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Mit akar a Kalauz? 
A székely nép mindig mélyen vallásos és 

erkölcsös volt. Hite és erkölcse felett anyai 
szemmel őrködött a székelyek Nagyasszonya. 
Szűz Mária Anyja volt e sokat szenvedett 
népnek s e nép gyermeke volt a sokszor 
felkeresett Anyának. Ma mintha a szent 
Szűz nem vigyázna reánk: hitünkben meg-
inogtunk, erkölcseinkben meglazultunk. Nem 
csoda: a székely nép már nem borul le oly 
mélységes hittel és bizalommal kegyszobra 
előtt, mint régente. Pedig a székely népnek 
manapság van a legnagyobb szüksége a 
Szűz Anyára, anyai szivére, anyai kezére, 
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anyai szemére, anyai könnyeire, anyai imá-
jára. 

E Kalauz vissza akarja vezetni az elté-
velyedett gyermeket a mindig megbocsátó, 
irgalmas Anyához, hogy az ő karjai közt me-
gint vallásos és erkölcsös legyen a székely 
nép, mint régebb volt. Adja Isten! 

Csiksomlyó, 1924 március 25-én. 



ELSŐ RÉSZ. 

Áhitatgyakorlatok. 

L Tájékoztatás a csifesomlyói bűcsu előtt. 
1. A búcsúról általában. 

Az ember vétkezik. A bűnnel a legjobb 
Atyát bántja meg és Isten büntetésére lesz 
méltóvá az, ki megfeledkezik eredeti céljáról, 
a mennyországról. 

Hitünk tanítása szerint a gyónásban Isten 
megbocsát a megtérő bűnösnek; a bűnbánat 
nagysága szerint elengedi az egész örök bün-
tetést és az ideiglenes bünetések egy részét. 
Ez utóbbiért, az ideiglenes büntetések letör-
lesztése végett ad föl a gyóntató atya elégtételt, 
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ezért vállalnak a hívok önkéntes vezeklést, 
böjtöt, alamizsnát, zarándoklást, stb. Bizonyos 
jócselekedetek (ima, templomlátogatás) elvég-
zéseért az Egyház nagy lelkikincstárából bú-
csúkat engedélyez, „mely az ideiglenes bün-
tetéseknek a bűnbánat szentségén kivül való 
elengedése, mely büntetéseket a bűnnek meg-
bocsátása után vagy ez életben, vagy a 
tisztítóhelyen még el kellene szenvednünk." 

Búcsú tehát nem a bűnnek megbocsá-
tása, hanem az ideiglenesen tartó büntetések 
elengedése. Búcsút nem a bűnbánat szentsé-
gében, hanem azon kivül az Egyház által 
előírt föltételek elvégzése után nyerünk. A 
búcsú elnyerésének föltételei: 1) A kegyelem 
állapota, vagyis a halálos bűnöktől való 
mentesség és a bocsánatos bűnök kerülése. 
2) El kell végezzük mindazon jócselekedete-
ket, melyeket az Egyház a búcsú megnyeré-
sére szabott. És 3) az elnyerés szándékának 
fölindítása. 

A jó katholikus egy alkalmat sem mu-
laszt el, hogy minél több kegyelemben része-
süljön. Minden vezeklésben jelszavunk legyen: 
az Isten nagyobb dicsőségére és szegény bű-
nös lelkem üdvösségére! 
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2. Illemszabályok s üdvös jó tanácsok 
a csiksomlyói búcsún. 

Mindazok, kik bármikor kereszt alatt 
Csiksomlyóra zarándokolnak s ott a kegy-
templomban megjelennek, azért teszik ezt, 
hogy imádkozzanak s az ájtatosságokon részt 
vegyenek. Főleg a kegyelemhelyeken, hol 
mindenki különös buzgósággal óhajtja lelke 
fohászait Isten elé terjeszteni, misehallgatá-
sát, szentgyónását és imáját végezni. Ez áj-
tatosságokat és ájtatoskodókat tehát bármi 
módon megzavarni: nem lehet Istennek tet-
sző dolog! Nagyon fontos és szükséges azért, 
hogy minden templomban, főkép kegyhe-
lyen s búcsusmenetben is az előirt rendet 
betartsák és ahhoz mindenki szigorúan 
alkalmazkodjék. Kérünk tehát titeket, ájtatos 
zarándokok: fogadjátok jó szívvel a figyel-
meztetéseket és oktatásokat. Végezzétek 
ájtatossági gyakorlataitokat ama rendtartás 
szerint, mely a kegy helyen elő van írva. 
Akkor ez lelketek üdvére fog válni s mások-
nak is jó példát nyújtván, segítitek a lelkeket 
Istenhez emelni, buzgóságban és sok kegye-
lemben gyarapodni. 
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Nem illik zarándok embernek búcsú-

úton dohányozni. Ha a pipát, cigarettát egy-
két napra nem tudja elhagyni, hát lehet-e az 
ilyentől javulást várni ? Nem illik muzsiku-
soknak pihenő helyen világi nótát fújni, vagy 
bárkinek olyast énekelni. Nem illik útközben 
részegeskedni, minden korcsmába betérni s a 
kegyhelyen korhelykedni. Ha szent épülete-
ket, szobrokat láttok, üdvözöljétek. Főleg és 
mindenekfelett vigyázzatok, ha templom kö-
zelébe értek, melyben Oltáriszentség van. Itt 
van maga az élő Úr, a Mester, azért térjetek 
be hozzá egy percre imádás végett. Ha pe-
dig messze az úton kivül áll ilyen templom, 
akkor is gondoljatok a kedves Mesterre és 
forduljatok feléje s mondjatok el legalább 
egy rövid Miatyánkot. Ha eleget énekeltetek, 
vegyétek elő a rózsafüzért és mondjátok el 
egyszer az Egyház felmagasztaltatásáért, más-
kor az otthon maradottakért, megholt hí-
vekért, haldoklókért, vagy más üdvös cél-
ra. Az előimádkoztató becsületbeli köteles-
sége jól vezetni a népet. Mit ér az olyan 
vezető, aki nem tud vezetni ? Az előimád-
koztató nem prédikálhat, mert őt nem küldte 
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az Úr Jézus tanítani s az Egyház erre őt 
nem hatalmazta fel. De megengedett könyvből 
szabad felolvasni. A vezetőnek mindenki 
engedelmességgel tartozik, még az idő-
sebbek is, különben nincs haszna a zárán-
doklásának. A búcsusmenetben nem illik a 
fiatalságnak sietni, hanem az öregebbekhez 
kell alkalmazkodniok. A két nembeli fiatalok 
között az enyelgés s játék itt csúnya dolog. 
Illik, hogy a kereszt alatt mindenki énekel-
jen, mikor ének van s fennhangon imádkoz-
zék, mikor közös imát mondnak. A Máriás ki-
kerülés alkalmával az elsőségre törekedni 
csúnya dolog. Mindenki tartsa meg a kijelölt 
sorrendjét, s ha ahhoz alkalmazkodni nem 
akar, ne jöjjön búcsúra. 

Első és legfőbb rendszabály a csíksom-
lyói kegyhelyen, hogy ha a templomban szent-
mise, prédikáció vagy litánia van, akkor a 
búcsusmenetek minden ének s hangos ima 
nélkül teljesen csendben vonuljanak be a 
templomba s csak ha a szentmisének, vagy 
prédikációnak vége van, akkor végezzék el 
hangosan és közösen a kegyszobor köszön-
tését imával és énekkel. Hangos imádságot, 
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a kegyelem szobor köszöntését pedig csak 
akkor lehet kezdeni, ha szentmise, prédiká-
ció vagy litánia nincs a templomban. 
kegyelemoltáron kívül lévő többi oltárok kö-
szöntését mindenki csakis csendes imával 
magában végezze. Ugyanezen szabály tartandó 
be a búcsusmenetek eltávozásánál is. 

A legméltóságosabb Oltáriszentség kö-
szöntése, a szentségimádás, imaóra és minden 
társas imádság hangosan és együttesen nem 
végezhető, mert ez zavarja a többi ájtatos-
kodókat. Azonban a templomon kívül levő 
szent helyek látogatása mindenkor végezhető 
hangos imával és együttes énekkel, még akkor 
is, ha előttük más menet megy, mely szin-
tén ájtatosságát végzi, mert a szabadban egyik 
nem zavarja a másikat. 

További oktatásul szolgáljanak a követ-
kezők : 

Kérjük a hiveket, hogy az oltárokat, 
oltárruhákat és oltártáblákat ne csókolgassák 
s az oltárra fel ne menjenek. 

Alamizsnát és pénzt az oltárra soha ne 
tegyenek, mert onnan könnyen eltűnik, ha-
nem pénzt csakis a perselyekbe tegyenek, 
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vagy nagyobb adományokat személyesen adja-
nak át a sekrestyében levő szerzetes atyának. 

Szentmisét bejelenteni csakis a sekres-
tyében lehet, hová a bejárat a templomból 
a főoltár melletti ajtón van. 

Oltárokon vagy padokon gyertyát égetni 
nem szabad és tartózkodjanak a hívek a 
szabadban levő szent helyeken is a fölösleges 
gyertyaégetéstől, hanem inkább adják át az 
e célra szánt gyertyákat a sekrestyében, hogy 
azok az istentiszteletek alatt hasznos módon 
égjenek el. 

Szent helyeket, falakat, padokat összefir-
kálni, neveket felírni vagy késsel bevésni 
nem illik, nem szabad. 

A pénzét mindenki jól tegye el, meri 
tolongások alkalmával azt könnyen elvesztheti 
sőt ki is lophatják azt. 

A szerzetes rendház elzárt folyosói ré-
szébe és szobáiba senki be nem mehet s 
éjjeli szállást is csak felszentelt papok kap-
hatnak a rendházban. 

Bárminő egyházi, ájtátossági, társulati 
ügyben mindenkinek, mindenkor szívesen ad 
felvilágosítást a rendház főnöke, csak a seK-
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restyében kell jelentkezni és őt oda lehivatni. 

Nem illik a gyónószék körül tolakodni, 
a gyónóhoz közel állani. Lelkedre vedd, ha 
a gyónó miattad nem meri elmondani vétkeit 
és rosszabbul megy haza, mint jött. Hát ne-
ked tetszik-e, ha gyónói és melletted hívat-
lan szomszéd áll ? — Nem illik áldozás után 
hirtelen fölkelni, netalán kiüssed a pap kezé-
ből az áldoztatókelyhet. Várd be, mig a pap 
két lépést elhaladt. Ne szorongj, ne tolakodjál, 
ne furakodjál, hiszen maga a valóságos, igaz, 
élő Úr Jézus megy előtted s jön hozzád. 
Úgyis mindenkire sor kerül. — Nem illik 
több processziónak versenyt kiáltani, egymás 
szent énekén különböző hangokkal keresztül 
harsogni. — Templomban csak egyfélét sza-
bad egyszerre énekelni. — Ha pedig gyón-
nak, úgy csöndben kell imádkozni. — Tilos 
és érvénytelen annak a búcsujárása, aki bűnös 
módon, pörrel, haraggal jött el hazulról. Min-
dig kérdd ki házastársad, szülőd engedelmét. 
— Tilos annak is, aki otthon adósságait nem 
akarja törleszteni, sőt kicsalt pénzzel  még nö-
veli azokat. Tilos annak, ki az elidegenített jó-
szágot nem adja vissza, vagy vonakodik a 
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rágalmat visszavonni. — Haszontalan annak, 
akinek haragosa van otthon s nem akar vele 
kibékülni. — Haszontalan annak, aki igen 
sok munkát hagyott otthon és így zavart, 
rendetlenséget okozott az otthonvalóknak. — 
Tilos kis gyermeket első gyónás és szent-
áldozás végett Somlyóra becsempészni és 
igy saját plébánosod elől megszöktetni a tanu-
latlanokat. A búcsú nem vásár, ahol a hibás 
és éretlen állaton is túl lehet adni. — Hiába-
való azért annak is a búcsujárása, ki vad-
házasságban vagy csak polgári házasságban él, 
vagy pedig ha 1918. május 19-e után nem 
katholikus pap előtt kötött frigyet, s mégis 
odajő, hogy feloldozzák. Embert lehet becsap-
ni, de Istent nem. Utóvégre lelkével gyónik 
és áldozik az ember ŝ nem szájával. — Tilos 
bódékban oly énekeket, imákat, ájtatos füze-
teket, imakönyveket vásárolni,amelyeknek első, 
második lapján nem látod e néhány szót: nA 
püspök engedélyével,a  vagy „Az egyházme-
gyei hatóság jóváhagyásával" Sok ily könyv, 
füzet kerül forgalomba, pl. „A mennyei 7 zár," 
„A bethániai aranylevél," azért vigyázz, ha 
ilyet látsz, jelentsd be egy lelkiatyának. Plá-
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nétákat húzatni Jósnőkkel jövendőt mondatni, 
javas asszonyokkal kártyát vettetni, cirkuszi 
bohóságokon résztvenni, aljas előadásokat 
meghallgatni csúnya dolog s nem fér össze 
a búcsújárás céljával. S mivel a búcsújárás 
legfontosabb célja a jó gyónás, azért útköz-
ben a szabad idődet, a kegyhelyen a legelső 
perceket egy alapos lelkiismeretvizsgálatra 
fordítsad. Aki nem jól gyónik, az összerontja 
búcsujárását. 

Hazamenet vigyázz, el ne fecséreld azt 
a kincset, melyet sok fáradsággal, búcsujá-
rással szereziél. 

Ezeket a szabályokat tarsd be, édes jó 
székely Testvérem! A te halhatatlan lelked 
érdekében s a csíksomlyói Szűz Anya nevé-
ben kéri ez a csodás kegyhely. Ahogy betar-
tod, úgy veszed hasznát. Áldjon meg a jó 
Isten s adja társul az útra szent angyalát! 

3. Csodatükör. 
Édes búcsújáró Testvérem! Hoztál-e pénzt 

magaddal? Csodadolgot árulok. Különben 
odaadom neked ingyen is. Ez a csodadolog 
nem más, mint egy tükör. Úgy-e, a rendes 
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tükörbe, ha belenéz az ember, arcának hfi 
képét látja abban ? Ez a csodatükör azonban 
egyszerre két képet mutat: milyen az ember 
most, milyennek kell lennie később. S minél 
tovább nézegeti magát benne, annál jobban 
elmosódik az első kép, s meglátszik a má-
sodik, a jobb. Úgy-e, csodás szerszám ? De 
ezt a tükröt nemcsak zsebbe lehet ám tenni; 
be lehet azt tenni a szívbe is, sőt még bel-
jebb, a lélekbe is. Azt akarom, hogy odatedd! 

A jó búcsurajáró ember azzal a legjobb 
szándékkal indul el hazulról, hogy zarándok-
lásával Istent dicsőítse, a Boldogságos Szűz 
Máriát magasztalja és lelkének bűnbocsánatot, 
büntetés elengedést, (búcsút) és sok kegyelmet 
szerezzen. 

Nézz bele a tükörbe: ilyen-e a szándékod ? 
A jó búcsurajáró nemcsak ajkával 

mondogatja az imádságot és nem a hangját 
akarja fitogatni, mikor énekel. A jó búcsura-
járó szívével  és lelkével  is imádkozik és mi-
kor énekel, teljes buzgósággal teszi azt. 

Mit mutat a tükör ? 
A jó búcsurajáró ember felhagy a tréfál-

kozással, hiábavaló beszédekkel. Üres idejét 
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(szünet közben, a szálláson) komoly gondol-
kodással tölti el. Pucolgatja bensejét, szépít-
geti lelkét, mert érzi, hogy a Csiksomlyói 
Csodatevő Szűz, az egek Királynéja előtt 
fog megjelenni. 

Pislants bele a tükörbe: így viselkedel-e? 
A jó bűcsurajáró a szentgyónásra 

gondosan előkészül s úgy végzi azt, hogy 
lelke teljesen meg legyen nyugtatva. A szent 
áldozásban egyesül végtelen Istenével, azért 
szíve hajlékát, melyet a gyónásban kise-
pert, most gondosan felékesíti szeretetteljes 
érzelmekkel. 

Milyen képet látsz a tükörben ? 
A jó bűcsurajáró pénzét nem paza-

rolja el haszontalan dolgokra. A vallásos 
könyv hasznos dolog; nézd meg felül, milyen 
vallásos könyvet szabad venni. Vehetsz még 
búcsufiát is az otthonvalóknak, tehetsz a 
templom-perselybe is, mert abból tartják jó 
karban a kegytemplomot; különben pedig 
ügyelj a pénzedre. A mulatozással, dorbé-
zolással arcul csapod a búcsujárást és meg-
botránkoztatod a többieket. 

No, milyen a képed a tükörben ? 
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II. Előkészület a búcsus 

zarándoklatra. 
1. Kérő ima otthon a templomban. 

Óh, édes Jézusom, ki a Heródes üldö-
zése elől való menekülésedtől a keresztnek 
a Golgota ormáig való kinos viteléig oly sok 
fáradságos útat tettél meg, hogy engem az 
örök életre vezérelj, e nehéz utazásaid tisz-
teletére akarok én is búcsújáró útat tenni, 
hogy isteni kegyelmedet elnyerhessem. Add 
szent malasztodat, hogy isteni példádat kö-
vetve minden lépésemet szent akaratod sze-
rint irányítsam; adjad, hogy midőn a szent 
véredtől pirosló kereszt jele alatt útazom, 
megváltásod drága érdemeiben részesüljek. 

Boldogságos Szűz Mária, Nagyasszo-
nyunk, midőn székely nemzetem jobbjai példá-
ját követve, a csodákkal ékeskedő csiksom-
lyói kegyhelyedhez zarándoklok, nyújtsd felém 
kegyes anyai karjaidat, vezess ki bűneim 
posványából, oltalmazzon pártfogásod, nyerd 
meg nekem a kegyelmet, hogy végzendő áhi-
tatosságom bűnös lelkemnek, enyéimnek s 
mindnyájunknak javára váljéK* 
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Óh szent angyalok! kisérjetek engem ez 

utamon, valamint további földi vándorlásom 
alatt is az Isten tetszése szerint vezérelje-
tek. Amen. 

2. Mikor a búcsúra indulunk. 
A pap az oltár elé  térdelve  következő  imákat 

mondja: 
Karvers.  A békés és szerencsés útra. 

(Sz. Zakariás éneke. Luk. I, 68.) 
(Veress: Erdélyi imádságos könyv-éből.) 

Áldott legyen Izraelnek nagy irgalmu 
Istene, mert meglátogatta népét és ez meg-
váltást nyere. 

Dávid házának hatalmát Isten felmagasz-
talá, mint azt prófétái által régentén meg-
jósolá. 

Hogy vad ellenségeinktől megment bármi 
vész között s megemlékezik a frigyről, mit 
atyáinkkal kötött. 

Ama frigyről, mellyel egykor Ábrahám-
nak fogadá s ellenink dühétől a várt szaba-
dulást megadá. 
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Hogy bátran szolgává nekik tartsuk 

meg parancsait és szentségben s igazságban 
töltsük éltünk napjait. 

És te, gyermek! a hatalmas Isten pró-
fétája lész, mert útat készitsz az Úrnak s 
hírnökül előtte mész. 

Hogy az ő népének hirdesd az üdvösség 
szent tanát, bűneink bocsánatára, mit az Úr 
irgalma ád. 

Mellyel az, ki a magasból kel, nekünk 
békét hozand s a halálnak árnyékában szen-
vedőknek fényt adand. 

Dicsőség neked, oh Atya, Fiu s Szent-
lélek Isten, miképen kezdetben vala, most és 
örökkön. Amen. 

A karvers ismétlődik.  A békés és szeren-
csés útra vezéreljen titeket a mindenható és 
irgalmas Isten és Ráfael angyal kisérjen tite-
ket az úton, hogy békében, egészségesen és 
örömmel térjetek vissza tieitekhez. 

Uram, irgalmazz nekünk. Krisztus, kegyel-
mezz nekünk. Uram, irgalmazz nekünk. Mi-
atyánk stb. 

Pap. És ne vigy minket a kísértésbe. 
Nép. De szabadíts meg a gonosztól. 
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P. Üdvözítsd a te szolgáidat. 
N. Én Istenem! a benned bízókat. 
P. Küldj nekik, Uram! segélyt a te szen-

télyedből. 
N. És Sionról védelmezd őket. 
P. Légy nekik, Uram, erősségnek tornya. 
N. Az ellenség színe előtt. 
P. Az ellenség sohase győzedelmeskedjék 

rajtuk. 
N. És a gonoszságnak fia ne árthasson 

nekik. 
P. Legyen áldott az Úr mindennap. 
N. Szerencsés útat adjon nekünk üdvös-

ségünknek Istene. 
P. Uram, mutasd meg nekünk útaidat. 
N. És ösvényeidet ismertesd meg velünk. 
P. Vajha irányoztatnának a mi útaink. 
N. Igazságosságod megőrzésére. 
P. A görbék egyenesekké lesznek. 
N. És a darabos útak simákká. 
P. Angyalainak parancsot adott az Isten 

felőled. 
N. Hogy őrizzenek téged minden útaidon. 
P. Uram! hallgasd meg könyörgésemet. 
N. És az én kiáltásom jusson elődbe. 
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P. Az Úr legyen veletek. 
N. És a te lelkeddel. 
Könyörögjünk. 
Úr Isten, ki Izrael fiait a tenger árjain 

száraz lábbal átköltöztetéd s a három bölcsnek 
új csillag fényében útat mútatál: kérünk, en-
gedj nekik szerencsés útat és csendes időt, 
hogy szent angyalod vezérlete után szándékuk 
helyére és majdan az örök üdvösség partjára 
szerencsésen eljussanak. 

Úr Isten, ki hű szolgádat, Ábrahámot, 
kaldeai Úrból kivezetvén, vándor életének min-
den útain sértetlenül megőrizted: kérünk, hogy 
eme buzgó szolgáidat is oltalmazni méltóz-
tassál; légy nekik, Uram, induláskor segedele-
mül, az úton vigasztalásul, hőségben árnyékul, 
esőben és hidegben ápolásul; fáradságban eny-
hületül, viszontagságban védelmül, sikamlás-
ban istápul, hajótörésben révpartul: hogy 
vezérlésed szerint a hová szándékoznak, sze-
rencsésen eljussanak és ismét sértetlenül visz-
szatérjenek. Amen. 

Kérünk. Uram! hallgasd meg könyörgé-
sünket és szolgáid útját boldogságra vezéreljed, 
hogy ez útnak s életnek minden viszontag-
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sága között mindenkor a te segélyeddel 
oltalmaztassanak. 

Kérünk téged, mindenható Űr Isten! add, 
hogy családod az üdvösség útján járjon s ézent 
János előhírnök intéseit követve, ahhoz, kit 
előrehirdetett, bizton eljusson Urunk Jézus 
Krisztushoz, a te szent Fiadhoz. 

Hallgasd meg, Uram ! könyörgéseinket, s 
szolgáidnak útjokat kegyesen kisérjed és irgal-
madat, amint mindenütt vagy, úgy mindenütt 
áraszd szét, hogy szent védelmed által minden 
viszontagságtól megvédetten neked hálát ad-
janak. Krisztus Urunk által. Ámen. 

Béke s a mindenható Atya, Fiú és Szent-
lélek f Isten áldása szálljon reátok és marad-
jon mindig. Amen. 
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3. Ájtatosság a búcsus zarándoklás alatt. 
A kereszt és zászló vezetése alatt összegyűlt ájtatos 

hivek az előénekes vezetése alatt felváltva 
éneklik a következő módon: 

Jézus  Szentséges  Nevének  litániáját. 
(ősrégi használat szerint.) 

Uram, irgalmazz nekünk. 
Krisztus, kegyelmezz nekünk. 
Krisztus, hallgass minket. 
Krisztus, hallgass meg minket. 
Menybeli Atya Isten! 
Megváltó Fiu Isten! 
Szentlélek Úr Isten! 
Szentháromság egy Isten! 
Jézus, élő Istennek Fia! 
(Ezen és a következő fohászok után a nép énekli.) 
Irgalmazz minekünk! 
Óh kegyes Jézus, Mária szent Fia! 

Halgass meg minket. 
Óh vigasztaló Szentlélek Isten! 

Szállj be szívünkbe. 
Óh Szentháromság egy igaz Isten! 

Irgalmazz minekünk, 
Szép Szűz Mária, Jézus szent Anyja! 

Könyörögj érettünk. 

N 
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Jézus, minden tökéletességnek szekrénye, 
Jézus, Dávidnak* kulcsa, 
Jézus, Istennek örök Igéje, 
Jézus, örök világosságnak fényessége, 
Jézus, életnek kútfeje, 
Jézus, szegletbeli kőszikla, 
Jézus, életnek zöld fája, 
Jézus, békeségnek fejedelme, 
Jézus, betegek orvossága, 
Jézus, elestek gyámola, 
Jézus, tévelyedettek útja, 
Jézus, isteni dicsőségnek fényessége, 
Jézus, erősségnek tornya, 
Jézus, világ csodája, 
Jézus, minden örömnek kútfeje, 
Jézus, békeségnek és tisztaságnak 

szeretője, 
Jézus, szeretetünk célja, 
Jézus, örök életnek gyümölcse, 
Jézus, minden jóságos cselekedetnek 

tüköré, 
Jézus, alázatos engedelmességnek 

mestere, 
Jézus, nagy tűrésnek és szenvedésnek 

példaképe, 
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Jézus, lelkünk buzgó szeretője, 
Jézus, nyavalyánk vigasztalója, 
Jézus, szegények kegyelmes atyja, 
Jézus, nyomorultak kincses ládája, 
Jézus, keseredettek öröme, 
Jézus, juhaidnak jó pásztora, 
Jézus, tengeren evezők fényes csillaga, 
Jézus, zarándokságunk kalauza, 
Jézus, sötétben járok világossága, 
Jézus, gyámoltalanok oltalma, 
Jézus, tudatlanok bölcsesége, 
Jézus, benned bízók gyámola, 
Jézus, neked könyörgök meghallgatója, 
Jézus, betegek orvosa, 
Jézus, árvák s özvegyek táplálója, 
Jézus, uraknak Ura, királyoknak Királya, 
Jézus, angyalok öröme, 
Jézus, pátriárkák Királya, 
Jézus, próféták Tanítója, 
Jézus, apostolok bölcsesége, 
Jézus, evangélisták doktora, 
Jézus, vértanuk erőssége, 
Jézus, hitvallók világossága, 
Jézus, szüzek vőlegénye, 
Jézus, minden Szentnek koronája, 
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Isten! irgalmazz nekünk. 
Uram! kegyelmezz nekünk. 
Isten! irgalmazz nekünk. 
Uram! hallgass meg minket. 
Minden gonosztól, 
Minden bűntől, 
Minden veszedelemtől, 
A te haragodtól, 
Az ördögnek incselkedéseitől, 3 
Döghaláltól, éhségtől és hadaktól, =í 
A te parancsolataidnak megszegésétől, * 
Mindennemű gonosztól, * 
Megtestesülésed által, g 
Születésed által, {5* 
Körülmetéltetésed által, 
Sok fáradságod és éhezésed által, <lj 
A te fájdalmaid által, £ 
Ostoroztatásod által, 
Szent halálod által, 
Mennybemeneteled által, 
Szerelmes Anyádnak és minden 

szenteknek esedezése által, 
Isten Báránya ! Ki elveszed a világ bűneit, 
Jézus, kegyelmezz nekünk! 
Isten Báránya! Ki elveszed a világ bűneit, 
Jézus, hallgass meg minket! 
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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. / 

Vfc Legyen áldott az Ur neve. 
F. Most és mindörökké. 
Könyörögjünk.  Űr Isten! ki szent Fiadnak 

a mi Urunk Jézus Krisztusnak dicsőséges 
szent Nevét híveid szivében szerelmessé és 
gyönyörűségessé, a gonosz lelkeknek pedig 
isszonyúvá és rettenetessé tetted, engedd ke* 
gyelmesen, hogy akik Jézus szent Nevét áj-
tatosan tisztelik e földön, vigasztalásaidnak 
édességét megízlelvén ez életben, kimulásuk 
után a véghetetlen boldogság örömeire jus-
sanak. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisz-
tus által. Ámen. 

