozik lelkem bizonynyal
tudom! * Oh siess hát hozzám, ne távoz
zál, - Szerelmes Krisztnsom! jöjj vigasztalj.

5. Veled az én' lelkem kiván lakozni,
- Kívüled nem óhajt senkit szeremi j ná
lad nélkül éltem keserűség, - Veled ha
lálom is gyönyörűség.

6. Valahová fordulsz, hiven követlek,
- Téged Megváltómat szivböl szeretlek j *
Adjad Jézus, lelkem téged áldjon, - Holtom
után veled vigadozzon.

KönYÖ1'gés Jézushoz.

102. Uram Jézus légy velünk.
Religioso.

J.';.io 1''--'''' .- ----1:'\

~~:~~~-~;~~?:_§~%Gf---j
e-

U-ram J é-zus légy ve - lünk,



270

~~ - --- -,-
~===S~:4*ti~~

Mi e - gyet-Ien Ö - rö-münk.

=~~ - -- -~~72iifk r~m~~
Ná -lad nél-kül ke - se - rű-ség

~-~ ~--~-jlT~' --- ----j-~ -~~-~--=
itt e föl-dön é - le-tünk

~ .. p-- -~

~LJm~~~
Óh e - gyet-Ien ö - rö-münk.

~-w---- ----==--- .----
rrP-·rs~~~~-1

U-ram Jé - zus ! Li gy ve-lünk.

2. Uram Jézus! tégedet vár szivünk s
érted eped, - Mert kívüled nem találhat
sehol biztos nyughelyet. * Boldog mással
nem lehet, Uram Jézus! csak veled.
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3. Uram Jézus! kérve kél' a sziv, mely
benned remél, - Arid meg neki a nyu
galmat, mely minden kincscsel felél'. * A
sziv, mely benned remél, Uram Jézus!
kérve kél'.

4. Uram Jézus! adj erőt, vigasztald a
szenvedőt, - Nyerjen a búnbánó lélek ke
gyelmet színed előtt. - Segítsd fel 11 küz
ködöt. Uram Jézus! adj erőt.

5. Uram Jézus! el ne hagyj, ki lel
künknek üdve Vágy - Főkép a végső nagy
harczon mindvégig velünk maradj. * Te, ki
lelkünk üdve vagy; Uram J ézus l el ne
hagyj.

Hit 1'emény ezeretet.

103. Uram hiszlek, és reménylek.
Jf'Jderato.

F~--- r.\ --- --r.\

~UgJtQ~~
U - ram hiszlek és re - ménylek,

ti! ~~f=~~i .~4~=--~~
tisz - ta sziv-ből sze-rét -lek.
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~ff~~
( Vallom ma - gam ke-resz-ténynek)
( Hi-telt a - dok én min-den-nek. )

,u, p . --- -

~W~~ F~~-~~qj
( A mit Krisztus hi-té n vallnak)
( Most mind az Is - ten-től vannak )

,~~I~~E;:~
-o~-E-o !L~

E - zen hit-ben re-mény - ség-ben

~------

sze - re - tetben e - rő - sits.

2. Uram hiszlek stb. - Te vagy az a
nagy igazság, kit meg nem csal a hamisság j

- Te sem csalsz meg hamissággal, azért
hiszünk bátorsággal. - Ezen hitben stb.

3. Uram lú~zlek stb. - Hiszem, hogy
csak egy lsten vetn, ámbár három személye
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van; - Ki a jókat jutalmazza, gonoszokat
ostorozza. - Ezen hitben stb.

4. Uram hiszlek stb. - Hiszem Krisz
tust Isten fiát, e világnak Megváltóját, 
Ki a mennyből alászálla, s embertestet vett
magára. -- Ezen hitben stb.

5. Uram hiszlek stb. -- Hiszem, vallom
a Szentlelk et, vigasztaló Istenünket, - Ki
szivünket megszenteli, örök életre nveli. 
Ezen hitben stb.

6. Uram Hiszlek stb. -r-r- Vagyon Uram
reménységem, hogy eluyerem üdvösségem:
- Ml~lt bűnömet megbocsátod, ha megté
résemet látod. - Ezen hitben. stb.

7. Uram hiszlek stb. - Bizom i n nagy
hatalmadban, csalhatlau jóvoltodban;
Mert mit igérsz megtarthatod. sőt valóban
meg is tartod. - Ezen hitben stb.

8. Uram. hiszlek stb. - Szeretlek nagy
jóságodért, véghetetlen szép voltodért ; 
Mást klvüled nem ohajtok, sem nagyobbnak
nem állitok. - Ezen hitben stb.

IIIIlIgjp-gges Lelki Manna. 18
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9. Uram hiszlelc stb. - Minden fe
lett oh Istenem! szeretlek , te vagy min
denem. - Nem kell, hogy másnak megtes
sem, csak kedvedet megnyerhessern. - Ezen
hitben stb. .

10. Uram hi~zlek stb. - Engedd, hogy
végső órámban, legyenek e szavak szám
ban, - Legyenek vésve szivembe, kisélje
nek fel egekbe. - Ezen hitben stb.

Bünbánali ének.

104. Könyörülj Istenem!
Religioso.

[ip~Pj~~=t- ; ~
(Kö - nyö - rülj Is - te-nem!
(Szá- na - koz - zál ím- már

(én bű -nös
(szo-mo - rú

lel - ke - men.)
szi • ve • men.)



275
m] .__--___ _____

~' -iL:=L;:-~~=j=~~ ~~-_ ------f?- 9- -=,.__~ ~-~
-----+----~ ~-- _""-----_s..!..- -19

Ha - ra - god-nak meny-kö - vét,

f.-- ----
~~2- ,O- 9-td===r=t% Fi 33
~q,--~ I ~.~E~B

É - les, he-gyes tő - rét,

m] . --... . __

~±h=:=I,§_~.-=~_~11-t;1z eJ ::::::p:=:~ --'------.C-
-II' -+- I _'__

Vedd visz - sza vét - ke - ím

t::l:. I II .- - r.'I

~~-=:--==ggggg~=gj
bűn - te - tő esz - kö - zét.

