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E l ö l . J á r ó Befzéd.
• Az áitatos KORDA viselőkhöz.
Közönséges verSengés az, még a'
szent dolgokról iró bölcsek kőzt-is
vhogy az késéb-ízer iró, gyakran igy
ízokta czáfolni az elsőt. Semmi újság
i«cs a nap-alatt ,se nem mondhattya senki
Jmé ez írj &c. Eccles. i. Igaz dolog ,
ezen igikc: mint Isten igjit, meg nem
tagadhat., a Senki, de hogy magyará
z a t o t t ne-Szenvedhessenek, azt Sem
<mondhattya Senki: mivel a'ki ezeket
SzÖIlotta Salamon-által, azon Szent Lé'lek ISten, parancfolá Dávid által-is a*
-Népnek. Enekellyetekaz Urnak új éneket.
:,Psal. 95. V". i . Azon Isten kévánáa'
ISxptól. Vessétek-el tőlletek minden gonoszságtokaT, mellyeket cselekedtetek, és szerez
hetek magatoknak íj fzjvet, új lelket—
Ide ilhetik tehát amaz mondás. Akll.t
?fine exceptioue. s-lT^van-is ki
jCfeW tudgva? valamint líj/abb idők
nek , -folyásában , mint-hog;/, újjabb,
Íjö/Jabb,gonofz tudományok támadtak,
*i í.icn
Anya ízept-egy háza-ellen;.

llgy az Igatíságttak oltalmazoi, ujjY
u/jabb fegyverekkel; az-az: Ujjab
igaSságokkal, és argumentumokkal
állottak-ellenek, és vettek erőt-is raj
tok. HaSonló-képpen cSetekoSznek, zz
buzgó lelki-tanítók, kik mennyi Uj
gonofz fzókáSokat fátnak, és véSznek
éSzre Származni az Nép közzé; annyi,
3-meg annyi, ujjabb intélekkel, ir
tóztató fenyétékekkel, és 'példákkal,
tartoztattyák s-rettentik a' Népet a
gonoSztúl. Sőt Istennek ő Felséginek,,
ez egyik az 6 bölcs munkája; midőn
valami Uj tévelygést, meg-engedhogy
Származzon, leg-ottan az ellen, ha ép
pen meg-nem fojtó, de fojtogató új
fzent fzerzetet-is támazt. Mint leg kőzeílyebb történek, amaz Hkit, és fzerzetít meg-tagadó Lútter Mártonnal;
ki-ellen Szülétek, az J E s u s Szent tárfitsága, Szent Ignát ConSeSsor által, 1517.
ita Brev, Rom. in vita S. Ignat. 31. Ju
lii. Hogy bé-tellyeSedgyék az Királyi
Székben ülőnek szava: Apos. 2 1 . i r . f.
Imé mindeneket meg-újítok: Sok új dol

: iratnak, mondatnak tehát ma,
.llyekeddig Sem irva, sem mondva,
nál inkább látva nem voltak Soha.
i dolognak láczatott a' világ-előtt,
lidőn Dicsőséges Szent F E R E N C Z ,
íines kőntőSse hellyin, Szőr-sákban
iltőzék, Selyem-öv hellyén kőtéllel ővedzék: de mind ezt el - követé; smind amazt meg-mivelé. AiioL.206.
Mely újságct cíák hamar, Sok altató
tok, más újsággal újítanak, kik meg
h í v v á n magoknál az lágy öltözetet,
kende' kőtéllel bé - ővedzének ; és cz.
iz új K O R D A ViSelöknek rendek.
Zrről az Korda viSelefről, az új ícecu-

umnak,

i7Cbelsö eSztendejcben, az

vléltoságos Gróftuk,Nagyíágos L. B.
.'ekéntetes, Nemzetes, és minden
.{tuluífal nevezendő, két ágon-lévő,
Férfiakés ASzSzonyi-állatok kedvekért,
£a!.rkik Szent Ferencz Kordáját viSeliu, lelki épúlettyckért, és azon Szent
Gyülekezetnek elő-mentiért, bocíat•tatot vu!a ki egy kús könyvecske, de
^ • v e l némely réfziben- kellcte-selet

meg vala terhelve, más-Sclől ellenben
í/úkiben; tudnillik: mi-képpen kellefáék kélzúlni, és mi-tévő légyen, a\
ki a'Szent Ferencz K O R D A J A T V
viSelők tárSaságában akar Számláltatni, 1
és azoknak engettetet Szent búcSúkban 4
( a' hc! a' Privilégium meg nem men- a
t i : ) rcTzesűlni. Azért, hogy c'-kéc \
nyavalyát, egy irral meggyógyithaS- |
Sa, gondolkodók, az Erdélyi FranciSca- 1
na Cuítodia, egy új orvoSságrol, '
az újíabban valo ki-nyomtattatáf" rol. Mellyec imé végbcn-is vit,
egy Uj Patrónus segedelme
által, kinek neve, a'Sze
génység.

íHiialam banc Spirituálém, ab A J t .
tre Emerico Lamprik Cuftode Pronciali adtuali, Cuftodia. S. Regis Stelani in TranSylvania excusam, &
jiris omnigenae pietatis delici/s írowefiam perlegimus, cumq in ea nihil orihodoxae íidei adversari repererimus,
jbc multorum devotioni ferviat, hice,
58c typis dignam cenSemus.
In Corku hro Csikieníl, ad D.
V. Viíitantem. Ao i 7 o
^Oítob
Fr.Ludovicus á Moldávia Difii, ac
SS. Theologiae Leftor Adtuaüs-.
Fr. Casparus Sz. Miklósi.
SS. TheoL Lettor Candidatus.
& Chus Mikhazieíís Gvardianus.
Fr. Antonius de Mhe buío. Seraincse Reform. Provniae Le&or ,Tlgűsv
t x - Provinciális, olim Diffinitor Ge
nerális. Nunc veró totius CiSmonx
^.eformatae Familiae V.. CommiíTarius
Ghls, DiScretus perpetuus Ordfis, &
Servus* Dileito nobis in Chrifto P..
% Emerico Lamprik, Refor: noílrx
'qíiodiae Tranfylvanioe Cuítodi Pro"iali, Salutemi Dho ferapitcrnara.

Cnm nobis humiliterexponi fecei>
te libellám Chordigerorum compils
s c , & illum pra- manibus, prxlo para
tum habere, Sub titulo ffüaU fpirit nalisy & noftram ut imprimatur, liccnv
tiam poítulaveris . Ea propter, teno-3
re praeSentium' ad íalutaris obedieiW
tiae meritum, facultatem tibi importi*
jni*r, quatenus Prcevio examine, Sa
a^probatione idoneorum, Cen!brumw[
ác Servatis (érvandis, illum typis m a n S
dare valeas. Dátum Romx apud S-f
FranciScum Tranftyberim A. 1 7 c .
die }i. Decembris.

Fr. Antonius de Mc bufc

LfS.

y.Commiflarius

Genefa.tf

veté lábairól, pénzét meg-útálván a"
Szegényeknek oSztá, magának cSak egy
köntöst hagya, és a i őv-helyett, Kő
téllel ővedzé-bé magát, a' mint írja fi- \
(

lőlle Szent Bonavent* Card. $. rifdten.

K

O R D A

VISELÉSNEK

E R E D ETIRóL,
TERJEDÉSÉRŐL,
LELKI
É R T E L M É R Ő L , ES H A S Z N Á 
RÓL.

L

Eg-első kezdője, az K O R D A ,
vagy K Ő T E L - Ö V viSeléSnek,
vólt Aífisium-béli S Z E N T
j F E R E N C Z, Ki halván az Evangéíliomból egykor, Kriftus Urunknak
mondását, az Apostoloknak, hogy ne,bírjanak Aranyat, és ezüstöt, se pénze
TüSzójökben ne - hordozanak; el^gyván minden /ófzágot> faruját leveté

\

Es rninek-utánna az ö Szent Szerzete,
naponkét terjedne világ Szerte,íbkan az
házas Szernélyek-is kezdették viSelni a* •
K O R D Á T , Szent Ferenczhez, és az 5
Szerzetihez-való áitatoSságból, hogy;,
ők-is réízeSek lehetnének, Szene Fe--J
rencz őltőzetinek, akar cSak egy ré
szecskéjében. Idő pedig réá telve,
i58f. ötödik azon néven lévő Sixtus
Romai Pápa, Szent Ferencznek igaz
lelki Unokája (mivel aző Szerzete-béK
v ó l t ) Aflisium városában rendele egy
Archi-Confraternitáít, a' Szent Ferenci
KORDÁJA vifelö gyűlekezetinek fejét. I
Mellyet fel-is ékefite Szép lelki ajándé
kokkal , a' mint ki-tetczik ki-adott le- veiéből, melynek ez az kezdete. A"
Felséges rendeléfnek, tetczésébíl, az Ur nyájf.'
, feliben hebjbczjttttlvtii'"Dat. fym* 1

Imi S. Petrnm, A)/;io lnc.ir. Dnct. 1585.
.'^. R'al. Deccwb. íontific.üri anno ifno.
:ta. Bullar. Cher. fol. 3 8/.