(300 napi búcsuengedély minden elmondásra.) 

A búcsus menet a Jézus  Szent Neve litá-
niáját énekli  míg  a csiksomlyói kegyhelyre 
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ér,  továbbá a zárdatemplomtól,  vagy a szállás-
tól a Salvatör kápolnáig vivő  úton, mert innen 
kezdve a lórettói  litániát kelt énekelni. 

Ha útmelletti  kereszthez érnek,  mindnyá-
jan letérdelnek  s elmondanak egy Miatyánkot, 
egy Üdvözlégyet, egy Dicsőséget és 

V. Imádunk téged, Úr Jézus Krisztus és 
áldunk téged. 

F. Mert szent kereszted által megvál-
tottad e világot 

Azon községek  templomát, melyeken át-
halad a keresztalja,  meglátogatja  és  a temp-
lomban énekeltetnek  a következő: 

4. Antifonák. 
1. Pünkösdi időben: 

Mennynek Királyné-Asszonya! 
örülj, szép Szűz! Alleluja! 

Mert kit méhedben hordozni 
Méltó voltál. Alleluja! 

Amint megmondotta vala, 
Feltámadott! Alleluja! 

Imádd Istent, hogy lemossa 
Bűneinket. Alleluja! 
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V. örülj és örvendezz Szűz Mária! 

Alleluja ! 
F. Mert bizonnyal feltámadott az Úr! 

Alleluja! 
Könyörögjünk.  Úr Isten! ki szent Fiadnak, 

a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásá-
val a világot megörvendeztetni méltóztattál: 
adjad, kérünk, hogy az örökélet örömeibe 
juthassttó*. Ugyanazon a mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Ámen. 

(Egyszersmind  elmondható ezen templom 
védőszentjére  vonatkozó egyházi ima is) 

Ezután a pap áldást ad. 

2. Szentháromság-vasárnaptól adventig. 

Mennyországnak Királynéja, 
Irgalmasságnak szent Anyja, 
Élet, édesség, reménység, 
Üdvözlégy, szép Szűz Mária. 
Évának árva fiai, 
Számkivetett maradéki, 
Siralminak örökösi, 
Sok nyavalyáknak hajléki. 
E siralomnak völgyiben, 
Kik nyavalygunk na£y Ínségben, 
Hozzád sóhajtunk itfennyégbe, 
Hol vagy örök dicsőkégben. 
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Azért Szószólónk, szemedet 
Fordítsd hozzánk s kegyelmedet, 
És a te bűnös népedet 
Oltalmazzad híveidet. 

Oh édes Szűz, irgalmadat 
Éreztesd s kegyes voltodat, 
Holtunk után szent Fiadat, 
Mutasd meg boldogságodat. 

V. Imádkozzál érettünk Istennek szent 
Anyja. 

F. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígé-
reteire. 

Könyörögjünk.  Mindenható örök Isten, 
ki a dicsőséges Szűz Anyának, Máriának 
testét és lelkét, hogy szent Fiad méltó haj-
léka legyen, a Szentlélek közreműködésével 
előkészítetted: add, hogy akinek emlékén 
örvendezünk, annak kegyes közbenjárására 
minden fenyegető bajtól és az örök haláltól 
megszabaduljunk. Ugyanazon Krisztus Urunk 
által. Amen. 

V. Isten segítsége maradjon mindig velünk. 
F. Amen. 
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3. Advent első vasárnapjától Gyertyaszentelő 

Boldogasszony napjáig. 

Üdvözítőnknek szent Anyja! 
Mennyeknek megnyílt kapuja! 
Tengeren evezők csillaga! 
Boldogságos Szűz Mária! 

Légy segítsége népednek, 
Az elesett bűnösöknek, 
Ki szülője Istenednek, 
Anyja lettél Teremtődnek. 

Mert angyali köszöntésre, 
Szállá rád az Űr Szentlelke; 
S ekkor lett az örök Ige 
Szűz méhednek szűz gyümölcse. 

Te azért Istennek Anyja, 
Légy bűnösöknek gyámola, 
Nyavalyánk vigasztalója, 
Üdvösségünknek kapuja. 

Adjunk hálát az Istennek, 
Atya, Fiú, Szentléleknek, 
Egyenlő három személynek, 
Egy állagú Istenségnek. 
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V. Az Úr angyala köszönté Szűz Máriát. 
F. És méhébe fogadá Szentlélektől szent 

Fiát. 
Könyörögtünk.  Kérünk Uram! öntsd lel-

künkbe szent malasztodat, hogy akik az an-
gyali üzenet által a te szent Fiadnak, Jézus 
Krisztusnak megtestesülését megismertük: az 
ő kínszenvedése és keresztje által a föltáma-
dás dicsőségébe jussunk. Ugyanazon Krisz-
tus Urunk által. Amen. 

(Karácsonytól  Gyertyaszentelőig  más ima) 

V. Szülésed után Szeplőtlen Szűz ma-
radtál. 

F. Istennek szent Szülője, esedezzél éret-
tünk. 

Könyörögjünk.  Úr Isten, ki a Boldogasz-
szony Mária termékeny szüzessége által az 
emberi nemnek az örök üdv jutalmát adtad: 
engedd kérünk, annak közbenjárását érez-
nünk, ki által méltók lettünk nyerni az élet 
adóját, a te Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisz-
tust. Amen. 



31 

4. Gyertyaszentelőtől húsvétig. 
Mennyországnak Királynéja! 
Angyaloknak szent Asszonya! 
Áldott gyökér Szűz Mária! 
Üdvözlégy, Krisztus szent Anyja. 

Teáltalad e világra 
Új világosság virrada. 
örülj, dicsőség virága! 
Kinél szebb nem jött világra. 

Áldott légy, drágalátos Szűz! 
Isten veled, szép virág Szűz. 
Mennyben szent Fiad mellett ülsz, 
S tudjuk, rajtunk is könyörülsz. 
V.Szent Szűz, méltass engem dicséretedre. 
F. Adj erőt ellenségeid ellen. 

Könyörögjünk.  Irgalmas Isten! gyarló-
ságunknak adj oltalmat, hogy kik az Isten 
Anyjáról tisztelettel emlékezünk, az ő közben-
járásának segélyével bűneinktől szabaduljunk. 
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. 
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5. Mikor a kegyhelyhez közeledünk. 
(Ahol a kegytemplomot először megpillantják.) 

Szívem mélyéből köszöntelek dicsőséges 
szent hely, hol az Isten a Boldogságos Szűz 
Anyának közbenjárására az Ő szent kegyelmeit 
és áldásait adja nekünk, szegény földi zarán-
dokoknak. Üdvözlégy szent hajlék, melyben oly 
sok bűnös nyert már szentséges malasztot, 
sok beteg és nyomorult talált testi gyógyulást, 
sok szomorú lélek nyert megvigasztalást és 
mindazok, kik élő hittel és bizalommal tértek 
ide be, nyertek meghallgattatása íme én is 
alázatos szívvel, égő buzgósággal közeledem 
hozzád; reményemet a jó Isten irgalmába, 
Krisztus Jézus érdemeibe és a Boldogságos 
Szűz- Máiia szeretetteljes szivébe helyezem. 
Siess hát, én lelkem örvendezve e szent 
hajlékba. Gerjedj föl, szívem, hő buzgóságra, 
hogy szent áhítattal eltelve jelenjek meg Isten 
és a Boldogságos Szűz Mária kegyelmi trónja 
előtt. Amen. 



III. Ájtatosság a csihsomlyói 
kegyhelyen. 

A megérkezés idején. 
Midőn  a búcsusmenet Csiksomlyóra ér-

kezik, a templomba megy, 60/ a szentélyben 
Mária  szobra előtt  énekli  az időszaki  antifonát: 
„Mennynek Királyné-Asszonyau  a megfelelő 
imával. (Lásd a 26. lapon.) 

Ezután jön Sarlós-Boldogasszonynak, 
m/Vzf a templom védőszentjének  tiszteletére  a 
következő  ének  és  ima; 

2 
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1. A Bold. Szűznek dicsénehe. (Luk. 1.) 

Magasztalja az én lelkem az Urat: és 
örvendez lelkem az én üdvözítő Istenemben. 

Mert megtekintette szolgálójának aláza-
tosságát: ime, mostantól boldognak hirdet 
engem minden nemzedék. 

Mert nagy dolgokat cselekedett nekem 
a Hatalmas, kinek szent az ő Neve. 

És az ő irgalmassága nemzedékről-nem-
zedékre száll az őt félőkön. 

Hatalmas dolgot cselekedett az ő kar-
jával, elszélesztette a szivök szándékában 
kevélykedőket. 

Levetette a hatalmasokat a fejedelmi 
székből és fölmagasztalta az alázatosakat. 

Az éhezőket betöltötte jókkal, és a gaz-
dagokat üresen bocsátotta. 

Oltalmába vette Izraelt, az ő szolgáját, 
megemlékezvén irgalmasságáról. 

Amint szólott atyáinknak, Ábrahámnak 
és az ő ivadékainak örökre. 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek. 

Miképen kezdetben vala most és minden-
kor : és mindörökkön örökké. Ámen. 
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V. Áldott vagy te az asszonyok között. 
F. És áldott a te méhednek gyümölcse. 
Kérünk  Uram!  áldd meg szolgáidat meny-

nyei kegyelmed ajándékaival, hogy valamint 
a Boldogságos Szűz Mária szülése Ion üd-
vösségünk kezdete, úgy látogatásának kívá-
nandó ünnepe bennünk a békességet növelje. 
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. 

A templomból kijővén  a szállásra menet 
közben énekli  a keresztalja a lorettói  litániát, 
amint itt következik. Ugyanezen  litániát énekli 
a Kis-Somlyó hegyi Salvator kápolnájától 
kezdve visszajövet, valamint Csiksomlyóról 
hazamenet is. 

2. A Boldogságos Szűz lorettói litániája. 
Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, hallgass minket! 
Krisztus, hallgass meg minket! 
Mennybeli Atya Isten, 
Megváltó Fiú Isten, 
Szentlélek Úr Isten, 
Szentháromság egy Isten, 

N N 
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Szentséges szűz Mária 
(Az előénekes által énekelt ezen és következő 

fohászok után a nép énekli.) 

Szép liliomszál, 
Ki mindenkor szépen ugy virágoztál, 
Hogy szűz lévén, meggyümölcsöztél, 
Imádd Istent értünk, akit te szültél. 
Szép liliomszál, szüzek virága. 
Könyörögj érettünk, Istennek Anyja! 
Oh, mely ékes vagy Mária! 
Bűnösöknek szószólója. 

Istennek szent Anyja, 
Szüzeknek szent Szüze, 
Krisztusnak szent Anyja, 
Isteni malasztnak Anyja, 
Tisztaságos Anya, 
Szeplőtelen Szűz Anya, 
Makula nélkül való Anya, 
Szűz Virág szent Anyja, 
Szeretetreméltó Anya, 
Csodálatos Anya, 
Jótanácsnak Anyja, 
Teremtőnk szent Anyja, 
Üdvözítőnk szent Anyja, 
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Nagy okosságu Szűz, 
Tisztelendő Szűz, 
Dicsérendő szent Szűz, 
Nagyhatalmú szent Szűz, 
Kegyes és irgalmas $zűz, 
Hűséggel teljes Szűz, 
Igazságnak tüköré, 
Bölcseségnek széke, 
örömünknek ôka, 
Lelki tiszta edény, 
Tiszteletes edény, 
Ajtatosságnak jeles edénye, 
Titkos értelmű rózsa, 
Dávid királynak tornya, 
Elefántcsontból való torony, 
Mária aranyház, 
Frigynek szent szekrénye, 
Mennyország ajtaja, 
Hajnali szép csillag, 
Betegek gyógyítója, 
Bűnösök oltalma, 
Szomorúak vigasztalója, 
Keresztények segítsége, 
Angyalok királynéja, 
Pátriárkák királynéja, 
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Próféták királynéja, 
Apostolok királynéja, 
Vértanuk királynéja, 
Hitvallók királynéja, 
Szüzek királynéja, 
Mindenszentek királynéja, 
Eredendő bűn nélkül fogantatott királyné, 
Szent olvasó királynéja, 
Békesség királynéja, 
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
Kegyelmezz nekünk, 
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
Hallgass meg minket, 
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
Irgalmazz nekünk, 
Krisztus, hallgass minket, 
Krisztus, hallgass meg minket, 
Uram, irgalmazz nekünk, 
Krisztus, kegyelmezz nekünk, 
Uram, irgalmazz nekünk. 

(VII.  Pius 300 napi búcsút engedélyezett  min-
den elmondásra; teljes búcsút a boldogságos  Szűz  öt 
főünnepén,  ha különben az egész  éven  át naponkint 
végezzük.  Föltételek:  gj'ónbs,  áldozás, templomlátoga-
tás és  ima a pápa szándékára.) 
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3. A hegyszobor köszöntése 

a templomban. 
Térdre borulva imádlak e szent temp-

lomban, én Uram Istenem és hálát adok Ne-
ked, hogy utazásomban megoltalmaztál és 
szerencsésen ide vezéreltél a Szűz Anya 
kegyszobrához. Üdvözlégy tehát, csiksomlyói 
szentséges Szűz Mária, keresztény híveid 
segítő jó Anyja. Ime leborulok kegyelmes 
trónod előtt és mély alázattal mutatom be 
tiszteletemet és hódolatomat. Teáltalad aján-
lom fel magamat Istennek, Teáltalad reménylek 
minden kegyelmet elnyerni. Ó Te irgalmas, 
kegyes, szeretettel teljes jó Anya, tekints reám, 
fogadj engem anyai jóságoddal. Benned bízva 
jöttem én ide a Te csodákkal tündöklő szent 
szobrodhoz; vágytam hozzád mint szeretet-
teljes jó édes Anyámhoz, hatalmas pártfo-
gómhoz, életem vezércsillagához. Végy hát 
anyai oltalmad alá és nyújtsd felém kezedet, 
mely engem gyámolítson, vezessen, oltal-
mazzon ; fogadj szent szívedbe, mint aho-
gyan én igaz szívvel akarlak Téged szeretni, 
tisztelni, neked szolgálni és a Te dicsérete-
det zengeni. 
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Kegyelmeknek édes Anjfp, csiksomlyói 

szép Szűz Mária: ha szent kegyszobrodra 
tekintek, lelkemben édes örömet érzek. Meny-
nyire hirdeti e szent hely a Te dicsőségedet, 
Isten előtti kedvességedet és hozzánk való 
kegyességedet. Ékes korona diszesíti fejedet, 
mert Te vagy az ég és föld Királynéja. Karo-
don van a kis Jézus, ki Téged mint édes 
Anyját tisztel és kérésedet meghallgatja. A 
Te hathatós pártfogásodnak és kegyelmes jó 
szíved irgalmának jelei gyanánt ragyognak 
itt azok a drága emlékajándékok, melyeket hű 
tisztelőid felajánlottak, kiket kérésükben meg-
hallgattál ; a betegek és nyomorultak hála-
áldozatai, kiket irgalmas szívvel meggyógyí-
tottál. Mindezeket látva dicsőítlek és áldalak 
Téged, ó jóságos Anya, ó irgalmas Anya, 
ó kegyes, édes, jó Szűz Mária. Könyörgök 
hozzád sírva és fohászkodva, lábaidhoz bo-
rulva : hogy tekints le énreám is, szegény 
nyomorult hívedre; leborulva esedezem, fo-
gadj engem is anyai védelmed szárnya alá, 
hallgasd meg buzgó kérésemet; segíts min-
den ügyemben, vigasztalj keserűségeimben, 
oltalmazz a veszélyekben, ments meg a bűnre 
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vezető kísértésektől, légy betegségemben ápo-
lóm, halálomkor vigasztalóm. Fűzzön engem 
a Te szerető pártfogásod az Úr Jézus Krisz-
tushoz, hogy őt szolgáljam, parancsait híven 
kövessem s lángolóan szeretni őt soha meg ne 
szűnjek. 

Csiksomlyói szentséges Szűz Mária, a 
Te kegyes szívedbe ajánlom nemcsak maga-
mat, de szülőimet, testvéreimet, hitestársamat, 
rokonaimat, barátaimat, jótevőimet s mind-
azokat, kikért imádkozni tartozom és óhajtok. 
Ó Te jóságos Anya, fogadd őket is oltalmad 
alá, Te légy örömük, vigasztalójuk, védelmük 
és segítségük. Nyerd meg tehát mindnyá-
junk számára a tpennyei Atya irgalmát, a 
jó Jézus szeretetét és a Szentlélek malaszt-
ját, hogy testben-lélekben megszentelve él-
jünk e világon, holtunk után pedig veled együtt 
örvendjünk az örök boldogságban. 

Végül esedezem hozzád, ó csiksomlyéi 
szentséges Szűz Mária, szentelj meg minden 
órát, minden percet, melyet e szent kegy-
helyen eltöltenem Isten irgalma enged. Hogy 
minden világi dologról elfeledkezve, itt e 
boldog időt a Te és isteni szent fiad, az (Jr 
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Jézus Krisztus társaságában töltve átérezzem: 
mily boldog az, ki veled él, veled jár, aki a 
Te anyai szereteted melegét ily közelről érezve 
folyamodhatik hozzád. Légy hát kísérőm és 
hű társam e szent helyen, jó Anyám, kit hű 
szeretettel áldva köszöntelek: Üdvözlégy, ál-
dott légy, óh dicsőséges csiksomlyói szép 
Szűz Mária. Amen. 

4. Az Oltáriszentség köszöntése. 

Köszöirtlek Téged, a legméltóságosabb 
Oltáriszentségben jelenlevő Űr Jézus Krisz-
tus, ki az emberek iránti szeretetből éjjel-
nappal jelen vagy és migdazokat, kik láto-
gatásodra idejönnek, irgalommal és szeretet-
tel meghívod, várod és örömmel fogadod. 
Hiszem, hogy e legméltóságosabb Oltári-
szentségben jelen vagy; imádlak semmiségem 
tudatában és hálát adok neked különösen 
azért, hogy magadat e szentségben nekünk 
adtad, hogy szentséges Anyádat, Máriát, szó-
szólóul * rendelted és e szent helyen látoga-
tásodra elfogadsz. Azért is köszöntöm sze-
rető Szívedet és fölindítom magamban $ 
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szándékot, hogy háromszor köszöntselek: elő-
ször, hogy neked hálát adjak e nagy aján-
dékért, hogy magadat e szentségben nekünk 
adod; másodszor, hogy eleget tegyek mind-
azon bántalmakért, .melyeket e szentségben 
szenvedtél; harmadszor, hogy eme látoga-
tással az egész világon mindazon helyen 
imádjalak, ahol szentségi jelenlétedben leg-
kevésbbé tisztelve és leginkább elhagyatva 
vagy. — Szeretlek téged, én Jézusom és fáj-
lalom, hogy végtelen jóságodat én is annyi-
szor szomorítottam; felteszem magamban, 
hogy kegyelmed segítségével ezután meg 
nem bántalak. Most pedig neked ajándéko-
zom s átadom magamat; bár nyomorult 
vagyok, de lemondok minden önakaratomról, 
minden kívánságom és hajlandóságomról és 
mindenről, ami az enyém, hogy azt neked 
feláldozzam. Rendelkezzél velem és minden-
nel, amim van, tetszésed szerint; én nem 
keresek és nem kivánok mást tőled, mint 
szeretetedet, a végállhatatosságot és legszen-
tebb akaratodnak tökéletes teljesítését. Ne-
ked ajánlom a tisztító helyen szenvedő lel-
keket, különösen azokat, kik a legméltósá-
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gosabb Oltáriszentség és a Boldogságos Szűz 
iránt kiváló áhítattal viseltettek. Neked ajánlom 
az összes bűnösöket is. Végre, legédesebb Meg-
váltóm, egyesítem minden érzésemet legked-
vesebb Szíved érzéseivel és így egyesítve 
fölajánlom azt örök Atyádnak és kérem őt 
a Te nevedben, hogy irántad való szeretet-
ből fogadja el és hallgassa meg azokat. Amen. 

5. Jézus Szíve köszöntése. 

Imádlak Jézusnak isteni Szíve, az irga-
lom és malaszt kimeríthetetlen forrása, Isten 
mindenhatóságának, jóságának és bölcsessé-
gének fölséges csodája, a szent szeretet ki-
rályi trónja és egyedül méltó áldozat, mely 
Isten igazságát kiengesztelheti. Szívem mély-
séges hódolatával borulok le előtted; elis-
merem nagy méltóságodat, mely az összes 
égi szellemek imádására érdemes, akikkel 
egyesülök, hogy dicsérjelek és egész lelkem-
ből magasztaljalak. Megváltóm legszentebb 
Szíve, mely az örök Igével lényegileg és el-
választhatatlanul egyesülve vagy, összes örök 
s kimondhatatlan tökéletességeit magadban 
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foglalod és ezáltal magának a legszentebb Szent-
háromságnak szeretete és örök gyönyörűsége 
vagy: imádlak Téged. — Hozzád könyörgök, 
magamat föláldozom neked egészen; tiszte-
letednek, magasztalásodnak szentelem mind, 
ami vagyok s amim van most és mindenko-
ron. Ó legédesebb Szív, add meg nekem a 
kegyelmet, hogy méltóképen szeresselek és 
fogadj el engem kegyelmesen égő áldozatul, 
hogy az irántad való boldog szeretet lángja-
iban égjen szívem most és mindörökké. Ámen. 

6. Ima szent Ferenc oltára előtt. 

Oh dicsőséges szent Ferenc, te nagy ékes-
sége'és világossága a kereszténységnek, te 
az Istennek csodálatos rendelése által a mu-
landó dolgok keresését elhagyván, mindene-
ket, amivel birtál, a szegényeknek kiosztád 
és a szegénységhez kiváló szeretettel visel-
tetvén, a pénzt megutálád, egy köntössel meg-
elégedtél, csak mezítláb jártál és mindenben 
az apostoli, evangéliumi tökéletességre igye-
keztél, azért 12 tanítvánnyal a szent életnek 
szerzetét kezdetted és a te társaidnak az 
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alázatosságban, szelídségben, minden jóságos 
erkölcsökben jó példájuk voltál és midőn ha-
lálod előtt két esztendővel Alverna hegyén 
laktál, ahol két esztendeig és negyven napig 
böjtöltél, ahol megjelent neked egy szeráf 
angyal és Krisztus kínszenvedésének bélye-
geit csodálatosan testedre nyomá, miért is 
minden embertől igen nagyra becsültettél: 
kérlek téged, nyerd ki nekem az Istentől, hogy 
a te ájtatosságodnak példáját követhessem, 
a szent keresztről szüntelen elmélkedjem és 
annak ereje által mindenkor megoltalmaztas-
sam ; nyerd meg nekem a földi dolgok meg-
utálását, hogy igaz ájtatossággal s lelki sze-
génységgel követhessem Jézust és holtom 
után őt örökké dicsérhessem. Ámen. 

7. Ima Páduai szent Antal oltára előtt. 

Dicső szent Antal, választott barátja Is-
tennek, ki téged minden szükségben a szen-
vedők segítőjévé tett s általad a világnak sok 
kegyelmet és jótéteményt osztogat: gyermeki 
bizalommal ajánjom oltalmadba testemet, 
lelkemet, házamat, vagyonomat és egész csa-
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ládomat, szóval mindenemet reád bízom. — 
Ó szent Antal, amint édes Üdvözítőnk a ke-
resztfán lelkét mennyei Atyjának, Szűz Anyját 
szent Jánosnak oltalmába ajánlotta és szent 
János ez órától oltalmába vette, úgy ajánlom 
én is magamat és mindenemet neked s úgy 
végy te is engem és enyéimet hathatós párt-
fogásodba. Védj meg bennünket villámtól, 
égi háborútól, éhínségtől, földrengéstől, tűz-
től, víztől, háborútól, minden testi-lelki baj-
tól, betegségtől. Ne engedd, hogy látható vagy 
láthatatlan ellenségek nekünk árthassanak. 
Add, hogy házunkban béke és áldásos egyet-
értés uralkodjék, Isten-félelem kisérjen, Isten 
áldása fönntartson, Isten kegyelme megvilá-
gosítson és soha el ne hagyjon bennünket. 
Ó szent Antal, te hű segítő mindenben, állj 
mellettünk főkép halálunk óráján. Nyerd meg 
nekünk főkép ama fájdalmakért, melyeket 
Jézus utolsó óráiban szenvedett, hogy irgal-
mas legyen hozzánk és vegye föl lelkünket 
a te kérésedre a végnélküli örömekbe. Amen, 



48 
8. Ima Keresztelő szent János oltára 

előtt. 
Üdvözlégy Keresztelő szent János, ki vér-

ségi rokonságban voltál az Úr Jézus Krisz-
tussal, ki méltónak találtattál arra, hogy 
nemcsak mint gyermek a kisded Jézus társa-
ságában élhettél, hanem mint az Ő előhírnöke 
az Ő eljövetelét a világnak hirdetted, az Úr 
Jézust a Jordán vizében megkeresztelted s az 
igazságért vértanúi halált is szenvedtél Heródes 
kegyetlensége által. Könyörgök hozzád, hogy 
te, ki az Úr Jézus kiválasztott barátja voltál, 
esedezzél érettem és minden testi és lelki 
szükségeimért, hogy folytonosan szent lelki 
tisztaságban s Isten kegyelmében legyen az 
én lelkem s így folytonosan az Úr Jézussal 
társalkodhassak, hogy az ö szent kezének 
vezetését szüntelen érezzem s azt el ne veszít-
sem. Könyörögj érettem az Úr Jézus előtt, 
hogy szent keresztségi fogadásomat mindig 
megtartsam, keresztény katholikus hitemhez 
mindig hű maradjak, annak tanításait meg-
valljam, parancsait kövessem s e szent hitben 
élve mindazoknak jó példát adjak, kik körü-
löttem s mellettem élnek és az igazságért s 
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az Úr Jézus szent tanításaiért kész legyek az 
élet bajait és kellemetlenségeit is béketűrő 
szívvel elviselni. Légy hát igaz szívbeli érzéssel 
üdvözölve, Keresztelő szent János és könyörögj 
érettem s lelkem üdveért. Amen. 

