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Ü T  v J iU í í i t .

„A  l)ölcseség kezdete az Ür fé- 
leJme/' —  Az Ur félelme sehol nem 
nyilatkozik fényesebben, mint a buzgó 
imádkozásban. —  Milyen legyen áhita
tunk, nincs sehol magasztosabban ki
fejezve, mint Udvözitőnk e szavaiban: 
„Lélek az Isten, s akik őt imádják, 
lélekben és igazságban kell imádniok.“ 

De minthogy isteni részünk, föld
hez tapadó porhüvelye által gyakran 
akadályozva van a Magasságbelinek 
trónja felé röptében; s nem ritkán 
segélyre van szüksége, hogy fölemel- 
kedhessék; minthogy a jelképes rajzok 
hathatós segédszerei, néha szükséges



emeltyűi íi léleknek^ melyben üdvös gon
dolatokat ébresztenek; s mert a díszes 
külsőnek vonzereje és hatalma a lélekre 
oly félreismerhetien befolyással bir: az 
embernek e természetes sajátságait szem- 
előtt tartva, hasznos- és czélszerünek 
látszott nekem az imákhoz részint jel
képes, részint más egyszerű rajzokat 
mellékelni; — azokat, hogy általok az 
áhitat előtt segíttetve üdvös gondolatokra 
gerjedjünk és szórakozásra hajlandó el
ménk figyelme az égre s az ima tárgyára 
irányuljon; az utóbbiakat, közvetlen a 
külső csín emelése tekintetéből, de ezzel 
összefüggésben egyéb okból is.

A másik czél, mit elérni tigyekeztem: 
hogy a műveltebb népekével párhuzam
ban haladni törekvő nemzeti irodalmunk
ban eltűnjék amaz ür, mit egy ily műnek 
hiánya képezett.

Buzdított ügyekezetemben azon gon
dolat, mondhatnám hő óhaj és remény, 
—  s itt következik a fönnebb említett 
másik ok — bogy azon osztálya, azon



részé az áhitatos hívőknek, mely egyeb 
tekintetek mellett a csinos kiállítás, —  
külső dísz — ős rajzok iránti előszerete
ténél fogva idegen nyelveken megjelent 
enemü imakönyvekre volt utalva; miután 
hasonlót magyar nyelven is találand: in
kább ezt fogja megszerezni, hogy édes 
anyanyelvűnkön imádja Ura Istenét, s 
esdje le az ég áldásait egyháza és ha
zája — hazája és egyházára, saját és 
övéi számára.

A léleknek nincs ugyan kizárólagos 
nyelve; az ég mindenható Urának is 
mindegy, akármely nyelven dicsőíttessék, 
csak lélek- és igazságban imádtassék: 
mindemellett szabad lesz nekünk az Isten 
országának terjesztésében az ő szent ne
vének dicsőítése és lelkünk üdve mellett 
nemzetünkre s nyelvére gondolni. —  A 
Megváltó Istenember mindentudósága da
czára, közvetlen saját nemzetének, anya
nyelvén hirdeté az örök igazságot, s mog- 
könyezé hazája, nemzete előrelátott rom
lását.
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Továbbá lehetnek az életben, — vajha 
minél kevesebben! —  kiknél tán a kíván
csiság forrásává válhatik egy későbbi 
buzgóság- és áhitatnak. — Kikutathatla- 
nok az isteni bölcseség utai; kiszámít- 
hatlanok a gondviselés végzetei!

Ha csak egy ily eredményt idézne 
elő művem: dúsan jutalmazva munkám. 
— Hisz a jó  pásztor is jobban örült az 
egy eltévelyedett juh föllelése, — mint a 
kilenczvenkilencz meglevőnek birtoklása 
fölött.

Ha a nagy műnek, mely az Isten 
szent egyháza, építéséhez csak egy po
ronddal járulhattam: boldognak érzendem 
magamat. — Igaz, hogy „hiába fáradoznak 
a munkások, ha az Ur nem építi a há- 
zat̂ :̂ de ily munkánál — vakmerőség 
nélkül remélhetjük —  velünk leend az Ur.

Munkám kezdeményezés; ezen kö
rülmény mentse a rajzokban előfordul
ható hiányokat.

„Mindent az Isten dicsőségére tegyc- 
tek“ ; Így int a nemzetek nagy apostola.
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—  Istené legyen tehát a dicsőség most 
és örökké!

Ujszász, Urunk föltámadásának ünnepén, 1807.

*  ^ 

'X-

Midőn az Istenség nyilatkozik, nagy 
dolgok jelzésére is kevés szót használ, s 
az isteni szózatok rövid kifejezései bá
mulatos magasztossággal rajzolják a leg
dicsőbb eszméket; — s ez igy méltó a 
tökély kútfejéhez.

Az Üdvözítő Istenember e földön 
járva, tanítványai kérése folytán a legegy
szerűbb imára tanított bennünket; és ez 
ima, rövidsége, könnyen érthetősége mel
lett oly magasztos, oly isteni, annyira 
magában foglalja a hódolat érzelmeivel 
legfőbb szükségeinket: hogy tán egymaga 
is elég volna kérelmeink kifejezésére.