Az-útán azon Szentséges Pápa.
^meg-engedé, hogy %zon formán lévő.
' gyülekezetek az egéSz világon, a' KejeSzténységben lehessenek a' Szent Fe'rencz Frateri engedelméből, és gond
viseléséből. A' mely gyülekezet ottan,
khamar, annyira el-terjede a' KercSzttiMiységben, hogy nem cSak az köz
emberek, hanem SokEgy-házi, és vi
lági Fő-rendek, férfiak , és ASzSzonyi:.ál!atok, kezdek a' Kordát viSelni. Ne
vezet Szerint az Egy-házi rendek köz
iül, Kilenczedik Gergely, Negyedik
.dárton, és tőbb Szentséges Pápák. Eeken-kivúl Sok Cardinálok, Púípő-.
Siók, és más fő Papi -rendek viSelték,
s-viSelik m o í t - i s a ' K o R D A T . A' vi
lági Királyok-kozzül Szent Lajos Fran
ciái Kirá y, Aragóniái Jakab Király,
Viderlk és Rohertus Siciliai Királyok.
Ont Ersébi c /. . V . n y , Magyar-Or
;

András Királyiéanya. bp.iny\
óríZági 4. Fúlep Királyné - s-t. kikrl
biaonyságot téSzen. Martjroi. FrJnci^
fol. 649. Ezeken kivúl, O!..L/,Sna4
nyól, Francia, Némer, Lengyel, ést
tőbb OrSzágokban s urtoman> okbanj
fbk Fő-rendek, aítatofon viseltek, s *
viselik rna-is a* K O R D Á T . Es hogy?
ne nevezzük a' tőbb OrSzágokat a' m »
Magyar - OrSzágunkban, Ri'atinufok,,
Generálifok, Zálzlós-Urak, Gróftok,
Gróff-ASzfzonyok, Nagyságos, Ne
mes, és Sok-fzámú Urak, és Af í/onyok, s-tőbb fő és köz-rendek, visel
ték régtől-fogva* s-viSe!ik moft-is látható-képpen fzent Ferencz K O R D Á 
J Á T , nagy áitatofsággal.
Mennyi Sok Szép lelki hafzna lé
gyen pedig a'KoRD A viSeléSnek, tudgyák azok kik idegen OrSzágokat jár
tuk , az KereSztyénségben, mely nagy
buzgósággal, és Serénységgel, Szép ren*
desen járnak Proceílíókat, minded
holnapban, a' hol mód vagyon benne
SZÁGI

Zonyos-lZamú ianepekben, mely
agy áitatoSsággal - való Gyónáíbk,
iommunikáláíökjés Difciplínák léjén
denek: Gyakoroltatik az-által azalaíniSnálkodás, Betegeknek lelki, és tcíli
K Ű k i é g e k r e , nagy vigyázás vagyon,
wjfea-vonaíók ellenkezések, és gyűlől
ségek, a' K o R d a viSelók-kőzőtt, le
sZállíttatnak, mivel erre czéloznak egy
gyikre Regulájok.
CSuda- tételekkel - is terjefztettej
ílen, ennek mi-vóltát; mert a'mintr
fzcnt Pálnak keSzkenője, térd-kötője,
övedzője, sőt cSak á r n y é k a - i s , Sok
nyavalyákat gyógyitott. A&. 19. úgy
v KoRDA-által, az Urlfté, az ő kedves
iólgájának, Szent Ferencznek érde.niért, íbk lelki betegeket meg-gyógyitott. a' mint látható szent Bonav. Írásá
ban. Cip. i%. invit. S. Frafti.
Kire
nézvén az Anya-Szent-egyháznak FőPáSztori, mennyi fok Szép lelki ajándekokat-is engettek, az Anya-Szent-egy
"láz kcncSes tár - házából, a' K o R D a
viselők•

Selőknek ide-alább, nem dák azold.
melyek úlájdónók, hanem a' Privile
gium-szerint
valók-is, mcg-lésznek'
irva. most értSe ki-ki, lelki értelmét
.a'

KORDÁNAK.

Elsőben. A' látható K o r d a ál-'
tal, emlékeztetünk, arról az Atya l*i
(lennek kőteléről, mcllyet a' magas
Meny-orSzágból, mi-hozzánk alá-bo-Jf
csátott, úgy-minta'mi Meg-vltónkról, kinek Iílensége, lelke , és Teste ji
egy Személyben eggyesúlt, és néműnéműképpen, mint a'kőtélnek réSzei,!
egyben Sonatotr, 'a mely kőtélnek e-«
reje által vonatik az Atya Istentől
minden bűnös, az idveSségre, a'bűn
nek kőteleiből, úgyhogy, ugyan
mondhalTa Szent Dáviddal. El-szakasz,
t ott ad Uram az én köteleimet, néked áldo-J
zom dicssretnek áldozattyával. JFsal. 11 f.
MaSodSzor. Arra emlékeztet a' |
K O R D A , hogy Idvezitőnk, kőtéllel j
kötöztetett, kin-SzenvedéSekor az oízlophoz, és midőn az kertben meg-fogatoi

Harmadszor. A három clomo a'
' K O R D Á N jedzi az Istennek kivált.'képpen velünk-való jó - téteményit;
i ú g y - m i n t : hogy Teremtett, Meg. váltott, és Dicsőséget igirt.. Jedzi aztis, hogy Szüntelen viaskodgyunk, a'
nii három képpen-való ellenségitíkkel,.
kúgy-minc: a' Teítel, Világgal, és az
ördöggel, kik minket a'bűnnek köte
lében igyekeznék vonni, már pedig.

AZ URNÁK NEVEBEN.
Kezdődik az K O R D A

vifelóknek

Régulájók és rend-tartáSok.
Első RéSz..
A ' K O R D A viselőknek, rend
tartások és Rcgulajok ez, tudni-illík:
az tlr Istent, kinek tiSzteSségére e'Gyúlekezec xendeltetet,

mindenek-

"felett tclyék, és tiíztellyék, a' bűntől
távozzanak, és a' jó cselekedetekben
•gyarapodgyanak.

1

.Azokróla'kik ezt a Regulát a\arjá\kpvtim
ni, és mi Jorm&ban vitejpnelc bt f

II. RéSz.
Valakik ezt az rend-tartást akar
ják követni, és ebben az Gyülekezet
ben akarnak Számláltatni, tartozanafe
magokat rrieg-Jelenteni az lelki Atyá
nak ( ki gond-viSelőjé abban az időben
az Gyülekezetnek) a' ki minden Szük
séges dolgokról, meg-viígállyí, és ha
fzúkségeSnek itililenní, a' Szent Evan\ttium igijét-is meg-mondgya az ol

{yannak,

mennyel ét 6ékélyéi-»ug a tí*
Atyád-fiával vagy ehez* kafonUt. Annak-

ütánna, téfzen illyen intést, hogy vala
mely nap a' K o R D A T valaki Sel-veízi,
tellyes életéről gyónást tegyen, avagy
ha abban akkor módgyanincSen,az ,
után. valamely nap véghez vigye.
Az Aitatofságról > és BSjtrSl.

III.

RéSz.

Mir

Minnyá/an , valakik magokat be
íratták ebben a'Gyülekezetben, Szor/tealmatosson igyekezzenek azon, hogy
jE.'Szent Szerzetnek, minden Főinnep
•papjain, tle Fő-képpen^ Boldog A(z'fzony Fogantatáíá, I'ádvai S/ent-.tital
papjain. Szent Ferencz napján, ésu_
kyan Szent F E R E N C Z nagy búcsúja
''napján, mely Porciunculának-is ne
veztetik: mely Szokott eSni,.Kis ASzízony havának máíodik napján, meg
Kyóuyanak, és- CoinmunJkáHyának.
lEsúgyan ezen lzent napoknak bőjtraí
jmeg-tartsáii, az nagyobb áitatoSságságaak okáért. Napjában mondgyanak ÖL mi-Atyánkot, és őt üdvözletet,
mind annyifzor hozzá - tévén. Dicső
ség Atvának, és Fiúnak, és fzcnt Lé-.
Elek Istennek, mi-képpen kezdetben—
'vil'zónt egy Mi-Atyánkot , s-egy üd
vözletet, a' Szentséges R. Pápáért.
Az Adományról mcllyet vagy altmifiiáuty
W&y tjáudékitl advah, a Jze/;/' C/pv/lekízet-

I V.
Fedhetetlenek legyenek ebben a'
Gyülekezet tifztci, hogy SzorgalmatofSon gondgyát viSelyék, hogy-ha vala- .
kitől valami, vagy ajándékul, vagy ala-1
miSnáúl adatik a' Gvülekezetntk, an- "
nak Nevit, és mit adott, fel-irják , arraí*
rendeltetett könyvben. Dehogy arra j
nézve, a' Templom ajtajában ládát,';
tángyért, vagy egyéb efzkőzt, ki te- ;
gyének, meg-nem engedi, Bold. em- .
lek. nyoiczadikKesemen Pápa Decrctoma, mely így kezdődik: Valaw.lyel^u
az. Apoflü'i faait széktíl. Az igy gyúlt I

alamiSnát pedig azon TiSztek, a'Szent- .
cay-Táaz épületire, és ékeSségére, tartozzanak hiven ki-Szó!gáltatni. hogy .
meg iSmérjék mindenek, hogy a' Men
nyei Anya Szent-cgy-ház kíncSei, nem .
valami kereskedés, vagy haSzon hajtás
ókón , hanem cSak az egy áitatofság-|
nak, és nagyobb buzgói ágnak kedvé
ért, nyittatnak - Sel, az Apostoli Szent
Széknek engedelméből, a' Chriltus hisr
veinek.

Mint élyenek egy-májfitl a Kárdifol^í

V . Réfz.
Egy-rnás-kőzőtt a ' K O R D A s O K

Istenes Szeretetbe élyenek, és egy-rnáSfa! ne-háborogjanak, Ha psdig tőrtén
nek ellenkezés kőztök, azon legye
nek a' többi, hogy mennél hamarébb
Hieg-békélteSsék ökőt.
Á beteg atyafiadról.

V I . RéSz.
Mint-hogy a'kik e' Szent: Gyüle
kezetben attak magokat, illendő hogy
KereSztenyi mód-Szerint, egy máit-is
fegitfek: az o k á - é r t , ha valaki a'
K O R D A S O K -közzúl betegségben
ifik; azt a' többi meg-látogaSsákGyónáSraés Communikálásra intSek,
vigyázókat rendellyenek melléje, és
ha Szűkölködő, mind lelkiben, s-mind
• -testiben, légyenek Segítséggel, beteg
xAttyók-fiához.
A' vétkei atya-/rj*k büntetéséről.