9. Ima Nepomufei szent János oltára 
előtt. 

Ó dicsőséges Nepomuki szent János, ki 
a papi élet példájaként tündököltél és a szent 
gyónás titkának rendíthetetlen megőrzéseért 
vértanúi halált szenvedtél, kérünk téged, hogy 
példád és esedezésed által segíts minket, hogy 
mindnyájan, az anyaszentegyház hívei és pap-
jai, Istennek tetsző életet éljünk s ajkainkra 
mindenkor jól vigyázván, méltók legyünk egy-
kor ama választottak közé sorakoztatni, kik 
nyelvükkel nem vétkeztek. Alázatosan lebo-
rulva kérlek téged, mindenható Úristen, hall-
gasd meg imádságomat, melyet Nepomuki 
szent János dicső vértanúd, emlékezetére be-
mutatok, és engedd kegyelmesen, hogy az ő 
esedezése által minden hír és jónév veszélyez-
tetésétől megmenekedvén, kimúlásom előtt 
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bűneimet igazán töredelmes szívvel meggyón-
hassam és az Oltáriszentséggel, mint drága 
úti eledellel ellátva, a boldog örökkévalóságba 
eljuthassak. Amen. 

10. Ima szent Anna oltára előtt. 
Üdvözlégy szent Anna, te áldott anya, ki 

a mi örömünkre szülted a Boldogságos Szűz 
Máriát. Fogadd tiszteletünket, mellyel neked 
hódolunk. Hirdetjük a te dicsőségedet, ki 
méltó valál Jézus nagyanyjává választatni. 
Eme nagy méltóságodra kérünk, nyerd meg 
nekünk mindazon testi-lelki kegyelmeket, 
melyekre életünk folyamán szükségünk van, 
hogy állapotunk szerint, a te példádat követve, 
szolgálhassunk Istennek. Kérünk, vedd oltal-
mad alá a családokat és a házastársakat. 
Nyerj nekik szeretetet, egyetértést, hűséget, 
hogy egymás boldogítására törekedjenek. Kö-
nyörögj a szülőkért, hogy oly szentül nevel-
jék gyermekeiket, amint te nevelted és taní-
tottad az áldott Szűz Máriát. Imádkozzál 
mindnyájunkért, hogy méltók lehessünk szűz 
leányodnak, Máriának szent Fiát, Jézus Krisz-
tust mennyben örökké imádhatni. Am n̂, 
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11. Ima szent Ignác oltára előtt. 

Óh dicsőséges szent Ignác Atyám ! ki égő 
isteni szeretettel és a lelkek üdvössége kere-
sésére lángadozó buzgósággal csodálatosképen 
az Istentől megajándékoztattál; én ma a te 
lábaidhoz borulván alázatosan kérlek, hogy 
méltóztassál kiváltképen gondot viselni min-
den szükségemre, és nekem az Istentől, akinek 
most boldog látásában örvendezel a meny-
nyekben, nyerj malasztot, hogy magamat 
teljesen megismerjem, bűneimet töredelme-
sen sirassam, Istennek teljes szívből szol-
gáljak, és magamat a földiektől tökéletesen 
elvonván, a mennyeiekhez ragaszkodjam. Se-
gíts, hogy a jóságos cselekedetek állhatatos 
gyakorlása által nyomdokaidat kövessem. Hat-
hatós esedezésed folytán Isten irgalmassága 
megsegítsen, hogy az ő kegyelmében haljak 
meg és méltó legyek az én Istenemet veled 
egyetemben szemlélni, szeretni és dicsőíteni, 
mindörökkön örökké. Amen. 
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12. Ima Mária Magdolna oltára előtt. 

Oh dicsőséges szent Mária Magdolna! 
Krisztusnak igazán szerető szolgálója, aki 
Krisztustól csodálatosan megtérítettél és szent 
lábait Simon házánál nagy töredelemességgel 
mosogattad és magadnak a jobb részt vá-
lasztottad, követvén a Krisztust, még kínszen-
vedésének idején is, midőn őt az apostolok 
elhagyták; és Krisztus mennybemenetele után 
másokkal együtt Júdeából számkivetésre kül-
dettél, Marsilliába érkezvén, sok népet megtérí-
tettél, azután a pusztába menvén életed végéig 
szigorú penitenciát tartottál. Oh Istennek ked-
vese, szent Mária Magdolna I esedezzél érettem 
és nyerd meg nekem az igazi töredelmességet, 
hogy az én bűneimet megsirassam, nyerd meg 
azt is, oh édes anyám! szent Mária Mag-
dolna, hogy ne csak az Isten igéjének legyek 
hallgatója, hanem törvényének is szorgalmas 
megtartója; ez élet után 'pedig vitessem 
a mennyei angyaloktól az örök életbe, hogy 
téged szinről-szinre mindörökké láthassalak. 
Amen. 
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13. Ima szent Klára oltára előtt. 

Oh nemes, tisztaságos Szűz, dicsőséges 
szent Klára anyánk, dicsőségnek koronája, 
szerzetes szüzeknek regulája, tökéletességnek 
tükre, jóságos erkölcsök kincses tárháza! Te 
még gyenge ifjúságodban szüzességet fogad-
tál Istennek, sok jószágodat a szegények közt 
kiosztottad, és templomoknak ajándékoztad, 
te a világot és annak mulandó hiúságait 
elhagyván szent Ferenc rendjébe léptél és a 
te halhatatlan Jegyeseddel magad eljegyez-
ted, a te példádat sok szűz követte, magát 
hasonló életre adván, te igen szigorú életet 
éltél, csodálatos penitenciát tartottál, nemes, 
gyenge testedet szőrzsákkal sanyargattad, és 
szolgálóid lábait alázatosságból sokszor meg-
mostad, alamizsnából éltél: azért megáldott 
téged az Úr Isten sok malaszttal és csoda-
tétellel. Kérlek téged, oh szent Anyám, nyerj 
nekem az Úr Istentől lelki-testi tisztaságot, 
igaz alázatosságot és fogadásaim megtartását, 
hogy holtom után méltó lehessek a te sere-
gedben az isteni Fölséget és az ő szent 
Anyját örökké dicsérni. Amen. 
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14. A kegytemplomban lev6 szent sír 

kápolnájában. 
(Liguri szent Alfonz imája.) 

Óh, ti véres ostorok! ti hegyes tövisek! 
tompa szegek! Óh te kemény keresztfa! Óh 
felszaggatott vérző sebek! Óh szorongatások-
kal teljes szomorúság! Óh Megváltónak isszo-
nyu halála! — mily szorosan fűztök ti engem 
annak szeretetéhez, kit hozzám való szeretete 
majdnem egészen megemésztett. Oh Istennek 
testté lett Igéje! Óh szeretetteljes Istenem! sze-
reteted már egészen áthatotta az én lelkemet! 
Óh, vajha ugy szerethetnélek, hogy minden 
egyéb keserűnek látszassék előttem, kivéve 
azt, hogy az én legfőbb jómat, a te isteni 
szerető Szívedet megörvendeztethessem. 

ígérem tehát, hogy miután szeretetemet 
oly forrón óhajtod, senkinek kivüled, csak 
egyedül neked akarok tetszeni és élni. Kész 
vagyok mindennek teljesítésére, mit tőlem 
kivánsz. 

Óh Jézusom, segíts engem, segíts s add, 
hogy kedvet s tetszést találj bennem ez ide-
iglenes és az örök életben. Óh legkegyesebb 
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Anyám Szűz Mária! nyerd meg mekem Fiad-
tól, Jézus Krisztustól a tiszta szeretetnek 
drága kincsét s ajándékát; mert én sem 
ebben, sem a jövő életben egyebet nem ke-
resek, nem óhajtok, mint Jézusomat forrón 
szeretni. Amen. 



56 
IV. Ajtatosságok 

a kegytemplomon kívül. 

1. Felvonulás a Kis-Somlyó hegyre. 

A búcsus hivek a szállásról keresztjeik 
vezetése alatt a Jézus sz. Neve litániája ének-
lése közben felvonulnak a sz. hegyre, mely-
nek csúcsán meglátogatják a szenvedő Jézus 
kápolnáját, mindenütt az alább jelölt, vagy 
más ájtatos imákat végezgetve; visszajövet 
pedig, ha a templomba bejutni nem lehet, a 
templom előtti téren végzik Mária antifo-
náját. Egy másik alkalommal, akik elég erőt 
éreznek hozzá, a Jézus hágójának nevezett 
meredek oldalon vonulnak fel és a kereszt-
útját végzik, az egyes stációkat a keresztek 
előtt térdelve mondják el. 

Ezeken kivül van még a közös kikerü-
lés (processzió). Pünkösd szombatján délután 
és pünkösd napján délelőtt, melyeken a bú-
csúra zarándokolt összes hivők részt vesz-
nek, mindenki saját keresztje és lobogója 
alatt, szép rendben menjen. 

A búcsún megjelenő hivek elvégzjk a 
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szent gyónást és áldozást. A kegytemplom-
ban, valamint a sz. János kápolnája, sz. Péter 
temploma meglátogatásakor és a templomtéri 
feszület előtt nagy lelki haszonnal mondják 
el az alább található imákat. 

2. A szenvedés kápolnájában* 

Úr Isten, Jézus Krisztus, ki a világ vált-
ságáért kész* voltál arra, hogy emberi testet 
öltvén magadra körültmetéljenek, a zsidók 
maguktól elvessenek, Júdás csókkal eláruljon 
és elleneid megkötözve, mint ártatlan bárányt 
áldozatra vonszoljanak; továbbá, hogy illet-
lenül Annás, Kaifás, Pilátus és Heródes sze-
mei elé hurcolva hamis tanuk vádoljanak, 
gyalázással és ostorozással kínozzanak, meg-
vetőleg orcádra köpjenek, tövissel koronázza-
nak, bekötött szemek mellett csapásokkal 
illessenek, náddal üssenek, ruháidtól meg-
fosztva szegekkel a kínfára feszítsenek, a 
kereszten két lator közé helyezve az ég és 
föld közé emeljenek és végül ecettel meg 
mirhával itatván, lándzsával átdöfjenek. 

Igen, Te, oh Uram, szabadíts meg engem 
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(vagy haldokló N. lelkét) ugyanezen szent gyöt-
relmeid és kereszt-halálod által, melyeket 
megilletődő részvéttel tisztelek, az örök ha-
láltól és a pokolbeli kinoktól és vigy el 
engem a mennyei paradicsomba, hová a veled 
együtt fölfeszitett jobb latort eljuttattad. 
Ki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és ural-
kodol. .Amen. 

V. Keresztrefeszitett Jézusom! 
F. Könyörülj rajtam. 

3. A Salvator kápolnájában. 
(E kápolna a Táborhegyén színében elváltozott Jézus 

tiszteletére van felszentelve.) 

V. Dicsőségesen jelentél meg az Űr szine előtt. 
F. Azért felékesített téged az Úr. 

Egyházi ima. — Úr Isten! ki a hit titkait 
egyszülött Fiad dicsőséges színe-változásában 
az atyák bizonyságaival megerősitéd, s Fiad-
nak kiválasztását a világos felhőben zengő 
szóval, csodálatosan jelentetted: engedd ke-
gyesen, hogy a dicsőség Királyának örökösei, 
s dicsőségének részesei legyünk. Ugyanazon 
mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. 



59 

4. A szent Antal kápolnájában. 
V. Imádkozzál érettünk Páduai szent Antal. 
F. Hogy méltók lehessünk a Krisztus Ígéretére. 
V. Uram! hallgasd meg könyörgésemet. 
F. És az én kiáltásom jusson elődbe. 

Könyörögjünk. 
Kegyes és kegyelmes Jézus! aki Páduai 

szent Antal hitvallódat szüntelen csodák-
nak fényességével ékesíted: engedd kegyel-
mesen, amiket az ő érdeme által hiven 
kérünk, esedezése által hathatósan meg-
nyerjük. Ki élsz és uralkodol az Atyával és 
Szentlélekkel egyetemben, mindörökkön örök-
ké. Amen. 

Szenvedők reménye és öröme, dicsősé-
ges Szent Antal! Te a Fölségesnek reád 
sugárzó csodatevő hatalmából a döghalált 
és nyavalyákat távoztatod, a betegeket gyó-
gyítod, a vészes tengernek parancsolsz, álta-
lad a foglyok szabadságukat, a nyomorodot-
tak tagjaik épségét s a károsultak vesztett 
javaikat visszanyerik és szined előtt minden 
veszély és szükség elenyészik. Hirdeti ezt 
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boldog Páduának népe; hálásan érzik meg-
segített számtalanok. Kérünk, óh dicső jóte-
vője a szenvedőknek! lásd a mi nyomoru-
ságunkat is: minket lelki és testi bajok kör-
nyékeznek, a kísértések, veszélyei tátongnak 
körülöttünk, a bűnnek rabláncai szorítanak, 
a szükség és nyomor sokasodik fejünk fölött, 
ínségei állapotunkban oltalmad alá futunk, 
szorongva esedezünk, légy a mostani és min-
enkori nehéz szükségünkben kegyes vigaszta-
lónk, légy közbenjáró szabadítónk, hogy párt-
fogásodat érezvén, a Mindenhatót veled együtt 
dicsérhessük most és mindörökké. Amen. 

5. Minden szükségünkben alkalmas 
zsoltárszerü imádság. 

Kelj fel, minden ügyemben védő Párt-
fogóm, a Mindenható előtt hathatós Szószó-
lóm, és siess az én segítségemre, dicsőséges 
szent Antal! 

Kelj fel óh isteni szeretetnek csudálatos 
tükre és távoztasd el minden ellenségemet. 

Mondd az én lelkemnek: a te üdvössé-
ged segedelme vagyok én; szégyenüljön 
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és gyaláztasson meg a te védő paizsod 
ereje által minden lelki ellensége. 

Mert ha az Úr nem oltalmaz engem a 
te esedezésed által, egyetlen lelkemen dia-
dalmat vesznek. 

Légy nekem segítségül, és rontsd meg 
az ő karjukat, hogy áldjam az Úr nevét, ki 
nem adott engem hatalmas ellenségeim kezébe. 

Cselekedjél, kérlek, velem irgalmasságot, 
emelj fel engem azoknak hatalma fölé, kik 
gyűlölnek engem ; hadd vegyék eszökbe, hogy 
te esedeztél érettem és te vigasztaltál engem, 
óh dicsőséges szent Antal! 

Én keserűségeimben mondám: talán a 
bűnök sötétsége beborít engem, és a felséges 
Isten az én gonoszságaimnak útját gyűlöli. 

Megelőzöm azért őt a penitenciatar-
tásnak szellemével és kiáltok és az Úr nevét 
segítségül hívom. 

Megvallom magam ellen hamisságomat 
az Úr előtt, hogy megbocsássa-nekem min-
den bűnömet. 

Ime dicsőséges szent Antal! magam 
mellé veszlek tégedet, és ugy megyek az 
Isten szent széke elé. 
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Uram Jézus Krisztus! Te előtted semmi 

kívánságom és könyhullatásom sincs el-
rejtve: vétkeztem az Ég ellen és Te ellened 
és már néni vagyok méltó fiadnak hivatni; 
— vétkeztem a tenger fövényének sokasága 
szerint és megsokasodtak az én istentelen-
ségeim, és nem vagyok méltó föltekinteni a 
magas égre istentelen gonoszságaim soka-
sága miatt. 

De Te vagy, Uram, aki a bűnösökkel 
irgalmasságot cselekedet és a Te gyönyörű-
séged, hogy az emberek fiain könyörülsz. 

Te vagy, aki nem akarod halálát a bű-
nösnek, hanem, hogy megtérjen és éljen. 

Benned bíznak, akik ismerik a Te ne-
vedet, mivel el nem hagyod a Téged kere-
sőket, Uram! 

Ne szállj tehát, Uram, Ítéletre a Te szol-
gáddal (szolgálóddal); mert úgy ki igazul 
meg az élők közül a Te szined előtt? 

Hanem emlékezzél meg a Te könyörüle-
tességeidről, melyek öröktől valók; és bo-
csásd meg bűneimnek istentelenségét. 

Jusson szined elé az én imádságom, és 
a Te kegyed szerint végy ki minden szük-
ségemből. 
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Mert eltávozott minden tanács tőlem; 

és az én erőm megfogyatkozott. 
Te vagy egyedül az én oltalmazó Iste-

nem: oltalmamnak háza, hogy megszabadíts 
engem. 

Add meg tehát nekem a Te áldásodnak 
örömét: és Páduai szent Antal érdeme által 
könnyebbítsd gyötrelmeimet. 

Segíts meg engem Uram, Istenem! én 
erősségem, én oltalmam, én szabadítóm. 

Hogy szétszaggatván bűneimnek és elle-
neimnek bilincseit: énekeljem Neked a di-
cséret, tisztelet és szeretetnek új énekét. 

Dicsőséges szent Antal! minden kéré-
semet, könyörgésemet s buzgó óhajtásomat 
mutasd be Krisztus Jézusnak és hathatós 
közbenjárásoddal ajánljad Ő neki, aki nem 
leölt kosok vagy áldozati borjuk vérével, 
hanem mint kegyes pelikán, saját szentséges 
vérének drága árán váltott meg, midőn a 
keresztfán érettünk kegyesen meghalni és 
harmadnapon halottaiból feltámadni méltóz-
tatott, mint a mi Életünk, Üdvösségünk és 
Váltságunk. Kinek legyen dicsőség és tisz-
telet mindörökön örökké. Amen! 
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6. Nepomuki szent János kápolnájának 
látogatása. 

(A kegytemplom előtt)-

V. A király titkát elrejteni jó. 
F. Isten rnyveit hirdetni pedig tiszteletre-

méltó. 
Istennek dicsőséges vértanúja, Nepomuki 

szent János, ki inkább rettenetes kínokat szen-
vedtél és véredet ontottad, semhogy a gyó-
nási titkot kimondtad volna: ime, mi buzgó 
tisztelőid, hozzád folyamodunk és szent nyel-
vednek épsége által kérünk téged, hogy ha-
talmas közbenjárásoddal Isten előtt nekünk 
és minden tisztelődnek segítségére légy; 
hogy az ő kifogyhatatlan szent kegyel-
mével békességben éljünk, a drágaságtól, 
éhségtől, háborútól és döghaláltól, Isten 
eme rettenetes ostoraitól szerencsésen meg-
menekülve, szent békességben s Isten félel-
mében élve, a boldogság örökkévalóságába 
te utánad szerencsésen eljuthassunk Krisztus 
Jézus mi Urunkhoz, ki él és uralkodik mind-
örökkön-örökké Amen, 
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Isten, ki szent Jánosnak szentségi le-

győzhetetlen hallgatása által Szentegyházadat 
új vértanúi koronával ékesíteni méltóztattál, 
add nekünk, kérünk, azon kegyelmet, hogy az 
ő példájára és esedezésére mi is a mi nyel-
vünket féken tartsuk és igy egykoron ama 
boldogokhoz, kik nyelvükkel nem vétkeztek, 
eljuthatni méltók legyünk. A mi Urunk Jézus 
Krisztus, a Te szent Fiad által, ki Veled és 
a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik 
mindörökön örökké. Amen. 

7. A Szent-Péter templom látogatása. 
(Plébániai templom a község felső részén.) 

V. Az egész földre kiterjed az ő hangjuk. 
F. És a földnek végső határáig elhatot-

tak igéik. 
Ur Isten, ki jobboddal szent Pétert, hogy 

a tenger habjaiban el ne merüljön fentartottad 
és apostoltársát, Pált, háromszori hajótörés-
kor az örvény mélységéből kiszabadítottad: 
hallgass meg minket kegyelmesen és engedd, 
hogy mindkettőjük érdemei tekintetéből az 
örök dicsőséget elnyerhessük. Amen. 

3 



V. Különböző ájtatosságok. 
1. Keresztúti ájtatosság. 

Ének. 
Jézus szenvedéséről, bűnösök! emlékezzünk; 
Fájdalmas szent Anyjával halálán keseregjünk. 
Szánakodva és zokogva, fohászkodva 
Szent keresztútra menjünk. 

Első állomás. 
Jézust halálra ítélik. 

V. Imádunk Téged, Uram Jézus Krisztus 
és áldunk Tégedet. 

F. Mert a Te szent kereszted által meg-
váltottad e világot. 
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Gondold meg keresztény lélek, miként 

itéli halálra Pilátus az ártatlan Jézust, és 
mily készséggel fogadá el Üdvözítőd e halál-
ítéletet, hogy téged az örök átok alól felsza-
badítson. 

Óh Jézus, hálát mondok Neked e nagy 
szeretetért és kérlek Tégedet, szabadíts föl 
engem az örök halálnak ítéletétől, melyet sok 
bűnömmel megérdemlettem és tégy méltóvá 
az örökélet elnyerésére. 

Miatyánk. Üdvözlégy Mária. Dicsőség. 
V. Fölfeszített Krisztus Jézus! 
F. Könyörülj rajtunk! 

Ének. 

Sebesített vállain nehéz keresztet viszen, 
Csakhogy a bűn terhétől bennünket meg-

menthessen ; 
Óh enyhítsük, könyebbítsük, ne terheljük 
Bűnnel Jézus keresztjét. 

3* 
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Második állomás. 

Jézust kereszttel terhelik. 

V. Imádunk Téged, Uram Jézus Krisztus 
és áldunk Tégedet. 

F. Mert a Te szent kereszted által meg-
váltottad e világot. 

Gondold meg, miként vevé Jézus meg-
sebzett vállaira a keresztet, melyet bűneid oly 
nehézzé tettek. 

Óh kegyes Jézus! segélj engem malasz-
toddal, hogy kereszted új bűneim által meg 
ne súlyosbítsam és hogy e rövid életnek 
keresztjét és nyomorúságát a bünbánatnak 
valódi szellemében örömest elviseljem. 

Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. 
V. Fölfeszített Krisztus Jézus! 
F. Könyörülj rajtunk! 

Énok. 

A nagy kinzások miatt elfogy minden ereje, 
S a nehéz kereszt alatt arccal földre esett le; 
Jaj nem szánják, sőt kacagják és rángatják, 
Ezt bűneink okozták. 
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Harmadik állomás. 

Jézus először esik el a kereszttel. 

V. Imádunk Téged, Uram Jézus Krisztus 
és áldunk Tégedet. 

F. Mert a Te szent kereszted által meg-
vallattad e világot. 

Gondold meg, hogy midőn Jézus a ne-
héz keresztfával szentséges vállain a fárad-
ság és fájdalmak súlya alatt erejében meg-
fogyatkozva terhét tovább nem viselhette, 
a kereszt alatt összerogyott. 

Oh Jézu&! az én ballépéseim okai esé-
sednek. Add malasztodat, hogy fájdalmadat 
a bűnbe való visszaesés által soha meg ne 
újitsam. 

Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. 
V. Fölfeszített Krisztus Jézus! 
F. Könyörülj rajtunk! 

Ének. 

Jézus gyötrelme nagyobb, midőn szent Anyját 
[látja, 

S a Szűz anyai szívét hegyes tőr általjárta, 
Hogy szent Fiát, az ártatlan, szelíd bárányt 
Halálra így hurcolják. 
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Negyedik állomás. 
Jézus szent Anyjával találkozik. 

V. Imádunk Téged, Uram Jézus Krisztus 
és áldunk Tégedet. 

F. Mert a Te szent kereszted által meg-
váltottad e világot. 

Gondold meg, mily nagy fájdalom járta 
át Jézus Szívét, midőn Máriát meglátta és 
Mária Szívét, midőn Jézussal találkozott. 

Óh Jézus! indítsd szívemet Mária köz-
benjárása által valódi bánatra, hogy bűnei-
met egész életemen át megsiratván, halálom 
óráján Tőled kegyelmet nyerjek. 

Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. 
V. Fölfeszített Krisztus Jézus! 
F. Könyörülj rajtunk! 

Ének. 

Látván a gonosz zsidók, hogy Jézus elfáradna, 
S a keresztvitelére már ereje nem volna, 
Simont kérik, kényszerítik, fenyegetik, 
Hogy keresztjét hordozná. 
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Ötödik állomás. 

Cirenei Simont kényszerítik, hogy Jézust a kereszt 
vitelében segítse. 

V. Imádunk Téged, Uram Jézus Krisztus 
és áldunk Tégedet. 

F. Mert a Te szent kereszted által meg-
váltottad e virágot. 

Gondold meg, mily fájdalmasan eshetett 
a kereszt vitelében halálra fáradt Úr Jézus-
nak, midőn segítésére csak kényszerítéssel 
tudták rábírni Cirenei Simont. 

Óh Jézus! nekem kellene a keresztet 
viselnem, mert én vétkeztem. Adjad, hogy 
legalább a keresztúton kövesselek és a bajok 
meg a viszontagságok keresztjét irántad való 
szeretetből béketűréssel viseljem. 

Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. 
V. Fölfeszített Krisztus Jézus! 
F. Könyörülj rajtunk! 

Ének. 

Veronika keszkenőt nyújtott Megváltójának, 
Melyen ő nyomát hagyá vérző szent orcájának. 
Jézus! engedd, hogy képedet a szeretet 
Lefesse szíveinkbe. 
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Hatodik állomás. 
Jézus Veronika kendőjével letörli verejtékét. 