2. Továbbá mosogasd bűntől én szive
met, Kegyes kézzel gyógyítsd sebekből lel
kemet, - Bűneimet megvallom, nyilván ta
pnsztalom, Mik miatt nem lehet semmi ví
gasságom.

18*



- 276 -

3. Vétkeim lelkemet mint a kigyók mar
ják, Szűntelen mellemet ássák és furdalják.
- Hová fnssak szíuedtől, fegyveres kezedtől?

Utánam fegyvereid futnak, S hegyes tőrid,

4. Egyedül csak neked, Istenem! vé
tettem, 'I'e szeut szined előtt gonoszt csele
kentem ; - Oh kegyelmes Úr Isten! mi hasz
no.l estem en ? Irgalmazz, könyörülj én bűnös

lelkemen.

5. Ha érdemem szerint akarsz sanyar
gatni, S számtalan bünömnek jutalmát meg
adni: - EI kell veszni fejemnek, kárhozni
lelkemnek, Mert több sokasága fövénynél bű

nömnek.

fo. Még anyám méhében a halál tőrébe

estem És vettettem ördög tömlöczébe j - Oh
kemény nyomorúság! pokolbeli rabság! Mint
fojt, mint szorongat ördögi csalárdság.

7. Tisztogasd lelkemet, Uram! izsópod
dal, Mosogasd szivemet irgalmasságoddal j

- Fordítsd reám szemedet, mutasd kegyel
medet, Nyujts-l hozzám kezedet, szent sege
delmedet.
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8. El ne vess engemet isteni szinedtől,

Meg ne foszsz, könyörgök a t e szent lelked
től ; - Tiszta nj szivet bennem teremts, én
én Istenem! Tovább fenn ne tartsad haragod
ellenem.

9. Szabadíts ki immá!' a halál torkából,
Meuts ki bűn-imnek kemény rabságából; 
Hogy csak neked élhessek, hozzád siethes
sek, Téged magasztalván, benned örvend
hessek.

10. Nyisd meg ajkaimat te dicséreted
re I Inditsd fel nyel vemet szent tisztele
tedre! - Csak téged kívánjalak I téged
ohajtsalak, Oh Uram! mindenkor téged ki
áltsalak.

ll. Tudom töredelm s sziveket láto
gatsz; Kiket ostoriddal szeretve sujtogatsz,
- Azok nálad kedvesek, hozzád érdemesek,
Add Uram! Istenem! közülök lehessek.

12. Kedvesebb előtted sok ajándékok
nál, A töredelmes sziv, és áldozatoknál 
Kesergő sohajtasok aranynál, ezüstnel. Nálad
többet érnek minden drága gyöngynél.
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13. Vigasztald meg Uram! a te serege
det, A hiv töredelmes bűnbánó lelkeket, 
Épitsed fel falait a te szentegyházadnak,
Melyben igazsággal neked áldozzanak.

14. Dicséret, dicsöség az örök Atyának,
Szentlélekkel együtt áldott szeut Fiának,
- Teljes Szentháromságuak, örök Uraság
nak, Menuyben s földön a legfőbb hatalmas
ságnak.

Hymnus a pcípcíé1't.

105. Hol szent Péter sírba téve.

-------.....

J
~:,ante. p __ __

~~-aJ~r~j~·__ LJ
(Hol szent
(Ez - rek

Pé - ter sír- ba
aj - kán e - zel'

~~ ! lI§ I ~--3J
~ ~~=.L. I I .; -~_~ ~=S1

( té-ve, és Ró-mának do-bog szí-ve.) )
(nyelven, hő i- ma zeng é - des-de-den.)
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~ f--- ..--......

~rr r'~ J fM
Tartsd meg Isten szent A-t3'ánkat, Krísz-tus-
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6. Eljut szentek fénykörébe s leszáll
onnét sziveinkbe, - Mint fölszállt pára-ned
vek, szomjas földre vissza esnek. - Tarted
1nP:g Isten stb.

HALOTTI ÉNEKEK.
Mise-ének.

106. Adj irgalmat, adj nyugalmat.
Jlodernto.

I/lf .--- ro-

~~--M~~~
Adj ir - gal-mat, adj nyu-gal-mat,

• ;:;8 i~~~--r----r- -, ~-t
--r- --,--- -

Oh A - tyánk! a lel-kek - nek;

~
p- - --- -

;::Q==:=.==:;= -I--,- -+-------"- --='==
9 ! ';--=[=-O-T'-~..i--b=ki-=~==)--0--- _~f~__ --,__=:3

A kik - ért ez ál- do - zat -tal
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~;=~-----=~=a:= =:j=::=:E::~
~ r;-=-~--~=c=E?~-=:E:E
--,---,- -----,-- i

hi - ve - id e - se - dez - nek.