V 1 I. Réíz.
Ebben a' Gyülekezetben ne ve-!
teSsék, ha valaki czégéres vétekben va
gyon, avagy nyilván-valo gyanoSság,
vagyon, tiSzta ésete-felől: Ha pedig, a>'
K O R D A fel-vétele-után, alfele vé>í
tekben efik, aSzt a' Gond-vifelők hiromSzor meg-tncsék, és ha m e g netw
jóbittya életét, a' Kordát vegyek-elj
tőlle, s-a' Gyülekezet könyvéből, ki
tőrőkeSsék neve.
Az Tisztek

válafítaúrtl.

V I I I . RéSz.
KőzőnségeSen e' Szent Gyűfekcá
zetnek , tagjai, válaS/.anak magoknató
eSztendőkként egy Fő Gond-viSelöeJ
és a' mellé-valo, két vagy három áita-'
tos Személyeket ( a' hol mód vagyonj
benne, kivált-képpen Várofokon $
kik gondot viSelyenek a' Congregátkj •
Szükséges dolgaira. Es a'mit azok Sog»/j
nak Sel találni, rendelni, az Istennek]
nagyobb tifzteletire, és dicsőségire,?
azt a'tőbbatya-fiak, engedclmeSen fo-»
gaJ^yák' áiucofoa ccliycfklek. -jM

Á Procjjiorólí

I X . Réfz.
Minden Hóid Újság, első vasár
nap rendeltetet ProceSHon jelen legye
nek ( a' hol mód vagyon benne : )
tmely Processio lendcltetet a' Congrér.gátio-ért, és a' Kerelzténységnek lelki,
f'es tcfti Szükségének meg-nyc léiéért,
i A' Procission pedig, minden ember,
láthato-keppen, hordozza magán a'
. K O R D Á T : ám-bár máSzor, lát
hatatlanul, Derekán , vállán, vagy Se[biben hordozza-is. Es a' f_.ent Sáicramentom tiSztefségére, melyet a'
rProceiTión fognak hordozni, égő gyer
tyát hordozzanak kezekben a' KordáSok. ,
A' Prídiká/iorúl.
X. RéSz.
Hogy mind az Selyebb emlitet
dolgok, rendeSfebben, meg érteSfen e k , s-meg-is tartaminak, minden
holnapban P R O C Í ffió- után vagy
Vaas alkalmatos időben a'X hol mód lé-

fzen benne. ) rövid oktatáfök lélzen^
mellyen hogy jelen legyenek, intetnek
a' KODASOK.
A meg hélt atyafiakból.

X I. RéSz.
Ha valaki a' Kordáíok-kőzzúl, vi
lágból ki-rnulik , ( a' hol rnod léfzeri
benne hogy rneg-jelenheSTenek : )
mindgyárt adgyanak hirta' Páter Prxfeétufnak, a' ki Superiora ( h a magáné
léSzen Superior ) rendeléfe-Szerint, elmennyen a' temetéíre; haSönlo-képpé
a' tőbb Kordáfok-is, kiknek hirekkeL
léSzen legyenek jelen, a' kitől lehet í$
a' ki pediglen jelen nem lehet, mond-&
gyon egy Olvaíöt lelkiért. Neve pe-f
dig a' világból ki-multnak, iraSsék-be~
az holtak könyvében.
Az ho'ltak Htán-valo

Miférúl.

X I I. Réfz.
Mivel ízent és údvőSséges gondő-A
lat a' halottakért imádkozni, hogy a J
bűnökből meg-oldoztaflanak; azétn

'S/.eiit Ferencz nap ürán-valo napon,és
á' Menltruális PfrOceíTio napja utan
valo héctön (_ ha akadály nem törté
nik ) a' meg holt Kordálökért, Misét
fognak a' Páterek énekelni, a' melyen
'Mpgy j 'en legyenek a' Kordafok, intetuek.
e

Vegyék eSzekbcu pedig mindnyá
jan , a' korda-vifclők' hogy a' meg irt
íRsgúláknak meg tartására, nem kö^eleSztetnek Semmi vétck-alat, ugy
í n g v ha azokat, é% az búcsúk tl-nyeftésére rendelteiét Szeiit dolgokat, meg
'-•taityák, Ktentől a'.meg nevezet aján
dékókat el-nyerik, minden búcsúk
b a n , moVly.k a' Szent Ferencz fzerze-'
tmek engettettek réTzesülnek ;
és
mindenekben, valamit jo cSelekedetek-ábal, az egéfz világon levő Franrillá íusok érdemelnek, réSzeSek léSzíék. Ha pedig azokat el-mulattyák,
lem /érkeznek benne, de őkjis ét-,
icm aélkúl maradaí{fc,^-"v
A'".

^vVid de igen f(ű{ségcs
ó{tutks
A' Korda Vifelukhőz.

Mint hogy már az Szent Regulának
ki tanulása - útán , következik , hogy
*kőzönsegéSsé téteSsenek az Korda-viSelőknek engettetet Sz. Búcsúk-is. Igea
Szükséges meg - tanul ni, azt - is, meljg
lyck. légyenek azok. Annál-is pedig
fzúkségeísebb, meg érteni azt-is, mi
Jégyen, és mit tegyen ez a' Szó? Bú
csú . De leg Szükfégefsebb tudni, mi
tévők legyenek, a' kik Búcsút akar-,
nak nyerni? A' mi azért, illeti ezt a"
Szót, Búcaú, a' nem egyéb; hanem:
Az meg bócsáttatot cselekedettel v.ih bhnük*
'nek, idei,--valo bUntetkfine\ bocsánatty/t meg éugedéfe, az. Chrijlus J E S u S, kin-sz?«twdisinek, és érdeminek^ véghetetlen válta•által.
t

Hogy pedig ezt el-nyerhcíTed, nem
elég magára az gyónás, és C o m m u r
nio, hanem azón-kivűl kévántankhogy azt az fzent-xgy-házat, avagy
h.'vet, a' melynek búcsú engettcret,
m&

ir c

' 'ó~

a' te Szent Karodnak erejével, őrizzed,
s- oltalmazzad aztotc. Szemléld-meg
azr-is ó Kegyes J E S U S !
mely tu
nyán és restül, mégyen végben a' te
ifzólgálatod, mely igen le-nyomatott
9-tapodtatott a' te tiSztéleted, és mely
kevés az Isteni tudomány a' földön:
Bócsáís azért Szorgalmatos, és fárad
I . Az, Romai áuy/t-[z.eut-egy-hjz.-ért. 1 hatatlan múnkáíokat a' te gabonád
H KegveSséges Ur Christus J E - | ban, a' kik azt tifztitsák. nevellyék,
S U S! ki az AnyaSz-egyházacj és a' te csűrödben bé-takaricsák. Enmagadnak Mátkául válaSztád, és an-j gedd-meg a' te híveidnek azt-is, hQgy
í nyira Szereted, hogy életedet, ésdrá- a' te Anya-Szent-egyházadnak, mind
, aalátos ízent véredet érette ki őntéd:j nyájan engedgyenek, és az ő Paran
I kérjük a' te kegyelmcíségedet, hogy) csolatit tartsák-meg, és minden jó
világ' kereksegire terjedet Anyá Sz. ban, napról-napra, a'te Szent neved
egyházadat méltoztaSsal-meg tiSztitani, nek nagyobb dücsőségére őregbedőrizni, és egygvcztetni. Tekincsd- gyenek. Ámen. Mi-Atyánk. Cc üdv.
meg ó Kegyelmes JEsUS! mely nagy* &c. f/iszek. &c,
• vakmerő képpen óítrómoltatik, a' te!
2. Az, Eretnekség íj-irtásáért.
ellenSégidtől: tekincsd meg, mely erőj
H kegyes Ur Chriftus JESUS, a'
fzakos dúhűSséggcl támadnak ellene aj
meg-terő nemzeteknek igaz vilápókólnak Kapui: Kérlek ne engeddjj
hogy az ellen erőt vehessenek, hanenaj jgofvága ! könyörgünk a'te kegyelmeimeg-látogaíTad.; ( h a módod van ben
ne ) és ottan az Romai Anyafzent-egyháznak boldog állapottyáért, ar. Eret-]
nekfégeknek ki irtásáért, az Kerefád
tény Királlyók, Fejedelmek, eggyeísé-,
giért, igy vagy ehez haSonjo formá
b a n , mentól buzgóbban könyörögj.