V. Imádunk Téged, Uram Jézus Krisztus 
és áldunk Tégedet. 

F. Mert a Te szent kereszted által meg-
váltottad e világot. 

Gondold meg, miként szorgoskodott e 
szent asszony Jézus szenvedését enyhíteni s 
miképen iparkodott Jézus e miatt őt meg-
jutalmazni, miután sebekkel borított orcájának 
hu képét kendőjén hagyá. 

Oh Jézus! add malasztodat, hogy lel-
kemet minden bűnszennytől megtisztítsam s 
keserves kínszenvedésed és halálod emléke-
zését vésd mélyen lelkembe és szívembe. 

Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. 
V. Fölfeszített Krisztus Jézus! 
F. Könyörülj rajtunk! 

Ének. 

Másodszor földre esik arccal a szelid bárány, 
Oly nehéz volt a kereszt, bűneink terhe vállán; 
6 elesett, csakhogy minket fölemeljen 
Vétkeink örvényéből. 
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Hetedik állomás. 
Jézus másodszor esik el a kereszttel. 

V. Imádunk Téged, Uram Jézus Krisztus 
és áldunk Tégedet! 

F. Mert a Te szent kereszted által meg-
váltottad e világot! 

Gondold meg a kínokat, melyeket Jézus e 
második elesésnél szenvedett! Te okozod azo-
kat a bűnbe való gyakori visszaesésed által. 

Oh Jézus, mennyire szégyenülve állok 
most előtted! Add malasztodat, hogy vétke-
imből ugy támadjak föl, hogy azokba soha 
többé vissza ne essem. 

Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. 

V. Fölfeszített Krisztus Jézus! 
F. Könyörülj rajtunk! 

Ének. 

Jeruzsálem leányit vérbe borult szemekkel, 
Látván, hogy rajta sirnak, meginté ez igékkel: 
Ne sírjatok, hogy így láttok, magatokon 
§ fiaitokon sírjatok, 
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Nyolcadik állomás. 
Jézus a jámbor asszonyokkal találkozik. 

V. Imádunk Téged, Uram Jézus Krisztus 
és áldunk Tégedet. 

F. Mert a Te szent kereszted által meg-
váltottad e világot. 

Gondold meg, hogy Jézus inti az asz-
szonyokat, hogy ne fölötte, hanem inkább 
maguk fölött sírjanak, tanítván ez által téged, 
hogy jobban kell saját bűneid, mint a szen-
vedő Jézus fölött siránkoznod. 

Oh Jézus! add meg nekem a valódi 
bűnbánat könnyeit, hogy a szánakozás, mellyel 
fájdalmaid iránt viseltetem, nekem az örök 
élet elnyerésére szolgáljon. 

Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. 
V. Fölfeszített Krisztus Jézus! 
F. Könyörülj rajtunk! 

Ének. 

Harmadszor földre esik az elestek gyámola, 
Ki bűnt-bűnre szaporít, az ennek oka vala. 
Oh! ne újítsd, ne szaporítsd, ne súlyosítsd 
Bűnnel Jézus kínjait. 
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Kilencedik állomás. 
Jézus harmadszor roskad le a kereszt súlya alatt. 

V. Imádunk Téged, Uram Jézus Krisztus 
és áldunk Tégedet. 

F. Mert a Te szent kereszted által meg-
váltottad e világot. 

Gondold meg, hogy Jézus harmadszor 
is épen oly kínosan esett el, mint a két 
első izben. A te megátalkodottságod oka 
annak, melyből folyvást új bűnökbe esel. 

Oh Jézus! elhatároztam most, hogy 
bűneimmel soha többé meg nem bántlak. 
Ezáltal akarom szenvedésedet enyhíteni. Erő-
síts meg föltételemben s add, hogy malasz-
tod segedelmével kitartó legyek. 

Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. 
V. Fölfeszített Krisztus Jézus! 
F. Könyörülj rajtunk! 

Ének. 

Sebeihez ragadott ruháit lerángatják, 
A szolgák dühösséggel kínjait megújítják, 
Szent testéből, sebeiből mindenfelől 
üdvösségünk árja foly. 
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Tizedik állomás. 
Jézust ruháitól megfosztják és epével itatják. 

V. Imádunk Téged, Uram Jézus Krisz-
tus és áldunk Tégedet. 

F. Mert a Te szent kereszted által meg-
váltottad a világot. 

Gondold meg nemcsak ama nagy szé-
gyent, melyet a tisztaságos Jézus kiálla, mi-
dőn őt ruháitól megfosztván, mezítelenné te-
vék, hanem azon nagy keserűséget is, melyet 
érzett, midőn epével és mirrhával kevert bor-
ral megkínálták. Így törli ő le ama bűneidet, 
melyeket titkos gyönyörködtetéseid és mér-
téktelenséged által elkövettél. 

Oh kegyes Jézus! utálom és gyűlölöm 
ama vétkes örömöket, melyeket magamnak 
megengedtem és a mértéktelenséget, melynek 
eddig szolgáltam. Erősen fogadom, hogy se-
gítségeddel gyaláztatásodat többé meg nem 
újítom és hátralevő életemet szerénységben 
és mértékletességben fogom eltölteni. 

Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. 
V. Fölfeszített Krisztus Jézus! 
F. Könyörülj rajtunk! 
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Ének. 

A Kálvária hegyén kereszthez szegeztetik, 
S isszonyu kínzások közt teste kiterjesztetik. 
Ájul szive, szédül feje és mindene 
Gyötrelemmel van tele. 

Tizenegyedik állomás. 
Jézust keresztre feszítik. 

V. Imádunk Téged, Uram Jézus Krisztus 
és áldunk Tégedet. 

F. Mert Te a szent kereszted által meg-
váltottad e világot. 

Gondold meg ama kimondhatatlan fáj-
dalmakat, melyeket Jézus kiálla, midőn a 
zsidók az ő vérbe borult testét a keresztre 
vonszolták és szent kezeinek és lábainak 
átlyukasztása által szegekkel ráerősíték. 

Oh Jézus! Te mindezt érettem állottad 
ki és én miattad semmit se szenvedjek?! 
Szegezd makacs akaratomat a Te kereszted-
hez. Föltett szándékom téged többé meg nem 
bántani és irántad való szeretetből mindent 
elszenvedni. 

Miatyánk, Üdvözlégy. Dicsőség. 
V. Fölfeszített Krisztus Jézus! 
F. Könyörülj rajtunk! 
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Ének. 

Függ már Jézus bűnünkért kereszten meg-
feszítve. 

ölelésünkre mégis keze ki van terjesztve; 
Szíve eped, lélekzetet alig vehet, 
Végre meghal érettünk. 

Tizenkettedik állomás. 
Jézus meghal a keresztfán. 

V. Imádunk Téged, Uram Jézus Krisztus 
és áldunk Tégedet. 

F. Mert a Te szent kereszted által meg-
váltottad e világot. 

Gondold meg, hogy Megváltód három 
órai halálgyötrelem után halt meg a kereszt-
fán, hogy üdvösségedet eszközölje. 

Oh Jézus! miután Te életedet adtad 
érettem, méltó, hogy én is életem hátralevő 
napjait neked szenteljem. Ez az én erős fo-
gadásom. Csak malasztodért esedezem annak 
tettleges végrehajtására szent halálod ér-
deme által. 

Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. 
V. Fölfeszített Krisztus Jézus! 
F. Könyörülj rajtunk! 
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Ének. 

Fájdalmak tengerébe Mária szíve merül, 
Midőn holtan szent Fiát levették a keresztről. 
Átölelte, sírt fölötte, hogy keserve 
Minket megtérítene. 

Tizenharmadik állomás. 
Krisztus testét a keresztről leveszik. 

V. Imádunk Téged, Uram Jézus Krisztus 
és áldunk Tégedet. 

F. Mert a Te szent kereszted által meg-
váltottad e világot. 

Gondold meg az Isten Anyjanak, Máriá-
nak ama keserűségét, melyet érzett, midőn 
az ő isteni Fiának elhalványodott, vérbe borult 
és életétől megfosztott testét ölébe vevé. 

Oh szentséges Szűz Mária! nyerd ki 
nekem a malasztot, hogy Jézust új bűneim-
mel többé meg ne feszítsem, hanem őt a 
keresztény erények gyakorlata által bensőm-
ben szüntelen életben tartsam. 

Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. 
V. Fölfeszített Krisztus Jézus ! 
F. Könyörülj rajtunk! 



80 
Ének. 

Nagy kínok hegyes tőre sérti Mária lelkét, 
Midőn a koporsóba teszik szent Fia testét. 
Ott van kincse, egyetlene, eltemetve 
A mi üdvösségünkre. 

Tizennegyedik állomás. 
Jézus testét a sírba teszik. 

V. Imádunk Téged, Uram Jézus Krisztus 
és áldunk Tégedet. 

F. Mert a Te szent kereszted által meg-
váltottad e világot. 

Gondold meg, hogyan tették Jézus leg-
szentebb testét a legmélyebb tisztelettel a 
sziklába vágott új sírba. 

Oh Jézus! hálát adok neked mindazért, 
mit lelkem üdvéért szenvedtél s kérlek Téged, 
tisztítsd meg lelkemet, hogy az isteni ven-
dégségben szent testedet, melyet érettem ad-
tai, méltóan magamhoz vehessem. Készíts ma-
gadnak folytonos lakóhelyet elmémben, szí-
vemben s egész valómban. 

Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. 
V. Fölfeszített Krisztus Jézus! 
F. Könyörülj rajtunk! 
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Ének. 

Értünk szenvedő Jézus, Öntsd belénk 
[malasztodat, 

Mutasd be szent Atyádnak keserves halálodat, 
Hogy sebeid, vércsepjeid s gyötrelmeid 
Által üdvözülhessünk. • 

(A keresztút elvégzéséhez számos teljes és nem 
teljes búcsú van csatolva, melyek a szenvedd lel-
kekre is alkalmazhatók. XIII. Benedek pápa.) 

2. Gyónás! és áldozási ájtatosság. 

Búcsurajáró Testvérem  ! A búcsujárásnak 
legfőbb  célja  az, hogy búcsút (ideiglenes  bünte-
tés  elengedést)  nyerj. A büntetések  elengedé-
sét  csak úgy nyerhetjük meg, ha a bűnök  már 
meg vannak bocsátva. Első  és  legfontosabb 
kötelességünk  tehát a búcsujárásnál, hogy töre-
delmes jó gyónással lelkünket megtisztítsuk, 
bűneink  bocsánatát kieszközöljük. Legyen 
azért  nagy gondod arra,  hogy jól elkészülj 
a szent gyónásra és  mielőtt  lelked állapotát 
megvizsgálnád\ mond el a következő  imád-
ságot: 
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Ima a lelkiismeret megvizsgálása előtt. 
Őszinte alázattal és mély töredelemmel 

járulok, Uram, legszentebb szined elé, hogy 
a bűnbánat szentségében hathatós írt és bal-
zsamot keressek bűnös szivem sebeire. 

Tekints reám Irgalmas szemeiddel és 
ne vesd el magadtól bűnös teremtményedet. 
Hiszen a Te irgalmad végtelen, jóságod ha-
tártalan. Nem akarod Te a bűnös halálát, ha-
nem hogy megtérjen és éljen. Beismerem 
vétkeim nagyságát. Tudom, hogy megsértett 
Felségednek méltó elégtételt nem adhatok. De 
tekintsd végtelen irgalmadat̂  tekintsd szent 
Fiad nagy érdemeit és bár vétkeztem ellened 
annyira, hogy nem vagyok méltó gyerme-
kednek neveztetni, bocsásd meg kegyesen 
bűneimet. Hogy azonban ezeket hűen tár-
hassam fel előtted, hozzád esedezem, Szent-
lélek-Úristen, világosítsd meg elmémet, hogy 
megismerjem, mi által és hányszor vétkeztem 
Istenem, felebarátom és önmagam ellen. Lá-
gyítsd meg szivemet, hogy töredelmesen 
megbánva és őszintén, teljesen meggyónva 
bűneimet, megnyerhessem azok bocsánatát. 

(Imádságod  csak úgy ér  valamit, ha azt 
szíved  és  lelked is mondja.) 
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A lelkiismeret tüköré. 

Először is kérdezd meg magadtól, mikor 
gyóntál utoljára, hogy utolsó gyónásod érvé-
nyes volt-e és az akkor feladott elégtételt el-
végezted* e? Ha jól előkészültél a szent gyó-
násra, bűneidet igazán megbántad, erős szán-
dékod volt megjobbulni, és ha mindent őszin-
tén meggyóntál, akkor gyónásod érvényes 
volt, máskülönben kételkedhetsz gyónásod 
érvényessége felől és azt említsd meg a lelki-
atyádnak. — A súlyos bűnnél föltétlenül 
mondd meg hányszor történt, ha nem tu-
dod pontosan, akkor így: néhányszor,  több-
ször, gyakran,  igen sokszor, egy hétben,  egy 
hónapban ennyiszer, — aszerint, amint lelki-
ismereted diktálja. Ha tudsz az elkövetett bűn 
olyan körülményéről, amely a nem súlyos 
bűnt súlyossá, a súlyos bűnt súlyosabbá teszi, 
akkor azt is említsd meg a szent gyónásban. 

Bűnök  a tízparancsolat  ellen. 

Isten 1. parancsolata.  Kételkedtél-e va-
lamelyik hitigazságban ? Űztél-e csúfságot 
hitbeli dolgokkal ? Csufoltál-e másokat jám-
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e-

borságuk miatt? Védelmezted hitedet ott, aho, 
azt megtámadták ? Szégyelted-e hitedet meg-
vallani ? Olvastál-e hitellenes könyveket, ira-
tokat? Jártál-e hitellenes előadásokra ? Jár-
tál-e más vallású istenitiszteletre? Voltál-e 
babonás ? Hittél-e a kártyavetésben, szellem-
idézésben, kuruzslásban, jövendölésben ? Zu-
golódtál-e Isten rendelései ellen ? A templom-
ban foglalkoztál-e rossz gondolatokkal? Hogy 
viselkedtél ott? Elvégezted-e reggeli, déli, 
estéli, evés előtti és evés utáni imádságaidat? 

Isten 2. parancsolata.  Káromkodtál-e ? 
Ingereltél-e másokat a káromkodásra? Átko-
zódtál-e? Szitkozódtál-e? Hamisan esküd-
tél-e? Fogadásodat szegted-e meg? Bántál-e 
tiszteletlenül szent dolgokkal? 

Isten 3. parancsolata.  Vasár-, vagy paran-
csolt ünnepnapon mulasztottad-e el a szent-
misehallgatást ? A prédikációt hosszabb időn 
keresztül mulasztottad-e el ? Végeztél-e vasár-
nap vagy ünnepnap hétköznapi munkát? 
Fizetésért ? 

Isten 4. parancsolata.  Voltál-e engedetlen, 
tiszteletlen szüleiddel szemben ? Bántál velők 
durván? Szégyelted-e szüléidét? Otötted-e 
meg szülődet ? Kivántál-e nekik rosszat ? 
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Mit? Hanyagoltad-e el gyermekeid nevelését? 
Gondoskodtál-e, hogy vallásosak legyenek? 
Adtál-e nekik rossz példát? (Ügyelj, ha te 
vagy oka gyermeked elromlásának és elkár-
hozásának, lelkét tőled fogja követelni az 
örök Biró!) Gondoskodtál-e családod jólété-
ről ? Durván bántál cselédeiddel ? A házassági 
hűséget megtartottad-e ? Elöljáróid iránt vol-
tál-e engedetlen? Tiszteletlen? Birálgattad-e 
eljárásukat ? 

Isten 5. parancsolata.  Rontottad-e egész-
ségedet mértéktelen evéssel, ivással, kicsai-
pongással ? Ártottál-e embertársad testének 
vagy lelkének? Veszekedtél-e? Átkozódtál-e? 
Haragudtál-e? Haragot tartottál-e? Vereked-
tél-e? Voltál-e bosszúálló? Adtál-e másoknak 
rossz példát? Rossz tanácsot? Veszedelmes 
orvosságot? Voltál-e mások halálának oko-
zója? örültél-e más kárán? Tettél-e valamit 
leendő gyermeked élete ellen ? Óvakodtál-e a 
gyermekáldástól? Hivtál-e papot, ha család-
belid, vagy embertársad súlyos betegségben 
feküdt ? 

Isten 6. és  9. parancsolata.  Gyönyörköd-
tél-e tisztátalan gondolatokban? Hallgattál-e 
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ilyen beszédeket ? Magad beszéltél-e szemér-
metlen dolgokról? Olvastál-e illetlen írásokat? 
Nézegettél-e parázna képeket? Követtél-e el 
szemérmetlen cselekedetet magadon ? Vagy 
mással? Felkerested a bűnre csábító alkal-
makat ? Ruházkodásoddal, viselkedéseddel, 
beszédeddel akartál-e mást szemérmetlen 
bűnre csábítani? 

Isten  7. és  10. parancsolata.  Loptál-e? 
Mit? Csaltál? A talált jószágot vissza szol-
gáltattad-e tulajdonosának? Okoztál-e kárt 
más vagyonában, földjében, erdejében ? Jóvá 
tetted-e a kárt ? Iszákossággal, dorbézolással, 
játékkal vitted-e szükségbe családodat ? {Amig 
az okozott kárt jóvá nem teszed, jóllehet meg-
teheted, nem bocsátja meg az Isten sem ezt a 
bűnödet,  sem a többit.  Nagyon  ügyelj, mert 
ezek miatt már sokan kárhoztak el!) 

Isten 8. parancsolata.  Vétkeztél-e meg-
szólással? Halgattál-e effélét? Rágalmazással 
(nagy gonoszság ráfogásával ?) A rágalmat 
jóvá tetted-e? Csufolódtál-e? Tettél-e hamis 
tanúbizonyságot felebarátod ellen ? Gyana-
kodtál-e igazságtalanul? Mondottál e vak-
merő Ítéletet? 
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Az Anyaszentegyház parancsolatai ellen 

való bűnök. 
(A 1. és 2. parancsolat elleni bűnöket lásd az 

Isten 3. parancsolatánál.) 

Az Anyaszentegyház 3. parancsolata. 
Szegted-e meg a parancsolt böjtöket? Volt-e 
gondod rá, hogy egész házad népe megtartsa 
azokat ? 

Az Anyaszentegyház 4. parancsolata. 
Elvégezted-e a szentgyónást és áldozást a 
húsvéti időben ? Iparkodtál-e többször is 
gyónni, ha bűn nyomta lelkedet? Különösei? 
betegségben ? Gyóntál-e szentségtörő módon ? 

Az Anyaszentegyház 5. parancsolata. 
Vettél-e részt zajos mulatságban tiltott 
időben ? 

A hét  főbűn. 
Voltál-e kevély ? Lenéző ? Kapzsi ? Fös-

vény? Mértéktelen? Irigy? Kötelesség-mu-
laasztó ? 

Gondolj utána, hogy nem követtél-e  el 
még  valamit, ami ebben a gyónotükörben 
nincs n\eg és  ha igen, gyónd meg azt is. 
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Most  pedig indítsd  fel  magadban a 

bánatot. 
Ima a lelkiismeret vizsgálása után. 

Szivem mélyébe tekintvén, irgalmas Is-
tenem, nem találok abban egyebet bűneimnél, 
melyekkel Téged megbántani elég szeren-
csétlen voltam. Vajha Dávid könnyeivel birnék, 
hogy éjjel-nappal sirassam vétkeimet! Vajha 
oly töredelmes bánatot érezhetnék bűneim 
fölött, mint aminővel a bűnbánó Magdolnának 
szive volt eltelve! 

Azért is hozzád fohászkodom, Uram, és 
kérlek, könyörülj rajtam, szegény bűnösön, 
ki szivem mélyéből szánom és bánom bűnei-
met, hogy azokkal Téged, szeretetre legméltóbb 
Istenemet megbántottalak. Ne büntess hara-
godban, ne fenyíts meg vétkeimért, hanem 
szánj meg engem. Vedd el telkemről vétkeim 
súlyos terhét és részeltess bocsánatod ke-
gyelmében. Részemről szívem egész őszinte-
ségével igérem, hogy komolyan iparkodni 
fogok megjavulni. Támogass, kérlek, e fölté-
telemben, segíts javulási szándékomban, gyá-
ínolits fogadásom hu megtartásában. Amen. 
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Ima a gyónás előtt. 

Itélőszéked elé járulván, kegyelmes meny-
nyei Atyám, alázatosan kérlek, segíts meg, 
hogy bűneimet őszintén, kertelgetés nélkül 
tárjam föl képviselőd előtt. Ments meg minden 
titkolódzástól és álszégyentől, nehogy hibás 
gyónásom miatt az itélet napján az egész 
világ előtt kelljen szégyenkeznem. Hozzád is 
fohászkodom, Boldogságos Szűz, ki a bűnösök 
oltalma vagy. Nyerd ki számomra az őszinte 
vallomás kegyelmét, hogy tökéletesen meg-
tisztulván bűneimtől, méltóan szolgálhassak 
az örök Atyának, kit annyiszor sértettem meg, 
kinek jóságával, adományaival oly sokszor 
éltem vissza, kinek kegyelmeit oly gyakran 
hanyagoltam el. 

Mikor  gyóntatóatyád  elé  értél\  köszöntsed: 
Dicsértessék a Jézus Krisztusi Azután ne 
mondd azt: Kérem a lelkiatyát..., hanem 
kezdjed mindjárt azzal: Gyónom a minden-
ható Istennek és neked, lelkiatyám Isten 
helyett, hogy utolsó gyónásomtól (mely... 
volt) fogva ezen bűnökkel bántottam meg 
az én jó Istenemet. 

fia  sok gyónó van, még  ezt a bevezetést 
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is elhagyhatod és  egyszerűen  megmondom 
mikor gyóntál utoljára és  elmondod bűneidet  * 
A bűnöket  úgy mondd el, hogy a lelkiatya 
megértsen  téged. 

A bűnvallomás  után mondod: 
Mindezeket és más elkövetett bűneimet 

teljes szivemből szánom és bánom, mert 
azokkal a véghetetlen jóságú Istenemet meg-
bántottam. Erősen fogadom, hogy többé nem 
vétkezem és a bűnre vezető alkalmat elke-
rülöm. Kérem a lelkiatyát, adjon nekem szent 
áldást, üdvös penitenciát és feloldozást. 

(Ügyelj,  akarjad, amit mondasz!) 

Ima a gyónás ntán. 

Szivem bensőségével mondok hálát, ke-
gyelmes mennyei Atyám, azon kimondhatatlan 
jóságodért, hogy bűneim megbocsátása által 
kiragadtál a lelki halál karjaiból. ̂ Engedd, 
hogy határtalan irgalmad emléke állandóan 
fennmaradjon szivemben. Engedd, hogy ezentúl 
valódi bensőséggel szeresselek és egyedül 
szent törvényeid pontos teljesítésében találjam 
gyönyörömet. Védelmezz kegyesen minden 
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rosszra vezető alkalom ellen, nehogy vissza-
éljek ismét jóságoddal és hálátlan legyek 
azon kegyelemért, melyet most tanúsítottál 
velem szemben. Amen. 

Gondolkozzál még  tovább Isten végtelen 
nagy jóságáról  és  engeszteld meg elkövetett 
bűneidért. 

Ima a szent áldozás előtt. 

Félelemmel és mély alázattal járulok szent 
testedhez, édes Jézusom, meggondolván, ki 
vagy Te, óh Istenem és ki vagyok én ? Te 
egek és mindenek Ura, én a földnek pora, Te 
királyok Királya, én Felségednek megváltott 
rabszolgája. 

Kész engedelmességgel járulok a Te szent 
testedhez, édes Jézusom, mert parancsolod: 
„Vegyétek és egyétek!" Élő hittel, mert Te 
mondod: „Ez az én testem." Erős remény-
séggel örök életem felől, mert megígérted: 
„Aki e kenyérből eszik, örökké él." Buzgó 
szeretettel, mert kivánod, mondván: „Add 
nekem. Fiam, szivedet !a 

Áldozni megyek, mert akarod és tet-
szik neked, hogy ezt a Te csodáid, végva-
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csorád és kínszenvedésed emlékezetére csele-
kedjem ; ha pedig nem cselekszem, megfenyít 
tesz, hogy nem lesz élet énbennem. 

Áldozni megyek, hogy e nagy szent-
séggel az én Istenemét dicsőítsem, Boldog-
ságos Szűzanyámot és a mai napnak szent-
jeit megörvendeztessem, a megholt híveket 
pedig segítsem. -

Áldozni megyek, hogy a szedet és 
egyesülés ezen szentsége által Jézusommal 
egyesülvén, érdemeiben részesüljek, lelkem-
ben megtisztuljak, a keresztek és kísértések 
közt megerősödjem és bűneim büntetésétől 
megszabaduljak. 

Ha pedig most véletlenül halálom kö-
vetkezne be, akkor magamhoz veszem útra-
valóul Krisztus szent testét és kívánom, 
hogy ez legyen utolsó eledelem, Jézus neve 
végső szavam, Krisztus szeretete végső le-
helletem, halálom — az Isten szent akara-
tához forrón ragaszkodva — végső gyönyö-
rűségem. Amen. 
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Ima a szent áldozás utáq. 

Üdvözlégy Jézusom, lelkem királya és 
legkedvesebb vendége. Hálát adok neked, 
mindenható Úristen, hogy engem, méltatlan 
bűnöst, szent Fiadnak drága szent testével 
és vérével táplálni méltóztattál. 

Kérlek, mennyei Atyám, ne legyen e 
szent áldozás Ítéletemre és kárhozatomra, 
hanem lelkem erősítésére és bűneim bocsá-
natáéi. Legyen az hitem fegyvere és a ben-
nem felébredt szent érzelmek paizsa. Add, 
hogy kiűzze belőlem a bűnöket, elnyomja a 
rossz hajlamokat és nevelje az erényeket. Le-
gyen az rendetlen vágyaim zabolázója, go-
nosz indulataim fékezője, hozzád való, ra-
gaszkodásom ápolója és erősítő útieledel ha-
lálom óráján. 

Kegyes /Ylegváltóm! Te ma eledelül 
adtad magadat. Én viszont neked ajánlom 
testemet, lelkemet, mindenemet. Oh szentelj 
meg, táplálj, erősíts engem. Zárj szívedbe. 
Kérlek lelkem egész hevével„öntsd szívembe 
a hit, remény és szeretet legélénkebb érzel-
meit. Kelts bennem őszinte bánatot bűneim 
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fölött és erősíts, hogy magamat megjavítani 
törekedjem. 