Ei"J::;;. -- --c -=,~
~-=-~~--J-~~$

Ad-jon ne-kik eny - hű - le - tet
,lIIf___ -- 1':'\

~~~=J3~ ,CL~1~~j
--~-=+-=j =i==±=:::===-_=:I

vé-get - len sze - re - te - ted.

EH~~~~JI ~
~ J==-o~~-f=j~-==3

Adj nyn - gal- mat, adj ir - gal- mat
___---__. 1':'\

~~1M1 &@ _~~-=J
min - den meg-halt hí - vek - nek.

Az evangéliomra.

A szerető tanítványnak, szent Jánosnak
mondatott: - Ird föl: Boldog mindörökké
az Úrban elhunyt halott, * Engedd Uram!
hog-y halot tunk, kiért most imádkozunk,
Szinte hallja ezen égi vigasztaló szózatot,
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Felojánlásm.

Jézus! ki egész világért feláldoztad
magadat, - Legyen kedves teelőtted ezen
tiszta áldozat; * Adjon enyhet, szabadu
lást és örök, boldogulast A, még szenvedő

lelkeknek, kik válják irgalmadat.

Szent-szent-szentre.

Zengjük áldva: szent az Isten! élők

s holtak Istene! - A kegyelem- s irgalom
nak mérhetetlen tengere. * Az ő szent ke
zében vagyunk, neki éliink és halunk. Szent
az Jsten, szent az Isten ! élők s holtak
Istene.

Úrfelmutatás után.

Itt van a test, Krisztus teste, mely
értünk áldoztatott. - Itt van a vér, Krisz
tus vére, mely értünk kiontatott. - Legyen
az üdv e forrása a holtak szabadulása.

AldozásJ.-or.

Oh békeség szent királya élők és hol
tak feltt! - Engedj a megholt hiveknek
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áldást és enyhületet : * Hogy üdvösséget
nyerjenek, kik benned reménylenek.

A kegyelem vérpatakja, mely keresz
tedről ered, - Enyhitsen meg miuden lel
ket, mely irgalmadért eped; * És legyen
örök javára drága szeut véred árja.

Legyen kedves szmed előtt könyörgé
sünk, oh Atyánk! ---:- Melyet a megholt hive
kért most neked bemutatáuk, * Hogy üdvös
séget nyerjenek, és veled örvendjenek.

107. Áldozatot hoz neked.

Mise ének.
Religioso.

lIlf .___---.. __ --:'\

~~~~~]]~~
Al - do - za - tot hoz ne - ked,

A test - vé - ri sze - re - tet.
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p --- -.. ---- -1':'\

•~C__ I '4Em~.~2--0 - 0 -c;--- -~

Oh Is - te - nem ir- ga - lom-mal

~f- 1':'\

~~r~~~..
el - küld - vén an - gya - 10 - dat,

•

P 1':'\-Iz-- --,- -+-- --

-1z~~-BFtE-~
szűn-tesd meg km - ja - in - kat.

Az evan9éliomra.

Oh Jézus! ki könyeket hullatál Lázár
felett, - S kit feltámasztott a sírból isteni
szereteted. * Száud meg, kikért tégedet most
kérünk, a lelkeket.
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F'elajrín Iásra.

A szentséges áldozat, mit most szelgád
bemutat, - Engesztelje meg oh Isten! örök
Igazságodat, * Add, hogy üdvöt nyerjenek,
kik benned reménylenek.

A gyarlóság nem tehet irgalmadra ér
demet: - Vedd hát Krisztus áldozatját,
Uram! érdemünk helyett, * Oh könyörülj,
Istenem! a szenvedő lekeken.

Szeni-szen t-szenire.

Szent vagy, édes Istenünk! engedd buz
gón zengenünk, - Egyesüljö I az ég és föld
hálájával énekünk. * Zengjék : Szent vagy
Istenünk! az elhunytak is velünk.

Úrfelmutatás után.

Oh égből szállott kenyér! oh ártalan
drága vér! - Isten irgalmának titka, me
lyet elménk föl nem ér. * Szeavedék euy
hülete s elhunyt hivek élete.
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AlJuzr.isJ.:ur.

Oh dicső Békekirály! ki halállal meg
vívál, - Epedve állunk irgalmad bőséges

forrásinál. * Mik sebedből omlanak, hogy
enyhülést adjanak. '

'I'ekintsd szenvedésedet, és a megholt
hiveket - Mentsd ki a tisztitó helyről, s
nyisd meg nekik az eget. * Szent szinedtől

el ne vesd, kikért szivünk kérve esd.

Az utols6 evangéliom ra.

Oh isteni irgalom! légy váltság, lilgy
nyúgalom - A még szenvedő lelkeknek s
légy mennyeí jutalom, * Hogy lássák szent
sziuedet, s áldják Istenségedet.

lOS. Ments meg engem.

Libera me.
Reliqioso,
~ 1IIf.___ --1:'\ _.:::::=....-..,__--

~~----m~~~->----~~~.~==1.-~------l~ ~--;;- ---I ?2~~~--0--_- -0- ---+-----
">::J' ?7

Ments meg en - gem n-ram Az ö-rök
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.u. --- - r.'\ p.-...----
~~-;~-~---~~ J ;~~

na-pon min-den baj-tól. :Midőn az

~
.lJ, -- . -1:'\ 'mf-- . .--.. r.'\

=-'I~2l=E=~
c;! d~~__~_~ 1=:3
ég és föld meg fognak in-dúl- ni

.u. p.--- -1:'\

~#---::;-. +---~ ~---j ...:-~~~-
-~--o-~----O---z:;---;-.
--~-------- -- :.;--

lán - gak - ban i - tél - ni.

2. Reszket minden tagom, borzadok és
félek - Földi pályát végzett szegény bűnös

lélek, * Félek 11 naptól, mely vizsgálni fog
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s dulni, - Midőu az ég és föld meg fog
nak indulni.

3. Haragnak napja az, inség s veszély
napja, - Nagy nap, mely a bűnöst gyöt
relemnek adja; * Midőn te,' ki mindig éltél
és fogsz él.ii, - Eljösz a világot lángok
ban itpIni.

4. Oh adj Uram! őrök nyugodalmat
nekik, - S örök világosság fenyeskedjék
nekik, * Hogy trónusod körül udvarolhas
sanak, - S téged boldogitót örökké áldjanak.

109. Napja lsten haragjának.

Dies irae, dies íIIa.
Moderato.

m] - r.'\

~ g?J?kJ J EJ2J.g1d93
Nap-ja Is - ten ha-rag - já-nak,

El:t p~ -r.'\

~~A
Vé - gét ve - ti e vi - lág-nak.
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Ez sza - vuk apró - fé - ták-nak.

2. A szív tele rettegéssel - Lesz a
biró jövetével , - Hol kezdődik a szám
vétel.

3. A trombitaszó egyszerre - Le
hat mi..deu sirfenékre - Ritkit hi ítélő

székre.