O

D

őrvi luie heílen mindenkor csendes á i - ' \
tatofságban. Emlékezzél-meg ó-ke- \
gyes / E S U S ! mely Sok ártatlan véí
omlik, a'S/űntclen-valo hadakózáSok- .
miatt, Tekincíd-meg azt-is, mely
Sokan vettetnek útólsó teíti és lelki Szó-í
rongatáíókra. Ah Szerelmes J E S U S Í '
a' ki az békefséget mindenek-Selett Sze
retted, és az tc tanitványidnak fok
renden kévántad: kérünk céged a'te
Szivednek ki mondhatatlan Szerelmi
ért, hogy az KereSztény Királyókat,
Fejedelmeket, méltóztafsál meg-békéltetni, és az égygyefségnek kőtelivel
egyben cSatlani, hogy a' tc együgyű
néped, cSendeíségben, és békeíségben
&c. üdv. &c. Hiszek. &c.
igargattathaSsék, és a'te Szent Szóigá
Az Fejedelmi^ EagyeJJégéért.
latódban erőfődvén, meg-tartathaísék.
Mellyet nélkúnk engedgy-meg, ké/ ^ \ 1 I édcSséges J E s U S egvgveíség
írünk a'te véghetetlen irgalmaíságodV .# nek Szeretője, és a'bekeSségnel : ért és jóságódért. Amen. Mi-Atyánk.
alkotója ! kérjük kegyelmességedet ! &c. údv. &c. Hisz. &c.
méltóztaSsék minden KereSztény Fa
/edelmeknek igaz cgygyeSséget engedj
- ni, hogy a' te Anya-Szent-egyházad|

segédnek, tekintíd-meg ennyi lelkek-J
nek veízedelmeket, melyek a'regi ki-J
gyonak álnoksága, és az Eretnekek!
cíalardsága - miatt, a' véteknek mél!y-J
ségcs, és temérdek sötétségében eltei
n e k ; Em!ékezzél-meg ó édes J E S UH
• fom! mennyi fáratságós útózáSokatJ
válaltá! fél magadra, azoknak údvűSJ
ségekért: kérünk azért, a' te keServcí
kin-SzenvedéSednck, és halálodnak é n
demiért, hogy azokat az átkozott ej
retneksegeket, tőből, s-győkeréből Száj
ra/.d ki, és az meg-keményedet Ered
nekek Szivét, fordifd a' te igaz hitedj
nek iímeretire. Amen. Mi Atyánk

sáért; az KereSzteny Királyok, s-Fe—
jedelmek égyeSségéért, tehetségekKordáját i'/selő, kft-fél Személy elq/el: kjttömbSzerint, mentől búz-góbban kőnyőrőg^úlőmb-féle időiben, klillmb - kullmb- féle
I nek, telyes búcsút nyernek.
Szentséges Romai Vápáktól, adatott s-eugetj . Azon Kórdaviselők, halálok ótetet búcsúf.
[ raján meggyónván, ésCommunikáti, Mindnvájan , a' Chriftus igaz [ rán;vagy ha bizonyos okoktól viselhivei, valakik Dicsőséges S/ent Fe- [ tetvén, azt végben nem vihetnék;
rencz emlékezetne, azon Szent Fekár- csak igaz tőredelmeSséggel, a' J Erencz Szerzetinek Papjától meg Szen
I S U S Szent nevét emlicsék , ám-bár
teltetett Kordával be ővedzenek, aI csak Szivekben ha nyelvekkel nem lczon a' napon, ha igaz tőredelmeSség
I het, telyes búcsút nyernek.
gel meg gyónnak, és az Ur l'zent Te-,
4. Valakik a' Kórdásók kőzzú!,
Üét magokhoz véSzik, neveket bé iI jelen léSznek az Holnaponként egySzer
rattyák: tellycs búcsút nyernek.
I rentleltetet ProceSsión; három eSztenz. Valakik az Kordásók közzúl,
I deig, és Száz húSz napig-valo búcsút,
/gaz tőredelmeSséggel meg gyónván,
r t l ó g y ha pedig meg gyónnak, ésComs- Commúnikálván , eSztenciónként,
r munikálván, az Kerefztény Anyafazon Szent Gyülekezetnek tcmplóI egyházért, és a'mint Selyebbáz máíoi .. . a' Gyülekezetnek íő ünnepnap
I dik czikkelyben irva vágyón, kőnyőrján (: az az: Szent Ferencz napján, :)
I gének, tellyes búcsút nyernek.
első Vecser-nyétől fogva, másodikig
!
f.
Valaki a' Kórdásók kőzzúl,
meg láiógattyák: és ottan az Kcret'z•midőn a' Templomban az Isteni Szól- j
ité:.y AnyaS/-égv-háznak gyarapodáT gálát (: mely a' Sóltárókból áH,:) mon-,i
wérr. Az Eretnekség ki gyomláltatáA 4
DATÜO
sáirt;
DICSŐSÉGES SER APHIN Szét. FKRENCZ,

datiK, jelen vagyon; vagy maga í/e—
r i n t , akkor a' Boldog AízSzóny Ofticiúmját móndgya, ót Száz napi bú
csút nyér.
6. Valakik az kórdásók kőzzűl
az Ur fzent teltit, midőn beteghez vifzik, el kéi'irik, ót eSztendcig, és kétfzáz napig-való búcsút nyernek.
7. Valakik az KórdaviSelók kőzzúI,azon Gyülekezetből-.való, meg
hólt KereSztény Attyafiának, Sőt más
KereSztény sele-baráttyának-is, holt
; tetemit el-késirik, avagy valamely íze-1
gény úgye-fógyot Felebaráttyókka!,ir. gaímaSbágót téfznek. Vagy az háborgó
• és ellenkező Személyek kőzött, békeSse ;eiSzerzenek; mind annyifzor: me
ri) iSzer ezeket végben vifzik, őt Száz
"napi búcsút nyernek.
8. Ugyan azón Kórdaviselő, két-Sél
j személyek; hogy mind azon Privilé
giumokkal, búcsúkkal, mellyekkel a'
fzent Ferencz Szerzetin lévő Páterek,
s - Fráterek élnek, élhessenek. Atyai
kegyéf-

séggel meg engette X V Gerg. Pápa.'\
sőcezt-is hozzá atta; mivelhogy, fo-;j
kan vagy az helynek távúi léti miatt, \
vagy Szegénység, erőtlenség, vagy e- i
gyéb nyilván-való akadály miatt, mind }
azokat az fzent-egyházakát, meg-yj
nem látogathattyák, mellyeketaz F . l \ k
s-Fiáterck , tartóznakmeg-látógatnij. J
hogy az Búcsút el nyerheísék. Tehát: '1
az olyan Kórda-viselők, mondgyanafcv
őt Mi-Atyánkat, és őt üdvözletét-'*
mind anyifzór oda tévén. Dicsőség
Atyának, és Fiúnak, és Szent Lélek
nek, miképpen kezdetben' úgy móff^
és mind őrökké. Amen. és nyerjek
meg azón búcsúkat, mellyeket meg 1
nyernének, ha az kévánt Szent egyhá
zakat meg látogatták volna. Mind eze- 4
keta' meg említet búcsúkat pedig, az I
Korda-viSelők, a' meg hólt hiveklel,
keinek-is vigaSztalásókra, segítség kép-J
pen, Szabadoson fordithattyák, *lkal- j
maztathattyák.

Viz-kereszt.
Mar

Kjvetfáif^
A'
K O R D A Vifclők Privilégium
fzerint valo, tellyes Búcsújóknak fzám a : melyeket bizonyos holnapok
b a n , és n a p o k o n , mint az Páterek
s-Fraterek. ligy az K O I L D A S O K-ÍS
cl-nyerhetnek. Melyeket mivel az k ö 
zönséges Romai Kalendáriumban
elegyitetriink, egy egy kerefztel
m e g - jedzettűnk, az k ú l ő m b segnek okáért és az m e g iíméretnek kedviért.

j A N U A R I II S.
Boldog-Afz.fz.ony Hava, 31 nap.
A

i
b 2
c 3
a 4

Dicsőséges JESUS ne*-?.
SS. Berárd, Péter, Accuríius-,'
(Adjutus, é; Otto Mártyrok. f-

Szentpálfordúlása.'

Kis Karácfon*

£6

Albert. B. Ludovica Aszszony-

F E B R U A R I U S.
Böjt-Elő Hava. 28. vagy 29. nap•

BiíTextilis efztendőbé pedig, m a i

Gyertya szentelő B. Aszszony. f •

Japponiában Szenvedett a j Martyrok.

M A R T I ti S.
Bojt-más Hava. 31 nap-

Szűz szent Apalin.

Szem Gergely Pápa.

Bujt.

Színt Jófepb Conf.
ii

Szer'

Szent Benedek Apátúr.
Szent Gábriel Archangyal. Bdit.
Gyömölcs-óltó Bóldog Aszszony.

Á P R I L I S .
Szent György Hava. 30 nap.

Szent Raphüel Archágyal. melynap Seraph. Szent F E R E N C Z .
1209. harmadik Innocent. Pápa
kezeiben, Proíéífiot tőtt.

Szent Albert P//jp5{és Mártyr.
Szent György Mártyr,

Szent Márk Evang.

M A J U S.
Pünkösd Hava. 31 nap.
Szent Philep és Jakab Apostol,
Szen/ Kereszt meg-találása.

J Ú N I U S .
Szent Iván Hava. $Q. nap.

fzent Medardus.
Szent PáSchalis Conf. f.
Szent Bernárditiüs Conf. f.
Padvai fzent Antal Conf, +•

Szent Orbán Pápa.

Siúz fzent Petronilla.

B5jt.
KereíítelS színt jáuos.

"^etit Lájjo Kirily.
fí'j'.
SzEnt JFVtER éS Szent Pál Aptfltl.
J Ú L I U S -

Szent jaka- báva. J l . nap:

Szent Maria Ma&toütít.
O

B-Böf.
Vzent Ja kaI Apojlol.
Szent Anna Aszszony.,

Sarlós B. Aszszony.

Gorgomiumi Szene Marcyrok.

Szír/, S>ént Margit.
S-mphin Szene Bonaventura-. *J-Jtopok Cardinal és Dtihr.

Szent Ignát Conf.
A II G U S T II S.
Kis-Aszszony f/ava. 31 nap.
Szent Péter -nísa-szakaI/.;sa.
AZ Angyalok Királynéja, B.
SZŰZ M A R I A , Áílisiomi Templomanak meg Szentelésíoek nupjjgé&jiSffl
.torthtt:bt!á::.ik,-is mondatik: i\i»íy Tí;Iplomban önnön unga Eüe's tcvŐ?./[tánk, az ó Szent Ann;> á'. a!, •? fck ' ií •
fmú Angyalokkal meg je'enven, Scrafphtn ü . Ferencznck kérésére minden

,^ereS'tényeknek, valakik a'/t az Tefölomat meg látogatnák, minden Sü
nöknek, és büntetéseknek bocsánattyát engedé. Mely nagy búcsút, an
nak útánna az Szntséges XV". Gergely
• Pápa , minden helyen, valahol az cgefz
világon Franciseánusok lakási találtat
nak, hogy cSztendőnként meg hyerhefíck, meg engedé \ mind-annyiSzor,
'menyifzer,napjában meg nyerhető, •f.