Oltalmazz üdvöm ellenségeinek incsel-
kedései ellen és add, hogy egyedül szerete-
tedben és szent szolgálatodban töltvén nap-
jaimat, méltó lehessek egykor felvétetni azon 
vendégségbe, hol Te az Atyával és a szent-
lélekkel együtt a választottak tökéletes gyö-
nyörűsége, örökké tartó öröme és végnélküli 
boldogsága vagy. Amen. 

Fohászok a szent áldozás után. 

Krisztus lelke, szentelj meg engem. 
Krisztus teste, üdvözíts engem. 
Krisztus vére, mámoríts el engem. 
Krisztus oldalából folyó víz, moss meg 

[engem. 
Krisztus szenvedése erősíts, meg engem. 
Oh áldott Jézus, hallgass meg engem. 
A Te sebeidbe rejts el engem. 
És ne engedj elszakadni Tőled. 
A gonosz ellenségtől védelmezz engem. 
Halálom óráján hívj magadhoz engem. 
Hogy szenteiddel együtt áldjalak mind-

[örökkön örökké. Amen. 



95 

Búcsuima, 
melyet a szentáldozás után a feszület előtt kell 

elvégezni. 
Oh jóságos és 

édes Jézusom, szined 
előtt térdeimre boru-
lok és lelkem egész 
hevével kérlek és kö-
nyörgök, hogy szí-
vembe a hitnek, re-
ménynek és szeretet-
nek élő érzelmeit, bű-
neim fölött igaz bá-
natot s azok megjob-
bítására erős akaratot 
önteni méltóztassál: 
amikor lelkem nagy 
áhítatával és fájdal-
mával a te öt szent 

sebedet szemlélem, elmémben megfontolom, 
szem előtt tartván azt, amit már Dávid 
próféta adott ajkaidra magadról, óh áldott 
Jézus: Átlyuggatták kezeimet és lábaimat: 
s megszámlálták minden csontomat. 

(Teljes  búcsú, mely a szenvedő  lelkekre 
is alkalmazható. Föltételek:  gyónás (elég  a 
heti gyónás is), áldozás és  5 Miatyánk,  Üdvöz-
légy  és  1 Hiszekegy  elmondása a Szentatya 
szándékára.  IX  Pius pápa 1858.) 
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VI. Imák a Boldogságos Szűz 

Máriához. 

1. A szent rózsafüzér mondásának 
módja. 

Először elvégezzük a közgyónást: Gyó-
nom a mindenható Atyának . . . azután: Nyisd 
meg, Uram, szájam Jézus és Szűz Mária di-
csőítésére. Amen. Erre következik a Hiszek-
egy, Dicsőség az Atyának és egy Miatyánk. 

1. Az örvendetes rózsafűzérnél x 

Az első Üdvözletbe Jézus szó után: „ki 
hitünket növelje.a 

A második Üdvözletbe: „ki reményünket 
erősítse" 

A harmadik Üdvözletbe: „ki szeretetünket 
tökéletesítse" 

Miatyánk. Dicsőség az Atyának . . . 
Az első tizedbe „Jézus" szó után: „kit 

szüzén  méhedbe  fogadtál,u 

A tized után: Tízezerszer dicsérjenek, 
dicsőítsenek és áldjanak Téged, legszentebb 
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Szűz Anya, Mária! minden szent angyalok 
és arkangyalok, kikkel reméljük, hogy Téged 
valaha látni és tisztelni fogunk az egekben 
Dicsőség. Miatyánk. Dicsőség. 

A második tizedben: „hit Erzsébethez 
menvén,  méhedben  hordoztála. 

A tized után: Huszezerszer dicsérjenek, 
dicsőítsenek és áldjanak, Téged, legszentebb 
Szűz Anya, Mária! minden szent pátriárkák 
és próféták, kikkel reméljük, hogy Téged va-
laha látni és tisztelni fogunk az egekben. 
Dicsőség. Miatyánk. Dicsőség. 

A harmadik tizedben: „kit szüzén  a világ-
ra szültél 

A tized után: Harmincezerszer dicsérje-
nek, dicsőítsenek és áldjanak Téged, legszen-
tebb Szűz Anya, Mária! minden szent apos-
tolok és evangélisták, kikkel reméljük, hogy 
Téged valaha látni és tisztelni fogunk az 
egekben. Dicsőség. Miatyánk. Dicsőség. 

A negyedik tizedben : „kit a templomban 
bemutattál^ 

A tized után: Negyvenezerszer dicsér-
jenek, dicsőítsenek és áldjanak Téged, leg-
szentebb Szűz Anya, Mária! minden szent 

4 
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vértanuk és hitvallók, kikkel reméljük, hogy. 
Téged valaha látni és tisztelni fogunk az 
egekben. Dicsőség. Miatyánk. Dicsőség. 

Az ötödik tizedben: „kit a templomban 
megtaláltál". 

A tized után: ötvenezerszer dicsérjenek, 
dicsőítsenek és áldjanak Téged, legszentebb 
Szűz Anya, Mária! minden szent szüzek és 
özvegyek, kikkel reméljük, hogy Téged vala-
ha látni és tisztelni fogunk az egekben. Di-
csőség. Miatyánk. Dicsőség. 

A hatodik tizedben minden két-két Gd-
vözlégy-be az előbbi titkokat kell beszőni sor-
jában : „Kit  szűzen  méhedbe  fogadtár,  nKit 
Erzsébethez  menvén,  méhedben  hordozták, „Kit 
szűzen  e világra szültél",  „Kit  a templomban 
bemutattál",  „Kit  a templomban megtaláltál\ 

A tized után: Százezerszer dicsérjenek, 
dicsőítsenek és áldjanak Téged, legszentebb 
Szűz Anya, Mária! Istennek minden szentei, 
kikkel reméljük, hogy Téged valaha látni és 
tisztelni fogunk az egekben. Dicsőség. Mi-
atyánk. Dicsőség. 
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2. A fájdalmas rózsafűzérnél: 
Az első Odvözlégy-ben, Jézus szó után: 

„ki értelmünket  felvilágosítsa". 
A második Üdvözlégy-ben: „ki akaratun-

kat tökéletesítse". 
A harmadik Üdvözlégy-ben: „ki emléke-

zetünket erősítseu. 
Miatyánk. Dicsőség. 
Az első tizedben: „ki érettünk  vérrel  ve-

rítékezett". 
A tized után: Tízezerszer dicsérjenek 

stb. miként az örvendetes olvasónál. Dicső-
ség. Miatyánk. Dicsőség. 

A második tizedben: „kit érettünk  meg-
ostoroztaka. 

A tized után: Huszezerszer dicsérjenek 
stb. mint az örvendetes olvasónál. Dicsőség. 
Miatyánk. Dicsőség. 

A harmadik tizedben : „kit érettünk  tövis-
sel megkoronáztaka. 

A tized után: Harmincezerszer dicsérje-
nek, stb. mint az örvendetes olvasónál. Di-
csőség. Miatyánk. Dicsőség. 

A negyedik tizedben: „ki érettünk  a ke-
resztet  hordozta\ 

4* 
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A tized után: Negyvenezerszer dicsér-
jenek, stb. mint az örvendetes olvasónál. Di-
csőség. Miatyánk. Dicsőség. 

Az ötödik tizedben: „kit érettünk  fölfe-
szítettek\ 

A tized után: ötvenezerszer dicsérje-
nek . . . mint az örvendetes olvasónál. Dicső-
ség. Miatyánk. Dicsőség. 

A hatodik tizedben minden két-két Üdvöz-
légy-be az előbbi titkokat szőjük be sorjában . 
„ki érettünk  vérrel  veritékezett",  „kit érettünk 
megostoroztak*,  „kit érettünk  tövissel megko-
ronáztak"  y „ki érettünk  a keresztet  hordoztaa, 
„kit érettünk  fölfeszitetteka. 

A tized után: Százezerszer dicsérjenek... 
mint az örvendetes olvasónál. Dicsőség. Mi-
atyánk. Dicsőség. 

3* A dicsőséges rózsafűzérnél: 

Az első Üdvözlégy-ben: „ki gondolatain-
kat rendezzea. 

A második Üdvözlégy-ben: „kiszavainkat 
vezéreljea. 

A harmadik. Üdvözlégy-ben : „kiesek ! 
deteinket kormányozzaa. Miatyánk. Dicső 
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Az első tizedben: „ki halottaiból föltá-

madott". 
A tized után : Tízezerszer dicsérjenek... 

mint az örvendetes olvasónál. Dicsőség. Mi-
atyánk. Dicsőség. 

A második tizedben: nki mennyekbe föl-
ment\ 

A tized után: Huszezerszer dicsérjenek... 
mint az örvendetes olvasónál. Dicsőség. Mi-
atyánk. Dicsőség. 

A harmadik tizedben: „ki nekünk a Szent-
lelket elküldöttek 

A tized után: Harmincezerszer dicsérje-
nek . . . mint az örvendetes olvasónál. Dicső-
ség. Miatyánk. Dicsőség. 

A negyedik tizedben: „ki Téged  mennyekbe 
fölvetta. 

A tized után: Negyvenezerszer dicsérje-
nek . . . mint az örvendetes olvasónal. Dicső-
ség. Miatyánk. Dicsőség. 

Az ötödik tizedben: „ki Téged  mennyekben 
megkoronázotta. 

A tized után: ötvenezerszer dicsérje-
nek . . . mint az örvendetes olvasónál. Dicső-
ség. Miatyánk. Dicsőség. 
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A hatodik tizedben minden két-két Üd-

vözlégy-be az előbbi titkokat szőjük sorjában : 
„ki halottaiból föltámadotta,  „ki mennyekbe 
fölment\  „ki nekünk a Szentlelket elküldötte\ 
„ki Téged  mennyekbe fölvetta,  „ki Téged 
mennyekben megkoronázott 

A tized után: Százezerszer dicsérjenek.. • 
mint az örvendetes olvasónál. Dicsőség. Mi-
atyánk. Dicsőség. 

2. Befejező felajánlás. 
Irgalmasságnak Anyja, boldogságos Szűz 

Mária! fogadd tőlünk e szent rózsafűzért, 
melyet mi a teljes Szentháromságnak, az öszr 
szes mennyei karoknak, de kiváltképen a Te 
tiszteletedre most elmondottunk; mutasd be 
a Te szent Fiadnak, Krisztus Jézusnak a 
keresztény katholikus anyaszentegyháznak 
boldog gyarapodásáért, az egész keresztény 
ségért, az eretnekségek és tévelygések kiirtá-
sáért, édes népünk jólétéért, élőkért, hol-
takért, egészségesekért, betegekért, foglyok-
ért és megkeseredettekért, minden velünk 
jóttevőért, mi magunkért, bűnös szolgáid 
és szolgálóidért. Esedezzél, kérünk, érettünk, 
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szentséges Szűz Anya, Mária! szent Fiad, 
Krisztus Jézus előtt, hogy mindnyájan ez 
élet után Veled a mennyei boldogságban a 
választottakkal együtt vég nélkül örvendez-
hessünk. Amen. 

Oh Boldogságos Szűz Mária, ki oly sze-
rencsés voltál, hogy Isten-embert szültél e 
világra, légy szószólónk szent Fiadnál. Ese-
dezzél értünk, hogy a bűnbe ne essünk, segíts 
minden szükségünkben, vezérelj az örök di-
csőségbe. Oh szeretettel teljes Anya, oltal-
madba ajánljuk magunkat, vezérelj minden 
dolgunkban, könyörögj érettünk szent Fiadnál, 
hogyb őséges malasztjával az alázatosságban, 
Istena karata teljesítésében Téged kövessünk. 
Oh irgalmasságnak Anyja, tekints reánk ke-
gyesen amaz órában, melyben e világból kiköl-
tözünk, mutasd meg Jézust, méhed szent 
gyümölcsét. Oh irgalmas, oh kegyes, oh édes 
Szűz Mária. Amen. 

Istennek áldott Szűz  Anyja, Máriai  Szi-
vemnek hathatós szeretetével borulok térde-
imre; forró szeretettel tisztellek Tégedet, 
Istennek áldott Anyja, Szűz Mária! Könyö-
rülj szegény bűnös lelkemen és vezérelj a 
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szent rózsafűzérrel az örök mennyországba. 
Istennek áldott Szűz Anyja, Mária! hallgasd 
meg kérésemet s az én kiáltásom jusson 
elődbe. Istennek áldott Szűz Anyja, Mária! 
kérlek, áld meg az én mindennapi munkámat, 
Istennek áldott Szűz Anyja, Máriai kérlek, 
őrizzed egészségemet és segíts meg, hogy a 
szent rózsafűzérrel anyai szeretetedben meg-
maradhassák mindörökké. Amen. 

3. Más ima a rózsafüzér után. 
Üdvözlégy Mária! az imádandó Szent* 

háromság legalázatosabb szolgálója. üdvöz-
légy Mária! az Atya Isten által mindenek 
közül kiválasztott szent Szűz. Üdvözlégy Má-
ria! a mi Urunk Jézus Krisztusnak legmél-
tóságosabb Anyja. Üdvözlégy Mária! a Szent-
lélek legtisztább mátkája. Üdvözlégy Mária! 
az angyaloknak legszebb ékessége. Üdvözlégy 
Mária! a próféták kívánatos ígérete. Üdvöz-
légy Mária! a pátriárkák dicső királynéja. 
Üdvözlégy Mária! az evangélisták igaz mes-
tere. Üdvözlégy Mária! az apostoloknak gon-
dos tanítója. Üdvözlégy Mária! a vértanuk 
szilárd erőssége. Üdvözlégy Mária! a hitval-
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lóknak kútfeje és tökéletessége. Üdvözlégy 
Mária! a szüzeknek kedves dísze és koronája. 
Üdvözlégy Mária! az élőknek és holtaknak 
vigasza és üdvössége. Légy velem minden 
kísértésben és keserűségben, szükségben és 
aggodalomban. Nyerd meg nekem halálom 
óráján minden bűnöm bocsánatát és a meny-
nyei paradicsomnak, az örök hazának dicső-
ségét. Amen. 

V. Uram, hallgasd meg könyörgésünket. 
R. És a mi kiáltásunk jusson elődbe. 
Minden meghalt hívek lelkei Isten 

irgalmasságából békében nyugodjanak. 
Az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek 

nevében. Amen. 

Ima a templomban a Boldogságos Szűz szobra 
előtt. 

(Sz. Bernárd imája.) 

Emlékezzél meg, óh legkegyelmesebb 
Szűz Anya, Mária! miszerint még sohasem 
lehetett hallani, hogy valaki Tőled gyámo-
lítatlanul magára hagyatott volna, ki a Te ol-
talmadat kérte s pártfogásért hozzád folya-
modott ! Én is hasonló bizalomtól lelkesülve, 
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hozzád sóhajtok, óh szüzek Szüze, angyalok 
Királynéja, a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
szent Anyja; hozzád tekintek fel, óh tenger-
csillaga e zajos élettengernek, én nyomorult 
bűnös sirva és zokogva lábaidhoz borulok. 
Ne vesd meg könyörgésemet, óh hatalmas 
Asszonya a világnak és Anyja az örök Igé-
nek, hanem fordítsd reám figyelmedet és 
hallgasd meg kérésemet e siralom völgyében, 
most és főkép halálom óráján. Óh irgalmas, 
óh kegyes! óh édes Szűz Mária! 

Nyerd meg az igaz töredelem és jobbu-
lás kegyelmét nekem s mindazoknak, akikért 
imádságomat felajánlottam. 

Óh Mária, bűnösök menedéke, könyörögj 
érettünk. Üdvözlégy. 

Oltalmad alá futunk, Istennek szent 
Anyja! könyörgésünket meg ne vesd szük-
ségünk idején, hanem oltalmazz meg minket 
minden veszedelemtől, mindenkoron dicső-
séges és áldott Szűz, mi Asszonyunk, mi 
közbenjárónk, mi szószólónk! Engeszteld meg 
nekünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak, mutass 
be minket Fiadnak! 

Üdvözlégy. 



Most segíts meg Mária! 
Oh irgalmas Szűz Anya. 
Keservét a búnak, bajnak 
Eloszlatni van hatalmad. 
Hol már ember nem segíthet, 
A te erőd nem törik meg. 
Hő imáit gyermekidnek 
Nem! te soha nem veted meg. 
Hol a szükség kínja nagy, 
Mutasd meg, hogy Anya vagy! 
Most segíts meg, Mária, 
Oh irgalmas Szűz Anya. 
Szűz Mária, segíts rajtam, 
Segíts most és halálomban. 
Ne hagyd elveszni bűnös gyermeked, 
Nyerj számomra Jézustól kegyelmet. 

Te a szeretetnek, fájdalomnak és az ir-
galmasságnak Anyja, könyörögj érettünk! 

4. Litánia 
a mindenkor segítő Szűz Máriához. 

(Csak magán használatra.) 

Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, hallgass minket! 
Krisztus, hallgass meg minket! 
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Mennnybeli Atya Isten, irgalmazz nekünk! 
Megváltó Fiú Isten, irgalmazz nekünk! 
Szentlélek Úr Isten, irgalmazz nekünk! 
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk! 
Istennek szent Szülője, könyörögj érettünk! 
Szeplő nélkül fogantatottszent Szűz, könyörögj 

érettünk! 
Rajtunk mindenkor segítő Anyánk, könyörögj 

érettünk! 
Mi bűnösök, hozzád könyörgünk, 
Hogy Istent a legfőbb jóságot, teljes 

szívvel szeressük, 
Hogy isteni Fiadhoz hasonlók lenni 

iparkodjunk, 
Hogy irántad, óh szent Szűz, mindig 

gyengéd és benső áhítattal legyünk, 
Hogy a bűnt mint legnagyobb rosszat 

teljes erővel gyűlöljük, 
Hogy a négy utolsó dologról gyakran 

megemlékezzünk, 
Hogy a szentségekhez gyakran, de mindig 

méltóképen járuljunk, 
Hogy a bűnrevezető alkalmat teljes 

erőnkből kerüljük, 



Hogy a mindennapi imát soha el ne 
hanyagoljuk, 

Hogy különösen a kísértés idején Isten-
hez forduljunk, 

Hogy ellenségeinknek szívből megbo-
csássunk s minden felebarátunknak 
jót kívánjunk, 

Hogy megtérésünket napról napra ne 
halogassuk, 

Hogy rossz szokásainkat kiirtani teljes 
buzgalommal törekedjünk, 

Hogy Isten kegyelmében és szeretetében 
éljünk és haljunk, 

Minden testi és lelki bajunkban, 
Betegségeinkben és fájdalmainkban, 
Szegénységünkben és mindennemű 

szükségünkben, 
Üldöztetésünk és elhagyatottságunk 

idején, 
Mindennemű bánat és szomorúságban, 
Háború, ínség és döghalál idején, 
A gonosz lélek támadásai ellen, 
A megromlott természet bűnös hajlamai 

elleni küzdelmünkben, 



110 
Az ártatlanság angyali erénye elleni 

kísértéskor, 
Minden bűnveszélyben, 

t 
Mikor földi pályánk végéhez érünk, 
Mikor a halálos ágyon ieszünk, 
Mikor a közeli halál gondolata félelem-

mel és remegéssel tölti el szívünket, 
Mikor a halál döntő órájában a gonosz 

lélek minket kétségbe akar ejteni, 
Mikor Isten szolgája bennünket az utolsó 

föloldozásban és áldozásban részesít, 
Mikor rokonaink és barátaink halálos i 

ágyunk körül állva, érettünk zokogva 
imádkozni fognak, 

Mikor szemeink elhomályosodnak és 
szívünk megszűnik dobogni, 

Mikor lelkünk Teremtőnkhöz tér vissza, 
Mikor lelkünk az isteni Biró előtt meg-

jelenik, 
Mikor a rettenetes Ítélet el fog fölöttünk 

hangzani, 
Mikor a tisztítótűz lángjaiban szenvedve 

Isten látása után sóhajtozunk, 
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Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
Kegyelmezz nekünk! 

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

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit* 
Irgalmazz nekünk! 

Üdvözlégy Mária stb... 
V. Szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, 
F. Könyörögj érettünk, kik hozzád me-

nekszünk! 
5. Három könyörgés Szűz Máriához. 

a) 
Oh Anyja az örökös Kegyelemnek, ime 

lábaidnál egy nyomorult bűnös, aki hozzád 
folyamodik és benned bizik. Oh irgalom Anyja, 
könyörülj rajtam; tudom,hogy mindenki Té-
ged a bűnösök menedékének és reménységé-
nek nevez: tehát Te vagy az én menedékem és 
reménységem. Krisztus Jézus szeretetéért se-
gíts rajtam, nyújtsd kezedet egy szegény bű-
nösnek, aki magát neked ajánlja és magát 
örök szolgálatodra szenteli. Áldom az Istent 
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és hálát adok neked, aki irgalmából adta ne-
kem e bizalmat irántad, melyet én úgy tekin-
tek, mint örök üdvöm zálogát. Oh én nyomorult, 
mily sokszor elestem ezelőtt, mert nem 
fordultam hozzád! Tudom, hogy segítségeddel 
győzni fogok; tudom, hogy segíteni fogsz, ha 
magamat neked ajánlom; de félek, hogy a 
kísértés idejérr megfeledkezem Téged segít-
ségül hívni s igy elveszek. E kegyelmet kere-
sem tehát nálad, ezt kérem tőled esedezve, 
amint csak tudom és tehetem: hogy a pokol 
megtámadásai között mindig hozzád folya? 
modjam és mondjam: Mária, örökös Kegye-
lem Anyja, segíts rajtam ne engedd, hogy 
elveszítsem Istenemet. 

b) 
Oh Anyja az örökös Kegyelemnek, engedd, 

hogy mindig segítségül hívhassam hatalmas 
nevedet, mert a Te neved az élők segítsége 
a haldoklók üdvössége. Oh legtisztább Mária, 
legédesebb Mária, tedd hogy a Te neved le-
gyen mától kezdve életem vezére. Asszonyom, 
ne késsél rajtam segíteni, valahányszor hoz-
zád Jolyamodom; mert minden kísértésben, 
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mely engem zaklatni fog, minden szükség-
ben, mely reám zudul, sohasem akarom el-
mulasztani, hogy Téged segítségül hívjalak, 
mindig ismételvén: Mária, Mária. Mily erőt, 
mily édességet, mily bizalmat, mily gyöngéd-
séget érez az én lelkem, hacsak nevedet em-
lítem, hacsak reád gondolok! Hálát adok az 
Úrnak, aki neked az én javamra adta e nevet, 
mely oly édes, oly szeretetreméltó és oly ha-
talmas. De nem elégszem meg, hogy egyedül 
nevedet említsem, hanem szeretetből akarlak 
említeni; akarom, hogy a szeretet mindig 
emlékeztessen, hogy .mindig segítségül hívja-
lak: örökös Kegyelem Anyja. 

c) 
Oh Anyja az örökös Kegyelemnek, Te vagy 

minden kegyelem kiosztója, melyet az Isten 
ad nekünk, és evégre tett Ő Téged oly hatal-
massá, oly gazdaggá, oly kegyelmessé, hogy 
szükségeinkben rajtunk segíts. Te vagy védője 
a legnyomorultabb és legelhagyatottabb bűnö-
söknek, akik hozzád folyamodnak, segíts raj-
tam is, ki magamat neked ajánlom. Reád bízom 
örök üdvömet; neked adom lelkemet. Fogadj 
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engem különösen kiválasztott szolgáid közé, 
helyezz engem pártfogásod alá s ez nekem 
elég; mert ha Te segítségemre jössz, semmitől 
sem félek: nem vétkeimtől, mert Te meg 
fogod nyerni azok bocsánatát; nem az ördö-
göktől, mert Te a pokolnál hatalmasabb vagy; 
nem magától, itélő Birámtól, az Úr Jézustól, 
mert Ő egy kérésedre megengesztelődik. Egye-
dül attól félek, hogy hanyagságom következ-
tében nem ajánlom magamat pártfogásodba 
s így el fogok veszni. Asszonyom, nyerd meg 
számomra bűneim bocsánatát, a szeretetet 
Jézus iránt, a végállhatatosságot, s azon ke-
gyelmet, hogy mindig hozzád folyamodjam, 
örökös kegyelem Anyja. 

(Boldog emlékű IX. Pius pápa 1866. máj. 47-én 
minden hívőnek, ki ezen imát töredelmes szívvel s 
ájtatosan elmondja, napjában egyszer nyerhető száz 
napi búcsút engedélyezett.) 

6. Szűz Anya, Mária segíts! 
Hozzád fordulok, oh szeplőtelenül fo-

gantatott szent Szűz, ki a nagy mindenség 
Asszonya, a teremtés koronája, egek ékes-
sége és a földnek dicsősége vagy. Mily éde-
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sen hangzik nekem a Te neved, mely ha meg-
zendül fülemben, vidámság kel szívemben, 
mert tudom, hogy Anyám vagy, Anyja a ke-
gyelemnek és irgalmasságnak. 

Te a zajos élettengernek fénylő csil-
laga vagy, melynek sugarai csupa kegyelmek, 
melyekben Te, szeplőtelenül fogantatott Szűz, 
Évának bűnben fogant gyermekeit részesí-
ted. Világosíts nekem életem tengerén, 
melyen szél és vihar között az örökkévaló-
ság hazája felé evezek. 

Ha a kísértések viharai ellenem felzú-
dulnak ; ha a szenvedély hullámai feltornyo-
súlnak; ha a lelki veszedelmek különböző 
szirtjeibe ütközöm: világíts, óh vezércsilla-
gom, Szűz Anya, Mária segíts! Ha vétkeim 
isszonyatossága megháborít, ha Isten ítéleté-
től való félelem a kétségbeesés örvényébe 
rohanni hajt; világíts óh üdvösségem csil-
laga, derítsd fel lelkem éjjelét, Szűz Anya, 
Mária segíts! Midőn a testi és lelki vesze-
delemnek árjai fejem felett összecsapnak, 
minden bajban és szükségben légy velem. 
Ne távozzál lelkemtől, hanem végy anyai ol-
talmad szárnyai alá, Szűz Anya, Mária segíts! 
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Ha Te könyörögsz érettem, nem szabad 

kétségbeesnem, ha Te vezetsz, el nem té-
vedhetek, ha Te védelmed alá fogadsz, nincs, 
mitől félnem, ha Te támogatsz, el nem esem; 
ha Te kegyes vagy hozzám, kegyelmet talá-
lok szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál, ki az 
Atyával és Szentlélekkel él és uralkodik mind-
örökkön örökké. Amen. 