4. Bámul természet és halál, - Hogy
a földpor emberré vál, - És a bíró elé
be áll.

5. Az írott könyv megnyittatik, - Mely
ben minden foglaltatik, - Valami megbi
ráltatik.

6. Ha a biró ül ragyogva, - Semmi
sem marad titkolva, - Minden meg leszen
boszulva.

7. Akkor szegény én mit tegyek, 
Oltalmamra kiket vegyek? - Hol a szentek
is rettegnek.

llangjegyes Lelki Manna. 19
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8. Ég, föld hatalmas Fölsége, - Ví
hig ingyen üdvössége, - Üdvözíts, malaszt
mélysége!

9. Kegyes Jézus! emlékezzél, - Hogy
érettem kint szenvedtél, - Ments meg, kit
véreden vettél.

10. Kerestél, értem fáradván. - Meg
váltottál a keresztfán, - Munkád haszna
áradjon rám.

11. Igaz te a boszulásban, - Légy bő

a megbocsátásban, - Mig nem állok száma
dásban.

12. Szümbe szállva fohászkodom, - Szé
gyen terül el arczomon, - Könyörülj bűnös

voltomon.

110. Hozzád sír fel esdeklésünk.

~-~~r--"~ ~-

Hoz-zád sír föl es- dek - lé-sünk,
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~J UTff;~
É -Iők s hol- tak Is - te - ne!

Tő -led kér vi - lá - gos - sá - got,

Ei:~ . -- r.'\

~----r-@=~EEH13
oh ö - rök fény ten - ge - re.

2. Tőled kér vigasztaló fényt, mely a
kutfőhöz vezet, * Mely tehozzád elvezesse
a megtisztult lelkeket.

3. Mossa őket h6fehérre a megváltó
vérpatak, * Melynek árja űdvözítve a ke
retsztfából fakad.

4. Irgalmat kiált a szent vér, mely mí
értiínk ontatott: * Add, hogy azt megnyerje
mínden nevedben elhunyt halott.

19*
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5. Kiknek földi küzdelemhez, oh Atyánk!
erőt adtál, * Adj irgalmat s győzedelmet,

ott hol többé nincs halál.

6. Kiket jóságod teremtett, s megvál
tott szereteted, * Nagy irgalmad üdvözitse
a kimult hiv lelkeket.

III. Ki ragyogni látod élted csillagát.
Mode-ato.m] ___

~;Jr}g-r4J
(Ki ra - gyog -ni lá - tod
(Hall. jad Is - te - ned - nek

...- -
r r =c.D J -..==gJ

( él - ted csil - la - gát,)
( szi - go - rú sza • vát.)

Mely-Iyel az ki-mond-ja, És re- ád ho-
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-- p..---------$-r=FIr G J J~
zand - ja A ke-mény ha - lált.

2. Légy gazdag vagy koldus, szolga
vagy király, - Ifju vagy elaggott, izmos
vagy szikár! * Egy csapással elejt, és rideg
sirba ejt a kemény halál. -

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

4. Nézd a föld virágát, mily hamar vi
rit - AUg vetted észre szende ékeit, * Fony
nyadni siet már, szivból sajnáljad bár; hogy
vigyázz, tanit.

5. Ne igé lj magadnak hosszu életet, 
A halál veled jár, s észre sem veszed: *
Hogy élted fonalát elmetszi, nem lesz gát
semmi érdemed.

6. Hát Istentől rendelt czélodhoz siess;
- Örömet mulandó jókban ne keress; *
Hogy ha int az óra, a birói szóra bátran
ott lehess.
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112. Te Deum. Téged lsten dicsérünk.

Régi egyházi dallam.

're De - um lau - da - mus.

~ ~A nép. -gg~

Té-ged Úr-nak is - me - rönk.

Té - ged ö- rök A - tya Is - ten
Ne - ked min-den szent an - gya - lok
Ke-rub és Sze - raf se - re • gek

áld az e - gész föl-dön min - den
e - gek és ha • tal-mas - sá - gok
szün-te-len igy é - ne - kel - nek
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szent vagy! szent vagy!

se-re-gek-nek szent Is - te - ne.

1. Tel- je - sek di - cső - sé - ged - nek
2. Té - ged az a - pos - to - lok - nak
3. Té-ged a szent pr6 - fé - ták - nak
4. Té-ged di - cső - it i - mád - va
5. Té-ged a föld ke - rek - sé - gén
6. Té-ged áld oh vég - he - tet - len
7. S egy-szü-lött Fi - a - dat áld - ja
8. S a vi -gasz - ta - 16 szent lel - ket
9. Krisz-tus di - cső - ség ki - rá - lya

10. Te, hogy az em-bert meg - ment - sed
ll. Ha-lál ful-lánk - ját el - vet - ted
12. Is-ten jobb-ján ülsz az ég· ben
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e - gek.
tal - nak.
áld - nak.
sá - ga.
di - csér.
Is - ten.
há - la.

gyel - met.
mád - va.
tes - tet.

meny -nyet.
- gé - ben.

l. Föl-sé - gé - vel föld és
2. Szent ka - ra - i ma-gasz -
3. Lel - ke - i di· csér-ve
4. A már-ty- rok so - ka -
5. Szentegyházad vall és
6. Nagy fel-sé-gű A - tya
7. Ki-nek tisz-te - let és
8. Ki - től nyer-jük a ke -
9. S Is-ten fi - a! légy i -

10. Szűz me-hé-ben vet - tél
ll. Megnyitád ne - künk a
12. A - tyád di - cső - sé

~~--jj
Hisszük, mint világ bírája Jösz' ítélni

e vi lág ra.
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(Itt letérdelnek.)

~f ~
~~--.~j

Téged azért ké rünk
Kiket szerit véred nagy á - rán
Engedj részt a dicső - ség - ben,

~ *-==--1=b~
légy oltalmunk légy ve - zé - rünk.

megváltottál a ke - reszt - fán.
szenteidnek se - re - gé - ben.

