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Közönséges  időre. 

Hétfőn. 

IVI ARCZUNKRA borulunk előtted Istenség! 
és ének szóval áldunk, halgass meg, oh Felség! 
•Törvény szerint áldozunk, nyújts hát sege-
delmet, — hogy ezen buzgóságunk nyerhessen 
kegyelmet. 

Téged menybéli Atya, illet a dicsőség. — 
fiaid  áldozatja: imádás, szivesség* • engedd há-
borúsággal ne nyomorgattassunk, — hogy ne-
ked bátorsággal s vigan szolgálhassunk. 

Az evangéliom áll isten igéjéből, — ez azon 
fenék-kőszal,  melyen hitünk épülj* maga okta-
tott erre, ki nem csalhat minket, — nyissuk fel 
értésére tehát sziveinket. 

Mi hiszünk az Atyában, ki mély végzéséből 
— mindent világjártában teremtett semmiből 
•Fia Istenségével hozzánk bocsájtatott, — Szent-
lélek erejév l szűztől fogantatott. 

Vedd Uram! kegyelmedbe, a mic felszente-
lünk, — ámbátor most elődbe kenyeret s borc 
teszünk.** mely változik Krisztusnak testévés 
vérévé, —- mind élők- mind holtaknak lelki re-
ményévé. 
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Neked akaratunkat áldozzuk s szivünket, — 

neked gondolatunkat, oh segíts bennünket; 9 

hogy parancsolatidat hiven megtarthassuk, — 
s bün által malasztidat el ne távoztassuk. 

Szavunkat és szivünket az égre emeljük,* 
— Szabaoth Istenünket szentnek énekeljük. 
Uram! méltóságoddal tele van föld  és ég, — 
térjen meg malasztoddal a vak hitetlenség. 

JŐJ EL SZENTLÉLEK Isten! ereszd reánk 
teljesen $ menyből fényességedet. 

Jöj el árvák gyámola! joj el szivünk orvosa * 
oszd ki égi kincsedet. 

Oh kegyes vigasztalónk! testi lelki táplálónk! * 
érezzük bőségedet. 

Fáradságban nj'ugalmunk, hévben hűvös ár-
nyékunk, * sírásunkban örömünk. 

Oh dicső nap! hiveid szive minden részeit 
^ világosítsd légy velünk. 

Nincsen Istenen kivül semmi jó ember kö-
rül, ** mert vétkezve vétkezünk. 

Urmutatás  után. 

ÜDVÖZLÉGY Oltári szentség! csodálatos 
szent Istenség! * téged szivemből imádlak — 
királyi székedben áldlak. — Üdvözlégy szent 



§ 
Szakrameiitom! — száz ezerszer, meg ezerszer 
én jézusom. 

Ha minden szentek szivével, s az angyalok-
nak nyelvével7* tégedet köszönthetnélek : — 
ugy méltán dicsérhetnélek. — Üdvözlégy sz. 
Szakrameiitom stb. 

Öntsd szivembe szerelmedet. — egyedül te 
birj engemet; $ nagy szentség! siess hozzám 
már, — mert szivem csak tégedet vár. Üdvöz-
légy sz Szakrameiitom stb. 

Ellankadok szerelmedtől, — elolvadok szent 
tüzedtől;*5 szivem had lakjék szivedben, — 
hadd égjen el szerelmedben. — Üdvözlégy sz. 
Szakrameiitom stb. 

Életünknek végóráján, — hogy ne kisértsen 
a sátán, * te légy én erős gyámolom, — mert 
kiviiled nincs oltalom. — Üdvözlégy sz. Szak-
rameiitom. stb. 

Kedd  en. 
JERTEK KERESZTÉNY LELKEK, az Istent 

dicsérni, — szent mise halgatással Urunkat tisz-
telni. * mutassunk áldozatot, mely Istent illeti, 
— s mely együtt szentség leszen: szent irás 
jelenti. Uram irgalmazz! 

Dicsőség az Istennek a magas menyekben! 
— és szent békeség legyen földön  emberek-
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ben15 Neked, Atya Úristen! szivböl hálát adunk, 
— te nagy dicsőségedért magasztalunk, áldunk. 
— Uram irgalmaz! 

Az Isten szájából jö az evangeliom, — min-
denben, a mit hiszünk, ez a fundamentom!0 

Az Isten maga tanit minket minden jóra, — 
boldog a ki figyelmez  az 5 szavaira. — Uram 
irgalmazz! 

Mi azt hisszük és valjuk, hogy egy I<ten va-
gyon, — a kit három személyben minden lélek 
áldjon. — Az Atyát a Fiúval és a szent lélek-
kel — dicsérjük s magasztaljuk szivvel és nyel-
vünkkel. — Uram irgalmazz! 

Mindenható Ur Isten! — im ez áldozatunk.0 

— a melyet szolgád által neked bemutatunk. * 
Most ugyan csak kenyeret s e kevés bort adjuk, 
de mely Krisztus testévé, s vérévé lesz tudjuk. 
— Úram irgalmazz! 

Mond; Szent, szent szent vagy Uram, Szaba-
oth Istene! kinek menyben és földön  dicsértes-
sék n e v e ; 0 mert ö hozzá hasonlót sehol nem 
találhatsz, söt emberi elméddel olyat sem gon-
dolhatsz. — Uram irgalmazz! 

MÁRIA drága neve, lelkem édes öröme, 
Mária! — ha megzendül fülemben,  vidámság kel 
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szivemben, Mária!0 a buzgó sziv, mely hozzád 
hiv, — téged kíván dicsérni, szereteteddel ég-
ni, ! 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 kedvelt, Fia auyjának rendelt, 
Mária! — téged ill t dicséret angyalok s szen-
tek felett,  Mária. oh kegyes sziiz mindent elűzz, 
— a mi minket rucichat, Istentói eltaszíthat. 
Mária.' 

Tisztaság sziiz virága! sziveink vidámsága; 
Mária! — elesteknek gyámola, bűnösöknek ol-
talma, Mária! * Oh Mária! Jézus anyja! — ese-
dezzél érettünk; légy mindenkor mellettünk, 
Mária ! 

Segitsd buzgó népedet, mely tiszteli neve-
det, Mária! — hogy térjen Istenéhez üdvének 
kútfejéhez,  Mária!* édes anya! téritsd jóra, 
kik vétkoket szeretik, és az Istent meg vetik. 

Mária I 
Valaki csak gondolja, és tiszta szivból vallja: 

Mária! — add, hogy téged szeressen s élted 
utján kövessen, Mária kik dicsérünk, arra ké-
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riink, — hogy égész életünkben, irva legyen, 
szivünkben: Mária! 

Isten téged választott, nekünk oltalmul ha-
gyott, Mária! — midőn testtől elválik lelkünk, 
s világból múlik, Mária!0 légy vezérünk, se-
gítségünk, — érettünk Jézust kérjed, menyben 
legyünk teveled, Mária! 

Urmutatás  után. 
M ÜSTLETT a kenyér Krisztus testévé, — 

most vált a szinbor Jézus vérévé — test már 
a kenyér, a bor igaz vér: — ezt hiszem, bátor 
elmémbe lum fér. 

Itt az Istenség az emberséggel, — im meg-
egyezett nagy szövetséggel, — ebben remény-
lek, valamig élek, ebben erosits Jézusom kérlek. 

Itt azon test s vér felmutattatott;  mely a 
keresztfán  értünk ontatott; oh nagy szeretet! 
érted mennyit tett,, — valld meg hát, biinös, 
mért nem szereted f 

Ezt a számtalan vétkek okozták — s szere-
tetemet tőled elvonták; — de már szivemből, 
igaz lelkemből — bánom azokat, teljes erőmből. 

Szeretlek immár, édes Jéznsom! — értem 
megfeszült  drága Krisztusom! nyújtsd kegyel-
medet, segedelmedet, hogy méltán áldjam szent 
fólségedet. 



Jézusom! kérlek segíts meg arra, midőn 
eljutok végső órámra, hogy szent testedben, 
drága véredben — részes lehessek végszüksé-
gemben. 

Szere dán. 
JERTEK ÁLDOZATRA hív keresztények! 

— zengjen ajkainkról szívbéli ének,-0 légy 
imádva tőlünk, oh nagy Isten! — hogy most 
egybe gyüjtél minket itten. 

Mi is bemutatjuk áldozatunkat, — melyet 
oltárodra buzgó szívünk ad!5* szent Atyánk! 
te jó vagy oh ne vesd meg, — lelki áldozat-
ját híveidnek. 

Dicséret dicsőség neked Istenünk! — lelki 
békeséget földön  adj nekünk; * add, hogy a kik 
minket megbántottak, — szívből megbocsássunk 
mindazoknak. 

Az evangeliom Isten igéje, — hirdetve az 
ember üdvösségére;0 adj Uram malasztot, 
hogy ugy éljünk, — mint szentséges igéd hagy-
ja nekünk. 

Hisszük az egy Istent három személyben, 
— hiszünk Jézus Krisztus Istenségében, • hi-
szünk a miket csak 0 tanított, mert minket e 
hitben boldogított. 
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TE VAGY földi  éltünk vezér csillaga, édes 
reménységünk, kegyes szűz unya! 0 Téged 
rendelt jó Anyánknak az Isten Fia; azért áldunk 
örvendezve, oh szűz Mária'. 

Te hajnalcsillag vagy eltünk hajnalán, hogy 
kövessünk annak egész folyamán.  Téged ren-
delt jó Anyánknak stb. 

Te reménycsillag vagy éltünk tengerén, át-
ragyogsz minden bú és baj fellegén0  Téged 
rendelt jó Anyánknak stb. 

Te mint örömcsillag mosolygasz felénk,  ha 
tűrve s Istenben bizva szenvedénk.0 Téged 
rendelt jó Anyánknak stb. 

És ha elközelget eltünk alkonya, Te vagy 
vigaszteljes esti csillaga.0 Téged rendelt jó 
Anyánknak stb. 

Urmutatás  után* 
OH KI EZ oltáron kenyér szine alatt, — a 

tiszta ostyának fejérsége  alatt, — fölséges  Ur 
Isten! el vagy rejtezkedve — csodálatos képen. 

Testi szemeimmel noha nem láthatlak, — 
de mindazonáltal igazán imádlak, — téged Te-
remtömnek, Istenemnek vallak, — és Uramnak 
mondlak. 

Ez áldott testedért, melyet itt imádunk, 
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ez, áldott véredért, melynek térdet hajtunk, — 
kérlek én Istenem! kegyelmez lelkemnek, — 
bocsásd meg bűnömet. 