7. Ima Isten Anyjához. 

Oh Mária, el ne hagyj! 
Oh segítő Anya, leereszkedő Anya, ol-

talmazó Anya, irgalmas Anya, szomorúak 
vigasztalója, el ne hagyj életünkben, el ne 
hagyj halálunkban. 

Hogy az Istent, ki Téged számunkra te-
remtett, egész szivünkből szeressük, és szent 
Fiadat, ki Téged nekünk adott, hűen köves-
sük : Mária segíts 1 

Hogy holtunkig állandó tisztelőid ma-
radjunk : Mária segíts! 

Hogy legdrágább kincsünket, hitünket 
hűen megőrizzük s érte mindent, még vérün-
ket is áldozni készek legyünk: Mária segíts! 
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Hogy Istennek éljünk e földön és a vi-

lág hiúságait utálva kerüljük: Mária segíts! 
Hogy a bűnt és a bűnre szolgáló alkal-

mat kerüljük és fájdalmaidat soha többé 
föl ne újítsuk: Mária segíts! 

Hogy gyakran és méltóan járuljunk a 
szentségekhez és általuk Isten kegyelmét tö-
rekedjünk visszaszerezni és magunkban nö-
velni : Mária segíts! 

Hogy Isten igéjét örömmel hallgassuk, 
a szent misét nagyra becsüljük; irgalmasak 
legyünk mindenki iránt és az időt, melyet 
Isten adott a mennyország megszerzésére, 
mindig jól használjuk: Mária segíts! 

Hogy mindennapi keresztünket türelme-
sen viseljük és mint jó gyermekek megnyu-
godjunk az isteni gondviselés rendeléseiben : 
Mária segíts! 

Lelki, testi bajainkban, betegségben és 
szenvedésben, szegénységben és ínségben, 
üldözésben és elhagyatottságban, gondban 
és szomorúságban : Mária segíts! 

És ha majdan beáll életünk vége; ha 
kínok közt fekszünk betegágyunkon: ha a 
halál félelme és rettegés fogja el szivünket 
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és a gonosz lélek kétségbe törekszik ejteni: 
oh Mária, el ne hagyj! 

Ha az. Úr papja utoljára adja a felol-
dozást és szent áldását, ha szeműnk meg-
szűnik látni és szivünk dobogni; ha sze-
gény lelkünket a Teremtőnk kezébe ajánljuk, 
ha az örök Bíró itélő széke elé kerülünk, 
és kimondja felettünk az ítélet: Oh Mária, 
el ne hagyj I 

Azért szószólónk szemedet 
Fordítsd hozzánk s figyelmedet 
És a te bűnös népedet, 
Oltalmazzad híveidet. 

Oh édes Szűz irgalmadat, 
Éreztesd kegyes voltodat, 
S holtunk után szent Fiadat, 
Mutasd meg boldogságodat! 
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8. Imádság 
a kegyelmekkel tündöklő szeplőtelen 

Szűz Anyához. 

Üdvözlégy Mária! Mennybeli Atyának 
Leánya, az Isten Fiának Szűz Anyja, a Szent-
lélek jegyese. Szentháromságnak tisztaságos 
temploma! Én, gyarló bűnös, előtted leborul-
ván, szivemből bánom vétkeimet és ajánlom 
magamat anyai érzelmeidbe, nyerj nekem a 
mindenható Istentől bocsánatot, életemben 
jobbulást, az istenes erkölcsökben öregbedést 
és teljes állandóságot a jóban. Óh, nagy ol-
talma az embereknek, Isten után beléd he-
lyezem minden, reménységemet. Fohászkodá-
sok között panaszkodom neked testem és lel-
kem romlottságáról s kérlek Téged, irgalmas-
ságnak Anyja! azon kegyelmeknek bősége 
által, melyekkel a Te isteni Fiad megáldott és 
eddig annyi sok beteg, nyomorék, ügyefo-
gyott szomorúakat anyai módon meghallgat-
tál, megsegítettél, tekintsd meg az én sirán-
kozó könyörgésemet is, melyet gyermeki 
bizalommal hozzád intézek. — Óh Te, isteni 
ajándékokkal bővelkedő szeplőtelen Szent 
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Szűz, engedd, hogy a Te Anyaságodnak jó-
voltát érezhessem, kiváltképen akkor, mikor 
halálos ágyamban az utolsó szorongatások 
gyötrelmeiben a Te szószólásodra szorulok. 
Mikor a halálnak hideg verejtékei halvány 
ábrázatomon lefolynak, mikor az incselkedő 
gonosz szellemek leselkednek körülöttem, hogy 
lelkemet a kárhozatra vezessék. Akkor kivált 
el ne hagyj, mikor megmerevedett nyelvem 
a Te szent Nevedet, az én lelkemnek erős-
ségét, többé ki nem mondhatja, mikor beesett 
homályos szemeim a Te szent Képedet többé 
nem láthatják, sem erőtlen karjaimat a Te 
segítségül hivásodra többé föl nem emelhe-
tem, mikor az én szegény lelkem testemtől 
elválik és félelemmel teljes reszketéssel a Te 
édes Fiadnak ítéletére megjelenik, akkor mu-
tasd, hogy Anyám vagy nekem, gyarló gyer-
mekednek. Szentséges szeplőtelen Szűz Mária! 
haldoklóknak egyetlen egy vigasztalása! segítsd 
az én kimúló lelkemet e világi nyomorúságból 
az örökkévaló boldogságba, hogy ottan a Te 
tisztelőiddel vigadhasson. Amen. 
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Oh szentséges Szűz Mária! 
Bűnösöknek pártfogója! 
Most is viselj gondot reám — 
És majd ha üt végső órám, 
Mutasd Anyámnak magadat 
S kérd érettem szent Fiadat! 

9. Ima Segítő Szűz Máriához. 

Szűz Szülője Istennek 1 engedd, hogy tied 
legyek! 

Tied élet- s halálban; tied jó és balsorsban. 
Tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. 
Szűz Szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. 
Anyám! — benned bízom s reménylekl 
Anyám! — Te utánad epedek! 
Anyám! — Te jóságos, kegyelmezz! 
Anyám! — Te hatalmas, védelmezz! 
Anyám! — jöjj, segíts imádkozni! 
Anyám! — óh jöjj, segíts küzdeni! 
Anyám! — óh jöjj, segíts szenvedni! 
Anyám! — óh jöjj, ne hagyj elveszni! 
Hiszen tudsz segíteni — óh hatalmas! 
Akarsz is segíteni — óh irgalmas! 
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Kell is segítened — óh hűséges! 
Fogsz is segíteni — óh kegyelmes! 
Anyám! Te vagy a kegyelmek Anyja! 
Szomorúaknak vigasztalója! 
Bűnösök oltalma és menedéke! 
Föld reménye s mennynek ékessége! 
Ki kérte még segélyedet hasztalanul? 
Ki távozott tőled meghallgattatlanul ? 
Azért bizton mondom minden szenvedésben: 
„Mária mindig segít minden időben." 
Biztosan állítom élet- s halálban: 
„Mária mindig segít minden balsorsban/ 
Azért hiszem s meghalok ezen hitemben, 
Hogy veled leszek, óh Anyám, fenn az égben. 
Szűz Szülője Istennek! Engedd, hogy tied 

legyek! 
Tied élet- s halálban! — tied jó és balsorsban. 
Tied küzdve, szenvedve; tied most és örökre. 
Szűz Szülője Istennek ! Engedd, hogy tied 
legyek. Amen. 

10. Ima a székely népért. 
Óh csodatevő szent Szűz, Isten Anyja 

Mária! kinek e csodálatos szobra előtt oly 
sokan nyerték vissza testi egészségüket, lel-
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ki életüket kihez oly bizalommal sereglett 
e székely nép a csapások sujtása alatt úgy, 
mint a béke és jólét napjaiban, kinek párt-
fogása alatt győzött a népirtó pogánysággal 
szemben ; diadalmasan küzdött katholikus val-
lásáért az eretnekség ellen örömmel siettem e 
búcsújáró helyre, hogy gyermeki tisztelete-
met bemútassam, szivemet előtted kitárjam. 

Óh kegyelemnek Anyja, népem Nagyasz-
szonya! tekints kegyesen e sok szenvedésnek 
és szükségnek kitett hü gyermekeidre, adj 
e székely föld határaira áldást, gyermekeibe 
józanságot, törvénytiszteletet, munkásságot, 
erényes és istenes életet. 

Anyailag gondozd a védő szárnyaid alatt 
nevelt tanuló ifjúságot, mely már zsenge 
korában a Te tiszteletedre felavattatik, hogy 
az üdvös oktatásokban részesülve az Egy-
háznak s szülőföldjének odaadó, erényes 
fiává növekedjék. 

Tartsd meg a szülőföldhöz és annak val-
lásához való ragaszkodást azon testvéreink-
ben is, kik a nehéz megélhetéssel küzdve, 
idegenbe vándoroltak; vezéreld őket vissza 
az édes szülőföld kebelébe. 
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Óh szentséges Nagyasszonyunk! tartsd 

meg e székely népben az ősi tiszta erköl-
csöket és a valláshoz való tántoríthatatlan 
ragaszkodást, hogy méltó fiai legyünk a Te 
szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztus-
nak. Amen. 



VII. Mikor haza indulunk. 

1. Búcsúzó ima. 
(A kegyhelyről távozás idején) 

Mindenható kegyes Isten, Te tudod, mily 
boldognak érzem magamat e szent helyen, 
hol szivem a buzgó ájtatosság szárnyain 
hozzád emelkedik; de mivel itt nincs mara-
dandó helyem és hazatérésre int az idő, 
azért szent oltárod előtt leborúlva, teljes 
szívemből hálát adok isteni szent Felséged-
nek mindazon kegyelmekért, melyekben itt 
részesültem. Hála legyen irgalmadnak, hogy 
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bűneimtől megtisztulhattam, a legméltóságo-
sabb Oltáriszentségben részesülhettem és a 
búcsúk kegyelmeit megnyerhettem. Engedd, óh 
mennyei Atyám, hogy e szent helyen tett foga-
dásaimat hiven megtartva, életemet megjobbít-
hassam és igy áldásaidra érdemes legyek. 
Egyszersmind add visszatérő útamban segít-
ségedet, hogy szent angyalaid vezérlete alatt 
lakóhelyemre szerencsésen visszajuthassak és 
földi vándorlásom után mennyei hazámban 
is egykor megnyughassam. Felajánlom neked, 
óh felséges Úristen és neked, óh boldogsá-
gos Szűz Anya, csiksomlyói dicső Szűz Mária, 
felajánlom még egyszer minden fáradságo-
mat, útazásomat, bőjtölésemet és éneklése-
met, imádságomat, alamizsna adásimat, az 
útnak minden kellemetlenségét és testem 
minden szenvedését, és részeltetni kívá-
nom e szent búcsújárás érdemeiben otthon-
maradt családom tagjait, minden vérség sze-
rinti rokonomat, élő és megholt kedves 
atyámfiait. Fogadj szent Szívedbe mindnyá-
junkat Jézus és Mária. 

És most, ó csiksomlyói dicső Szűz Mária, 
köszönöm hozzám mutatott szeretetedet, hogy 
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meglátogathattam csodákkal tündöklő szent 
szobrodat és itt anyai pártfogásod mellett 
Istenhez folyamodhattam. Ó áldott szent Szűz, 
legyen kedves előtted ez ájtatosságom; a te 
érdemeiddel egyesítve mutasd be szent Fiad-
nak, tedd előtte kedvessé és foganatossá. 
Szentséges Anyám, még egyszer reménytelve 
tekintek szent szobrodra, nézz reám ezután 
is irgalmas szemeiddel mennyekből, fogadj 
oltalmad alá, én örök szolgálatodra kötele-
zem magamat. Vigyázz reám, édes Anyám 
most és halálom óráján. Amen. 

V. induljunk hát békességben, 
F. Jézus, Mária szent nevében. Amen. 

2 A hazatért búcsúsok megáldása. 
(A plébánia templomban.) 

Pap. A mi segedelmünk az (Jr nevében. 
Nép.  Ki az eget és a földet alkotta. 
Karvers.  íme igy áldatik meg az ember, 

ki az Urat féli. (127. zsoltár.) 
121. zsoltár. 
Boldogok mindnyájan, kik az Urat félik: 

kik az ő útain járnak. 
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Mivel kezeid munkáját eszed: boldog 
vagy és jól lesz dolgod. 

Felesége mint a termékeny szőlőtő: 
házaid falai között 

Fiaid, mint az olajfa sarjadékai: aszta-
lod körül. 

íme így áldatik meg az ember: ki az 
Urat féli. 

Áldjon meg téged az Úr Sionból: és 
lássad Jeruzsálem javait életed minden nap-
jaiban. 

És lássad fiadnak fiait: s a békességet 
Izraelen. 

Karvers  ismétlése.  íme így áldatik meg 
az ember, ki az Urat féli. 

Uram, irgalmazz nekünk. Krisztus, ke-
gyelmezz nekünk. Uram, irgalmazz nekünk. 
Miatyánk. 

Pap. És ne vigy minket a kísértésbe. 
Nép.  De szabadíts meg a gonosztól. 
P. Áldottak, kik az Úr nevében jönnek. 
N.  Áldottak ti az Úrtól, ki az eget és a 

földet alkotta. 
P. Tekints, Uram! a te szolgáidra, a te 

műveidre. 
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N.  És igazgasd őket parancsaid útjára. 
P. Uram, hallgasd meg könyörgésemet. 
N.  És az én kiáltásom jusson elődbe. 
P. Az Úr legyen veletek. 
N.  És a te lelkeddel. 

Könyörögjünk. 
Kérünk, Uram! adj szolgáidnak megen-

gesztelődve bocsánatot és békességet; hogy 
minden vétköktől megtisztulván, biztos lélek-
kel neked szolgáljanak. 

örök, mindenható Űr Isten, időnknek s 
életünknek rendezője, juttasd szolgáidnak a 
szakadatlan csendesség oltalmát; és akiket 
foglalkozásuk folytatására sértetlenül vissza-
hoztál, a te folytonos védelmeddel biztosítsd. 

Úr Isten, az alázatosak látogatója! ki 
szeretettel vigasztalsz minket: add nekünk 
szent kegyelmedet, hogy törvényeid útján 
járva ez életben, holtunk után az örök ha-
zába érkezzünk. A mi Urunk Jézus Krisztus 
által. Amen. 

Itt  a pap szentelt vízzel  meghinti  a bú-
csujárókat,  mondván: 

Béke és a Mindenható Atya + Fiú f és 
5 
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Szentlélek Isten f áldása szálljon reátok és 
maradjon rajtatok mindig. N.  Amen. 

„Te Deum." 

Téged Isten dicsérünk * Téged Urunknak 
vallunk. 

Téged örök Atya Isten * minden földi állat 
tisztel. 

Neked mindnyájan az angyalok # neked az 
egek és minden hatalmasságok. 

Neked a Kerubim és Szerafim angyalok * 
szüntelen szóval énekelnek. 

Szent, szent, * szent a seregeknek Ura, Istene. 
Teljes az ég és a föld # Fölségednek dicső-

ségével. 
Téged az apostoloknak * dicsőséges kara, 
Téged a prófétáknak * dicséretes száma, 
Téged a vértanuknak * fényes seregi di-

csérnek. 
Téged széles e világon * vall és dicsér az' 

Anyaszentegyház. 
Véghetetlen * felségü Atya Istent. 
A Te tiszteletreméltó, igaz * és egyetlenegy 

Fiadat. 
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A vigasztaló * Szentlélek Úristent. 
Te dicsőség Királya, Krisztus * Te az Atya 

Istennek örökkévaló Fia vagy. 
Te a megszabadításért felvevén az emberi 

természetet * nem iszonyodtál a Szűznek 
méhétől. 

Te meggyőzvén a halál fullánkját * meg-
nyitád híveidnek a mennyországot. 

Te az Istennek jobbján ülsz * Atyádnak 
dicsőségében. 

E világra jövendő bírónak * hiszünk Téged 
lenni. 

Itt  letérdelnek. 

Téged azért kérünk, légy segítséggel a Te 
szolgáidnak, * kiket drága szent véreddel 
megváltottál. 

Adjad, hogy az örök boldogságban a Te 
szenteid közé számláltassunk. 

Üdvözítsed, Uram, a Te népedet * és áldd 
meg a Te örökségedet. 

És igazgasd őket és felmagasztald most 
és mindörökké. 

5* 
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Itt  felállnak. 

Minden napon * áldunk Tégedet. 
És dicsérjük a Te nevedet örökké * és mind-

örökkön örökké. 
Méltóztassál, Uram, e mai napon * minket 

minden bűntől megőrizni. 
Könyörülj rajtunk, Úristen * könyörülj mi-

rajtunk. 
Legyen a Te irgalmasságod, Uram, mirajtunk * 

amint Tebenned bíztunk. 
Tebenned bíztam Uram * soha meg nem 

szégyenülök. 
V. Áldjuk az Atyát s a Fiút és a Szent-

lelket! 
F. Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké! 
V. Uram, hallgasd meg könyörgésemet. 
F. És az én kiáltásom jusson elédbe. 
V. Az Úr veletek. 
F. És a te lelkeddel. 

Könyörögjünk.  Isten, kinek irgalmassága 
határt nem ismer s kinek jósága kincsei 
végtelenek, hálát adunk kegyes Fölségednek 
a vett jótéteményekért s mindenkor kérjük 
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kegyességedet, hogy Te, aki a kérőknek meg-
adod a kívánt jókat, ne hagyd el őket, ha-
nem vezesd az örök jutalom felé, Krisztus 
Urunk által. Amen. 



MÁSODIK RÉSZ. 

Énekek. 

I. Útközben. 
1. Mária serkentett arra. 

1. Mária serkentett arra, 
Hogy menjünk el Csiksomlyóra, 
Képe látogatására, 
Lelkünk vigasztalására. 
Mert látta szükségünk, 
Szörnyű nagy Ínségünk, 
Testi-lelki betegségünk, 
Számtalan sok ellenségünk. 
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2. El is jött már a buzgó nép, 

Kit vonzott e drága szent kép, 
Melynek tekintete is szép; 
Sok jelekkel fénylő és ép; 
Azért térden állva, 
Föl.dig leborulva, 
Teljes szívből buzgólkodva, 
Énekeljünk vigadozva. 

3. Atya Istennek leánya, 
Fiú Istennek szúz Anyja, 
És Szentléleknek mátkája, 
Székelyeknek nagy Asszonya, 
Egek királynéja, 
Világ pártfogója, 
Bűnösök oltalmazója, 
Betegek vigasztalója. 

4. Ezen képed drága volta 
Szent Fiadat arra bírta, 
Kegyelmekkel megáldotta, 
S világ eleibe adta. 
Tiszteljük hát méltán, 
Neki hálát adván, 
Ez ajándékáért áldván 
őtet, s örökké imádván. 
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2. Angyaloknak királynéja. 
Angyaloknak királynéja! tiszta Szűz, 
Kérjed a Te szent Fiadat érettünk! 
Ekes virágszál, kit szent Anna szült, 
Szép Szűz Mária, könyörögj érettünk! 

Pátriárkák királynéja! tiszta Szűz! stb. 
Prófétáknak királynéja! tiszta Szűz stb. 
Apostolok királynéját tiszta Szűz stb. 
Vértanuknak királynéja! tiszta Szűz stb. 
Hitvallóknak királynéja! tiszta Szűz stb. 
A szüzeknek királynéja! tiszta Szűz stb. 
Minden szentek királynéja! tiszta Szűz stb. 
Rózsafüzér királynéja! tiszta Szűz stb. 
Békességnek királynéja! tiszta Szűz stb. 

3. Egek királynéja. 

Egek királynéja, Mária segíts, 
Jézusnak szent Anyja, Mária segíts. 

*Óh segíts mi rajtunk, 
Kik hozzád sóhajtunk, Mária segits! 

Szent Fiadra kérünk, Mária segíts, 
Mert Te vagy reményünk, Mária segíts.* 
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Hitünk védelmében, Mária segíts, 
Üdvünk szent ügyében, Mária segíts * 
Hogy az Istent féljük, Mária segíts, 
És kegyét megnyerjük, Mária segíts.* 

Hogy neked tetszhessünk, Mária segíts, 
S Téged követhessünk, Mária segíts.* 
Irgalmasság Anyja, Mária segíts, 
Megtérők oltalma, Mária segíts.* 

Igaz bűnbánásra, Mária segíts, 
S életjobbitásra, Mária segíts.* 

Erős bizalomra, Mária segíts, 
S lelki nyugalomra, Mária segíts.* 
Buzgó jámborságra, Mária segíts, 
S állhatatosságra, Mária segíts.* 
Jó szándékainkban, Mária segíts, 
S minden munkáinkban, Mária segíts.* 
Testi nyomorokban, Mária segíts, 
S világi bajokban, Mária segíts.* 
Ha szükség szorongat, Mária segíts. 
§ háború nyomorgat, Mária segíts,* 



Ha éhség közelget, Mária segíts, 
S döghalál ijesztget, Mária segíts.* 

Minden gyötrelminkben, Mária segíts, 
S bajos küzdelmünkben, Mária segíts.* 

A mi rokoninkon, Mária segíts, 
S hitsorsosainkon, Mária segíts.* 

Hogy jól remélhessünk, Mária segíts, 
S üdvös célt érhessünk, Mária segíts.* 

Majd az élet fogytán, Mária segíts.* 
Halálunk óráján, Mária segíts.* 

Hogy kegyelmet nyerjünk, Mária segíts, 
S pokolra ne essünk, Mária segíts.* 

Hogy boldogulhassunk, Mária segíts, 
Mennyországba jussunk, Mária segíts.* 

(pótlásul lehet venni a köz-Mária-énekeket a Kalauz 
hátsó részéből.) 
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II. Beköszöntő énekek. 
1. Oh szentséges Szűz Mária. 

Dallama : Nézz az égre, jő Mácia. 

1. Oh szentséges Szűz Mária, 
Csiksomlyónak szép csillaga, 
Téged jöttünk köszönteni, 
Méltóztassál meghallgatni. 

2. Reád emeljük szemünket, 
Látod drága Szülöttedet, 
Szűz karodon mosolyogva 
Ül az égnek s földnek Ura. 

3. Qh kegyes Szűz! tekints reánk, 
Te vagy a mi édes Anyánk, 
Kérjed Jézust miérettünk, 
Kik Téged buzgón tisztelünk. 

4. Szent áldásod terjeszd reánk, 
Legkedvesebb édes Anyánk, 
Akik ide hozzád jöttünk 
És buzgó szívvel tisztelünk. 
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5. Zengedező énekszóval 

Dicsérünk szép Szűz Mária; 
Vedd kedvesen imáinkat 
És csekély ajándékunkat. 

6. íme hozzád elsiettünk, 
Merf'tiszta szívből szeretünk, 
Nézz ránk kegyes Szűz Mária, 
Csiksomlyó ékes rózsája. 

7. Szomorodott özvegy s árva, 
Hozzád jött, óh Szűz Mária, 
Könnyek folynak szemeikből, 
Keserves fohász keblükből. 

8. Téged kérnek, Szűz Mária, 
Árváknak vigasztalója, 
Szánd meg őket, szegényeket, 
Vedd pártfogásodba őket. 

9. Vigasztalj meg mindnyájunkat, 
Mutasd hozzánk irgalmadat, 
Akik téged buzgón kérünk, 
Szűz Mária, óh légy velünk. 

10. Áldj meg minket, édes Anyánk. 
Midőn eljön végső óránk, 
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Jöjj hozzánk, óh Szűz Mária, 
Te vezess fel mennyországba. 

11. Nagy dicsőség az Istennek, 
Fiúnak és Szentléleknek, 
A teljes Szentháromságnak, 
Tisztelet Szűz Máriának. 

2. Köszöntő ének Szfiz Máriához. 
Dallama : Mária, Szűz Anyám, kérlek Téged. 

1. Köszönteni* jöttünk, Szűz Mária, 
Csudákkal tündöklő kegyes Anya. 
Mert Te vagy bűnösök szószólója, 
Szomorú szívek vigasztalója. 

2. Oh mily nagy örömmel telt meg szívttnk, 
Hogy szent képed elébe érkeztünk; 
Add ránk áldásidat, óh Mária! 
Fogadj mindnyájunkat oltalmadba. 

3., Nézzed az árvákat, özvegyeket, 
Mint hullatják forró könnyeiket, 
összekulcsolt kézzel Téged kérnek, 
Mint édes Anyjoknak esedeznek. 
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4. Vedd kedvesen, Anyánk, fáradságunk, 

Mostan bemutatott utazásunk; 
Ajápld fel érettünk szent Fiadnak, 
Nyerjél vigasztalást szolgáidnak. 

5. És ha elérkezik végső óránk, 
Szentséges Szűz Anyánk, jöjj el hozzánk ; 
Karjaidba fogadd mi lelkünket, 
Hogy mennyben láthassuk szent színedet! 

6. Dicséret, dicsőség az Atyának, 
Érettünk született szent Fiadnak, 
És a vigasztaló Szentléleknek, 
Tisztelet adassék a szent Szűznek. Amen. 

3. Akik ide megérkeztünk. 

1. Akik ide megérkeztünk 
Pünkösd napjára, 
Csiksomlyói Szűzanyánknak 
Meglátására. 
Ott ragyog a Szűz Mária, 
Csiksomlyói szép templomban; 
A szép Szűz Anya 
Az egybegyűlt híveire 
Áldását adja. 



2. Jertek ide bűnösök 
E szent oltárhoz, 
Jertek szegény betegek 
E szép templomhoz, 
Piros pünkösd szép napjára 
Csiksomlyói drága Anya 
A számotokra 
Szívből letett könyörgéstek 
Ott meghallgatja. 

3. Csiksomlyói szép templomnak 
Szól a harangja, 
Megszólamlott piros pünkösd 
Szép hajnalára. 
Feljött a hajnal csillaga, 
Ma van piros pünkösd napja. 
Ékes szűz virág, 
Csiksomlyói szép templomban 
Oltott rózsaág! 

4. Oh pünkösdi ékes rózsa, 
Szép Szűz Mária, 
De sok vendéged érkezett 
Pünkösd napjára. 
Messze földről hozzád jöttünk, 
Hogy mi Téged köszöntsünk, 



Somlyói virág, 
Áldd meg szegény, hű népedet 
Kegyes Asszonyság! 