~ ~C~~~
Üdvözüljön Uram! néped nyerjen áldást,
Légy vezére boldogsá-ga légy jutalma

~ ~
1:!S2===- J-€IJt:J:bEfjj)

ö - rök sé ged.
s ko - ro ná ja.
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(Itt felállnak.).ff ~
t~~B

Mindennap di-csé - rünk té . - ged.
Orizz meg ma bűn-től min - ket.
Kö-nyörülj raj-tunk Úr Is - ten!
Legyen irgalmad mi raj - tunk.

F#- r."\

rnp=~ ~~
'Szent nevedet áld - ja né - ped.

és bocsásd meg vét - ke - in - ket.
Könyörülj te hí - ve - i - den.
S mint benned van bi - zal - munk.

Benned van re - mé
t;;;

nyünk.

~ r."\-~2kt~~
Ne hagyj soha megszégye - nűl :: nünk.
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113. Ugyanaz, más dallammal.
Andante.

f-- -
~~~J~Jzr=-t=r~~= o '=....".....~_

(Té-ged Is-ten di - csé-rünk
(Té-ged e föl - dön ve - lünk

~'~~-[(--tf@-=;P§ffiI
( U-runk - nak vé - lünk s A-tyánk-nak.)
(Min-den te - remt - mé - nyek áld-nak.)

.~=rf-#~_;) r ElstE
Ne-ked min-den ha-tal- mak

f-- - TI--- -

~ttJtj tr ftEJ Jl4FbI.,
föl-dön s mennyben hó - dol - nak.

Kerub- és Szeráf-seregek szüntelen igy
énekelnek: - Szent vagy, szent vagy, se
regek szent Istene vagy. - Teljesek dicső

ségednek fölségével föld és egek. - Téged
az apostoloknak szent karai magasztalnak.
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- Téged a szent prófétáknak lelkei dicsérve
áldnak. - Téged dicsőit imádva a mártyrok
sokasága. - Téged a föld kerekségén szent
egyházad vall és dicsér. - Téged áld, oh
véghetelen nagy fölségű Atya Isten! - S
egyszülött Fiadat áldja, kinek tisztelet és
hála; - S a vigasztaló Szentlelket, kitől

nyerjük a kegyelmet. - Krisztus, dicsőség

királya s Isten Fia, légy imádva. - 'I'e,
hogy az embert megmentsed, szűz méhében
vettél testet. - Halál fullánkját elvetted,
s megnyitád nekünk a mennyet. - Isten jobb
ján ülsz az égben Atyádnak dicsőségében. 
Hiszszük, mint világ birája jösz itélni e
világra.

(Itt letérdepelnekJ

Téged azért Uram kérünk, légy oltal
munk, légy segélyünk; - Kiket szent véred
nagy árán meg váltottál a keresztfán; 
Engedj részt a dicsőségben, szenteidnek se
regében. - Üdvözüljön, Uram! néped, nyer
jen áldást örökséged. - Légy vezére bol
dogságra, légy jutalma s koronája.
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(Itt felállanak)

Minde nap dicsérünk téged, s szent ne
vedet áldja népedet. - Őrizz meg ma bűntől
minket. és bocsásd meg vétkeinket. - Kö
nyörülj rajtunk Ur Isten, könyörülj te hivei
den. - Legyen irgalmad mirajtunk, amint
benned van bizalmunk.

(Itt térdet hadtanak)

Benned van Uram! reményünk, ne hagyj
soha szégyent érnünk.



Modus Ministrandi.

In nomine Patris, et Filii. et Spirítus

Sancti Amen.

Pap. Introibo ad altare Dei.

Min. Ad Deum qui laetifícat juventutern

meam.

Pap. Judica me Deus et discerne cau

sam meam j de gente non sancta, et ab ho

mine iniquo et doloso erue me.

Min. Quia tu es, Deus, fortitudo mea.

Quare me repulisti j et quare tristis incedo,

dum affligit me inimicus.

Pap. Emitte lucern tuam, et veritatem

tuam, ipsa me deduxerunt et adduxerunt in

rnontern sanetum tuum, et in tabernacula tua.
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Min. Et introib o ad altare Dei, .ad Deum,

qui laetificat juventutem meam.

Pap. Confitebor tibi in cithara Deus,

Deus meus! Quare tristis es anima mea, et

quare conturbas me?

Min. Spera in Deo, quoniam adhuc con

fitebor illi j salutare vultus mei, et Deus

meus.

Pap. Gloria Patri et Filio, et Spiritui

Sancto.

Min. Sicut erat in principío, et nunc et

semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Pap. Introibo ad altare Dei.

Min. Ad Deum, qui laetificat juventutem

meam.

Pap. Adjutorium nostrum in nomine

Domini.

Min. Qui fecit coeIum et terram.

Pap. Confiteor Deo omnipotenti ... orare

pro me ad Dominum Deum nostrum.
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Min. Misereatur tui omnipotens Deus,
et dimissis peccatis tuis perducat te ad vitam
aeternam.

Psp. Amen.

Min. Confiteor Deo omnipotenti, beatae
Mariae semper virgini, beato Michaeli archan
gelo, beato J oanni Baptistae, sanctis aposto
lis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et tibi
Pater! quia peccavi nimis, cogitatione, verbo
et opere: mea culpa, mea culpa, mea maxima
culpa. Ideo precor Beatam Mariam semper
virginem, beatum MichaiHem archangelum,
beatum Joannem Baptistam, sanctos aposto
los Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et te