Drága sebeidbe rejtem sok vétkemet,— szent 
véred harmatja mossa meg lelkemet; hogy 
szent szined előtt tisztán megjelenjek, s igy 
kegyelmet nyerjek. 

Biinös Magdolnával lábadhoz borulok; — em-
lékezz meg rólam! latorral kiáltok, — könyö-
rülj én rajtam! Dáviddal igy sírok, kegyelmes 
Istenem! 

Oh angyali étel! tápláljad lelkemet; — oh 
mennyei ital! vigasztald szivemet, — s leg-
főkép  jha majdan közelget halálom, — légy 
vigasztalásom. 

Csütörtökön. 
ÁLDOZATTAL járul hozzád, oh nagy Isten! 

hlv néped, hogy végeden jóságodért hálát ad-
jon tenéked te a gyermeki sziveknek áldozat-
ját nem veted meg, — száljon arra országod-
ból Isteni szent tetszésed. 

Dicsőség legyen egekben a fölséges  Istennek, 
Békeség legyen a jámbor szándékú emberek-
nek. Add, hogy mindég élő hittel, hév remény-
nyel, szeretettel mondjunk méltó dicséretet oh 
atyánk! szent nevednek. 
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Jézus! te hoztad az égből az üdvösség igé-

jét, a te drága ajándékod az egy üdvözítő hit. 
Ez élessze sziveinket, ez vezesse tetteinket. 
Uram! Uram! Irgalmaz kihez menjünk, ha ma-
lasztod nem segit. 

Az oltáron megujul most a kereszt áldozatja, 
mint azt vérrel büneiukkért megváltónk bemu-
tatta. Ámbár itt nincsen vérontás de meg van 
az Istenáldás, bőven árad ránk a váltság véré-
nek szent harmatja. 

A kenyér- s bor áldozattal felajánljuk  szivün-
ket szándékunkat, tetteinket és egész életün-
ket, Áldd meg, a mit fölszentelnek  hiv szolgáid 
szent nevednek, oh irgalmaságnak Atyja! hal-
gasd meg kérésünket. 

Az angyalok seregével zengjük: Szent az Ur 
Isten! a tiszta sziv örömével mondjuk: Szent 
az Ur Isten! zengje velünk az ég és föld,  me-
lyet dicsősége betölt: Szent az Isten! Szent az 
Isten! örökké Szent az Isten! 

URAM! hiszlek és reménylek, tiszta szivböl 
szeretlek. — Vallom magam kereszténynek, hi-
telt adok mindeneknek, a mit Krisztus hitén 
vallnak, mert mind az Istentől vannak. Ezen 
hitben, reménységben szeretetben erősits. 
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Uram hiszlek stb. — Te vagy az a nagy 

igazság, kit meg nem csal a hamisság; — Te 
sem csalsz meg hamissággal, azért hiszünk bá-
torsággal — Ezen hitben, stb. 

Uram hiszlek stb. — Hiszem, hogy csak egy 
Isten van, ámbár három személye van,- — ki 
a jókat jutalmazza, gonoszokat ostorozza. Ezen 
hitben stb. 

Uram hiszlek stb. Hiszem Krisztust Isten Fi-
át, e világnak megváltóját, — ki a menyből 
alászála, s embertestet vett magára. — Ezen 
hitben stb. 

Uram hiszlek stb.—Hiszem, vallom a Szent-
lelket, vigasztaló Istenünket, — ki szivünket 
megszenteli, örök életre neveli. — Ezen hit-
ben stb. 

Uram hiszlek stb. — Vagyon Uram remény-
ségem, hogy elnyerem üdvösségem: — mert 
bűnömet megbocsátod, ha megtérésemet látod. 
— Ezen hitben stb. 

Urmutatds  után. 
ÜDVÖZLÉGY Kriszrusnak drága szent testei 

— áldott légy Jézusnak piros szent vére! — 
Oh mily áldott vagy Oltári szentség! angyali 
drága vendégség. 
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Üdvözlégy nagy Szentség életadója! mi bű-
nös lelkünknek megorvoslója. — Oh mily stb. 

Üdvözlégy nagy Szentség, Istennek Fia! a 
szűz Máriának ékes virága! ~ Oh mily stb. 

Üdvözlégy nagy Szentség lelkünk vendége, 
mennyei karoknak gyönyörűsége! — Oh mily(stb. 

Üdvözlég}' nagy Szentség, igaz Istenség! 
kenyér- s borszin alatt rejtett emberség! — 
Oh mily stb. 

Üdvözlégy nagy Szentség, Isteni bárány! 
kinek megváltatott világ az árán. — Oh mily stb. 

Üdvözlégy nagy Szentség, mennyei kenyér! 
— világ életéért kiontatott vér. Oh mily stb. 

Üdvözlégy nagy Szentség élet kútfője  j meg-
tért bünósókuek tiszta Fürdője. Oh mily stb. 

Üdvözlégy nagy Szentség, hivek mannája ! 

a lankadó lelkek éltető fája.  Oh mily stb. 
Üdvözlégy nagy Szentség, csodák csodája! 

égi malasztoknak örök tárháza. Oh mily stb. 
Dicséret, dicsőség Jézus testének ' — örök 

hálaadás drága vérének. — Oh mily stb. 
Pénteken. 

HOL VAGY én szerelmes Jézus Krisztusom ! 
— hol találjalak föl  kegyes Megváltóm! ° adj 



15 

világosságot, mert fényes  vagy, nálad nélkül 
szivem igen bágyadt. 

Téged az én lelkem kiván keresni, — mert 
tenáladnélkül elkeli kárhozniszerelmes Krisz-
tusom ! fordulj  hozzám, — vigasztald szivemet 
tekints reám. 

Mig fel  nem talállak, keresni foglak,  — mind 
éjjel mind nappal sirván, kiáltlak; * jelenj meg, 
Krisztusom, szomorúnak, — és adj vigasztalást 
te szolgádnak. 

Ha fel  nem talállak,kegyes Krisztusom! el-
kárhozik lelkem bizonnyal tudom, * oh siess hát 
hozzám, ne távozzál — szerelmes Krisztusom! 
jöjj vigasztalj. 

Veled az én lelkem kiván lakozni, kívü-
led nem óhajt senkit szeretni,- nálad nélkül 
éltem keserűség, — véled halálom is gyönyö-
rűség. 

Valahova fordulsz  hiven követlek, — téged 
Megváltómat szivből szeretlek adjad Jézus, 
lelkem téged áldjon, holtom után veled viga-
dozzon. 

A KERESZTEN függőnek,  nézd bűnös ké-
keit, az erted szenvedőnek tekintsd gyötrel-
meit! nincs itt tag, mely ep volna, ér, mely-
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bői vér nem volyna, feszülnek  megvont inai, 
számba vétetnek csontjai, lelankad szent feje, 
íogy minden ereje. 

5 nem kényszeríttetett, jó volta vitte rá, 
keresztre feszíttetett,  mert maga akará! oh kin', 
oh vér! oh halál! Te mely bö élet valál! nézd 
ember hogyan szeretett s a ki érted igy szenve-
dett, te értsd halt meg ö, Ö az Üdvózitö. 

Váljon megfontoltad-e  nagy irgalmasságát ? 
szivedből hálálod-e mennyei jóságát? ah hány-
szor keserited, s újonnan felfeszíted!  midőn 
törvényeit megveted, gonoszban töltöd életed, 
oh vak gondatlanság, rút háladatlanság. 

Urmutatás  utén. 
LELKÜNK üdvössége, Krisztus van itt jelen 

— az örök szeretet; isteni kegyelem, — ki az 
égből leszállani, s érettünk kész volt meghalni. 
— Urunk Jézus Krisztus. 

Irgalmas pelikán, ki magas keresztfán  — min-
ket megváltottál szent véred nagy árán, — légy 
kegyelmes szent nevedért, öt mélységes szent 
sebedért, Urunk Jézus Krisztus! 

Mind pelikán-madár mellét kiszaggatja, s fiait 
tulajdon vérével itatja: ugy táplálsz te szent 
testeddel, s itatsz minket szent véreddel, — 
Urunk Jézus Krisztus! 
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Te mondád : mindnyájan én hozzam jöjjetek, 

— kik terhelve vagytok, hogy megpihenjetek; 
— drága véred szent íorrása, legyen szivünk 
bő áldása, — Urunk Jézus Krisztus/ 

Oh kegyes Megváltónk, ki drága kebledet — 
értünk nyitva tartod mind az öt sebedet: — oh 
fogadd  be lelkeinket, kegyelmedben tarts meg 
minket, — Urunk Jézus Krisztus! 

Szombaton. 
HOZZÁD fohászkodunk,  áldott Védasszonyunk! 

Boldogságos szent Sziiz, kegyes Anyánk ! 
Enyhitni gyermekid fájó  keserveit 
Üdved hónából oh tekints le reánk.! 
Szemedből egy sugár ha fájdalmunkra  száll, 
Megszűnnek dult szivünk gyötrelmei. 

Anyánk, siess értiink könyörgeni. 
Anyául tégedet, ki értünk szuivedett, 

Megváltónk szent Fiad adott nekiink: 
Hogy éltünk utjain, ha ránk rohan a kin 
Öledben a vésztől mentek legyünk: 
S nekünk igy, akikért keresztfán  onta vért, 
Üdvöt teremjenek gyötrelmei. 

Anyán1, siess értünk könyörgeni. 
Se né, ct, c hazát neked ő adta át, 

K t trónra önmaga az Ur emelt: 
Hogy lennél gyámola viszont mint ö vala. 

2 



8 

Legyen hived minden magyar kebel; 
S a szivben igy veled egyesült hon felett 
Ne győzzenek soha, kik elleni. 

Anyánk, siess értünk könyörgeni. 
Szent Sziiz! ki e hazát elveszni nem hagyád, 

Oh nyerd ki még e szent kegyelmet nekünk: 
Legyen egünk alatt egy hit, egy akarat, 
S tehozzád lángoló szeretetünk; 
S igy birva tégedet, mit csak imád tehet, 
Beteljenek szivünk reményei! 

Anyánk, siess értünk könyörgöm-

BOLDOGASSZONY Anyánk ! régi nagy pát-
ronánk! — nagy Ínségben lévén, igy szólit 
meg hazánk! — Magyarországról, romlott 
hazánkról ne felejtkezzél  el szegény magya-
rokról. 

Oh Atj'a Istennek kedves szép leánya! — 
Krisztus Jézus anyja! Szentlélek mátkája! Ma-
gyarországról stb. 

Nyitsd meg az egeket sok kiáltásunkra; — 
anyai Ipalástod fordítsd  oltalmunkra. — Ma-
gyarországról stb. 

Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet, 
segélj_d áldásra magyar nemzetedet. Magyar-
országról stb. 
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Sirnak és zokognak árváknak szivei — ha-

zánk pusztulásán özvegyek lelkei. — Magyar-
országról stb. 

Vedd el országodról ezt a sok Ínséget — 
mikben torkig uszunk, oh nyerj békeséget. Ma-
gyarországi ól stb. 

Irtsd ki, édes Anyánk! az eretnekséget, ma-
gyar nemzetedből a hitetlenséget. — Magyar-
országról stb. 

Hogy mint Isten anyját régen tiszteltenek, 
— ugy minden magyarok most is dicsérjenek. 
Magyarországról stb. 

NYÚJTSD ki menyből, oh szent 
Anyánk! kezedet, 

Ne utáld meg szükségében népedet, 
Mária! Mária! Mária! sziiz anya! 

Oltalom hely Isten után csak te vagy, 
Szólj melettem, mert szavad ereje nagy. 

Mária! Mária! Mária! sziiz anya! 
** Vétkeimnek rútságáért meg ne vess, 
Szent Fiadnak kegyelmébe bevezess. 

Mária! Mária! Mária! sziiz anj'a! 
Oh Mária! Isten után gyámolom, 

Szent Fiadnál legkedvesebb szószólóm. 
Mária ! Mária! Mária! szűz  anya ! 

a 
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Hogyha megvetsz, sz. Anyám! hova legyek? 

Vétkeimnek tengerébe mit tegyek? 
Mária! Mária; Mária! szűz anya! 

Szánd meg kérlek most az én esetemet, 
Ne tekintse Fiad Jézus, vétkemet. 

Mária! Mária! Mária! szűz anya! 
Hanem nézze irgrlmának tengerét 

S a te buzgó könyörgésed érd mét. 
Mária! Mária! Mária! sziiz anya! 

Mikor pedég elközelget halálom, 
Kegyes anya oh légy vigasztalásom. 

Mária! Mária! Mária! sziiz anya! 
Akkor segits engem szegény szolgádat, 

Kérjed értein Jézust te szent Fiadat. 
Mária! Mária! Mária! sziiz anya! 

Dicsértessél, Jézus Krisztus dajkája. 
Dicsértessél meyország királynéja, 

Mária! Mária! Mária! sziiz anya! 

ÉGI sziiz virág! áldjon a világ téged, oh 
sziiz Mária! * mert te mihozzánk, mint édes 
anyánk, jó vagy, jó vagy Mária. 

Oh légy oltalom, mert biin súlya nyom min-
ket, oh sziiz Mária! * égbo! kiesni, bűnben el-
veszni ne hagyj, ne hagyj Mária! 
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Kérjed Fiadat, ő malasztot ad érted, oh sziiz 

Mária! — hogy igy megtérjünk, s Istennek, 
éljünk, segits, segits Mária! 

Vétkeink felett  bár vérkönyeket simánk, 
oh szűz Mária!0 hogy megtisztulnánk, s egy-
kor feljutnánk  hozzád, hozzád Mária! 

Te meg nem veted a szivböl eredt kérést, 
oh sziiz Mária!0 kegyes anyánk légy, szárnyad 
alá végy, kérünk, kérünk Mária! 

Hogy hivek legyünk, légy feltételünk  öre oh 
szűz Mária!0 a te kérelmed nyerjen kegyelmet 
s áldást, áldást Mária \ 

Egek gyönyöre! szivünk öröme! nézz ránk, 
oh szűz Mária! s hogyha kimulunk, egekbe 
jussunk, segits, segits Mária! 

Urmutatás  után. 
IMÁDLAK nagy Istenség, — test s vér tit-

kos mély szentség! leborulva; itt van Isten-s 
emberség, véghetetlen nagy Fölség, leiáldozva. 

Üdvözlégy örök manua! ennél többet ki ad-
na ? nincs mód benne; — ez csak az égi jóság, 
— a teljes Szentháromság nagy kegyelme. 

Im szent testével táplál, — ne ártson örök 
halál, mily kegyesség! — szent vérével harma-
toz, — ugy szelidit magához az Istenség. 



Ah honnan érdemlettem, — hogy erre méltó 
lettem'? bűnös lélek! a ki annyit vétettem, ke-
resztre feszitettem,  s mégis élek. 

Soha többé nem vétek, — Jézusom már meg-
térek, légy kegyelmes; — ne tekintsd gonosz-
s.ígát — vétkeim undokságát, oh meg ne vess. 

Élni s halni akarok, — végig veled maradok, 
oh Jézusom! verem biinos mellemet, — szá-
nom s binom vétkemet, —én Krisztusom! 

Jöjj hozzám élÖ k nyér! — oh ártatlan drága 
v r! szánd lelkemet; — bár én méltó nem va-
gyok, de kegyességid nagyok, vedd szivemet. 

V  a sár nap. 
LEBORULOK oltárodnál, nézd Uram! egész 

a földig;  térdeim a porba hullnak, szemem égö 
könyben fürdik,  s hálául e csekélységét két ga-
lambot hoztam néked : egyik szivem, másik lel-
kem, — egyik szivem, másik lelkem.: 

Tudom én, hogy szent ez a hely, a hova 
most félve  léptem „• mert itt lángolsz az oltáron, 
mint Horeb zöld tetejében. Sarumat hát le is 
öltöm, s ugy imádlak e szent földön,  bűneim-
ből kivetkőze, bűneimből kivetkőzve. 

Majd felállók  egyenesen, mint a czedrus-fa  a 
porbul, két szememnek itten újra egy egy ne-
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héz könye csurdul; mindenkép ízt  bizonyí-
tom, hogy szent az evangeliom, a világnak 
imádsága, a világnak stb. 

Kenyeret s bort mutatunk fel  neked, Isten l 
áldozatra; de ne tedd azt sokaságos bűneinkkel 
együtt latra ! ha Káinok voltunk is mi, akikben 
nem lehet bízni; most Ábelként jöttünk hozzád, 
most Ábelként stb. 

Itten mutat emberi kéz a kenyér és bor szí-
nében, test és vér lett mindakettő csodálatos 
csodaképen; — mi nem állunk fügefára,  mint 
Zachaeus egykor álla, mégis látunk téged, itten! 
mégis látunk stb. 

Igy emeltek a keresztre, mint mutatja a te 
szolgád, mikor édes ajkaidhoz a keserű epét 
tolták; de mi vérző fájdalommal  kiáltjuk a szá-
zadossal: ez valóban igaz Isten! ez valóban 
igaz Isten! 

Szállj be lelkünk hajlékába, szállj be szivünk 
rejtekébe; ne nézd azt, hogy bűnben fetreng 
Istenséged mása, képe; megörül a bűnös lélek 
ily fölséges  nagy vendégnek, s lábadat szent 
csókkal mossa, s lábadat stb, 

Hanem aztán, édes Jézus! mindörökké légy 
vendégünk; kebleink vérmezejéről harmatos jó-
füvet  tépünk, s alád hintjük ugy dajkálunk, vi-
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rágból lesz bölcsöd nálunk, csak maradj itt, csak 
ne hagyj el, csak maradj itt stb. 

Atéreztük a mi ébeu Jézus minden szenvedé-
sed ; lelki szemmel láttuk a kint, melyet a biin 
rád tetézett, hallottuk a vér csorgását, szűz 
anyádnak zokogását, hét utolsó szavaiddal, hét 
utolsó stb. 

Láttuk azt is, hogy a szent fö  vállaidra ugy 
lecstinge, — mindent láttunk és hallottunk, hogy 
bevéssük a szivünkbe; s haza menjünk, otthon 
sirjunk, mig egy konyet ejtni birunk, 'hogy 
Te ellened vétk ztiink, hogy Te ellened vét-
keztűnk, 

BEMEGYEK szent templomodba, Uram! 
szent oltárodhoz, — arany oszlopok között ki-
rályi trónusodhoz; — szined előtt leborulok, 
szegény bűnös elájulok, — ég5 füstnek  illatjá-
val, Uram! neked udvarlok. 

Salamon király templomot épitett fölséged-
nek, — melyben lakóhelye vagyon békeség 
szekrényének;* bekerité kárpitokkal, megara-
nyazott lánczokkal, — kerubimok ékesiték ki-
terjesztett szárnyakkal. 

Hát én szegény, földnek  férge,  mit épitse< 
nevednek? — lakóhelyet hol szerezzek isteni 
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Fö! égednek ? a kii por és hamu vagyok, érde-
me len biinös vagyok, — hogy a lábam földet 
n mja; méltó arra sem vagyok. 

Hogyha tetszik áldozatom, lelkemet felaján-
lom, — örökös udvarlásodra szívemet lelánczo-
lom,° szenteld ékes templomodnak, a teSzent-
lcflked  házának, — rendeljed szolgálatára királyi 
udvarodnak. 

Hogy szivem inkább gerjedjen isteni szerel-
medre, — piros vérednek harmatját öntözges-
sed szivemre; adjad, hogy érdemes legyen, so-
ha többé ne vétkezzem, — választottak sere-
gébe általad rendeltessem. 

Ur  mutatás  után. 
ÜDVÖZLÉGY áldott légy, szent test és vér! 

— mely kenyér- s bor-szinben elrejteztél, ° 
lelkünk eledele; bus szivünk öröme, — Meg-
váltó Jézusnak teste s vére I 

Csodája ég és föld  irgalmadat, — hogy ily 
áldozatra adtad magad * a biinös emberért a 
háládatlanért — adtál kin-halállal oly drága bért. 

Oh kegyelmes Atyánk! — nézz Fiadra, — 
s érte fogadj  jninket irgalmadba,0 az eltéve-
dett juh, a tékozló fiu  — hozzád tér, oh Atyánk; 
légy irgalmas. 
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11. B öjti  idó  re. 
Hétfőn. 

ÉBREDjÉL-fel  oh én lelkem! itt vár az 
Isten, ne alugyál el oly mélyen te a bűnökben. 
Mert az idő tég d nem vár, halál mérge majd 
által jár, bűnöd Menyből kizár. 

Most fénylik  kegj'elmek napja üdvösségedre; 
de talán csak ma van időd megtérésedre. 

Mert az ido stb. 
Ma megadta Isten érned életed napját, 

de nem tudod, meg éred-e lenyugovását, 
Mert az idö stb. 

Holnap talán késő leszen bűnből kitérni; 
az Istennek nagy haragját megengesztelni. 

Mert az idő stb. 
Ámbár lelkem! ma estél el, mégis ne késsél; 

hanem térj meg, kárhozatra, hogy ne vettessél. 
Mert az idő stb. 