Szent

LAJOS Púfp'k és Conf. "'jj
SzEnt Ijiváii Király.

szent Bertalan Apojtol.

Szent Lajos Francziai Király.

Szent Domonkos ConfefTor.
H.,vi BOLDOG AfzSzóny.
lír 'fÜfif Valtűiíf*.

S E P T E M B E R ,
Szent Mihály Hava. 20 it<?.

E#t.
Svat

Lírincz

M*rtyr.

Szül! Szent Clára.

Vitterbiai Szűz Szent Róía. "f'.

Kis Afz.fz.ojiy.

Szent Kereszt

fd-magafztaláfa.

Seraphin Szent F E R E N C Z őt
(oVllyeginekinnepe napja. •f.
Szent Aláthé Apoflol és Evátigelifld.

Seraphin Szent F E R E N C ? . 7.
A'JJ. Ma az meg holt Kordáfokért Szent MiSe Szolgáltatik; azért
a' kiktől lehet, hogy jelen legye
nek intetnek.
Boigia fzent Ferencz.
Szent Dániel, Sámuel, és tárfok.
(• Márt. f.
Szent Gál Conf.
Alkantarai fzent Péter Conf.. f.

Cápiítrán.us fzent János. f.
O C T O B E L
Mind-Szwtf
- 3 "'^'
H ( 1 U 1

1

Őö/t.

Szent Simon, és /úrfas Apojlolol^.

Szent Erséíct Afz.fz.ony. •

Böjt.

Boldog ASz. Templomba-vitele.
Siúz Szent Cxcilia Mártyr.

N O V E M B E R .
Szent András Hava. 30 nap.
Miseden Szentek napja.
Lelkek emlékezete.
Szent In/re Herczeg.

Száz sze;;t Kata/in.

* ;V

Mártyr.

Szent Ferencz Szerzetinek:
minden Szentek napja.
Böjt.
Szent András Apojlol.
D E C E M B E R .
Karácfon Hava. 31 nap.

Szent Marton Tufpuk\.
S/.eut Didák ConfeSTor f.

Xaverius Sz^nt>Ferehc«íConf.
Szent/ Borbála íifíiftyr.

SZÜZ

Szent Miklós Pífpők/-

Makula-nélkúl Fogantatott Bol
dogságos Szűz M A R I A nap
j a , mellyen, és következendő
hétna-pokon, minden Kercfztenyéknek; a' kik ülendő mó
don hoz-zá kéfzúlnek, tc.'lyes
húcsú en-gettetec, f.

•&*»í Tamás Apojfol.

Kitrácfou.
Szent IJlván ehd Mártyr.
Szent János Evangilijla.
Apró Szentek^.

Dávid Király.
Szent Sylvester Pápa.

AZ

V Á L T O Z Ó

I N N E P E K N E K .

Vasá- Septua - Hamvazó
ftfzteíl ÍM. bitff gesima. szereda.

I1

Húsvét.

. M U T A T Ó

Phnkíjd.
menet.

T Á B L Á C S K Á J A .

Ur nap Punk.
ja.
nt.va.

Advtnk
i. VaA

T E I, t Y E S

B Ú C S Ú K .

Vadnak a' szewt izfrzet/vek ,. ,7/eg eze- i mely a" n a g y ( J l t a r o n (/.okot tartatni*
ken kivúl tőlií tel/yes liitcski ( mi-Jel az l>i- j kő/.őn!égelen , h a t Mi - Atyánkot, hat.'
zsnyos ideig tartékrél nem-is szo/lvnk .) | Idvőzletet, mind annyiSzor hozzá té
mellyek kízznl a' Kordá/ök kfdviert, még I vén. Dicíöség Atyának, és Fiúnak. |
f egy-nehányat, a' leg [xjehfégc£cbl>ekl':! itt iC~c. el-mond ki-teijcfztct kézzel, tel- |
lyes búcsút n \ ér. Ezeket pedig, az
yel Iedzúnk,
i. Tellyes Bácsút nyerhetnek a' I Romai Anyaízcnt-cgyházért, Eretne-f
KúrdáSok,.ha, valami Primitiásón , az 1 kek ki-gyomláltatásá-ert. és az Ke«jl
az: tíj Pap első Miséjén jelen lévén cl.'j rcSzteny, Fejedelmek cgygyelTégiert, éjS
követik, a' mit fcllycbb meg irtunk,,! az Szentséges Romai Pápáért kell be-,
ajánlani. Ha ki-pedig napjában más
' az búcsúnak meg nyerése iránt.
.
2 . Ha a' Világi gondtól el vonván.! Oltár-előtt, vagy akár-hol létiben őc.
önagókat, nyólczad-napi Lelki elméi- j mi-Atyánkot,őt Idvőzletet mond, őt
s- kct-í/.á/-napi búcsútj
fkedeíre cl-/.arkodnak, tellyes búcsút', eSztendei
nyerhet*
nyerneA.
5. A-kik, Reggeli, Deli, és cílvéli
3. . Ha-ki az BoldogságosSzúz Ma-j
csenditcskor,
amaz három vcrsecskétj
ria Koronáját, mely áll hetven-két'
Az
Urnak
Angyala
C~c. hne .,z limai
ídvőzlétból, (: s - nem hatvarf-háromfzólgáloja&:.
Az
Ige
tefié tön&.c.
boí, mint a' közönséges, :) és hét Mihárom
idvezlettel
el
mondgyák' teŐ
ncyáokbol, el-mondgya, menyiSzer
lyes
búcsújok
adatik.
Egy Szóval v »
azt cfelekzi, annyiSzor tellyes búcsút:
lahol az több Kertí/ténytk búcsú.
lOyér.
;
nyerhetnek, mind ottan a' Kordáig
4. -Ha ki napjában (kivált eítvéli. Sem maradnak a' nélkül ha illendő m<
cseiiditet-utan ) az Szent Sácramen? ' dón kéfzűlnek hozzája.
\J§
mely a'
1

b

A' GyónáSnak rövid módgya ,
ésahoz-valo egy-néhány a i tatos Imádságok,-

Rövid

intés, a'gyakortább-való
Gyonasról.

Bűnnek tulajdonsága az , hogy
a'mint Szent Gergely tanittya,
magánoSon nem Szokott janii, hanem
cggyik a' maiikat mint a' láncz- Sze
mek útánna vonS/.a: Olly káros a.zért cSik egy halálos vétek-is az cni»
t é r n e k , hogy akár-menyi jót cSelekedgyék-is, haSzontalanná téfr.i, mert
•'büiiősókőt az l.lcn meg-nem haleattya, a' végre, hogy idveSségére
juSználiyon kőnyőrgéSe.
Mivel peflig a' halálhoz nem cíak minden eSzcendőben , minden Holnapban vagy
Séfben, hanem Idvőzitőnk intése-Szes|ínt, minden órában jó-kéSzűIettel
teli lennünk. Szűkség, hogy a' kik
<gy Saentgyűlekezetben vannak, SzorCmatosban kéfzitsck magokat a' ha-

A

lájhoz

lálao/, úgyhogy mihelyt vétekbél
érzik magokat, 'ottan hamar a' Fenn
tenczia által abbo! ki-tórjciuk, miver
Réguláink-is intnek a" gyakorta-val$J
gyonáSra. Mert a' mint hogy maga
oka vételeimének, a' ki halálos fe-l
-bének gyógyitalára nem igyekezik, s-j
m-g-h-.il: úgy a'lelki haláíban-is mél-j
tán élik Szánt-Szándékkal, a'kihalalosj
Sebeiben orvofság,t (ieL-cgge! nem ke-;
res
u A' Penitcncziához pedig j . dologi
kívántatik: I.
Hogy ember magi
cselekedetiről ízorgalmatoSan f/ámoe
veíFen , ha mi bűnei jy gondolkodása
után eSzében juthatnak, azokat Vol
ta-képpcn minden paláftolás-nélkí
meg-gvohya az igaz Egyházi ember
előtt. II. Kívántatik, hogy a ' T a
kozló fiúval ( a' ki Szerelmes véle jól
tőtt Attyát Sok boSzíZúsággal illettél
tellyes fdvböl bánnya, hogyaz'őéde'
lílenér, azt a'ki - mondhatatjan jól
bűneivel meg-bántotta, úgy hor
b5
mind

minden KÁRNÁL valami reá kóvetke/.jbctct volna, inkább bánkodgyék AZ
istennek meg-hántásán. ,Es a' mint
a' halálos fogságban lévő ember fokizor keservesen Soháízkodva úgy gonjdolkodik magában : Vajha most EZfeyse.CR meg-cngednék bűneimet, SEieterriet még-tartanák, íoha többé
'hcin ve kev.ném ; ú^y a' BÚNŐS E M KÍ'-'IS bánkódván BŰNEIN, magában
BHATATOFLBN el-tökéllyé, 'hogy íoha
wbbé szánt-Szándékkal az Ur Istent
*C:n akarja meg-bántani, SŐT még a*
jfínre ÚJITO okokat s-alkalmatofságomt is MINDEN erejével igyekezik ELIfcztatrú. II" I. Kívántatik, hogy a'
/yóntató atyától hagyott penitenőiőmcft be-töltse. Mivel PEDIG
Gyónás-előtt, embernek TŐREDELjpSnek kell lenni, arra indító egynefny imádságok következnek.
E L S o