Pater, orare pro me ad Dominum Deum no
strum.

Psp. Misereatur vestri omnipotens Deus,

et dimissis peccatis vestris perducat vos ad
vitam aeternam.

Min. Amen.
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Pap. Indulgentiam, absolutionem, et re
missionem peccatorum nostrorum tríbuat no

bis omnipotens et misericors Dominus.
Min. Amen.

Pap. Deus tu conversus vivificabis nos.
Min. Et plebs tua laetabitur in Te.

Pap. Ostende nobis, Domine! mísericordi-

am tuam.
Min. Et salutare tuum da nobis.
Pap. Domine exaudi orationem meam.

Min. Et clamor meus ad te veniat.
Pap. Dominus vobiscum.

Min. Et cum spiritu tuo.

Pap. Kyrie eleison.

Min. Kyrie eleison.

Pap. Kyrie eleison.

Min. Christe eleison.

Pap. Christe eleison

Min. Christe eleisen.

Pap. Kyrie eleison.

Hallgjef}!Jes Lelkimanna.
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Min. Kyrie eleison.

Pap. Kyrie eleison.
Pap. Dominus vobiscum.

Min. Et cum spiritu tuo.

Pap. Per omnia saecula saeculorum.

Min. Amen.

Min. Deo gratias.
Pap. Dominus vobiscum.

Min. Et cum spiritu tuo.

Pap. Sequentia sancti Evangelii secun-

dum ..
Min. Gloria tibi Domine.
Min. Laus tibi Christe.

Pap. Dominus vobiscum.

Min. Et cum spiritu tuo.

Pap. Orate fratres !

Min. Suscipiat Dominus hoc sacrificium

de manibus tuis ad laudem et gloriam nomí

nis sui, ad utilitatem quoque nostram, totí
usque Ecclesiae suae sanctae.
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Pap. Per omnia saecula saeculorum.

Min. Amen.

Pap. Dominus vobiscum.

Min. Et cum spiritu tuo.

Pap. Sursum corda.

Min. Habemus ad Dominum.

Pap. Gratias agamus Domino Deo uostro.

Min. Dignum et justum est.

Pap. Per omnia saecula saeculorum.

Min. Amen.

Pap. Et ne nos indueas in tentationem.

Min. Sed libera nos a malo.

Pap. Per omnia saecula saeculorum.

Min. Amen.

Pap. Pax Domini sit semper vobiscum.

Min. Et cum spiritu tuo.

Pap. Dominus vobiscum.

Min. Et cum spiritu tuo.

Pap. Per omnia saecula saeculorum.

Min. Amen.

20*



308

Pap. Dominus vobiscum.

Min. Et cum spiritu tuo.

Pap. Ite missa est, vel: Benedicamus

Domino.

Min. Deo gratias.
Pap. Benedicat vos omnipotens Deus, Pa-

ter et Filius et Spiritus Sanctus.
Min. Amen.

Pap. Dominus vobiscum.

Min. Et cum spiritu tuo.

Pap. Initium, v. Sequentia sancti Evan

gelii secundum. . . . .

Min. Gloria tibi Domine.

Min. Deo gratias.



TARTALOM.

IMÁDSÁGOK.
Lap.

Könyörgés ájtatosságért . . 6

Az Úr imádsága . . 7

Az angyali üdvözlet . 7

Az apostoli hitvallás . 7

Az Isten tíz parancsa . . . . 8

Az anyaszentegyház öt parancsa 9

Reggeli imádság . . 9

A főjóságok gyakorlata. . 12
Mise-imák . . . . . . 13

Imádság, amit a pap kismise után mond 21

Mindennapi jószándék . . . .. 23

Imádság a tisztáság ajándékáért.. 23

Hajnali, déli és esti harangozáskor . 25



- 310 -

Asztal előtt .

Asztal után .

Esteli imádság. .

Gyónási ájtatosság

A lelkiismeret megvizsgálása
Áldozási ájtatosság

LITÁNIÁK.

Lap.

26
26
27

30

31

39

Jézus szentséges nevéről 49

Minden szentekről.. .... 53

Lauretomi litánia. A boldogságos sz.

Máriához. . . . . . . 61

A négy kar-ének (antiphona.)

Üdvözitőnknek szent anyja. 63
Menyországnak királynéja . 65

Mennynek Királyné-Asszonya . 66

Mennyországnak királynéja 67



311 -

I(ÜLÖNFÉLE

I MÁK És KÖNVÖRGÉsEK.
Lap.

Sub tuum praesidium. 68

Sz. Bernard könyörgése . 68

A szent olvasó. . . 70.

Az örvendetes olvasó. 71

A fájdalmas olvasó 71

A dicsőséges olvasó 72

Imádság a pápáért 73

A királyért . . 73

Aszülőkért . . . . . . . 74

A lelkiatyákért és tanítókért . 74

Üdvös életmód választásaért 75

Boldog kimulásert . 76

A megholt szülőkért . . 77

Teljes búcsú elnyeréseért 77



- 312

ÉNEKEK.

Predikáczió előtt:

Jőjj el szent TJélek Úr Isten

Szent beszéd után:

Úr Jézus el ne hagyj .

Lap.

81

82

c!!!ise-énekek.

Áldozattal járul hozzád 83

Bemegyek szent templomodba 85

Egybegyűltünk oh nagy Isten 87

Im arczunkra borulunk 90

Ki fogja meg e csodát. (Úrfelmut. után) 92
J ertek áldozatra. . . . . . . . 94

Szent test lőn a kenyér. (Úrfelmut. után). 96

Jertek keresztény lelkek. . . . . 97

Örvendezz, óh keresztény! (Úrfelm. ut.) 100



- 313
Lap.

Ünnepi nagy mlse.
Oh Isten szent felségedet. (Kezdetre) 101

Dicsőség az Istennek. (Glória) 103
Jézus hozta egekből. (Üdvirat) . 104

Oh nagy Teremtő. (Hitvallás) . 105
Uram! ez áldozatjat. (Fölajánlásra) 106

Mondjátok hogy szent, szent, szent.