5. A májusi szép hónappal 
Együtt köszöntünk, 
Oh szentséges Szűz Mária, 
Mindnyájunknak édes Anyja, 
Te légy oltalmunk, 
E siralmak völgyében 
Vezércsillagunk. 
Szorongatta tásainkban 
Kegyes oltalmunk. 

6. Szép, piros pünkösd hasad, 
Mostan örüljünk, 
Szűz Anyánknak, Máriának 
így énekeljünk: 
Alleluja, Alleluja 
Ma van piros pünkösd napja 
Édes szűz virág, 
Csiksomlyói szép templomban 
Ott illatozzál. 

7. De sok árvák és özvegyek 
Eljöttek hozzád, 
Hallgasd meg panaszaikat 
Prága Szűz Anyánk, 
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Kiknek nincs már atyjok-anyjol* 
özvegyeknek hites-társuk 
Földben nyugosznak, 
Nézd sok könnyhullatásuk, 
Hozzád igy szólnak: 

8. Ne hagyd el az özvegyeket 
És az árvákat, 
Az Űr Jézus szent Fiaddal 
Védjed azokat 
Hozzád térünk minden ügyben, 
Igazgass keserveinkben, 
Légy oltalmazónk, 
Minden nemű szükségünkben, 
Erős gyámolónk! 

9. Somlyói szép templomban 
Van a lakásod, 
Itt a búcsus, hű népedre 
Áldásod adod. 
Akik soha itt nem voltak 
És most Tehozzád fáradtak, 
Váljon üdvükre, 
Szenteld meg hát, s mindnyájunkat 
Végy hozzád mennybe. 
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4. Csiksomlyón a kegyszobor előtt. 
1. Dicsértessék a Jézus s Mária neve. 

Hozzád jöttünk szűz Anyánk köszöntésedre. 
Mondjuk szívből: üdvözlégy mennyei 

[virág, 
Mert Tégedet választott a Szentháromság. 
Egy szívvel zengedezzünk, buzgó örömmel, 
Oh Mária Szűz Anyánk, kérünk ne hagyj el! 

2. Tizenkét szép csillagból koronád vagyon, 
Szentháromság malasztja tündöklik azon, 
Mert Gábriel arkangyal ekkép köszöntött, 
Üdvözlégy, Szűz Mária, ekkép üdvözlött. 
Egy szivvel stb. 

3. Üdvözlégy mi felettünk, szép Szűz Mária. 
Mert Te lettél a Szentlélek szép meny-

asszonya, 
Áldott legyél ezerszer, szép Szűz Mária, 
Szent szívedből sugárzik üdvösség napja. 
Egy szivvel stb. 

4. A mennyei Atyának kedves leánya, 
A Szentháromság keblén szende ibolya, 
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Angyalok királynéja, ékes gyöngyvirág, 
Mert Tégedet választott a Szentháromság. 
Egy szívvel stb. 

5. Üdvözlégy, Szűz Mária, szeplőtelen Szűz, 
Tenéked a Szentlélek gyöngykoronát fűz, 
Köszöntünk, Szűz Mária, nefelejcs-virág, 
Mert Tégedet választott a Szentháromság. 
Egy szívvel stb. 

6. A szent neved a mi szíveinkben méz, 
Leroskad az örömtől, aki reád néz, 
Szentséges Szűz Mária, szép csillag-virág, 
Mert Tégedet választott a Szentháromság. 
Egy szívvel stb. 

7. Jaj, mily édes volt Tenéked itten zengeni, 
Szentséges szent Szívedet megköszönteni, 
Fogadj minket kedvesen, szép Szűz Mária, 
Zöldelő szép rozmaring, egek Asszonya. 
Egy szívvel stb. 

8. Köszöntünk Szűz Mária, égi viola, 
Mert fejeden tündöklik csillag-korona. 
Angyalok királynéja, égi rózsaszál, 
Mert Tégedet választott a Szentháromság! 
Egy szívvel stb. 
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9. Angyali szemeiddel nézz le mireánk, 

Hoztunk neked koronát, égi Pátronánk! 
Üdvözletünk virága tündöklik benne, 
Legyen nevünk fölírva drága kebledbe. 
Egy szivvei stb. 

10. Hogyha eljön életünk végső órája, 
Vedd magadhoz lelkünket, szép Szűz Mária, 
Ez legyen a mi lelkünk végső óhaja, 
Hogy Tehozzád juthassunk szép meny-
Egy szívvel stb. [országba. 

5. Nagy bizodalommal . . . 
• Üdvözlégy Krisztusnak" szerint. 

Nagy bizodalommal hozzád járulunk, 
Óh Szűz s Fiad előtt arcra borulunk, 

'Szent malasztot s áldást kérünk. 
Óh Anyánk, légy segítségünk! 

Látod, hogy életünk merő gyarlóság, 
És jó szándékunkban nincs állandóság.41 

Magától az ember üdvöst nem tehet, 
Ha csak a jó Isten nem ad kegyelmet.* 
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Tőle van életünk, tőle mindenünk, 
S nagy jósága ellen mégis vétkeztünk.* 

Az egyik vétekből alig kelünk fel, 
Már a test és világ másra ingerel.* 

Sőt vétket halmozván a sok vétekre, 
önkényt futunk örök veszedelemre.* 

S mégis, óh mily nagy az Isten irgalma, 
Hogy eddig nem vetett a kárhozatra* 
Óh nem élünk vissza tovább kegyével, 
Élünk a bűnbánat jó idejével.* 
Hogy elkerülhessük ítéletének 
Szörnyű voltát, hol a szentek is félnek.* 
Miként a tékozló fiú atyjához, 
Járulunk Istennek nagy irgalmához.* 
Töredelmes szívvel bánjuk vétkünket, 
Hogy annyit bántottuk jó Istenünket.* 
Óh bár rossz életünk sok gonoszságit 
Úgy megsirathatnók, mint egykor Dávid.* 
Bár kesereghetnénk vétkeink felett, 
Oly bánattal, miként Péter kesergett.* 
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S bár vétkeink felett úgy omlanának 
Keserves könnyeink, mint Magdolnának.* 

De ne nézd, óh Isten, csekély voltunkat, 
Hanem jó szándékú bűnbánatunkat.* 

Feltételünk erős, ha megszenteled, 
Ezentúl elhagyjuk már a vétkeket.* 

Nyerjen bocsánatot igaz bánatunk, 
Mert addig lélekben meg nem nyughatunk.* 

Mária, Szűzanyánk, oltalmad alatt 
Teszünk jobbulásunkra fogadásokat.* 

Hogy állandók legyünk a jobbulásban, 
Mint te holtig valál ártatlanságban.* 

Ez legyen gyümölcse fáradtságunknak, 
Ez legyen emléke e szent útunknak.* 

Főkincsünk lesz a jó lelkiismeret, 
Ez könnyebítse a földi életet.* 

Ez legyen végóránk vigasztalása 
S a síron túl lelkünk boldogulása.* 
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6. Boldog Szűz Mária. 
„Üdvözlégy Krisztusnak" szerint 

Boldog Szűz Mária, édes Szűzanyánk, 
Híveid hallgasd meg kegyes pátrónánk. 

*Fogadd hiveid kérését 
És buzgó esedezését. 

Ma buzgó híveid útra indulunk, 
Fáradsággal hozzád szívből óhajtunk.* 

Te vagy, kit kiválasztott Isten Anyjának, 
Te vagy szent Szülője mi Megváltónknak.* 
Az úton járóknak Te vagy csillaga, 
Téged tisztelőknek nagy pátrónája.* 
Mi is útra menvén, csak benned bizunk, 
Mert nálad oltalmat, hisszük, találunk.* 
Nyújtsd be szent Fiadnak fáradságunkat, 
Áldott Szülöttednek útazásunkat.* 
Ontsd szeretetedet a mi szívünkbe, 
Hogy Téged tiszteljünk teljes éltünkbe'.* 
Áldott légy, kegyes Szűz, Istennek Anyja, 
A Szentháromságnak kedves leánya.* 
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Gerjessz bűnbánatot a mi szívünkbe, 
Hogy tiszta lélekkel jussunk elődbe/ 

Ajánld szent Fiadnak a mi kérésünket. 
Kérd, hogy hallgasson meg együtt bennünket." 

Ajánljuk magunkat pártfogásodba, 
Vezérelj bennünket utazásunkba1.* 

Engedd tehát, szent Szűz, hogy szerencsésen 
Járhassunk utunkon békeségesen.* 

Tisztelő híveid palástod alá 
Futunk, óh Mária, oltalmad alá.* 

Fiaid s leányid ajánld Fiadnak, 
Mutass be bennünket az Űr Jézusnak.* 

Engedd egészségben visszatérhessünk 
Számos bűneinkért eleget tegyünk.* 

Nyerj nekünk kegyelmet a megtérésre, 
Hogy általad jussunk az üdvösségre. 

Oh szentséges szűz Mária, 
Légy híveid szószólója. 
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7. Mária, Mária... 
1. Mária, Mária, 

Fényesb a csillagnál, 
Szebb a holdvilágnál, 

Tisztább az aranynál, Mária ! 
Ezerszer köszöntlek, 

Szüntelen dicsérlek, 
Szívemből szeretlek, Máriai 

2. Mária, Mária, 
Atya Isten lánya, 

Fiúnak Szűzanyja, 
Szentlélek mátkája, Mária! 

Áldom szent nevedet, 
Óhajtom kedvedet, 

Mutasd kegyelmedet, Mária! 

3. Mária, Mária, 
Mennyország ajtaja, 

Angyalok vigalma, 
Emberek oltalma, Mária! 

Azért dicsérjenek 
Az égi seregek 

S földön az emberek, Máriai 



4. Mária, Mária, 
Árvák kegyes Anyja, 

Betegek orvosa, 
Szegények gyámola, Mária! 

Tudod szükségünket, 
Keserves éltünket, 

Óh szánd meg ügyünket, Mária! 

5. Mária, Mária, 
Bűnösök oltalma, 

Erős bizodalma, 
Elhagyottak Anyja, Mária! 

Esedezzél értünk, 
Kik oly sokszor vétünk, 

Hogy szívből megtérjünk, Mária! 

6. Mária, Mária, 
Engeszteld Fiadat, 

Ki pártfogásodat 
Nézvén, malasztot ad, Mária! 

Oh nyerd meg malasztját, 
Bűnünk bocsánatját 

S lelkünk nyugodalmát, Mária! 
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7. Mária, Mária, 

Szeretett jó Anyánk, 
Főkép, ha végóránk 

Eljő, vigyázz reánk, Mária! 
Buzgó kérelmedre, 

Szent Fiad kegyelme 
Vigyen az egekbe, Mária! 

9. Jertek hivek Máriát köszönteni. 

1. Jertek hivek Máriát köszönteni, 
Pünkösd napján Máriának zengeni. 
Köszöntsük meg üdvözlettel mindnyájan. 
Úgy részesüljünk a búcsujárásban. 

2. Üdvözölt légy, oh pünkösdi szép rózsa, 
A búcsujáróknak vezércsillaga. 
Üdvözölt légy, egek ékes virága, 
Szentháromság legkedvesebb Leánya. 

3. Eljöttünk ma e szent helyre Tehozzád, 
Szent áldásod szálljon reánk, Szüzanyánk, 
Üdvözölt légy, óh mennyei szép virág, 
Akit kiválasztott a Szentháromság. 
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4. Felajánljuk néked szivünk és lelkünk, 

A szent olvasóval együtt köszöntünk. 
Üdvözölt légy, óh pünkösdi szép rózsa, 
Megváltó Jézus Krisztus édes Anyja. 

5. Ne hagy minket, óh Te kegyes Szűzanyánk, 
Kit úgy tisztel a mennyei sokaság. 
Üdvözölt légy, óh mennyei szép rózsa, 
Csiksomlyói templom ékes csillaga. 

6. Óh Mária, bűnösök pártfogója, 
Fogadj minket szentséges karjaidba. 
Üdvözölt légy, óh pünkösdi szép rózsa. 
Csiksomlyói templom fényes csillaga. 

7. Nézz le mennyből kegyes szemmel népedre, 
Kik itt megjelentünk tiszteletedre. 
Üdvözölt légy, óh pünkösdi szép rózsa, 
Csiksomlyói templom ékes csillaga. 

8. Tekints ránk, óh hajnali szép csillag, 
Te vagy ékessége a mennyországnak. 
Zengedezzünk, ma van szép pünkösd napja, 
Csiksomlyói templom ékes csillaga. 

9. Jertek ide gazdagok és szegények, 
Jertek árvák és kesergő özvegyek. 
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Üdvözölt légy, óh pünkösdi szép rózsa, 
Csiksomlyói templom ékes csillaga. 

10. Nyíljon szivetekben az örömvirág, 
Köztünk van ma a mi kegyes Pátronánk 
Üdvözölt légy, óh pünkösdi szép rózsa, 
Csiksomlyói templom ékes csillaga. 

11. A mi szivünk érted ég, Jézus Anyja, 
Szent kegyelmedbe végy, szívünk hajnala. 
Üdvözölt légy, piros pünkösdi rózsa, 
Csiksomlyói templom ékes csillaga. 

12. Mennyországnak hajnalfényes csillaga, 
Kebledbe volt rejtve az Isten titka. 
Üdvözölt légy, piros pünkösdi rózsa, 
Csiksomlyói templom ékes csillaga. 

13. Örök életnek szerzője, Szűzanyánk! 
Ne hagyjál el, mikor jön végső óránk. 
Vezess minket, drágalátos szép rózsa, 
Az örök boldogság birodalmába. 

14. Tartsd előttünk a mennyország zászlóját, 
Jézus, Üdvözítőnk szent keresztfáját, 
Siess hozzánk az itélet napjára, 
Állits minket Fiad, Jézus jobbjára. Amen. 
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10. Pünkösd ünnepén. 
(Ének a Szentlélek Istenhez.) 

Jöjj el, Szentlélek Isten! és ereszd ránk tel-
jesen mennyből fényességedet. 

Jöjj el, árvák gyámola! jöjj el, szívünk or-
vosa! oszd ki égi kincsedet. 

Oh kegyes vigasztalónk! testi lelki táplálónk ! 
érezzük bőségedet. 

Fáradságban nyugalmunk, hévben hűvös ár-
nyékunk, sírásunkban örömünk. 

Oh dicső nap! híveid szive minden részeit 
világosítsd, légy velünk. 

Nincsen Istenen kivül semmi jó ember körül, 
mert vétkezve vétkeztünk. 

Bűnünk szennyét tisztogasd, szárazságunk 
oszlatgasd, gyógyítsd a sebhedteket. 

Hajtsd meg keménységünket, hevítsd hideg-
ségünket, téritsd a tévedteket. 

Engedd hiv szolgáidnak, kik téged óhajtanak, 
hétszeres kegyelmedet. 

Add jólétünk érdemét, boldogítsd éltünk végét, 
add az örök életet. Amen. 

V. Áraszd reánk Szentlelkedet és újra szü-
F. És megújul a föld szine. [létünk. 
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Úr  Isten;  ki a mai napon híveidnek 
sziveit a Szentlélek fölvilágositása által taní-
tottad, adjad nekünk, hogy ugyanazon Szent-
lélek kegyelmével a jót megkedveljük s az 
ő vigasztalásának örökké örvendhessünk. 

(100 napos búcsú minden egyes alkalommal; 
300 napos búcsú, ha Pünkösd napján, vagy nyolcada 
alatt végezzük; teljes búcsú a hónapban, ha a hó 
minden napján végezzük. Föltételek: gyónás, áldo-
zás, ima a pápa szándékára. Hilgers 5. J . : Kis Bú-
csukönyv. 114. 
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III. Búcsúzó énekek. 

1. Eljött már órája búcsuzásomnak. 
(„Üdvözlégy Krisztusnak" szerint.) 

1. Eljött már órája búcsuzásomnak, 
Halljad még egy szavát buzgóságomnak: 

Oh Mária, Jézus Anyja, 
Híveidnek légy oltalma. 

2. Szívem nagy bánattal volt megterhelve, 
Ah, mert sok bűnömmel jöttem e helyre. 

Oh Mária stb. 
3. De itt megtisztultam oltalmad mellett, 

Siratva megvallván sok vétkeimet. 
Oh Mária stb. 

4. A bűnbocsánattal irgalmat nyertem, 
S nyugalmát megnyeré háborgó lelkem. 

Oh Mária stb. 
5. Oh áldás órája, mely ide hozott, 

Annyi vigasztalást s örömet adott. 
Oh Mária stb. 
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6. Most azon szándékkal válok meg innét, 

Hogy végkép elhagyom a bűn ösvényét. 
Oh Mária stb. 

7. Mutasd be Jézusnak fogadásomat, 
És ajánld fel neki imádságomat. 

Oh Mária stb. 

8. A te szűz kebledből kedves ajándék 
Lesz szent Fiad előtt e tiszta szándék. 

Oh Mária stb. 

9. Kérj Istentől áldást és szólj mellettem, 
Hogy fogadásomat teljesíthessem. 

Oh Mária stb. 

10. Ez útam akkor lesz üdvösség útja, 
S éltem gyötrelminek enyhítő kútja. 

Oh Mária stb* 

11. Ez út emléke lesz vigasztalásom, 
Mig földi életem ösvényit járom. 

Oh Mária stb. 

12. S ha vándorlásomnak vége közelget, 
Ez útam ád a sir szélén is enyhet. 

Oh Mária stb. 
6 
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13. Az ítélet napján bár azt mondhatnám, 

Hogy fogadásomat híven megtartám. 
Oh Mária stb. 

14. Ezt az Atya, Fiú, Szentlélek Isten 
Adja meg általad, szent Anyánk. Amen. 

Oh Mária stb. 

2. Megnyertük, amiért jOttiink. 
Megnyertük, amiért jöttünk, 
Istenünkkel megbékéltünk, 
Testi, lelki áldást vettünk, 
Szűz Anyánkkal frigyet kött'ünk: 

Hogy már feddhetetlen 
Lesz éltünk szüntelen. 

Uram 1 feltett szándékunkat 
Erősítsd akaratunkat. 

Itt örültünk bátorsággal, 
Beteltünk lelki vígsággal; 
Már válunk el búsulással, 
Szűz Anyánktól könnyhullással, 

Bár itt maradhatnánk! 
Holtunkig lakhatnánk, 

Szent házában imádkoznánk, 
Nézésében vigadhatnánk I 
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Vagy bár arra érkezhetnénk, 
Hogy gyakorta eljöhetnénk, 
Szűz Anyánkkal itt lehetnénk, 
És tiszteletet tehetnénk, 

De ezt is megtennünk, 
Nem lehet minekünk, 

Mert messze a lakóhelyünk, 
És nyomorúság életünk. 

Legyen hát úgy, fnint Atyának 
Tetszik s az Ő Szent Fiának, 
A lelkek Vigasztalójának 
A teljes Szent Háromságnak. 

Oh kegyelem Anyja, 
Székelyek Asszonya, 

Kérjük Anyai áldásod 
Indulván, s szent pártfogásod. Amen. 

3. Üdvözlégy Mária, Jézus szent Anyja! 

Üdvözlégy Mária, Jézus szent Anyja! 
A Téged tisztelők hű pártfogója. 

Ékes vagy, szent Szűz Mária, 
Csiksomlyó fényes csillaga. 

* 
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Nyertem vigasztalást, nyertem örömet, 
Nyertem, Anyánk, Tőled, égi kegyelmet. 

Ékes vagy stb. 

Szerelmed szent tüze hevült keblemen, 
Mert Te vagy, Mária, éltem s mindenem. 

Ékes vagy stb. 

Téged óhajt lelkem, Tebenned bízik, 
Szeplőtelen Anyánk, csak hozzád vágyik. 

Ékes vagy stb. 

Lelkemnek jegyese egyedül Te vagy, 
Hiszem, hogy jóságod soha el nem hagy. 

Ékes vagy stb. 

Fogadd hát, Mária, frigyül szívemet, 
Zálogul csak benned élő lelkemet. 

Ékes vagy stb. 

Légy tisztelve s áldva, kegyelmek Anyja, 
Vándor híveidnek oltalmazója. 

Ékes vagy stb. 

Somlyó századokon hű gonddal ápolt 
Szentséges nevedhez illő helyt adott. 

Ékes vagy stb. 
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Támogass, Mária, szent kegyelmeddel, 
Hogy énekelhessem buzgó érzéssel: 

Ékes vagy stb. 
A bűnös irgalmat, fáradt nyugalmat, 
Kegyszomjazó enyhet általad bírhat. 

Ékes vagy stb. 
Leborulva esdünk kérve tégedet, 
Hogy ne hadd el szegény székely népedet. 

Ékes vagy stb. 
Mely kegyereklyeként őrizte Neved, 
Bizalommal várja égi kegyelmed. 

Ékes vagy stb. 
Mostoha századok elmostak volna, 
Ha Te velünk nem vagy, Anyánk, Mária. 

Ékes vagy stb. 
Hányszor ásott sírt már ellenség nekünk, 
Szent kegyelmedben mindig védelmet 

Ékes vagy stb. [leltünk. 
Ne is hagyj el, Anyánk, mert árvák leszünk, 
S mint árvák csakhamar megsemmisülünk. 

Ékes vagy stb. 
Védd anyai kézzel hű gyermekidet, 
Hogy áldva dicsérjük, Anyánk, nevedet. 

Ékes vagy stb. 



IV. Mikor hazaértünk és más 
alkalmakra. 

1. Szentséges Szűzanyánk. 
,Üdvözlégy Krisztusnak" szerint. 

1. Szentséges Szűzanyánk, óh Szűz Mária, 
Akit választottunk pártfogásunkra. 

Vedd kedvesen imádságunk, 
Ájtatos búcsujárásunk. 

2. Elvégeztük immár utazásunkat, 
Tenéked szenteljük, Anyánk, azokat. 

Vedd kedvesen stb. 
3. Nyújtsd be szent Fiadnak könyörgésünket, 

Halmozza áldással földi éltünket. 
Vedd kedvesen stb. 



167 
4. Visszatértünk immár az Úr nevében, 

Buzgóságot hozván a mi szivünkben. 
Vedd kedvesen stb. 

5. Búcsujárásunkat felajánlottuk, 
Lelkünket Jézusnál zálogul hagytuk. 

Vedd kedvesen stb. 

6. Egek királynéja, óh Szűz Mária, 
A Szentháromságnak kincses tárháza. 

Vedd kedvesen stb. 

7. Ajánljuk éltünket szent irgalmadba, 
Halálunkkor lelkünk vedd oltalmadba. 

Vedd kedvesen stb. 
8. Hogy Téged áldhassunk, oh boldog Anyánk, 

Légy mindig pártfogónk, szeretett dajkánk. 
Vedd kedvesen stb. 

9. Neked felajánljuk földi éltünket, 
Szent Fiad vigye be mennybe lelkünket. 

Vedd kedvesen stb. 

10. Halálunk óráján végszavunk legyen: 
Mária szent Neve boldoggá tegyen. 

Vedd kedvesen stb. 



2. Rózsafüzér előtt 
1. Isten Anyja, Szűz Mária, 

Szent olvasó királynéja, 
Százszor üdvözlégy 1 
Hogy Anyánk vagy, ne felejtsd el, 
Köszöntésünket fogadd el, 
Szűz kegyedbe végy. 
Szivvel és nyelvvel köszöntünk, 
Meg ne vess, édes Anyánk, 
Bűneinkért könnyet ejtünk, 
Nyerj az égből áldást ránk. 

2. Olvasódnak minden ága 
Szent hitünknek bájvirága 
S liliomfüzér; 
Angyalodnak üdvözlése, 
S rokonodnak köszöntése 
Ebben a vezér. 
Mint fogadtad örömtelve 
Azoknak üdvözlését: 
Fogadd most is szent kedvedbe 
Hiveid esdeklését. 
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örvendetes részre. 
,Szerelmes édes Jézusom" szerint. 

1. örvendetes olvasóddal, Mária, tisztelünk, 
Áldott méhed gyümölcsével, Jézussal üd-

Kit szűz méhedbe fogadtál, [vözlünk 
És mégis szűzen maradtál, 

Üdvözlégy Mária! 
2. Kedves rokonod, Erzsébet, látogatására, 

Siettél drága terheddel vigasztalására. 
Ő is ekképen köszöntött: 
Áldott vagy az asszonyok közt, 

Üdvözlégy Mária! 
3. Rongyos istállóban szülted isteni gyer-

[meked, 
Szállást egész Betlehemben nem adtak 

De az angyalok dicsértek, [Teneked ; 
Á pásztorok megtiszteltek, 

Üdvözlégy Mária! 
4. öledbe vévén szent Fiad tisztulásod napján, 

Jeruzsálemi templomban őtet bemutatván. 
Az Istennek ajánlottad, 
Simeont megvigasztaltad. 

Üdvözlégy Mária! 



170 
5. Szent Fiadat harmadnapon a tudósok 

[között, 
Feltaláltad a templomban, ott kérdezős-

Mi is, ha őtet elvesztjük, [ködött. 
Mint Te, oh szent Szűz, keressük. 

Üdvözlégy Mária! 

Fájdalmas részre. 
Az előbbi szerint. 

1. Jézusom, vérontásodnak emlékezetére, 
Ajánlom e szent olvasót, szíved gyötrel-

Melyet a kertben szenvedtél, [mére, 
Hogy vérrel veritékeztél, 

Fájdalmas Jézusom! 
2. Ostorozták bűneinkért áldott szent testedet, 

Az oszlophoz megkötözték szentséges ke-
Talpig vérbe kevertettél, [zedet. 
Hogy minket üdvözítenél, 

Fájdalmas Jézusom! 
3. Szentséges fejed tövissel megkoronáztatott, 

Szent kezedbe csúfságkép egy nádszál 
Térdhajtással csúfoltattál [adatott; 
Azoktól, kiket alkottál, 

Fájdalmas Jézusom! 
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4. Emeled már, oh kegyelem, a nehéz keresztfát, 
Tennen válladon viseled e világ igáját. 

Háromszor estél alatta, 
Mert Atyád a bűnt rárakta, 

Fájdalmas Jézusom! 
5. Felszegeztek már, óh élet, magas keresztfára, 

Ég, föld közt fölemeltek a világ váltságára. 
Szűzanyád is melletted állt, 
Halálig tőled el nem vált, 

Fájdalmas Jézusom! 

Dicsőséges részre. 
Az előbbi szerint. 