Mert a Krisztus ma czitálhat az Ítéletre, s ha 
meg nem térsz, kárhoztathat az örök tűzre. 

Mert az idö stb. 
Azért kérlek! mig időd van, térj Istenedhez, 

follyamodjál  Jézusodnak Szent sebeihez. 
Mert az idő stb. 
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6 irgalmas, és kegyelmes minden bűnösnek, 

a ki cöródelmes  szívvel véget vet bűnnek. 
Mert az idÖ téged nem vár, halál mérge majd 
által jár, bűnöd menyből ki zár. 

Urmutatds  után. 
(Minden nap, mint az I részben,) 

Kedden. 
BUZGÓ szivvel ünnepeljük Krisztus szenve-

déseit, — miket 'értünk a keresztnek szent ol-
tárán végbevitt. ° Oh megváltónk nagy kegyel-
me, tr.ely ránk biinös emberekre — szent vé-
rével radott! 

Oh nagy Isten! az ég és föld  felmagasztal 
téged e:, — s minden, ami él azokban, áldja 
nagy fólségedet;  $ de váltságunk keresztfája 
legfényesebb  bizonysága — irgalmas fölsé-
gednck. 

A szent evangelioinból tudjuk a törvényeket, 
— miket Jézus a világnak élö szóval hirde-
tett : 0 élö szóval és példával, szent vérével s 
halálával — a keresztfán  hirdetett. 

Oh irgalmas üdvözittőnk! hisszük tanításo-
dat, — melynek megtartása nekünk örök bol-
dogságot ad; hisszük, — mert a szent knreszt-
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fa  s drága véred bizonyítja! — hogy Isten s 
igazság vagy. 

Megujitjuk az oltáron most a nagy áldozatot, 
— melyet Jézus a keresztfán  Atyjának bemu-
tatott.* hogy vérének sz. harmatja lelkeinknek 
visszaadja — az elveszett kegyelmet. 

Üdvözítőnk szenvedése fájdalminknak  enyhe 
lett; s keserves halála által nyert ő nekünk 
életet.* Oh Jézus! te vagy reményünk, vi-
gasztalónk s üdvösségünk, — te vagy édes 
mindenünk. 

Zengje szivünk, zengje nyelvünk; Szent vagy 
édes Jézusunk! — mert te lettél a keresztfán 
a mi lelki orvosunk. * Adj kegyelmet, hogy 
megtérjünk, kik szent véred által élünk — 
testben lelki életet. 

Szeredd  n. 
KERESZTÉNYEK! sírjatok, mélyen szomor-

kodjatok ; keseregjen minden sziv, a ki Jézus-
ához hiv. 

Szent testednek sebeit, vérrel folyó  ké-
keit — a ki látja és nem sir, elő |hittel az 
nem bír. 

A kősziklák repednek, nap és hold sötéted-
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nek, — minden álat megindul, csak a bűnös 
nem busul. 

Szállj szivedbe, sirasd meg vétkeidet, s 
fontold  meg, — hogy az Isten Fia volt, a ki 
érted igy megholt. 

Jézus! ne nézd vétkemet, hanem a szere-
tetet! — hogy szenvedtél érettem, ki ellened 
vétettem. 

Ne enged, hogy káromra, örök kárhozatom-
ra — legyen kínszenvedésed, ertem ontott 
szent véred. 

Véghetetlen érdemed erösitse hitemet, — 
hogy remélvén kegyelmet, nyerjek örök életet. 

Csütörtökön. 
OH MÉLY titku szeretet! többet még mit 

tehetett — értünk az Isten Fia?° Istensége 
trónusából, dicsősége országából — lejött, hogy 
megváltana. 

Az olajfák  hegyére, kinjai kezdetére — a 
szeretet ragadja;0 vérrel izzad, fohászkodik, 
a halállal viaskodik — a pohárt elfogadja. 

Eltűri Júdás csókját, s bárányként hagyja 
magát — a kertben megfogatni.0  A poroszlók 
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nem sajnálják, dühösen verik, rongálják. — Sír-
nak az ég angyali. 

Durva kézzel orczája, ököllel ékes szája — 
a szolgáktól veretik. * Elhurczolják a főpap-
hoz Kaifás  hamis biróhoz, — s ott csúfolják 
nevetik. 

Oszlophoz kötöztetik, seprűkkel vesszöztetik, 
— foly  testén a vérpatak,* szent orczája s 
minden tagja, mély sebekkel vagyon rakva, — 
féreg-nem  emberalak. 

Fején tövis korona, melytől vérzik homloka; 
— kezébe nád adatik;* veres bársony —guny-
ruhában, a tanácsház tornáczában — a népnek 
mutattatik. 

Kálvária hegyére, kínjai színhelyére — vi-
szen nehéz keresztet; * a hóhérok kezét lábát 
kegyetlenül átlyuggatják, — mindent szó nél-
kül szenved. 

Szegekkel felfeszítve,  latrok közé helyezve 
— véres áldozatul függ;*  lelkét ajálja Atyjá-
nak, s váltságunk nagy munkájának — végén 
szent feje  lecsügg. 

Átláncsázott szent szive, üdvösségünk kurfeje 

— vér- és vizzel áradoz;* végső cseppig ontja 
vérét, hogy letegye lelkünk bérét Atyjának 
lábaihoz. 
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Pénteken. 
(Lásd a 13. 14. laponj 

Szo mb at o n 
ÁLLA a keserves anya! keresztfánál  sirán-

kozva, midőn fügne  szent Fia. 
Kit lelkének bánatában és siralmas fájdalmá-

ban hegyes tőr általjára. 
Oh mily nagy volt rettegése, aggodalma s 

epedése, mily gyötrelmet szenvede! 
Sirt és szive vérzett, látván, hogy nagy 

kinban a keresztfán  függ  isteni gyermeke. 
Ki az, a ki meg nem indul Krisztus anyján 

s kőnye nem hull, látván őt kesergeni ? 
Ki az, a kit bú ne érne, egy anyát ha igy 

szemlélne, magzatával vérzeni? 
Nemzetének bűne végett látta magát a szent-

séget ostorral mint szaggatták. 
Fiát látta elhagyatva, s midőn már lelkét ki-

adta, hogy oldalát megnyiták. 
Szeretetnek szent forrása,  oh Sziiz! lelked 

bánkodása, add lelkemé is legyen. 
Add, hogy szivem érte égjen, s szent Fiad-

nak gyötrelmében lelkem mindég részt vegyen. 
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Sziiz anyám! kérlek esengve, hathatósan vésd 

szivembe szent Fiadnak sebeit. 
Közóid velem sebesített s az érettem meg-

feszített  Jézusnak gyötrelmeit. 
Add, hogy veled együtt sirjak, s törödel-

mes szívvel bírjak, míg elérem végemet. 
A keresztnél veled álljak, siralmidtól el ne 

váljak, s ebben leljem kedvemet. 
Szüzességnek szép virága! tanits engem ve-

led drága szent Inadon könyezni. 
Oh taníts meg sok kínjáról, és halálos fáj-

dalmáról gyakran megemlékezni. 
Hogy sebében részesüljek, szerelmétől fel-

hevüljek e mulandó életen. 
ÉS ezektől gerjedezve, legyek oh szűz, vé-

delmezve tőled az Ítéleten. 
Oh szenvedő Jézus! engedd szűz anyád ol-

talma mellett életemet tölteni. 
S midőn a test sirba mégyen, engedj vele 

majd az egben végnélkül örvendezni. 
Vasárnap. 

KÖNYÖRÜLJ Istenem! én bűnös lelkemen, 
szánakodjál immár szomorú szivemen, — hara-
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godnak menykövét, é!es hegj-es töret, vedd 
vi.-sza vétkeim büntető eszközét. 

Továbbá mosogasd bűntől én tzivemet, ke-
g3*es kézzel gyogyisd sebektől lelkemet, bűne-
imet megvallom, nyilván tapasztalom, mik mi 
att nem lehet semmi vigasságom. 

Vétkeim lelkemet mint a kigyók marii; 
szüntelen mellemet ássák es furdalják.  — Hov i 
fussak  színedtől, fegyv  res kezedtől? utána \ 
fegyverid  futnak  s hegyes torid. 

Egyedül csak neked, Istenem! vétettem, '3 
szent szilied előtt; gonoszt cselekedtem ; — o 1 
k'-gyelnies Lr Isten! mi hasznod estémen/ 
irgalma'./, könyórü j én bűnös lelkemer. 

Ha érdemem szerint akarsz sanyargatni, — 
s szánnal 111 bűnömnek jutalmát megadni: — 
el k<ll veszni fejemne  , k rhozni lelkemnek 
mert tóbb sokasága fövénynél  bünnmne'. 

Ylég anyám méhéb n a halál tőrébe esten 
és vettettem ördög tömloczéb. ; — oh kémén * 
nyomorúság! pokolb li rabság, mint fojt,  min-
szorongat ördögi csalárdság. 

Tisztogasd lelkemet, Uram, izsópoddal, "no 
sogasd szive net ir^almassigo Hal ; — f<>rdi  s 
reám szeme I t, mutasd kegyelmedet, nyíl cs 
hozzám kezedet, szent segedelmedet. 
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El ne vess engemec isteni szinédtől, meg ne 

fossz,  könyörgök a te Szentlelkedcől; — tiszta 
uj szivet bennem teremts én Istenem! tovább 
fenn  ne tartsad haragod ellenem. 

Szabadíts ki immár a halál torkából, ménts 
ki bűneimnek kemény rabságából; — hogy csak 
neked élhessek, hozzád siethessek, téged ma-
gasztalván benned örvendhessek. 

Nyitsd meg ajkaimat te dicséretedre, indítsd 
fel  nyelvemet szent tiszteletedre; csak téged 
kívánlak, téged óhajtalak, oh Uram! mindenkor 
téged kiáltsalak. 

Tudom törödelmes sziveket látogatsz; ki-
ket ostoriddal szeretve sujtogatsz, — azok ná-
lad kedvesek, hozzád érdemesek; add Uram í 
Istenem ? közülök lehessek. 

Kedvesebb előtted sok ajándékoknál, a töre-
delmes szív, és áldozatoknál, kesergő sóhajtá-
sok aranynál ezüstnél, nálad többet érnek min-
den drága gyöngynél. 

Vigasztald m g, Uram! a te seregedet, a hív 
töredelmes bűnbánó lelkeket, — épitsed fel  fa-
lnir te szentegyh zadna'-, melyben igazsággal 
ne! ed áldozzanak. 

Dicséret, dicsőség az örök Atyának, Szent-
Kit kkel együtt áldott szent Fiának, — telj'$ 
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Szentháromság, örök Uraságnak, mennyben s 
földön  a Iedföbb  hatalmasságnak. 