XuredelmefségTe ind, tó
Iáméiig,

egyedül vétkelZtem U
TE-ellcned
ram , és te-clőtted gonoSzc Clq[
lekedtem ; Te-ellened, ki engemet a'
te hafonlatoSságodra teremtettél; T e í
ellened, ki engemet Sogantatáfomtpí|
fogva fzámlálhatatlan jókkal látogat
tál; Te-ellened ü r a m , ki engemet ez£
óráig penitentiára vártál; esnem en*j
gedtcd hogv érdemem-fzerent a' Pqáj
kolnak melysége cl nyellyen miként'
vétkeztem; Te-ellened cfelekedienv
bűnt, ki a' menyire az en gon< '
gomon állót, mélységes (ebeidet tőbíj
keferveá Szenvedéfiddel meg- újítot
tam, Szentséges véredet meg tapoál
tam, sőt viSzont újjonnan fél-feSzitéj
telek: mely cfclekedetim-ért nem i.
galmat,, hanem őrök büntetést érítf
lek. De ó én kegyes Atyám és llte
nem, tudom hogy a' \ égre-rCndcláj?
a' penitencziának Szentségét, hogv Ifi
ban mint idvőSséges förödőben mofbl
gátnál.
. f?
Légy irgalmas azért Uram ént
ker

nékem, ki moít bűneimet (iratom,
azokról bocsánatot remenlek és kérek,
s-magamat azokból jobbítani igyeke
zem. Emlékezzél-meg Uram, hogy
Számlálhatatlan hafunlo bünöSöket meg
boldogítottál véghetetlen kcgyéfseged.böl, mely-átal engedd , hogy én-is
-azok - közibe ízámlákadam, A M I N.
MAS

I M A D S A G ,

Ugyan azonról.

I

Smérem Uram magamat, hogy rak
va vagyok Sok bűnökkel, üresIgúnden j.o cSelekedettől, magamban
"íemmi, és ugyan cSak semirrí vagyok,
'Jia kegyelmedben nem véSz. ö bár
'íöha.meg-ne bántottalak volna, Soha
h uagra ne ingerlettelek volna! ' De
'fkcrlck ó bűnösök Szerető Illene, ne
jJfá'Ty keletben a' te Szolgáddal, merff
• úgy nem igazúl-meg tc-előtted az em
ber, hanem a, te irgalmatsagodnak So
kaságából tírőld-el az én hamsságimat j
mert

mert ugyan-is nem az én igafcágom- I
[ínak bizodalmában ter/eíztern elődben J
imáciságimat, hanem a'te véghetetknjj
irgalmasságodban. Bánom, és felette, I
bánom, hogy Szent Felségedet bűne
immel meg-bántottam, lm én-is a*'
te Szent malafztodnak Segitsege-áltaLl
álhatatoíSan el-tőkcllcm magamban,.,
hogy íbha többé ellened Uram nem.vétek, sőt a' búnre vezető alkalmatoSsá-j
gokat-is el-akarom távoztatni. .
Engedd azért Uram, hogy Maga
mat gyűlólyem,e' mostani gyonálomfhoz iííendő-képpen járulhassak, tefte-met Sanyarú penjtenczia-alá vethessem,.'
valami-némú kereSztekkcl akarSz láto
gatni, azokat bűneimnek lakolásáére,
békével Szenvedliessem , vétkes ihdúlatimat meg- zabolázhassam . úgy
hogy inkább akarjak halált Szenveded
hogy-Sem tégedet lcg kiíSebb vétekkea
ÍS Szánt-Szándékkal meg bántani. Ad;
gyad Uram J E S U S , hogy a' gonofzr
távoztassam, és a' jóban végig m >

;

foaradayak a' te érdcu-sttrcek-í;li.aiaAmciva "•
a eyót/ár- rl'tt,
"R "|!Um JESUS Knftus, én idveSse'%A- geiimek reménnyé, vedd kedvefíéti'az étiIjSfykmáfornat, csadgy nékem,
iga.-. Szívbéli, tőredelmeíséget, és kónv-\
bullaráft, hogy azón "hűneirret éjeí.l
és;, nappal- I-í/nnífan íuMthaffaV..
,1
., . ' BöíSííü elődbe Uram, az én k*-j
,£ifArg'jíÍHwr! mert ha te haragSz .A
^•t.á,. $&ez folyamodgyam? ki k--j
a.z én gonof/ságinr-n ? enilé-J
!
é' ir-;i U. n C(-'..m , ki .v'"' v.-.
:t>fal-\tí/_f/on-y-dllatöÍit, és Publikál. *

rivel meg-gondolom; M<g- vallom
Uram Istenem, nem vagyok méltó,
hogy engemet a' fold hordozzon,
hogy énnékem a'Nap, Hóid, Csilla
gok, az Elementomok és tőbb tererntett-állatok ízólgállyanak, mert megy
senyvedtem az én Sok gonoSzságimD.1IL. '

N'

*'

* .

De te ő én édes J E S U S - o m , lek .
kémnek kegyeSfen legeltető PáSztora,
kérlek, engem el-tévedef ihodac
vezére Ily abban a' kegye'*- ...' aklában, a' melyben Számlálhatatlan bű
nösöket ingyen-való kegyefségedből
bé-fogadtál. Ugyan-is vaflyon meg
vetheted-e kiáltáfomat, ki te-hózzád
nagy bizodalommal folyamodom ?
Nem te vagy-é Uram az a' Páfztör a'
• i6: ír.c"]ííítL i.rcg- ne veid Uram , megJ ki azt mondottad: Hozzám kjált, és
'íliz- veid. az én kőn őrgéíimet*
»<| meg-halgatom őtet, véle yagyok az
.. Ö .Kegyes j r . S U S : e ' v i ! á ^ | ő háborúságiban, meg-mentem bű
Sneg-Váltó ja, ki a' ke roS/jÍ£.-adtad. rcüfflneitől, és meg-dicsőítem őtet". Bi
feadr-r, Jvi«v u' búnós-Skőtjj&ive;iceiK'cíl zony Uram noha Por és Hamu va
'kkííu. i ám, hozzád-ki^m^sjjit^w| gyok, de ha-tCLÍzik még-is fzoilok e:

v

y

;,

j

lőtted, és azt mondom: hogy engem
tőledel-nem vethetz, mert a' te tested
az én teítemből-való, és a' te Csontaid az én Csontaimból-valók , egyfzóval vérem és Atyámfia vagy.
(hogy igy fzóllyak Szent Bernárdaí)
Hasson füleidbe azért az én alázatos
kőnyőrgéfem, és tennen-magadért
én Istenem tégv irgalmafságot velem,
a'ki most hozzád Solyamodom, noha
az-előf el-távoztam vala tőled. Ne
veSs el szemed-elől, és a' te Szent Lel
kedet ne vedd-el tőlem,hanem min
denkor velem légyen, Amen.
Imádság, midőnembermár A Gyó
náshoz akar járulni.

ÖRök mindenhatóI s t e n ,kinél Sem
mi el-réjtve nincSen , iméén sok
bűnökkel tellyes ember járulok a' te
képedbéli Egyházi ember-eleibe, ki
nek olly hatalmat adtál, hogy a' kiBek meg-bocsáttya vétkét, meg-leSztjek bocsáttatva- és a' kit meg-köt

bűneiben,ízined-előtt-is meg-léSznek
kötve: adgyad Szent Lelkedet né
kem , hogy bűneimnek fökaságát és
rútságát el-né fedezzem, hanem min
den paláítolás-nélkűl igazán meg-vallyam: mert tudom Uram, hogy a*
mit most egy ember-előtt SzemérmeteSségem el- titkol, ki-nyilatkoztatik
ítéletkor e' világ-előtt. KéSz vagyok
azért bűneimet meg-vallanom: KéSz
vagyok mindeneknek, ki kármi
ként ellenem vétettek te: es .hívből
meg-bocsátanom ; mert a'temondáfod-Szerint nékem-is úgy adatik tőled
bocsánat: KéSz vagyok mindennek
kárát meg-téritcnem , kiktől vagy érővel, vagy titkon jóSzágokat cl-vettem: Kélz vagyok vifzSza adnom, va
lamit felebarátomtól IISorával, hamis
eskúvéífel, cfalárdsággal, Szegények
nyomorgatásával, avagy más tilalmazás-ellen enyimmé tettem; Kéíz va
gyok az alkalmatosságokat, mellyekaJcal magamat, vagy feIebarátomat_>
1

•

••

bűnbe ejthetném, tellyes tehetségem
ből el-távoztatnom: KéSz vagyok a'
Gyóntató Atyámtol-valo dorgálást,
jó intéít és penitencziát örömeit fel
vállalnom, és mennél hamarébb bétellyelitenem : KéSz vagyok gcr.ofz
fzokálimat, és egy-Szóval minden búnőmet el-távoztatnom , s-a'te Parancfola odoi járnom: Mert te monda
tod Uram, hogv cíak azoknak vagy
ktgi e'. •, a kik bűnökből ki-térneK. Ke ek azért Uram, adgyad
énnekem a'tőredtlmeSségnek és íiralomnak Solyamattyát, adgyad Szent
malaíztodnak Segítségét, mely-által
mindezeket bé-tellye(itSem, Ámen.
Boldog Szűz M A R I A - h o z , és
tőbb Szentekhez-való Imád
ság, Gyónás-elött.
Sz. Ambrus DoSlor iráfibél.