(Sanctus) . . . .. . . . . . lOS

Atyánk! ki vagy a magas mennyben.

(Úrfelmutatás után) . . . . . 109

Ah! nézd Jézus testéből. (Áldozás előtt) 110
Uram, nem vagyok méltó. (Áldozáskor) 112

Istennek szent báránya. (Végezetre). 113

Szent Atyánk! kit Jézus tett Atyánkká 115

Szent oltárodhoz járulunk. .. 117

Szeretettel jönnek hozzád. . . . . 120

Az oltári szentségről.

Áldunk téged, óh angyali kenyér.

(l-ső és 2-ik áldásra). . 122

Szent vagy Uram szent vagy 123



314 -
Lap.

Add nekem Jézus szívedet 124

Bűnös lélek ide siess . 126

Dicsérd Sion Megváltódat ! 128

Előtted Jézusom! leborulok 131

Ez eleven kenyér l 32

Ez nagy szentség valóban 133

Imádlak nagy Istenség. 135

Imádunk szent ostya. 137

Magasztalja lelkünk e szentséget 138

Kenyér szinben elrejtezett 140

Lelkünk üdvössége . 141

Leszállott mennyekből . 143

Mondj éneket, zengő nyelvem 145

Most lett a kenyér . 147

Oh ki ez oltáron. 148

Oh szentséges, kegyességes 150

Rettegve, de mégis bízva. 152

Térdre esvén leborulok 153

Üdvözlégy Krisztusnak 155

Üdvözlégy oltári szentség. 157



- 315

Titkos nagy áldozat

Véghetetlen Fölség .

Zálogát adtad oh Jézus

~dventi ~nekek.

Lap

158

160

162

Harmatozzatok égi magasok. 163

Hozzád emelem szómat Istenem! 164

Mikor Máriához . . 166

Oh fényességes szép hajnal 168

Üdvözlégy szent Szűz . 169

ifardcsDnyi ~nekek.

Krisztus Jézus született . ., 171

Csorda pásztorok. . . . o. 174

Dicsöség mennyben az Istennek 176

Pásztorok, pásztorok örvendezve 177

Szűz Mária e világra nekünk 179

Új évre.

Oh szép Jézus! ez új esztendőben. 181



- 316 -

Yukeresztre.

Az isteni gyermeket

r/jagyb6jti énekek.

Buzgó szívvel ünnepeljük .

Ah félek, rettegek . .
A keresztfához megyek

Álla a keserves anya .
Az Atyának egy fiát
Oh szerenesés bűnös ember

Keresztények sírjatok . .

Oh szent kereszt áldott fája.

Szerettél engemet

Szent kereszted lábaihoz . .

Feltámadt Krisztus e napon.

Betelt, mi meg volt irva

Felnyilott a sírhomálya

Hála legyen az Istennek

Lap.

182

181

186

189

190

192

194

196

198

200

201

203

204

206

208



- 317
Lap.

~ünk6.sdi énekek.

Jőjj el Szentlélek Isten 209

Teremtő lélek. . 211

Szenthárom8ág va8árnapján.

Szentháromságnak az én életemet. 213
Mély imádással köszöntlek ., 214

Oh örök szeretet nagy mélysége 216

Mária énekek.

A boldog8á&os 8ZÚZ Máriáról.

Áldozzunk hív keresztények. 218

Isten legszebb temploma 221

Boldogasszony Anyánk. 223

Egek ékessége. . 226

Égi szűz virág 229

Mária drága neve 232

Mária, Mária fényesebb a csillagnál 235

Máriát dicsérni hívek jőjjetek .. 237



318 ~
Lap.

Mondj naponként és óránkint 239

Oh életünk reménye 241

Szeretlek szép szűz Mária 243

Oltalmad alá sietnek 245

Te vagy földi éltünk vezércsillaga 247

elsten dicsöült szentei/5l.

Szent Alajosról.

Egekbe vitetett, ártatlan virág. 24\:1

Szent László királyról.

Zengd magyar nemzetünk. 251

Szent István királyról.

Ah! hol vagy magyárok 2;:)3

Ajkainkról zengjen ének . 255

Szent Imre herczegről.

Égből eredt világ . . 257

Az lsten szeretetéről.

Oh édes Istenem . 259



- 319
Lap.

Megnyugtató.

Menny, föld, tűz, víz, levegő, ég 261

Jézus szent nevéröi

Jézus! a rád enuékezés .

Jézus szeretetéröl.

Édes Jézus én szerelmem

Ohajtás Jézushoz.

Hol vagy én szerelmes.

Könyörgés Jézushoz.

Uram Jézus légy velünk .

Hit remény szeretet.

Uram híszlek és .reménylek .

Blinbánatl ének.

Könyörülj Istenem .

Hymnus a pápáért.

Hol szent Péter sírba téve .

263

266

268

269

· 271

· 274

· 278



- 320 -
Lap.

<!!a.lotti 4nBkek.

Adj irgalmat, adj nyugalmat. 280

Áldozatot hoz neked '283

Ments meg engem . . 286,

Napja Isten haragjának 288

Ki ragyogni látod élted csillagát 292

~e ~eum laudamus.

Téged Isten dicsérünk. Régi egyházi
dallam szerint 294

Téged Isten dicsérünk. Uj dallam
szerint . . . 299






	Cím
	Előszó
	Változó ünnepek táblája.
	Imádságok
	Könyörgés ájtatosságért
	Az Úr imádsága
	Az angyali üdvözlet
	Az apostoli hitvallás
	Az Isten tíz parancsa
	Az anyaszentegyház öt parancsa
	Reggeli imádság
	A főjóságok gyakorlata
	Mise-imák
	Imádság, amit a pap kismise után mond
	Mindennapi jószándék
	Imádság a tisztaság ajándékáért
	Hajnali, déli és esti harangozáskor
	Asztal előtt
	Asztal után
	Esteli imádság
	Gyónási ájtatosság
	A lelkiismeret megvizsgálása
	Áldozási ájtatosság

	Litániák
	Jézus szentséges nevéről
	Minden szentekről