MEGVÁLTÓ királyuuk elébe menjüuk, 
Méltó tiszteletet Urunknak tegyünk, 

Hosannát kiáltson neki minden hiv, 
Dicsérettel áldást nyelv mondjon és sziv 

Igy tiszteié Jézust a zsidó nemzet, 
A jeruzsálemi szent gyülekezet, 

Kiméne elébe pálma-ágakkal, 
Zengő ének-szóval és virágokkal. 

Hogy Jeruzsálemhez már közelgetett, 
És lenyes pompával bevezettetett, 

Ruháját a népség földre  terité, 
S útját zöld ágakkal felékesitté. 

A sziv örömével így kiáltának: 
Hosanna! hosanna Dávid fiának! 

Áldott, a ki az Ur sz. nevében jön. 
Áldják Öt mindenek most és örökön. 

Gyermekek kezökben pálma-ágakat 
Vivén, igy dicsérik szent királyukat: 

Ez az ki népének jött váltságira, 
Minden embereknek boldogságára. 

Oh anyaszentegyház! Sión leánya ! 
Íme hozzád jon az Isten Báránya : 

Mint húsvéti bárány ugy ho?attatik, 
Ötöd nap érettünk f  Jáldoztaúk. 

* 



Köszöntünk tégedet, isten Üáiányaí 
Ki e világnak jósz megváltására, 

Dibsőség dicséret, imádás legyen 
Egen s földön  neked örökön. Ámen. 

EICSÖSÉG és dicséret 
Megváltó Királyunk neked, 

Kinek kedves gyermek sereg 
Zengett hozánna éneket. 

Te vagy Izra I Kirílya 
Dávidnak dicső magzatja, 

Ki az Urnák szent nevében 
Jösz hozzánk nagy dicsőségben. 

Dicsőség és dicséret stb. 
Mennyben számlálhatlan sereg, 
Itt a halandó emberek, 

K valamennyi teremtményed 
Áldva dicsőit ne tég-d 

Dicsősé; és die ere , stb. 
P dma-ága'- at Ungetve 
Jött a zsidó nép elödbf, 

ím nü is eljö'tiink hoz d 
Zengve szivünk hódolat t. 

Dicsőség és dicséret, stb. 
Mint szenvedésre készülőt 
Lk-sői'.ectek ttfged  ók; 
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Nyelvünk mint győzelme, királyt 
Imádva áldottnak kiilt. 

Dicsőség és dicséret, stb. 
ök"megnyerék szent tetszésed 
Szívből magasztalvan téged 

Add mi is kedvet találjunk 
NálaH, jó s kegyes királyunk. 
Dicsőség és dicséret, stl). 

///.  Halotjti  énekek. 
i 

ÁLDOZATO T hoz neked a testvéri szere-
tet, oh Isten ! nagy irgalommal nézd a meg-
holt híveket.* Elküldvén angyalodat, szüntesd 
meg nagy kinjokat. 

Oh Jézus! ki kön3reket hullattál Lázár felett, 
— s kit feltámasztott  a sírból isteni szerete-
teted. * Szánd meg, kikért tégedet most kérünk, 
a lelkeket. 

A szentséges áldozat, mit most szolgád bemu-
tat, — engesztelje meg, oh Isten! örök igaz-
ságodat. * Add, hogy üdvöt nyerjenek, 
benned reménylenek. 

A gyarlóság nem tehet irg^ma.'ra ér 'emet , 
— vedd hát Krisztus ál'ogs'ját, l'iMi'., érde 
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miink helyett. Oh könyörülj, Istenem! a szen-
vedő lelkeken. 

Szent vagy édes Istenünk! engedd buzgón 
zengenünk, — egyesüljön az ég és föld  hí Iájá-
val énekünk. 0 Zengjék : Szent vagy Istenünk ! 
az elhunytak is velünk. 

Oh égb'd szállott kenyér! oh ártatlan drága 
vér! — lit n irgalmának titka, melyet elménk 
föl  nem é r . 0 Szenvedők enyhülete s elhunyt 
liive élete. 

Oh dicső békekirály! ki halállal megvivál, 
epedve állunk irgalmad bőséges forrásánál,0 

mik sebe iből omlanak, hogy enyhülést adjanak. 
Tekintsd szenvedésedet, és a megholt híve-

ket — mentsd ki a tisztítóhelyről, s nyitsd 
meg nekik az éget .0 Szent színedtől el ne 
vesd, kikért szivünk kérve esd. 

Oh isteni irgalom! légy váltság, légy nyu-
galom — a még szenvedő lelkeknek s légy 
mennyei jutalom,0 hogy lássák szent színedet, 
s áldják Istenségedet. 

a. 
SZENT OLTÁRODHOZ jöttünk áldozni, 

nagy Istenünk! hogy adjon irgalmad Örök nyu-
godalmat a tisztuló lelkeknek. 
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Szent Fiad drága vére rájok harmatozzék 

le. hogy enyhüljön kinjok, s engedd 'meglátniok 
szent színednek örömét 

Uram e szent áldozat, melyet szolgád bemu-
tat, az elhunyt híveknek» kik benned remélnek, 
nyerjen örök nyugalmat. 

Az üdvösség hajnala derüljön fel  számukra, 
hogy téged az égben, szentek seregeben örökre 
áldhassanak. 

Szent, szent, szent vagy Istenünk! zengjék 
mindnyájan velünk a mennyei szentek s a tisz-
tuló leLek egyenlő buzgósággal. 

Urm  utat  ás után. 
(Naponként mint az I. részben.) 

3-
KI RAGYOGNI látod élted csillagát, — hall-

jad a természet hathatós szavát, a gyenge és 
erös, ftiékeny  és a hős meghal egyaránt. 

Légy gazdag, vagy koldus; szolga vagy ki-
rály, — ifjú  vagy elaggott, izmos vagy szi-
kár!0 egy csapással elejt, és rideg sírba rejt a 
kemény halál. 

Mint az őszi szellő fák  zöld levi lit — el-
hordja, ugy járnak színes ékeid , 3 a tilost ne 
keresd hát s tovább ne szeresd, mert az elmerit. 



Nézd a í'ó'd virágát, mily hamar virit, — 
"lig vetted és re szende ékeit; fonnyadni  siet 
m.ir, scivből sajnáljad bár, hogy vigyázz, tanit. 

Ne igérj magadnak hossza életet — a halál 
veled jír, észre sem veszed: * hogy élted fo-
nalát elmetszi, nem lesz gát semmi érdemed. 

Mát istentől rendelt czélodhoz siess; — örö-
^ ivet mulând» jókban ne keress:0 hngy ha int 

az óra, a bir szóra bátran ott lehess. 
!n 

4-
MENTS m.'j engem Uram! az örök haláltól, 

ama rettenetes napon minden bajtól.* Midőn 
az ég és fold  meg fognak  indulni, s eljósz a 
világot lángokban Ítélni. 

Reszket minden tagom, borzadok és félek 
— földi  pályát végzett szegény bűnös lélek 
* félek  a naptól, mely vizsgáin fog  s Hűlni 
midőn az é^ és lóid meg fognak  indului. 

Haragnak napja az, inség s veszély napja, — 
nagy nip, mely a biinöst gyötrelemnek adja,* 
midőn te, ki miü lég éltél éi fogsz  élni. eljósz 
a viliţot língokbin ítélni. 

Oh adj Uram, örök nyngodalm-ít nekik, s 
örök világossá? fényeskedjék  nekik, * hogy 
trónusod körül udvarolhassanak, s téged boldo-
gítót örökké áldjanak. 
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NAPJA Isten haragjának — végét veti e vi-

lágnak, — ez szavok a Prófétáknak. 
A sziv tele rettegéssel — lesz a biró jöve-

tével, — hol kezdődik a számvétel. 
A trombitaszó ,egyszerre — lehat minden 

sirfenékre  — kitkic hi itélőszékre. 
Bámul természet és halál, — hogy a fóldpor 

emberré vál, — és a biró elébe áll. 
Az irott könyv megnyittatik, — melyben 

minden foglaltatik,  — valami megbiráltatik 
Ha a biró ül ragyogva, sem ni se 11 marad 

titkolva, minden meg leszen boszulva. 
Akkor szegény én mit tegyek, — oltalmam-

ra kiket vegyek <? - - hol a szentek is rettegnek. 
föld  hatalmas Fölsége, — világ ingyen 

üdvössége, — üdvözíts, malaszt mélysége. 
'Kegyes Jézus! emlékezzél, - hogy éret-

tem kint szenvedtél, - ments meg, kit vére-
den vettél. 

f). 
OH SZOMORÚ siralmas szó! Vil gtól me^ 

kell válnunk, nints m ntségiink, tehetségünk, 
koporsóba kell s/.álnu.k: Flmesyiink, elme-
gyünk, mindnyájan elmegyünk, korán-hát ké-
szen legyünk. 
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Légy hatalmas, diadalmas, halált meg nem 
győzheted; bírj sok jókkal, országokkal, ötet 
ki nem fizeted:  Elmegyünk stb. 

Ah ne féljünk!  csak jól éljünk, halál lesz 
nyugodalmunk, fenntartatik,  megadatik, men-
nyekben bó jutalmunk: Elmegyünk, elmegyünk, 
mindnyájan elmegyünk, korán hát készen le-
gyünk. Ámen. 

IC.  Különféle  alkalmakra. 
A dv  entr e, 

HARMATOZD le nagy ég: 
Az igazat és jót, 

És te fóld  megnyílva 
Szüld a szabaditót. 

Megáldottad Uram, 
A te szent földedet; 

És megszabaditád 
Jákob gyermekedet, 

Dicsőség Atj'ának, 
Ki minket teremtett; 

És Fiúnak, ki a 
Haláltól megmentett; 

És a Szentléleknek, 
A ki megszrntelé 

Lelkünket, dicsőség 
Most és mindörökké. 
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Hiszünk és vallunk egy 

Igaz, élö Istent, 
Ki teremtett s fentart 

Hatalmával mindent. 
Hisszük, hogy az Atya, 

Fiu és Szentlélek 
A Szentháromságban 

Egyenlő személyek. 
Vedd kedvesen Uram 

Szivünk áldozatját, 
Melyet az oltáron 

Felajánl hü szolgád. — 
Önts lelkünkbe kérünk 

Igaz bűnbánatot; 
Mert csak ugy nyerhetünk 

Tőled bocsánatot. 
Jézus áldozat lett — 

Ertünk a kereszten, 
Hogy bűneink miatt 

Lelkünk el ne vesszen; 
Az ő áldozatját 

Hiven megujitjuk, 
Midőn a kenyeret 

És bort bemutatjuk. 
Szent vagy, Uram, Szent vagy, 

Szentebb vagy mindennél, 
' Ami te általad 
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A földön  s mennyben él:' 

Dicsőicse neved 
Minden teremtményed 

S leborulva buzgón 
Hálát adjón néked. 