1. Énekeljünk dicsőséget e szent olvasóban, 
Mert Üdvözítőnk, ki meghalt, feltámadt 

A váltságot bevégezte, [valóban. 
Szent Atyját megengesztelte, 

Urunk Jézus Krisztus. 

Negyven napig társalkodott tanítványaival, 
És azután mennybe fölment angyali 

[pompával. 
Ülvén szent Atyja jobbjára, 
Honnét eljő valahára, 

Urunk Jézus Krisztus. 
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3. Amint mennybe menetekor nekik megígérte, 

Pünkösd napján a Szentlelket Urunk el-
Megszentelte tanitványit, [küldötte. 
Árván maradt apostolit, 

Urunk Jézus Krisztus. 
4. Kívánkozott Mária is szent Fiához menni, 

És tetszett szent fölségének magához föl-
Rózsák illatjai között [venni. 
E földről mennybe költözött, 

Dicső Szűz Mária. 
5. Egek fölött tündöklesz már, isteni Anyaság, 

Királynénak koronázott otta Szentháromság. 
Hol szent Fiad örömében 
örvendesz dicsőségében, 

Dicső Szűz Mária. 

3. Rózsafüzér mondása közben. 
Dallama : Mária drága neve szerint. 

1. Örvendetes olvasó, mennyei szép koszorú, 
Mária. 

Aki az Isten Fiát, a világ Megváltóját, 
Mária — Óhajtottad, elfogadtad — 
Szűz méhedben hordoztad, — Szűz 
tejeddel szoptattad, Mária. 
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2. Örvendetes olvasó... stb. 
Júdea városában, Zakariás házában, Mária, 

— Erzsébetet, mint véredet — Mentél 
meglátogatni — Fiaddal megáldani, 
Mária. 

3. örvendetes olvasó... stb. 
Utaztál jegyeseddel, a dicső szent József-

fel, Mária. — Nagy hidegben, Betle-
hemben — Ott szülted Jézusunkat — 
Mi Megváltó Urunkat, Mária. 

4. örvendetes olvasó... stb. 
Te kisded szent Fiadat, szentséges mag-

zatodat, Mária. — Buzgósággal, imád-
sággal — Templomban bemutattad, 
— Istennek ajánlottad, Mária. 

5. örvendetes olvasó . . . stb. 
A húsvéti ünnepre, menvén Jeruzsálembe, 

Mária. — Szent Fiadat, magzatodat — 
Elvesztvén, őt kerested, — Harmadnapon 
meglelted, Mária. 



174 

1. Fájdalmas szent olvasó, mennyei szép 
koszorú, Mária. 

Szent Fiad bánatában, — Nagy szomorú-
ságában, Mária. — Úgy bánkódott, vért 
izzadott, — A getszemáni kertben 
— Szomorú volt szivében, Mária. 

2. Fájdalmas szent olvasó , . . stb. 
Oh szomorú Szűz Anya, — Nagy volt 

szived bánata, Mária. — Szent Fiadat, 
Megváltónkat, — Szörnyen megosto-
rozták, — Kegyetlenül kínozták, Mária. 

3. Fájdalmas szent olvasó . . . stb. 
Ájulván bánatodban, Mária. — Jézusun-

kat, Megváltónkat — Tövissel koronáz-
ták, — Királynévvel csúfolták, Mária. 

4. Fájdalmas szent olvasó . . . stb. 
Áldott Anya, hogy láttad — Jézust, szent-

séges Fiad, Mária — Gyönge vállán, 
sebes tagján — Nehéz keresztjét vitte, 
— S ezt mind érettünk tette, Mária. 
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5. Fájdalmas szent olvasó . . . stb. 
Jézus halált szenvedett, — Keresztre feszít-

tetett, Mária. — Bántalmakra, szidal-
makra — Szent fejét lehajtotta — És 
szent lelkét kiadta, Mária. 

1. Dicsőséges  olvasó, mennyei szép koszorú 
Mária. 

örömre vált siralmad, — Feltámadott 
szent Fiad, Mária — Dicsőséggel, fé-
nyességgel. — Nem fog többé szen-
vedni, — Veled fog örvendezni, Mária. 

2. Dicsőséges olvasó . . . stb. 
Jézus fényes felhőkben — Emelkedett az 

égbe, Mária. — És mennyekben, di-
csőségben — Ült szent Atyja jobb-
jára, — Fölséges trónusára, Mária. 

3. Dicsőséges olvasó . . . stb. 
Jézus mint megígérte — Szentlelket el-

küldötte, Mária. — Apostolok, tanítvá-
nyok, — Megteltek Szentlélekkel, — 
Isteni kegyelmekkel, Mária, 
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4. Dicsőséges olvasó , . . stb. 
örvendj szentséges Anya, — Kit égbe 

vitt szent Fia, Mária. — Az angyalok, 
égi karok, — Neked hiven szolgálnak, 
— Tiszta szívből áldanak, Mária. 

5. Dicsőséges olvasó . . . stb. 
Legjobb részt választottál, — Mert meg-

koronáztattál, Mária. — Áldott Anyánk, 
légy pátronánk — Akik Téged üdvöz-
lünk, — Olvasónkkal köszöntünk, Mária. 

4. Jertek, hívek, köszönteni Máriát. 

1. Jertek, hívek, köszönteni Máriát, 
Szent olvasónk kinyílott szép rózsáját, 
Angyali hangon zengjen ajakunk, 
Szép mennyországba szálljon fohászunk, 
Fogadd el tőlünk, kinyílt rózsaszál. 

2. Oh ha tudnánk énekelni oly szépen, 
Megkedvelné az Úr Isten mennyekben, 
Minden angyalok és a szent karok, 
S ezt zengenék égi táborok: 
§zent az Isten földön é̂s mennyekben, 
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3. A gyönyörű rózsafüzér kezünkbe' 

Mintha aranyból volna az készítve, 
Szívből szeretjük, róla elzengjük 
A szép koszorút, mert most készítjük: 
Százszor üdvözlégy, szép Szűz Mária. 

4. Mennyországi liliomszál: Mária, 
Ki a bánatos szívet meggyógyítja, 
Mert ő a betegek megorvoslója, 
Árvák, özvegyek vigasztalója, 
Egész világnak ő pártfogója. 

5. Rózsafüzér után. 
.Az éjszaka immár eltelt* szerint. 

1. Szent rózsafűzért végeztünk, 
Mária, Tégedet kérünk: 

Vedd kegyesen híveidnek 
Buzgóságát népeidnek. 

2. Midőn rózsafűzért mondunk, 
Rózsákból koszorút fonunk, 

Azzal Téged, oh Mária, 
Tiszteltfnk, JézM*  sz. Anyja, 
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3. Legszebb rózsa vagy Mária, 

Tisztaságnak lilioma! 
Mint rózsa nyíljál szívünkben, 
Jézusoddal légy elménkben. 

4. Rózsafüzér királynéja, 
Székely népünk pátrónája, 

Betegeknek orvoslója, 
Szomorúk vigasztalója. 

5. Tekints árva székelyekre, 
Reád bizott gyermekidre; 

Áhítatos híveidet, 
Oltalmazd tisztelőidet. 

6. Végre mink is, oh Mária, 
Téged kérünk, Isten Anyja, 

Holtunk után üdvösséget 
Nyerj nekünk örök életet. 

6. Hozzád fohászkodunk... 
1. Hozzád fohászkodunkáldott Védasszonyunk, 

Boldogságos szent Szűz, kegyes Anyánk! 
Enyhítni gyermekid fájó keserveit 
Üdvöd hónából óh tekints le ránk! 
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Szemedből egy sugár, 
Ha fájdalmunkra száll, 
Megszűnnek dúlt szivünk gyötrelmei. 
Anyánk, siess értünk könyörögni! 

2. Anyánk Tégedet, ki értünk szenvedett, 
Megváltónk, szent Fiad, adott nekünk, 
Hogy éltünk útjain, ha ránk rohan a kín, 
Öledben a vésztől mentek legyünk; 
S nekünk így akikért 
Keresztfán onta vért, 
Üdvöt teremjenek gyötrelmei. 
Anyánk, siess értünk könyörögni! 

3. S e népet, e földet tiednek ismerted, 
Irgalmas Anyjává az Úr teve, 
Hogy lennél gyámola viszont mint Ő vala, 
Legyen hived minden székely kebel; 
S a szivben igy veled 
Egyesült hon felett 
Ne győzzenek soha, kik elleni. 
Anyánk, siess értünk könyörögni! 

4. Szent Szűz! ki e népet veszni nem engedted, 
Óh nyerd ki még e szent kegyet nekünk: 
Legyen egünk alatt egy hit, egy akarat 
S te hozzád lángoló szeretetünk; 
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S igy birva Tégedet, 
Mi csak imánk lehet, 
Beteljenek szivünk reményei. 
Anyánk, siess értünk könyörögni! 

7. Gyászba borult egek... 

1. Gyázba borult egek, háborgó tengerek 
Csillaga, Mária! 
Hozzád fohászkodunk, feléd sohajtozunk, 
Szeplőtlen Szűz Anya! 

2. Süvöltő felhők közt nyugodtan tündökölsz, 
Tiszta szép csillagunk, 
Mig éltünk hajóját viharok csapkodják, 
S hozzád sir jaj szavunk. 

3. Boldogasszony Anyánk, mennyei pátrónánk, 
Légy velünk, légy velünk! 
Sok kiáltásunkra siess oltamunkra; 
Ha nem jösz: elveszünk! 

4. Nagy szived fényével, lelked békéjével 
Hajolj a viharra! 
Égi tronusodból, csillagos lakodból 
Tekints fiaidra! 
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5. Viharon vészen át, íme, felzug hozzád 

Nyomorunk jajszava; 
Segítsd meg népedet, háborgó tengerek 
Csillaga, Mária! 

8. Te vagy földi éltünk vezércsillaga. 

1. Te vagy földi éltünk vezércsillaga, 
Édes reménységünk, kegyes Szűz Anya! 
Téged rendelt jó Anyánknak az Isten fia, 
Azért áldunk örvendezve, óh Szűz Mária! 

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

3. Te reménycsillag vagy éltünk tengerén, 
Átragyegsz minden bú és baj fellegén. 
Téged rendelt jó Anyánknak stb. 

4. Te mint örömcsillag mosölygasz felénk, 
Ha tűrve s Istenben bizva szenvedénk. 
Téged rendelt jó Anyánknak stb. 

5. És ha elközelget éltünk alkonya, 
Te vagy vigaszteljes esti csillaga. 
Téged rendelt jó Anyánknak stb. 



9. Máriát dicsérje lelkünk. 
1. Máriát dicsérje lelkünk, 

Máriát dicsérje szánk; 
Őt, ki által Isten annyi 
Szent malasztja szállá ránk; 
— Kit Fiának nagy kegyelme 
Kezdet óta őrizett, 
Akihez a legparányibb 
Bűnhomály sem férkezett. 

2. Mindazokra, kikre Éva 
Megcsalatva bűnt hozott 
És a bűnnel a halál és 
Kárhozat leszármazott; 
— Márián magán nem ejte 
Eredeti bűn sebet, 
Kit amannak kára ellen 
Egy magas védpajzs fedett. 

3. Üdvözölt légy, feddhetetlen 
Tisztaságú Szűz Anya! 
Élet, nem halál leánya, 
Boldogasszony Mária! 
— Tiszta vagy Te, mint a harmat, 
Mely az égből gyöngyözött, 
Sérthetetlen liliomként 
Állsz a bűntövis között. 
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4. Légy a csüggedők reménye, 

A szegények gyámola, 
Szenvedők vigasztalója, 
Sebesültek orvosa; 
— Légy erőnk a bűnveszélyben, 
A halálban ápolónk, 
Lelki üdvünk szent ügyében 
Légy Fiadnál pártolónk. 

10. Nyújtsd hi mennyből*. 

1. Nyújtsd ki mennyből, oh szent Anyánk, ke-
Ne utáld meg szükségében hívedet, [zedet, 
Mária! Mária! Mária! Szűz Anya. 

2. Oltalom-hely Isten után csak Te vagy, 
Szólj melletem, mert szavad ereje nagy. 
Mária! Mária! Mária! Szűz Anya! 

3. Vétkeimnek rútságáért meg ne vess, 
Szent Fiadnak kegyelmébe bevezess. 
Mária! Mária! Mária! Szűz Anya! 

4. Oh Mária! Isten után gyámolóm, 
Szent Fiadnál legkedvesebb szószólóm. 
Mária! Mária! Mária! Szűz Anya! 
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5. Hogyha megvetsz, Szűz Anyám! hová 

[legyek? 
Vétkeimnek tengerében mit tegyek? 
Mária! Mária! Mária! Szűz Anya! 

6. Szánd meg, kérlek, most az én esetemet, 
Ne tekintse Fiad, Jézus, vétkemet. 
Mária! Mária! Mária! Szűz Anya! 

•7. Hanem nézze irgalmának tengerét 
S a Te buzgó könyörgésed érdemét. 
Mária! Mária ! Mária! Szűz Anya! 

8. Mikor pedig elközelget halálom, 
Kegyes Anya! oh légy vigasztalásom. 
Mária! Mária! Mária! Szűz Anya! 

9. Akkor segíts engem, szegély szolgádat, 
Kérjed értem Jézust, Te szent Fiadat. 
Mária! Mária! Mária! Szűz Anya! 

10. Dicsértessél, Jézus Krisztus dajkája, 
Dicsértessél, mennyország királynéja. 
Mária! Mária! Mária! Szűz Anya! 
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11. Óh áldott Szűz Anya. 

1. Óh áldott Szűz Anya, mennyei szép rózsa! 
Boldog mennyországnak drága gyöngy-
Bűnösöknek kegyes szószólója! [virága, 
Vigyázz reánk, édes Anyánk, 
Angyaloknak Királyné Asszonya! 

2. Hajtsd hozzánk, óh Anyánk, angyali orcádat, 
Drága szent Fiadat érettünk imádjad, 
Hogy láthassuk mennyben szent Atyánkat 
Vigyázz... 

3. Mily boldogok azok, kik Téged dicsérnek, 
Neked tiszta szívből buzgón énekelnek, 
Szent Fiadnál ők kegyelmet nyernek. 
Vigyázz... 

4. Óh Szentháromságnak szolgálóleánya! 
Nyerj erőt énnekem dicséretmondásra, 
Szent nevednek örök áldására. 
Vigyázz... 

5. Dicsérjenek téged angyali seregek, 
Boldog mennyországban tisztaságosszűzek, 
Dicsérjenek Téged minden szentek. 
Vigyázz... 



6. Üdvözlégy, áldott légy, Úr Jézus dajkája! 
Szegény bűnösöknek kegyes szószólója, 
Híveidnek légy meghal Igatója. 
Vigyázz... 

7. Tenger fövényének mennyi sokasága, 
Annyiszor üdvözlégy, szüzesség virága! 
Te szent Neved szivünk vidámsága. 
Vigyázz... 

8. Alázatos szivvel kérünk, édes Anyánk! 
Hogy midőn eljövend a mi végső óránk, 
Kegyelemmel legyen Fiad hozzánk. 
Vigyázz.. * 

9. Dicséret, dicsőség legyen az Atyának, 
Kegyes Megváltónknak, a Te szent Fiadnak, 
Szentlélekkel a Szentháromságnak. 
Vigyázz... 

12. Oh életünk reményei 

1. Oh életünk reménye ! 
Istennek szent Anyja! 
Dicsőségedből nézz le 
S légy néped oltalma; — 
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Kik főkép bűnbe estünk, 
Zokogva, sirva esdünk: 
Mária, Mária, Mária, segíts! 

2. Te látod, mennyi bajjal 
Kell mindig küzdenünk, 
Hogy kísértéssel s jajjal 
Van telve életünk; — 
Magunkban bízni félünk, 
Azért esengve kérünk: 
Mária, Mária, Mária, segits! 

3. Szent pártfogásod adjon 
Erős akaratot, 
Mely ahhoz hű maradjon, 
Mit sokszor fogadott; — 
Hogy igy Istennek élve, 
Célját lelkünk elérje; 
Mária, Mária, Mária, segits! 

4. Fiadnak szent keresztje 
Adjon vigasztalást, 
Hogy, amit ránk ereszte, 
Eltűrjük a csapást; — 
Lelkünknek újulása 
Legyen vérhullása; 
Mária, Mária, Mária, segits! 
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5. Te benned van reményünk, 

Mert kegyes Anya vagy; 
Akármi sorsban éljünk, 
Oh kérünk, el ne hagyj; — 
Főkép, ha jő az óra, 
Mely elhí számadóra; 
Mária, Mária, Mária, segits! 

13. Odvözlégy Mária. 

1. Odvözlégy Mária! kit az Isten Fia — 
öröktől fogva magának választott Anyjának. 

2. Malasztal vagy teljes, irgalmas és kegyes 
— példája minden szentségnek, tökéletes-
ségnek. 

3. Úr vagyon Teveled, nyitva szűz kebeled 
— és minden asszonyok felett nagy a Te 
érdemed. 

4. Áldott vagy, óh Anya! Szentlélek temp-
loma, — áldott szűz méhed gyümölcse, Jézus, 
lelkünk kincse. 

5. Asszonyunk Mária! Istennek szent Anyja, 
— bűnösöknek szószólója, a jók pártfogója. 
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6. Tekints reánk mennyből, királyi széked-

ből, — védelmezd örökségedet és buzgó 
népedet. 

7. Imádd Istent értünk, buzgó szívvel ké-
rünk, — most és főkép, ha végóránk jövend, 
légy jó Anyánk. 

14. Szálve Regina! 

1. Szálve Regina! kegyelmek Anyja, 
Tekints reánk, kik hozzád jövénk, 
Könyörögj értünk, édes reményünk, 
Terjeszd hatalmas karod fölénk; 
Eszközöld ki nekünk 
A bűnt leküzdenünk, 
Oh Szűz Anyánk! oh Szűz Anyánk! 
Könyörögj érettünk. 

2. Édesség, élet, oh kérünk Téged, 
Éltünk keservét enyhítsd nekünk; 
S ha vészek érnek, ne hagyd el néped* 
Isten után Te vagy mindenünk; 
Őrizzed a szivet, mely teljesen tied; 
Oh Szűz Anyánk! oh Szűz Anyánk! 
Könyörögj érettünk. 
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3. Emlékezzél meg, hogy nem volt lélek, 

Ki hozzád térve megvettetett, 
lm hozzád térünk, légy hát vezérünk, 
Vezesd erényre hű népedet; 
S ha éltünk véget ért, 
Add, nyerjünk pályabért, 
Oh Szűz Anyánk, oh Szűz Anyánk, 
Könyörögj érettünk. 

15. Oh Mária! kinyílt virág. 

1. Oh Mária! kinyilt virág. 
Kit áldással nyert a világ, 
Mennyországnak ajtaja, 
Boldogságos Szűz Anya! 
Százezerszer üdvözlégy. 
Százezerszer áldott légy, 
S minket kegyelmedbe végy! 

2. Bűnösöknek pártfogója, 
fiiveid vigasztalója 
Megtérők segítsége, 
Légy szivünk reménysége. 
Százezerszer stb. 
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3. Csodálkozott ég s föld rajtad, 

Midőn szülted Megváltónkat, 
Hogy Isten Anyja lettél, 
Akitől teremtettél. 
Százezerszer stb. 

4. Egek drága ékessége, 
Angyalok gyönyörűsége, 
Lelkünk áldva magasztal, 
Mert teljes vagy malaszttal. 
Százezerszer tsb. 

5. Téged a pátriárkákkal 
Dicsérünk, s szent prófétákkal, 
Akik vártak Tégedet, 
S általad Szülöttedet. 
Százezerszer stb. 

6. Áldunk az apostolokkal 
És a szent tanítványokkal, 
Kik már itten csodáltak, 
S benned Anyát találtak. 
Százezerszer stb. 

7. A vértanuk seregével, 
Akik szent Fiadért vérrel 
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Vallották a szent hitet, 
Áldunk, oh Szűz! Tégedet. 
Százezerszer stb. 

8. Dicsérünk a szent atyákkal, 
Akik lelkes buzgósággal 
Hirdetői valának 
Jézus tanításának. 
Százezerszer stb. 

9. A szüzekkel, oh Máriai 
Kiknek Te vagy királynéja, 
Áldunk méltóságodért 
S angyal-tisztaságodért. 
Százezerszer stb. 

10. Téged hódolva tisztelnek 
Égben s földön minden szentek; 
Bár oly tiszták lehetnénk, 
Hogy méltán dicsérhetnénk. 
Százezerszer stb. 

11. Az árvák buzgóságával, 
Kik szent pártfogásod által 
Vigasztalást nyertenek, 
Áldást mondunk nevednek. 
Százezerszer stb. 
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12. Nálad özvegyek s szegények 

Nagy könnyebbülést leiének, 
Ezek háladásával 
Aid szivünk, és magasztal. 
Százezerszer stb. 

13. Általad sok megtért lelkek 
Mennyekben koronát nyertek, 
Légy nekünk is oltalmunk, 
Hogy egekbe juthassunk. 
Százezerszer stb. 

14. Áldjuk a szent Háromságot, 
Aki bennünket megáldott, 
Ily jóságos Anyával, 
Ily nagy Isten-áldással. 
Százezerszer stb. 

16. Mária drága Neve. 
Mária drága Neve, 
Lelkem édes öröme, Mária! 
Ha megzendül fülemben, 
Vidámság kel szivemben, Mária! 
A buzgó sziv, mely hozzád hiv, 
Téged kíván dicsérni, 
Szereteteddel égni, Mária! 



Buzgósággal vigadván 
Lelkem, Téged óhajtván, Mária! 
Gerjed tiszteletedre, 
Fiad szeretetére, Mária! 
Mert kegyelmet nem kereshet 
S nem találhat, csak annál, 
Kinek Te Anyja valál, Mária! 
Téged az Isten kedvejt, 
Fia Anyjának rendelt, Mária! 
Téged illet dicséret, 
Angyalok s szentek felett, Mária! 
Óh kegyes Szűz! mindent elűzz, 
Ami minket rútíthat 
S Istentől eltaszíthat, Mária! 
Tisztaság szűz virága, 
Sziveink vidámsága, Mária! 
Elesettek gyámola, 
Bűnösöknek oltalma, Mária! 
Óh Mária! Jézus Anyja, 
Esedezzél érettünk, 
Légy midenkor mellettünk, Mária 
Segítsd buzgó népedet, 
Mely tiszteli nevedet, Mária! 
Hogy térjen Istenéhez, 



195 
Üdvének kútfejéhez! Mária! 
Édes Anya! térítsd jóra, 
Kik vétköket szeretik 
És az Istent megvetik, Mária! 
Valaki csak gondolja, 
És tiszta szívből vallja: Mária! 
Add, hogy Téged szeressen, 
S élted útján kövessen, Mária! 
Kik dicsérünk, arra kérünk, 
Hogy egész életünkben 
írva legyen szivünkben: Mária! 
Isten Téged választott, 
Nekünk oltalmul hagyott, Maria! 
Midőn testtől elválik 
Lelkünk s világból múlik, Mária! 
Légy vezérünk, segítségünk, 
Érettünk Jézust kérjed, 
Mennyben legyünk Tevéled, Mária! 

17. Máriát dicsérni. 
Máriát dicsérni, hívek jöjjetek, 
Mert Ő fogja kérni Fiát értetek, 
Üdvözlégy, Mária! mondja minden hív, 
Áldottl égy, Mária! nyelv mondja és szív. 
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Ha értünk Mária Fiát követi, 
Kérését szetot Fia meg nem vetheti. 
Odvözlégy Mária! stb. 

Istentől csodával neki adatott, 
Hogy anyaságával szűz maradhatott. 
Odvözlégy Mária! stb. 

Fogantatásában ő vétkes nem volt, 
Sem élete folytán, sem midőn megholt 
Odvözlégy Mária! stb. 

Mint arany a tűztől felolvasztatik, 
Kemény szív e szűztől meglágyittatik. 
Odvözlégy Mária! stb. 

Te vagy segítsége minden hívednek, 
És nagy reménysége a bűnösöknek. 
Üdvözlégy Mária! stb. 

Te vagy én oltalmam kísértésimben. 
Erős bizodalmam veszedelmekben. 
Odvözlégy Mária! stb. 

Azért is szívemben mostan vígadok, 
És hozzád hívségben holtig maradok. 
Üdvözlégy Mária! stb. 
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Utolsó órámban segélj engemet: 
Az örök hazába vezesd lelkemet. 
Üdvözlégy Mária! stb. 

18. Égi szfiz virág. 

Égi szűz virág, áldjon a világ, 
Téged oh Szűz Mária! 
Mert Te mi hozzánk, mint édes Anyánk, 
Jó vagy, jó vagy, Mária ! 

Oh légy oltalom, mert bűn súlya nyom 
Minket, oh Szűz Mária! 
Égből kiesni, bűnben elveszni, 
Ne hagyj, ne hagyj, Mária! 

Kérjed Fiadat, Ő malasztot ad 
Érted, óh Szűz Mária! 
Hogy így megtérjünk s Istennek éljünk, 
Segíts, segíts, Mária! 

Vétkeink felett bár vérkönnyeket 
Simánk, oh Szűz Mária! 
Hogy megtisztulnánk s egykor feljutnánk 
Hozzád, hozzád, Mária. 
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Te meg nem veted a szívből eredt 
Kérést, óh Szűz Mária! 
Kegyes Anyánk légy, szárnyad alá végy, 
Kérünk, kérünk, Mária! 

Hogy hívek legyünk, légy feltételünk 
Őre, óh Szűz Mária! 
A Te kérelmed nyerjen kegyelmet, 
S áldást, áldást, Mária! 

Egek gyönyöre! szivünk öröme! 
Nézz ránk, óh Szűz Mária! 
Hogyha kimúlunk, egekbe jussunk, 
Segíts, segíts, Mária! 
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Kérelem! 
Ha az ájtatos zarándokló hívő valamely 

szép imádságot s jámbor éneket tud, amelyet 
a búcsujáráskor már régebb idő óta szoktak 
énekelni s végezni s e Kalauzba felvéve nincs, 
szíveskedjék megírni ezt nekünk, hogy az 
újabb kiadásban felvehessük, hadd legyen így 
a Vezetőnk minél tökéletesebb s tájékoztatóbb. 

Mindez legyen a mi Urunk Jézus Krisz-
tus nagyobb dicsőségére s szent Anyja, a 
székelyek Nagyasszonyának, mélységes tisz-
teletére 1 
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