	Lauretomi litánia a boldogságos sz Máriához

	A négy kar-ének (antiphona)
	I. Üdvözítőnknek szent anyja
	II. Menyországnak királynéja
	III. Mennynek Királyné-Asszonya
	IV. Mennyországnak királynéja

	Különféle imák és könyörgések
	Sub tuum praesidium
	Sz. Bernárd könyörgése
	A szent olvasó
	Az örvendetes olvasó
	A fájdalmas olvasó
	A dicsőséges olvasó

	Imádság a pápáért
	A királyért
	A szülőkért
	A lelkiatyákért és tanítókért
	Üdvös életmód választásaért
	Boldog kimúlásért
	A megholt szülőkért
	Teljes búcsú elnyeréseért

	Énekek
	Predikáczió előtt
	Jöjj el szent Lélek Úr Isten!

	Szent beszéd után
	Úr Jézus el ne hagyj

	Mise-énekek
	Áldozattal járul hozzád
	Bemegyek szent templomodba
	Egybegyűltünk oh nagy Isten
	Ím arczunkra borulunk
	Ki fogja meg e csodát (Úrfelmutatás után)
	Jertek áldozatra
	Szent test lőn a kenyér (Úrfelmutatás után)
	Jertek keresztény lelkek
	Örvendezz, óh keresztény! (Úrfelmutatás után)

	Ünnepi nagy mise
	Oh Isten szent felségedet. (Kezdetre)
	Dicsőség az Istennek (Gloria)
	Jézus hozta egekből (Üdvirat)
	Oh nagy Teremtő (Hitvallás)
	Uram! ez áldozatját (Fölajánlásra)
	Mondjátok hogy szent, szent, szent (Sanctus)
	Atyánk! ki vagy a magas mennyben (Úrfelmutatás után)
	Ah! nézd Jézus testéből (Áldozás előtt)
	Uram, nem vagyok méltó (Áldozáskor)
	Istennek szent báránya (Végezetre)
	Szent Atyánk! kit Jézus tett Atyánkká
	Szent oltárodhoz járulunk
	Szeretettel jönnek hozzád

	Az oltári szentségről
	Áldunk téged, óh angyali kenyér(1-ső és 2-ik áldásra)
	Szent vagy Uram szent vagy
	Add nekem Jézus szívedet
	Bűnös lélek ide siess
	Dicsérd Sion Megváltódat!
	Előtted Jézusom! leborulok
	Ez eleven kenyér
	Ez nagy szentség valóban
	Imádlak nagy Istenség
	Imádunk szent ostya
	Magasztalja lelkünk e szentséget
	Kenyér színben elrejtezett
	Lelkünk üdvössége
	Leszállott mennyekből
	Mondj éneket, zengő nyelvem
	Most lett a kenyér
	Oh ki ez oltáron
	Oh szentséges, kegyességes
	Rettegve, de mégis bizva
	Térdre esvén leborulok
	Üdvözlégy Krisztusnak
	Üdvözlégy oltári szentség
	Titkos nagy áldozat
	Véghetetlen Fölség
	Zálogát adtad oh Jézus

	Adventi énekek
	Harmatozzatok égi magasok
	Hozzád emelem szómat Istenem!
	Mikor Máriához
	Oh fényességes szép hajnal
	Üdvözlégy szent Szűz

	Karácsonyi énekek
	Krisztus Jézus született
	Csorda pásztorok
	Dicsőség mennyben az Istennek
	Pásztorok, pásztorok örvendezve
	Szűz Mária e világra nekünk

	Új évre
	Oh szép Jézus! ez új esztendőben

	Vízkeresztre
	Az isteni gyermeket

	Nagyböjti énekek
	Buzgó szívvel ünnepeljük
	Ah félek, rettegek
	A keresztfához megyek
	Álla a keserves anya
	Az Atyának egy fiát
	Oh szerencsés bűnös ember
	Keresztények sírjatok
	Oh szent kereszt áldott fája
	Szerettél engemet
	Szent kereszted lábaihoz

	Húsvéti énekek
	Feltámadt Krisztus e napon
	Betelt, mi meg volt irva
	Felnyílott a sír homálya
	Hála legyen az Istennek

	Pünkösdi énekek
	Jöjj el Szentlélek Isten!
	Teremtő lélek

	Szentháromság vasárnapján
	Szentháromságnak az én életemet
	Mély imádással köszöntlek (Jézus szent szíveről)
	Oh örök szeretet nagy mélysége

	Mária-énekek
	Áldozzunk hív keresztények
	Isten legszebb temploma (Szeplőtelen fogantatásra)
	Boldogasszony Anyánk
	Egek ékessége
	Égi szűz virág
	Gyuladoz én szívem
	Mária drága neve
	Mária, Mária fényesebb a csillagnál
	Máriát dicsérni hívek jöjjetek
	Mondj naponként és óránkint
	Oh életünk reménye
	Szeretlek szép szűz Mária!
	Oltalmad alá sietnek
	Te vagy földi éltünk vezércsillaga

	Isten dicsőült szenteiről
	Szent Alajosról
	Egekbe vitetett, ártatlan virág

	Szent László királyról
	Zengd magyar nemzetünk

	Szent István királyról
	Ah! hol vagy magyarok
	Ajkainkról zengjen ének

	Szent Imre herczegről
	Égből eredt világ

	Az Isten szeretetéről
	Oh édes Istenem!

	Megnyugtató
	Menny, föld, tűz, víz, levegő, ég

	Jézus szent nevéről
	Jézus ! a rád emlékezés

	Jézus szeretetéről
	Édes Jézus én szerelmem

	Óhajtás Jézushoz
	Hol vagy én szerelmes

	Könyörgés Jézushoz
	Uram Jézus légy velünk

	Hit remény szeretet
	Uram hiszlek és reménylek

	Bűnbánati ének
	Könyörülj Istenem!

	Hymnus a pápáért
	Hol szent Péter sírba téve

	Halotti énekek
	Adj irgalmat, adj nyugalmat
	Áldozatot hoz neked
	Ments meg engem
	Napja Isten haragjának
	Hozzád sír fel esdeklésünk
	Ki ragyogni látod élted csillagát

	Te Deum laudamus
	Téged Isten dicsérünk. Régi egyházi dallam szerint
	Téged Isten dicsérünk. Új dallam szerint



	Modus Ministrandi
	Tartalom