HARMATOZZ ég s küldd el akit 
Lelkünk oly epedve vár, 

Esdeklő néped fohászic 
Kegyesen hallgasd meg már." 

Hogy a Sitánnak rabja lett, 
A bús világ igy esengett 
Ama várt üdvözitőért, 
Kit Isten rég megígért. 

Dicsőséged zengje minden 
Nyelv hatalmas istenünk, 

Ki végetlen irgalmadból 
Megváltót küldél nekünk. 

Zengjen buzgó hálaének 
Az eljött Üdvözittönek 

Ki lelkünknek rabbilincsét 
Irgalmasan torte szét. 

Hisszük mindenható Atyánk, 
Es valljuk Istenséged, 

Hisszük Egyszülöttedet ki, 
Érettünk emberré lett; 
a Szentlelket, kit ö I:ül ott 
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Őrködni egyháza fölött. 

Vezessen e hit világa 
Szent szined látására. 

Fogadd el áldozatunkat 
Atyánk, szolgád kezéből, 

Melyet neked felajánlunk 
Fiad rendeletéből. 

Ámbár csak kenyér s bor van itt, 
De arról biztosit a hit, 

Hogy szent Fiad áldozatja 
Leszen itt megújítva. 

Szent vagy Uram, szent vagy, 
Nagy irgalmu Istenünk, f 

Ki könyörülvén mirajtunk 
Megváltót küldél nekünk. 

Zengjen a hálaének 
Menyben és a földön; 

Hazánna a nagy királynak, 
K az Ur nevében jön. 

Leborulva imádunk 
Oh angyali kenyér; 

S v Irságunk a keresztfán 
Kiontatott drága vér. 

Ál! ott a Szűznek f;a, 
Igaz ember s sten, 

Ki megjelent az oltáron 
A kenyér- és borszi. ben. 



OH FÉNYesség szép hajnal, 
Kit igy köszöntöt az angyal, i 

Üdvözlégy teljes malaszttal. 
Te vagy a szép liliomszál, 
Ki csipke között virágszál, 

S szent élettel illatozzál. 
Tehozzád küldetett mennyből 
Gábriel angyal követül 

Istennek rendelésséböl. 
Hogy fiat  fogadsz  méhedb n 
Isten- embert egy személyben 

És megmaradsz szüzességben. 
Fiad az ég dicsősége, 
A bűnösök reménysége 

S a megtérők üdvössége. 
Oh dicsőséges Síüz Anya, 
Kérünk nagy méltóságodra 

Végy minket pártfogásodba. 
Dicsőség Szentháromságnak, 
Dicsőség sziiz Máriának 

Üdvözitönk szent anyjának. 

JÉZUS gyümölcse szent Szűznek, 
Oltsd el lángját azon tűznek, 

Melyet Ádám atyánk gyujta 
Hallgatván a csábittóra, 
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S melyért szállá Isten átka 
Rá és együtt mindnyájunkra. 
E bűn ránk nagy veszélyt hozott, 
A boldogságtól megfosztott, 

S rabjai lettiiuk általa 
A sátánnak, ki megesala. 

Igy kínlódtunk s nem volt módunk 
A fogságból  szabadulnunk. 
Mig az isteni szeretet 
Ránk irgalmasan tekintett, 

S elküldé egyszülött Fiát —, 
Ilogy váltságunk drága diját 

Mihdyettünk kik vétkeztünk, 
Lefizesse,  s megmentessiink. 
E végből az örök Ige 
Sziiz Máriának méhébe 

Szállá; - s mint elvégeztetett: 
Értünk emberi testet vett, 

Hogy nemünkön künyöriiljön, 
S ez általa üdvözüljön. 

MIKOR Máriához az Isten angyala, Názá-
ret városba az égből leszálla, — kit szent imád-
ságban Gábriel talála, ékes köszöntéssel a szent 
Sziizhöz szólla. 

Az irgalmas Isten örök végzetének hirdetője 
volt ö, ki a föld  népének — kegyelmet enge-
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dett, hogy mind megtérnének, s nj életet nyer-
vén, csa benne élnének. 

Áz ígért Megváltó, Jé/u?, Ist 11 Ha, hogy 
szabadságunkat a bűntől kivívja a S/.entlélek 
.'Ital, leszállott Mária szűz méli b : s ugy lön 
lelkünk váltságdija. 

örvendjen ég és föld;  te té lett az fee'  letelt 
az embernek édes reménysege, megyyőzeték 
a rosz lélek irigysége, Üdvözlégy 0I1 Jézus! 
világ üdvössége. 

Dicséret imád s az örö' . tyának, váltsá-
gunkra küidótt egys. iilótt Fi na!;, — Szentlé-
lekkel együtt a szentháromságnak, az örök ir-
galom bő kutforrássának. 

Ke.  rácson r a. 
KRISZTUS .jéuis szii'etett — örvendezzünk, 

— neki örömének zengedezzünk.* Dávidnak 
vtréből tiszta Sziiz méhéből — született KTÍJZ-
us nekünk. 

A sziiz sség lilioma kivirágzott, s rreutermá 
a mennyei szép virágot! a kegyes Jézus a mi-
ekünk meghozta — születvén a váltsrgot. 

Dicsősség legyen égben az Istenink! — bé-
keség földön  a jó embereknek' * Zei gji.k an-
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gyalokkal s a biv pásztorokkal: — Dicsőség 
az Istennek. 

Örök bölcseseg széke lett a jászoly, — 
melyből I»ten irgalma mihozzánk szól; * a 
mennyei kisded üdvösséget hirdet — Istennek 
irgalmából. 

Hisszük, hogy betlehemnek jászolyában az 
út, élet és örök igazság van. * Az irgalmas Isten 
rejlik a kisdedben — ezt valljuk igazságban. 

Imádással járulunk az oltárhoz, — mint a ke-
gyes Jézuska jászolyához, * a hiv pásztorokkal, 
égö buzgalommal hu néped adományt hoz. 

A kenyér- s bor áldozat az ajándék, — s a 
jó Istent szerető tiszta szándék.* Nyerjen az 
kegyelmet, oh kis Jézus ! engedd, hogy örök 
jónkra váljék. 

Zengje velünk ég és föld;  Szent az Isten! 
— zengje tiszta örömmel: Szent az Isten! * 
Zengjünk Jézuskának, kit ég s föld  imádnak! 
— Szent, szent, az Ur Isten ! 

MENNYBŐL az angyal lejött hozzátok pász-
torok! hogy Betlehembe sietve menvén lás-
sátok. 

Istennek Fia, a ki született jászodban, Ó 
leszen nektek Üdvözítőtök valóban. 

4 



Mellette vagyon az édes anyja, Mária: Bar-
mok kózt fekszik,  jászolyban nyugszik Szent Fia. 

El is menének köszöntésére azonnal, Szép 
ajándékot vivén szivekben magokkal. 

A kis Jézuskát egyenlőképpen imádják, a nagy 
Ur Istent ilyen nagy jóért mind áldják. 

Visszatérőnek ök liazájokba nagy vigan, ezt 
a nagy titkot mindennek mondják nagy bátran. 

PÁSZTOROK! keljünk fel,  hamar induljunk 
el Betlehem városába, rongyos istálócskába; si-
essünk, ni késsünk, hogy még ezen éjjel ottan 
lehessünk, s mi Urunknak tiszteletet tehessünk. 

Angyalok hirdetek. Messiás születék itt van 
jele fényének,  helye születésének pajtában pó-
lyában, Be vagyon Ö takarva posztócskában, 
áldott gyermek szenved már kiskorában. 

Jézus a sz. kisded, mily szükséget szenved, 
nincsen meleg szobája, sem ékes palotája, szük-
ségben, hidegben melegíti Öt a barmok párája, 
oh isteni szeretet nagy csodája! 

PÁSZTOROK, pásztorok örvendezve siet-
11-k Jézushoz Betlehembe; s köszóniést mon-
danak a kisdednek, ki váltságot hocott az era-
b ,jrnek. 



Angyalok szózata minket is hiv, értse meg 
ezt tehát minden h5 sziv: a kisded Jézuskát mi 
is áldjuk, s mint a hiv pásztorok, magasztaljuk. 

Üdvözlégy, kis Jézus! ki miértünk születve 
váltságot hozál nékünk; s meghoztad az igaz 
hit világát, s megnyitáil szent Atyád menny-
országát. 

Dicsőség, imádás az Atyának, érettünk szüle-
tett szent Fiának, és a vigasztaló Szentléleknek, 
— a Szentháromságban egy Istennek. 

SZŰZ MÁRIA e világra nekünk szent Fiát 
hozá, a jászolyban fekszik  a ki mennyet s föl-
det alkotá, mely végtelen kegyelem :őled oh 
Istenem! hogy igy szereted az embereket. 

Az angyalok Jézus születésén áldva zengenek, 
a pásztorok a mennyei fényre  hozzá sietnek; 
örömre ébredének minden teremtmények, ötet 
imádják és magasztalják. 

Azétt mi is, halandó emberek, ötet dicsérjük 
s dicsőséges születése napját vigan szenteljük; 
az Atya Úristennek, nekünk kegyelmesnek há-
lákat adjunk, szivböl vigadjunk. 

Aki hozzánk irgalmasságából szent Fiát kiil-
dé, hogy a bütibe esett embereket iidvezittené: 

* 
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megjelent a Megváltó, Világszabaditó kegyes 
királyunk, édes Jézusunk. 

Oh te kegyes asszonyunk, Mária, Istennek 
Anyja! e világnak te vagy Fiad által oltalma-
zója; ne felejtkezzél  el rólunk, oh édes gyámo-
lunk! te légy oltalmunk, erös paizsunk. 

Uj  e szt end  Ör e. 
Oh SZÉP JÉZUS! ez újesztendöben légy'hí-

veidben ; oh Mária! esedezz érettünk, édes re-
ményünk! hogy az újesztendöben minden ügye-
inkben, lehessünk Jézus drága kedvében. 

Oh szép Jézus! drága szent nevedért kelj 
f j  népedért,- oh Mária! Jézus erejével tégy 
jót népeddel, hogy ez újesztendöben minden 
ügyeinkben lehessünk Jézus draga kedvében. 