kit
O Boldogságos
a' tellyes Szent Háromság Isten
SZŰZ M A R I A ,

malasztal tellyeSnek izent Gábriel An-

gval-ákal; Szent Ersébet az ASzSzonyállatok-kőzt áldotnak m o n d o t t ; kit
minden nemzetségek boldognak hir
detnek: Kérlek tégedet azért a' tej
nagv alázatoSságodért, mely-ákal ér
demletted hogy líten Annya lennél,
eSedezzél én-érettem búnős Szolgád
ért, és nyerj bocsánatot fzent Fia 1tól az én meg-gyónando bűneimről:
Mert ha Salamon nem itilte méltónak
hogy Annya kérését meg-szegje, két
ség-nélkül a' te Szent Fiad-is, a' ki a*
Szüléknek tiSztelctit parancSollya,
meg-halgattya, mint Annyának, K nyőrgéScdet a' bűnösökért: iSmérj az
ért fiadnak ő áldott Szűz, kit a' te Sz.
Fiad attyafiainak fogadni nem idege
nedett, s-bűneimért engeSztellyed,
kinek én haragjába estem.
Ti-is ő Angyalok, Arkangyalok,
Pátriárkák, Próféták, Apostolok,
Mártyrok és minden Szentek, kiket
a' nagy Isten mint barátit igen-tiíztel;
EngeSztellyétek azt a' reám méltán

meg-haragutt Felséges Urat, s-nyerpen ha régen nem gyónt) és nagy vóljétek-meg a' tőredeímeSségnek és Si
tához-képeft Böjtöket, Imádságot*..
ralomnak mal-fztyát, mely-által bű
AhmiSnát, vagy tettének más fanyarneimet igazán meg-gyónhassam, a- , gátasát hadgyák a' Gyónásban. Or
zokról penitencziát tarthaSTak, és a'
vosság. Gondold-meg I. Menyit Szen
jóban végig meg-maradván, hóltomvedett a' te Mcg-váltód a' te bűneid
után veletek dicíirheSTem azt, a' ki
ért ; a' Szent Mártyrok-is menyit Szen
mind örökkön őrökké él, Amen.
vedtek MenyorSzágért: Miért nemkell tehát tenéked-is a' magad vétke
idért egy keveSet Szenvedned. 11;
Gondold-meg, hogy a' más világonki-mondhatatlan, és véghetetlen kiI ' TS^gyrfó/goktArtóxtdttyk^ néha
nokat kell azokért Szenvedned.
embert a Qyimflíl: és ezek
eden Orvqfság.
a. Attól-való félelem, hogy-ha
máit hírében nevében meg-gyalázott,
i. A' fzemérmeteSség, hogy néavagy más ember jófzágát hamilTart,
melly vétkeit ember Szégycnli meg
el-vette, azokat tartozik viSzSza-adni:
vallani.
Orvosság. Gondold-meg,
avagy ha gonoSz tárSaságban vagyon,
hogy-ha most egy ember-előtt Szé
azt el-hagyattyák véle a'Gyónásban.
gyenled azokat megvallani, nagyobb
Orvofság. Gondold-meg, az örökké
Szégyenedre eíik, midőn ítélet nap
való boldogságot el-vefzted, ha e'vi
kor e'Világ-előtt ki-nyilatkozik.
lágon más ember jó hirét nevét, vagy
a. A' penitencziától-való félelem ,
jóSZágát meg-nem adod; Az Angya
hogy bűneinek Sokasága (kiváltakép
lok tárSaságából-is ki-esel, ha itta-*
feslett tárSaidat el-nem hagyod.

——•—-
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nyit vett-elsfaamiíSan : és többet e'K 4.. Attol-való félelem, hogyaftor
félét-.
kott bűnr majd ugyan lehetetlen el3. Midőn cSak immel-ámmal reflűl
^ hadni, és az ellene-való jóban magac
kéfzűl
a' gyónáshoz, s-túnyasága-mifoglalni.
Orvosság. Gondold-meg,
att
el-selejt
valamely halálos vétket.
,hogy te-náladnál nagyobb búnósók-ís
4.
Midőn
cSak Szokásból, vagy em
1 voltának , kik Istennek segítségével
beri
félelemtől
mégyen a'gyónáSra, és
életeket meg-jobbították, és fzentúl
olly
Szándékkal,
hogy a' bűnöket, séltek. Arra-való a'Gyónás, az Imád
azokra-vivő bizonyos okokat ei-nem
ság, a' Prédikátzióknak vagy lelki em
akarja hadni, és minden erejével tá
berek intésének halláía, és bé-toltése:
voztatni.
.ftjs Oltári Szentségnek gyakor rendé*
5. Midőn átokban vagy Excommunilése: Búidon Szűz M A R I A-nak, őr
fatio'ban vagyon, s-olly Gyóntató A- ,
ző Angyaloknak, és a'tőbb Szentek
tyához mégyen , a' mely őtet abból
nek tsedezése.'
meg-nem óldozhattya.
6. .Midőn valaki együgyű és tudat
Hat bironyos okok, mellyek miatt
fen Confessariust keres, a' kitől meg-ne
. A Gyónás nem hasznos,dorgáltaSsék vétkeiről, és a' mit kíván
sőt vétkes.
,
tatik tiltani, azt meg-engedgye,vagjr
1. Midőn ember a' Gyónásban Szé
cSak el-halgassa &c. Ha azért valaki
gyenletiben Szántszándékkal el-titkUÍ'
ivekkel a' fogyatkozásokkal gyónikvalamely halálos bűnt.
rneg, bizontalan sőt vétkes gyónála,
2. Midőn ha meg-vallya-is vétkét,
és tartozik máíbdSzor igazán meg
de azt el-tagadgya minémü rend-béli
gyónni.
személyekkel vétkezett; mástól me
s

L E L K I

SZ A

M - V E T E L

A' GYONASHOZ.

Valamiben vétkezhetik ember, avagy egyeneSen az Ur Istent; avagy
Felebaráttyát; avagy maga lelkét sérti-meg; az-okáért gyónását-is a'-Szefint rendelheti, és a'miben lelki-iSméreii vádollya, e' következendő módízerint gyónnya-meg.
iJlen-eűen-Vdló retkek.
1. Ehez a' Gyónáshoz nem olly tö
redelmes Szivei, és kéSzúlettel járúlt IM , a' mint kívántatott volna,
2. Ez el-múlt Comm«nio-után nem
v.' HEM ugv magamat, a' mint a'
Szerttségnék nagy-volta kívánta. A'
bagyöfc. penitencziát nem olly áita. r.ss.n é- íeiénnyen végeztem-el, a'
rrkívántatott.
UeJébbi g ónáíbmkor a'mint
kéHetieeh vólt magamban, ncir
— i ; en jobbicottam-meg élett

met: Nem-is igyekezem a' jóban elő
menni, s-a' bűnöket, és azokra vezető
okokat nem távoztattam-el, a'mint
áz igaz tőkélletes KereSztyén tartozik \
véle->.
4. Isten tiSzteSségére nem igazítot
tam minden cSelekedetimet.
y. Midőn vagy Imádságra, vagy a'
bűnök kigyomlálására és öldöklésére,
avagy egyébb jóra Istenes gondolatok
ötlöttek Szivembe, azoknak nem mindenkor adtam helyt.
6. AzÚristent nem Szerettem, és
nem féltem illendő-képpen.
7. Minden-napi Imádságimat nem
olly áitatofsággal és hgyelmeteSséggel.
végeztem-el, a' mint tartoztam volna
véle. ( H a fogadásodból-való Imadsá
gidban akarat-fzerint nem volt íl fiígvelmetes; avagy ha néha azokat el
mulattad, Számát mond-rrieg.j
8. Az Istennek jó - téteményéróf
ritkán Szállottam magamban , s-annwji
ritkábban adtam azokért hálákat.
C6
y

9. A'Szent Mise-alatt nem viseltem
illendő áitatoSsággal magamat.
10. Szokásból akár-mi dolgot-is Iftennel bizonyítottam; ú g y - m i n t :
Isten láttya; Isten tudgya,- Az Istenbár meg-bűnteíTen; Bizonyságom az
Isten; Isten úgy Segéllyen &c. ( Ha
pedig nem igaz dologban éltél illyeníiókkal, kivált-képpen máloknak ká
rával, Számát mond-meg.)
i r. Istentől reám-bocsátott nyava
lyákért, kár-valláSokért, más embe
reknek rajtam-tett boSzfzúságokért,
békételen voltam. ( H a ezekben ma
gadat átkoztad, mond-meg.)
ia. lnnep-napon a' Misét reftsé
gem-miatt el-mulattam, (mond-meg
számát) máSokat-is attúl el-vontam:
Az alattam-valókat reá nem intettem
midőn módgyok vólt-is benne.
13. Az Egyházi emberek intéíinek
nem voltam mindenkor engedelmes;
sőt jó intéfckért zúgolódtam ellenek.
14. Bű-bájos Varáslokhoz folya
modtam.(mond-meg hányszor.)

Felebarátod-e/len-vxló

rct^e^.