Oh szép Jézus! tartsd meg híveidet, mint 
tieidet; oh Mária! Jéaisnak szent anyja! or-
szágunk tornya! adjad kérünk, hogy ebben 
az újesztendöben lehessünk épen testben s lé-
lekben. 

Jézus  szent nevéről. 
JÉZUS a rád emlékezés, legédesebb örven-

dezés: de bírni téged, meghalad minden gyö-
nyört az ég alatt. 
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Jézus neved kedves nekünk, b.ijlóbb zengést 

nem éldelünk, nincs szivvidicó annyira, mint 
Jézus Isten egy Fia. 

Jézus! kegyes mindenható! feléd  eseng a 
bánkódó, benned nyilk remény ntki, hogy lel-
ke üdvét nyerh ti. 

Jézus! szivünk édene, elménk örök fény-
tengere, mezből az élet áradoz, s eröt vesz, 
a ki lankadoz. 

Ki téged izlel éhezik, ki véred issza, szóm" 
jazik," nem tudhat ő kívánni mást, csak benned 
érez űjulást. 

Szűz méh virága, Jézusunk ! lelkek szerelme, 
orvosunk ! áldott legyen dicső neved, a melyre 
ég s föld  hajt fejet. 

Husr  étra." 
ALLELUJA! alleluja! Megváltónk feltáma-

dott; lelkünk régi ellensége általa megronta-
tott. Újra él a váltság fáján  értünk megölt sze-
líd Bárány ! Alleluja ! alleluja ! Megváltónk fel-
támadott. 

Alleluja! alleluja, Dicsőség az Istennek! ki 
mint ember feltámadván,  üdve lett az ember-
nek. Oh Dicsőség szent Királya! lelkünk té-
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^ed áld imádva Alleluja! alleluja! Dicsőség az 
Istennek. 

Alleluja! alleluja! Jézus hi üdvösségre; egye-
nes ut és hű vezér égből hozott igéje. Az ö 
szent feltámadása  ennek erős bizonysága Alle-
luja ! alleluja! Jézus hí üdvösségre. 

AZ IRÁS tön bizonyságot, hogy Megvál-
tónk feltámadott,-  szent hát s igaz mennyből 
adott tanitása. Alleluja! 

Bár elménket meghaladja, de lelkünket meg-
nyugtatja. Jézus! te vagy út és vezér az egek-
be. Alleluja! 

MEGVÁLTÓNK feltámadása,  lett szivünk vi-
gasztalása, és hitünknek alapja, ő az igazság 
napja. Adj kegyelmet ránk az égből, ments meg 
a kételkedéstől, igazsíg, igazság, igazság vagy 
oh Isten ! tarts meg az igaz hitben. 

KRISZTUS Jézus feltámadott: 
Szenteljük vigan e napot. 

Az oltár szent áldozatja, 
Legyen szivünk hódolatja. 

Te szerzéd azt, szelid Bárány! 
Váltságunknak keresztfáján. 

Legyen kedves áldozatunk: 
S ez lesz érté föjutalmunk. 
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Nagy irgalmad bő malasztja 
Szálljon e szent áldozatra. 

Engedd, legyen az javunkra, 
S lelki l'eltámadásnnkra. 

FELTÁMADT Krisztus e napon, 
Hogy az ember vigadozzon. jj. 
Szörnyű halált ki szenvedett, = 
Váltván biinös embereket. 5* 
Szent asszonyok koporsóhoz, 
Visznek kenetet Krisztushoz. 
Fényes angyalt ők látának, 
Vig örömöt is hallanak. 5" 
Félemlett asszony-emberek! _ 
Gaüleába menjetek, éq 
Tanítványoknak hirdetve: ^ 
Urunk, hogy él dicsőségbe. a 

Megjeíenék szent Anyjának, » 
És kesergő Magdolnának. 
Tovább megjelent Péternek, ~ 
S több apostol-hiveinek, 
E húsvéti vig örömben, | 
Dicsérjük Istent lelkünkben. 
Dicsőség Szentháromságnak 
Adjunk hálát mi Urunknak. 

CD 
7T 



K  eresz járó hétre. 
HALLGASD meg, hallgasd meg, hallgasd 

meg, Uram! a mi könyörgésiinket; (mennybéli 
Atya Isten') irgalmazz minékünk. Oh könyö-
rülj, oh könyörülj, oh könyörülj a te népeden, 
melyet megváltottál fézus  drága véreden; ne 
sújtson örökre haragod bennünket. 

(Megváltó Fiu Isten! Szentlélek Ur Isten!) 

Pünk ösdr  e. 
(Lásd az I. részben IV. lapon.) 
Teremtő lélek szállj miránk, 

Világosíts meg, égi láng! 
Ki alkotád a s/.iveket, 

Önts ezekbe kegyelmedet. 
Kit Isten mint vigasztalót, 
Nekünk ajándékul adott, 

Te élő, ' kútfő  szeretet, 
Te tüz vagy s lelki szent kenet. 

Te hét ajándék Istene, 
Az Ur hatalmas jobb keze, 

Te kit megigért az Atya, 
Lelkünk málasztos szózata. 

Gyulaszd föl  az érzéseket, 
Szivünkbe önts szeretetet, 
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Testünk erőtlenségeit 
Védjék magas kegyelmeid. 

Kísértetekben el ne hagyj, 
Szivünkre békeséget adj, 

Légy utainkban hü vezér, 
Ne érje népedet veszély. 

Add, ismerhessük az Atyát. 
Es egysziilöcte szent Fiát, 

S téged, ki tolok származál, 
Ég és föld  áldjon, mig csak áll. 

Legyen dicsőség, oh Atyánk! 
Neked kitől inegváltatánk, 

Fiadnak, — s a vigasztalót 
Áldjak mint veled egy Valót. 

Űrnapra. 
(és más csötörtkön isj 

DICSÉRD SIÓN! Megváltódat, 
Vezéredet, Pásztorodat. 

Vig szivvel és éuekkel, 
Víg szivvel és énekkel. 

Dicsérd minden érzéseddel, 
Mert bármi nagy dicsérettel 

Szived őt nem éri fel. 
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Mit énekünk áldva hirdet, 
A kenyér, mely él és éltet. 

Nyujtatik ma itt nekünk. 
Mit, hogy hajdan asztalánál 
Jézus a végvacsoránál 

Nyújtja, nem kételkedünk. 
Legyen zengő, legyen édes, 
Legyen tiszta és fenséges 

Lelkünk jelen öröme. 
Az oltári nagy szentségnek, 
E nagy szentség szerzésének 

Van ma fényes  ünnepe. 
Oh jó Pásztor, Jézus|! kérünk, 
Lelkünk étke légy vezérünk, 

S életünkben áldva védj. 
Te ! ki itten táplálsz minket, 
Bol dogitsd ott lelkeinket, 

S szenteid sorába végy. 

MINDEN alkotmányok! az Urat áldjátok, 
Es 5t mind örökké felmagasztalátok. 

Szent vagy Uram! szent vagy, 
Mindennél szentebb vagy, 
Jézus! kenyér sziliében, 
Az oltári szentségben. 



Mennyei angyalok.! az Urat áldjátok, 
Egek ékességi! fel  magasztaljátok. 

Szent vagy stb. 
Nap, liold és csillagok! az Urat áldjátok< 
Záporeső, harmat, felmagasztaljátok. 

Szent vagy stb. 
Tűz, hévség, és hideg! az Urat áldjátok 
Derek, havak, jegek, felmagasztaljátok. 

Szent vagy stb. 
Szentek és igazak! az Urat áldjátok, 
Szelid szivii hivek, felmagasztaljátok. 

Szent vagy stb. 
Ifiak  és vének! az Urat áldjátok. 
Egek s földi  népek, felmagasztaljátok, 

Szent vagy stb. 
Az Atya Ur Istent és Fiút áldjátok, 
Eggyiitt a Szentlelket felmagasztaljátok 

Szent vagy stb. 
Mindnyájan örökké az Urat áldjátok, 
Szivvel, szóval ötet felmagasztaljátok. 

Szent vagy stb. 

MONDJ ÉNEKET zengő nyelvem! 
Szentséges Ur testének, 

Adj hálákat, buzgó lelkem, 
Drágalátos vérének, 



Mit a Sziiznek méhéből vőn 
S ad emberi nemzetnek. 

Tiszta Szűztől véve testet 
Földre szállt, és jára itt, 

Boldogítva hintegette 
Szent igéje magvait, 

S befejezte  föcsodával 
Életének napjait. 

Végvacsorán mikor ennék 
Kedves tanitványival, 

S az ünnepet megszentelné 
Az ó-törvény módjával: 

Kenyér és bor szine alatt 
Testét adá csodával. 

A test ige, kenyér testté, 
A bor vérré változik: 

Bár az elme s érzékenység 
Ezen ,elcsodálkozik, 

De a tiszta sziv nyugodtan 
A hitre támaszkodik. 

Azért ezt a nagy Szentséget 
Leborulva imádjuk, 

Teste s vére a Krisztusnak 
Mert itt vagyon jól tudjuk ; 

Ha elménkel meg nem fogjuk, 
Hitünkkel megfoghatjuk. 



Az Atyánék és Fiúnak 
Dicséret és tisztesség, 

Szentlélekkel egyetemben 
Áldás, örök dicsőség, 

Háromságban egy szent Istent 
Áldjon minden nemzetség. 

A B. Sz. Máriáról. 
MÁRIÁT dicsérni, hivek jöjjetek, 

Mert 6 fogja  kérni Fiát értetek. 
Üdvözlégy Mária/ módja minden hiv, 
Áldó t légy Mária! nyelv mondja é> sziv. 

Ha értünk Mária Fiát követi, 
Kérését szent Fia meg nem vetheti. 

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

Üdvözlégy Mária 1 stb. 
Fogantatásában ő vétkes nem volt, 
Sem élte folytában,  sem midőn megholt. 

Üdvözlégy Mária stb. 
Mint arany a tiiztól felolvasztatik, 
Kemény sziv e szűztől meglágyittatik. 

Üdvözlégy Mária stb. 
Oh Sziiz életfája  a jámboroknak, 
ÉS főpátronája  hiv magyaroknak 

Üdvözlégy Mária! stb. 
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Te vagy segítsége minden híveknek 
Es nagy reménysége a bűnösöknek. 

Üdvözlégy Mária ! stb. 

ÜDVÖZLÉGY Mária, tengernek csillaga, 
Istennek szent Anyja, Mennyország kapuja, 

Kérünk hallgass meg bennünket, 
Ajáld Fiadnak ügyünket; 
Áldott szűz Mária! 

Fogadd el szavait Isten Angyalának, 
Töröld el okait Eva siralmának. 

A lelki vakságnak űzd el veszedelmét, 
Nyerd meg szent Fiadnak bövséges kegyelmét^ 

Hozzánk fiaidhoz  mutasd anyaságod; 
Nyújtsd bé szent Fiadhoz értünk imádságod. 

Szelid választott Szűz! miránk gondod legyen 
Szelídség, tisztaság, bennünk ékeskedjen, 

Nyerj tiszta életet nekünk, fiaidnak. 
Készíts, bátor utat Mennybe szolgáidnak. 

Áldás, és dicsőség Atyának, Fiúnak, 
S együtt uralkodó Szent Vigasztalónak. 

Kántor-.  EGÉSZEN szép vagy Mária! 
Együtt:  Egészen szép vagy Mária! 
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K: Eredeti bűnnek szenyje nincs Tebenned. 
E; Eredeti bűnnek szenyj nincs Tebenn:d. 

K: Te Jeruzsálem dicsősége! 
E: Te Izraelnek öröme! 

K: Te a mi Nemzetünknek vagy tisztessége! 
E.- Te a bűnösöknek Szószólója. 

K: OH MÁRIA! E: OH MARIA! 
R: Nagyokosságu Szent Szűz. 

E: Nagy kegyelmű Szent Szüz. 
K: Imádj érettünk, 

E: Esedezzél érettünk a mi Urunk JÉZUS 
Rrisztusnál. Ámen. 

A lor  ett  ói litánia. 

Uram! irgalmazz nekünk. 
Krisztus! kegyelmezz nekünk. 
Krisztus! hallgass minket. 
Krisztus! hallgass meg minket. 
Uram! irgalmazz nekünk. 

Mennybéli Atya Isten! irgalmazz minékünk. 
Megváltó Fiu Isten! irgalmazz minékünk. 
Szentlélek Ur Isten! irgalmazz minékünk. 
Szentháromság egy Isten! irgalmazz minékünk. 
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Szentséges Sziiz Mária. 

Istennek szent Anyja. 
Szüzeknek szent Szüze. 
Krisztusnak szent Anyja.) 

Tisztaságos Anya. 
Isteni malasztnak Anyja. 
Szeplőtelen Szűz Anya ^ 
Makulanélkül való Anya. 

Sziizvirág szent Anya. ^ 
Szeretetre méltó Anya. 0 ; 
Csodálatos szent Anya. 
Teremtönk szent Anyja. 

crn 
Üdvezitőnk szent Anyja. <-. 

Nagyokosságu szent Sziiz. 
Tisztelendő szent Sziiz. ^ 
Nagy hatalmú szent Sziiz. n 

Kegyes ás irgalmas Sziiz. ^ 
Hivséggel teljes Sziiz. c: 
Igazságnak Tüköré. = 
Bölcseségnek királyi Széke. ?r 

Örömünknek oka. 
Lelki tiszta Edény. 
Tiszteletes Edény. 
Ajtatosságnak jeles Edénye. 

Titkos értelmű Rózsa. 
Dávid királynak Tornya. 
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Elefant  csontból való Torony. 
Aranyból épitetett Ház. 

Békeségnek Szekrénye. 
Mennj'országnak Ajtaja. 
Hajnali szép Csillag. 
Betegek Gyógyitója. 

Bűnösök oltalma, 
Nyomorultak Vigasztalója. 
Keresztények Segitsége. 
Magyar hazánk Oltalmazója. 

Angyalok Királynéja. 
Pátriárkák Királynéja. 
Próléták Királynéja. 
Apostolok Királynéja. 

Mártyrok Királynéja. 
Konfessorok  Királynéja. 
Sziizek Királynéja. 
Minden szentek Királynéja. 

Isten Báránya! ki elveszed a világ biineit 
Kegyelmezz minékünk. 

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

Isteu Báránya! ki elveszed a világ bűneit 
Irgalmazz minékünk. 
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Krisztus hallgass minket! 
Krisztus! hallgass meg minket. 
Uram! irgalmazz nekünk. 
Krisztus! kegylmezz nekünk. 
Uram! irgalmazz nekünk. 

Advent  kezdetétől  Gyertyaszentelő 
B. A. napjáig. 

ÜDVÖZITÖNKNEK 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 Ur Szentlelke, 

S ekkor lett az őrök Ige 
Szűz méhednek szűz gyümölcse. 

Te azért Istennek Anyja! 
Légy bűnösöknek gj'ámola, 

Nyavalyánk vigasztalója 
Üdvösségünknek kapuja. 
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Adjunk hálát az Istennek, 
Atya, Fiu, Szentléleknek, 

Egyenlő három személynek. 
Egyállatu Istenségnek. 

ertţja  s zent elö B. A. napjától 
Húsvétig. 

MENNYORSZÁGNAK királynéja! 
Angyaloknak szent asszonya! 

Áldott gyökér sziiz Mária ! 
Üdvöz légy Krisztus szent Anyja. 

Te általad e világra 
Üj világosság virrida, 

örülj dicsőség virágai 
Kinél szebb nem jö't világra.' 

Áldott légy drágalátos sziiz! 
Isten veled szép virág sziiz! 

Mennyben szent Fiad mellet ülsz, 
S tudjuk rajtunk is könyörülsz. 

Húsvéttól  Szentháromság 
vasárnapjáig. 

MENNYNEK királyné asszonya! 
Örülj szép szűz! Alleluja. 
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Mert kit méhedben hordozi, 
Méltó voltál Alleluja! 

A mint megmondotta vala 
Feltámadott, Alleluja! 

Imádj Istent, hogy lemossa 
Bűneinket. Alleluja ! 

Szentháromság  aasárnapjától 
Adventig 

MENNYORSZÁGNAK királynéja, 
Irgalmasságnak szent Anyja, 

Elet, édesség, reménység, 
Üdvözlégy szép szűz Mária! 

Évának árva fiai! 
Számkivetett maradéki, 

Siralminak örökösi, 
Sok nyavalyáknak hajléki. 

E siralomnak völgyében 
Kik nyavalgunk nagy Ínségben, 

Hozzád sóhajtunk mennyekbe, 
Hol vagy örök dicsőségben. 

Azért, szószólónk! szemedet 
Fordítsd hozzánk s kegyelmedet, 

És a te biinös népedet 
Oltalmazzad hiveidet. 



Oh édes sziiz! irgalmadat 
Éreztesd kegyes voltodat, r 

Holtunk után szent Fiadat, 
Mutasd meg boldogságodat, 

A. B. Szűz  Mária  éneke. 
MAGASZTALJA az én lelkem az Urat. 

És örvendezett az én lelkem!1 az én Üdvözítő 
Istenemben. 

Mert megtekintette az ő szolgálójának alá" 
zatosságát: mert ime mostantól fogva  [boldog-
nak mondnak engem minden nemzetségek. 

Mert nagy dolgokat cselekedett nekem'a ki 
hatalmas és szent az ö neve. 

És az ő irgalmassága nemzetségről nemzet-
ségre'az őtet félőknek. 

Hatalmasságot cselekedett az ő karjával, 
elszélesztette a kevélyeket az ő szivek el-
méjében. 

Levetette a hatalmasokat az ú székökböl'és 
felmagasztalta  az alázatosokat. 

Az éhezőket betöltötte jókkal f  és a gazdago-
kat üresen bocsátotta. 



Felvette Izraelt az 5 szolgáját, megemlékez-
vén az ö irgalmasságáról. 

t 
A mint szólott az Atyáaiknak Ábrahámnak, 

és az ö magvának örökké. Ámen. 
Pdduai  Szent  Antalról. 

Áldja szivünk minden része, dicsérje nyel-
vünk zendése, Szenr Antalt vigasággal, s kér-
jük nagy buzgósággal. 

Nép:  Szent Antal vedd fel  ügyünket, se-
gíts Istenéi bennünket, s nyerj nekünk, nyerj ne-
künk bününkböl szabadulást, őrökre boldogulást. 

Ez Istennek hiv szolgája, égő szeretet fák-
lyája, Sziizeséggel teljes, s ép, a mint vallja 
minden nép. 

Nép:  Sz. Antal vedd fel  ügyünket, segits 
Istennél bennünket, nyerj nekünk, nyerj nekünk 
állandó tisztaságot és teljes józanságot. 

Mindennemű szükségünkben, testi lelki veszé-
lyünkben csodatevő sz. Antal bennünket meg-
vigasztal. 

N é p : Szent Antal vedd fel  ügyünket, se-
gits Istennél bennünket, nyerj nekünk, nyerj 
nekünk ez életben oltalmat, Mennyben örök 
jutalmat. Amen. 



Szent  Al aj o sr ól. 
EGERBE vitetett ártatlan virág! 
Kit meg nem ejthetett a csalárd világ; 

Szüzesség csodája, ifjúság  példája, sziiz Ala-
jos ! szerelmes pártfogóm,  kérlek légy szószó-
óm, minden szükségemben ez életben. 

Te biintöl lelkedet tisztán tartottad, 
Mégis szűz testedet mért sanyargattad ? 
Oktattál engemet, hogy büntöl lelkemet 

Igy őrizzem: 
Mert mint a rózsaág, 
Ugy az ártatlanság, 

Sanyarú tövissel tartatik fel. 
Ah! mért nem követem példádat ebben. 

Magamnak kedveztem: voltam sok bűnben; 
Kérjed Istenedet, ezután éltedet, 

Hogy kövessem: 
Ha 'nem oly ártatlan, 
Legyen minduntalan 

Bennem tiszta lélek, miglen élek. 

Sz. István  királyról. 
AH HOL VAGY magyarok tündöklő csilla-

ga! ki voltál valaha országunk istápja. 
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Hol vagy, István király? téged magyar kiván, 
Gyászos öltözetben teelőtted sirván. 
Rólad emlékezvén csurdulnak kötiyei, 
Búval harmatoznak szomorú mezei. 

Lankadnak szüntelen vitézlő karjai, 
Nem szűnnek Iszonyú sírástól szemei. 
Virágos kert vala híres Pannónia, 
Mely kertet öntözte híven szűz Mária. 
Katholikus hitnek bő volt szép virága: 
Behomályosodott örvendetes napja. 
Előtted könyörgünk bús magyar fiaid, 
Hozzád fohászkodunk  árva maradékid. 
Tekints, István király, szomorú hazádra, 
Fordítsd szemeidet régi országodra. 

Reménységünk vagyon benned s M riában, 
Mint magyar hazánknak hiv királynéjában. 

Még éltedben minket ennek ajánlottál, 
És szent koronával együtt feláldoztál. 

Szent  Imre  herczegrol. 
TÜNDÖKLŐ csillaga magyar nemzetnek! 

Ártatlan virága tiszta életűek. 