1. Nem Szerettem felebarátomat*
mindenben ugy, a' mint tőlem Isten
kívánta.
2. Akár-mi kicsiny dologért-is vefzekedtem máfokkal: Gyűlöltem, és
haragomban nem fzóllottam nékik.
( H a derekas dologban vólt, mondmeg Számát.)
3. Gyanakodom máSokra akár-mi
kicsiny jelből. ( H a pedig nagy dolog
ban vólt az, úgy-mint: tiSzta élet-el
len , lopásban avagy más nagy bűnben
Számát mond-meg.')
4. Máíóknak jó Szerencséjét, elő
menetelét , jó hirét nevét irigylettem:
Károkon pedig, és gyalázattyokoa.
őrültem.
f. MáSok-kőzőtc viSzfza-vonást,
irigységet, haragot Szerzettem, ki-beSzélvén a' mit hallottam máSoktól fe
lölök. ( H a nagy dologban vólt a z ,
fzámát mond-meg.)
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6. Mátokat meg-Szollottam gonoSz
yégre , a' melyből néki jóSzágában, és
bctsúleiiben kára következett(mondmeg híny. Személy-előtt vólcaz.)
7. MáS)knak a' bűnre okot adtam ; gonoSz láríaságban adtam magamat, .
máíokat-is arra kiSztettem: úgy-mint
Lopifc*\ R-éfzegségre, Paráznaságra,
V érékedéire , Rágalmazásra , Gyil
kosságra , &c.
. - 8.;.4romeít halgattam rágalmazó
fzókít ;- és ha máSnak ki-beSzéllettem,
többet adtam hozzá. ( Ha nagy do
logban volt az, Számát mond-meg.)
'.- 9. M^foknak titkos vétkét olly em-.
berekric,íí$^ntettem, a' kik tovább-is
repitettéif; imitt-amott nyelvemen,
hordoztam: ( Ha pedig hamis hlrc
költöttétmáfról,Számát mond-meg.) .
ra.-nF^ragofömnak halálát, kárát,
gyaláz^áytyát . k ^ á n u m . ( ha megnem be^i&ttcl •• , a' gj o> áíra nem
mé he tc,z^)'
í
^
1 1 . Gsesedimec Innep-Szenteléfre,
1

f

BőjtőléSre, Mise és Prédikáczio-hai
gatáSra, Gyónáfra, és Communikáláfra nem intettem, mikor tartoztak
azokra.
12. Az alattam-valókat, jobbágyi
mat felettébb nyomorgattam, és Sa
nyargattam kegyetlenül. Ha Bíro,
vagy Tanács-béli voltál, s-nem ve
tetted az adót máfckra .igazán,
mond-meg: azt-is, ha a' kőSség pén
zét magadnak tartottad.
. 1 3 . Szolgaimnak, vagy Múnkáíímnak béreket méltatlanul meg-tartottam.
14. Tejldiuentáritts lévén, annak
végbe - vitelét gonoSzságból halogat
tam \ sőt némellyeknek a' mit hadiak
meg-nem adtam, kivált-képpen lélek-után-való dólgoivat.
15, Felebarátomat Réfzegségre erőltettem, Lopáíra, Paráznaságra,
GyilkoSságra,'^Rágalmazásra'&c. in
gerlettem. ' Ha Szándékodat, véghez
v i t t e d m o n d - m e g Számát mennyifzer. j

i 6 . Ha mi kárt tettél iélebarátodnak, mond meg.
Mdgid-ellai-vdó

büncf^.

I. Az időt hivalkodással, haszonta
lan beszédekkel töltöttem.; másóknak
okot adván e'-félére.
x. Magam cSelekcdetimben kér
kedtem: Ha halálos vétek felől vólt,
számát mond-meg.
5. Etelemben, italomban mérték
letlen voltam, úgy-annyira, hogy
egésségomnek meg-ártott.
4. A' Böjtöket mellyekre köteles
vóltam , meg-fzegtem.
5. Kevély és haragos gondolatokat
sokkáig tartottam Szivemben.
- 6. TisZta élet-ellen-való gondola
tokat, és teltemnek rút indulatit é
rezvén , nem harczoltam illendő-kép
pen ellenek. Ha pedig ezekben ma
gad-tetszésével akarat-szerint gyö
nyörködtél, mond-meg minemű
rend-béli Személyekről, és hánySzor.

7. Almomban éjjeli ferteztetés efett rajtam: Ha fel-ébredvén gyónyőrkőttél abban, és ha (kitől Isten
oltalmazzon ) akaratod-fzerint cfelekedted, Számát mond-meg, és ollyankor micfoda rend-béli Személyekről
gondolkodtál.
8. Vétkezhetik ember ezen-kivül
a' tiszta élet-ellen, ha tekinteti vei va
lamely Személyt gonoszra kivan: BeS/édben, ha azzal mást, bujaságra in
dít: ha maga vagy iriásteltet.gonosz
végre illeti: Ha gondolkodik gyönyör
ködéssel ez-e!őtt cselekedett bujaságá
ról , avagy kívánva gerjedez más sze
mélyre, úgy-hogy ha lehetné vétkez
nék véle: Vétkezhetik ismét, ha ajándékokat, izencteket, vagy levele
ket gonosz végre küldött másjknak;
avagy ha közbe-járó vólcé - télé dol
gokban. Végezetre, ha a'-végre öl
tözködött , avagy olly helyre ment,
'•'ogy ártalmas szeretőjének kcdvcskedgyék, tartozik meg-mondani fiá.
mát.

9. tltve le-fékúttem Imádság-nél
kül, és lelkem-iSméretiről Számot nem
vettem.
Ezeken-kivúl, ha valamely vétek
ben érzed magadat, mond-meggyó
náSodban.
El-végezvén gyónáfódat ,és térdre
éfvén.a' Templomban , vagy más al
kalmatos helyen, alázd - meg maga
dat, és a' Publikánussal mellyedet
vervén, kérjed bűneidnek bocsánat' tyát iüyen formán :
Meg-vallom én Uram és én iste
nem, hogy az én bűnös lelkem kárhozatot érdemel, az én penitencziatartáSom pedig elégtelen bűneim el
törlésére, de te én kegyelmes Uram,
kinek tulajdona az irgalmaSság, kér
lek ne-szálly itiletben a' te bűnös Szól
gáddal , hanem a' te Szent Fiadnak ér
deméért, tőrőld-el vétkeimet. U
gyan-is oh irgalmaSságnak Attya, mit
tudná! megengedni; ha nem vétke
zett volna bűnös Szolgád ? Ne-útáldmeg

meg Uram a' te alkotmányodat, ha
nem fegitfed a' te jobb-kezednek ki
terjesztésével , mellyel nem az igaza
kat , hanem a' bűnösöket Szoktad ma
gadhoz kapcsolní: Ki élSz és uralko
dol a' te Szent Fiaddal, és a' Szent Lé
lek Ur Istennel mind örökkön őrök
ké , Ámen.
JÍX Oltári Szentségnek vétele clótt
Imádságok].

I.
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I vagyok é n , és ki vagy te én
• Uram Istenem? Te Teremt?
vagy; én t e r e m t e t t - á l l a t t T e vég
hetetlen; én p o r é s á r n y é k : Te ép
pen Szentség, Jóság, és Boldogság ;
én utálatos bűnös, gonoSzsággal rak
va, és boldogtalan. Mi kőzöd azérc
tenéked ő ki - mondhatatlan fényeS
ség, én-hozzám temérdek setétséghez? Miért Sietcz hozzám ocfmány
büdös koporsóhoz, ő ember fiai-kő
zött leg-ékesebb, édes J E S U S Bi
3

zony

zony méltán mondhatom-Szent Pé
terrel : Ne-járúlly kérlek én-hozzám ,
mert én búnős ember vagyok. Hát
mit cselekedgyem Uram ? nem tu
dom ;. mert egy-felől rettent engem
tőjed bűneimnek foksága; de más
felől inkább rémit a' te kemény mon
dásod sőtparancSolarod, hogy-ha nem
eszem a' te Testedet, és nem iszom
Véredet, őrök életem veled nem léSzcri. Ha azért tudod Uram ocsrnányságomat, s-még-is hozzám akaríz jőni, én-bennem akaríz gyönyö
rűséggel Lkni, im én-is nagy őröm
mel várlak, és bc-fogadlak. Jere hoz
zám azért U ram j \i S U S,. és ne-két
sél, tisetisd-mcg lelkemet a' bűnnek
Szemetétől, világol! Td-meg Szivem Setétségét, és Szerezz magadnak abban
méltó lako-helvt; mert te mondáfod, hogy az emberek fiaival vagyon
minden gyönyörűséged.
4mé oh éh lelkem vigadgy és ör
vendezz, mert nagy őrömet hirdetek
néked:

néked: RepdeSs, és tapíólly, mert
hozzád akar jőni a' te 'Iéremtőd, a.*
te Atyád, PáS/torod, édesJegyeSed,
és a' te Meg-válto Istened a' Kriítus
JESUS.
Serénykedgyel azért .oh
én selkem, s-noSza ékeíitSd-fel Palota-'
dat, mert ott akar vacíórálni a'te édes Mestered: TeriiSd-eleibe alázatolságodnak ruháit; tördeld lábai-alá
érzékcnységidnek bűnre hajladozott
ágait; s-vigan Hoíánna énekléfléi
fogadd lelkednek JeruSalemében azt.;
a'ki az Urnák nevében jő te-hozzád.
Oh Uram Istenem lelkemnek édes
vendége, hát minemű ajándékkal
mennyek elődbe ? Tudom Uram hogy
nem egyebet kiváníz tőlem , hanem
az én Szivemet, de azt Sem*tudom
hogy juttaílam elődbe , mert tisztáta
lan , mert az ereznél keményebb,
mert a' jégnél hidegebb a' te Szerel
medhez - képelt. De akár-minémű,
Ugyan cSak azpnt mutatom-bé Szent
Felségednek, és kérlek a'te Szent ne
ved1

vedért, moíbgaíd-meg rútságát a' te
drágalátos vérednek fÖrdöjében, Sze
relmednek tüzével gyulazd-fel hideg
ségét ; és a' te kegyefségednek olajá
val lágyitfd-meg keménységét, Amé.
I I.

>t Rők mindenható Isten, ki a' bű\.J nősöket meg-ízoktad Szentelni,
a' tiS/tátalant a' hónál fejérebbé ten
ni : tiSZtitfd-meg kérlek a te Szent Ne
vedért az én bűnös lelkemet, és tégy
méltóvá a' te Szent testednek és vé
rednek vételéhez. Bánom, és felet
te bánom minden vétkeimet, mel
lveket tudva vagy tudatlanul, Szánt
szándékkal vagy gyarlóságomból Sz.
Felségei-ellen, felebarátom és ma
gam-ellen cftlekedtem; Siratom azofrat-is, kikről még penitencziát nem
tartottam. Mind ezeket azért, és
tellyes életemnek fzámlálhatatlan sú
lyos bűneit a' te véghetetlen irgal
masságodnak mélységes tengerébe fii—
lyefz-

•