Nem is lehet tagadni, hogy egy ájta- 
tosan elmondott „Ür imája‘‘ nagyobb 
becsű az érzés nélkül — vagy tán még 
képmutatással is — összehalmozott szó



tömegnél, s a röpimák érdemét és hatá
sát sem szabad kicsinyelnünk, sőt midőn 
hosszabb idővel nem rendelkezünk, ezek 
pótolhatják rendszeres imáinkat; — mert 
a szivek mindentudó vizsgálója mérlegé
ben a jószándék —  habár ez általunk 
el nem hárítható akadályok miatt nem 
valósíttatott — nagy sulylyal és több 
becsesei bir, mint az óriási eredmények 
jó  szándék nélkül.

De ki mondhatja egész biztossággal, 
hogy rövid imája, fohászai a tiszta áhitat 
virágai, melyek gyümölcse isteni áldás 
leend? S más részről, ha igazi a buzgó- 
ság, ennek árjait befogadhatja-e egy 
pár fohász — néhány szó szűk kerete?

Midőn a vallásos buzgalom isteni 
ihlete megszállja a lelket; s ez az Úr 
imáját átlengő égi szeretet tüzétől hevítve 
a magasztos eszmék szemléletébe merül: 
ki volna képes visszatartani az áradatot, 
mely a s z í v  forrásából az ajkak felé öm- 
ledez? — Ilyenkor szükségeseknek lát
szanak a hosszabb áhitatok és imák, hogy
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csatornául szolgáljanak a szívből csörge
dező szent érzelemárnak; s hogy ha nem 
is befejezett egészülj de legalább irány- 
adóűl legyenek, melynek segélyével a 
vallásos lélek saját műveltségének igényei- 
s áhítata hőségi fokának megfelelően fűz
hesse tovább buzgó érzelmeit.

A fontosabb szellemi foglalkozásnál 
átalában szükséges bizonyos előkészület; 
— s midőn a mindenható szellem — a 
megfoghatlan öröklény —  Istennel aka
runk társalogni, tőle valamit kérni: sü- 
kerűlcnd-e ez mindig, s eredmény dús 
lesz-e előkészület nélkül? — Ne legyünk 
vakmerők s ne ámítsuk magunkat!

Ez előkészület a Szentlélek segélyül 
hívása és áhitatunk tárgyának komoly 
átgondolása. A Szentlélek megtanít ben
nünket: mit és hogyan kelljen kérnünk 
Istentől.

A boldogságos szűz Mária és szen
tek tisztelete szándékosan van elválasztva



és képez egészen különálló részt az áhí
tatok és imák után, melyekkel Istent 
flicsőítjük, előtte esedezünk, vagy neki 
hálánkat nyilvánítjuk. Ez által mintegy 
kifejezve, s előre jelezve van a katholikus 
tan, mely különbséget tesz az Isten imá- 
dása, s a szűz Mária és szentek t i sz te le te  
között. Ezen tan szerént a boldogságos 
szűz Máriát és a szenteket tiszteljük 
ugyan, de soha nem feledjük, hogy ők 
is véges lények, teremtmények. E g y e d ü l  
az ö r ö k l é n y t ,  az e gy  Is te nt  im ád
j u k  az ő h á r o m  sz e m é l y é b e n .  —  
„Nem is adatott nekünk más név az ég 
alatt, melyben üdvözűlnünk kellene^, mint 
Jézus, az Isten. Dicsértessék azért az Úr 
Jézus imádandó szent neve örökké!
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í^tyának, és Fiúnak, és 
Szentiéleknek nevében. Ámen.

Jöjj el Szentlélek Isten! 
áraszd el lelkemet kegyelmed su
garaival, és gyulaszd föl kebelem
ben szereteted szent tüzét.

Kegyelemnek szent Istene! 
távolítsd el tőlem a múlandó ér
dekek gondjait, melyek lelkemet 
emelkedésében gátolhatnák, ihlesd 
meg elmémet és töltsd el szívemet 
az igazi áhítat buzgó érzelmeivel; 
hogy lélekben és igazságban imád
jam Istenemet; szenteld meg aja- 
kimat, hogy méltókép dicsőíthes
sem szent nevét.



Ö

n
u

A Szentháromsághoz.

Teljes Szentháromság egy Isten! hi
szem, hogy jelen vagy mindenütt; a leg
mélyebb alázat érzetével föltétlenül meg
hódolok szent Fölséged előtt, s lélekben 
egyesülve angyalaid- és szenteiddel, szívem 
lángbuzgalmával imádlak.

Hála legyen az első szó ajkamon; mert 
jóságod tartott meg, szemeid őrzöttek, 
kezeid oltalmaztak az éjen át, oh fölséges 
Atya Ur Isten! —  Te adtál erősítő álmot, 
mely után új életet érzek tagjaimban, új 
erőt elmémben. Már fönragyog a nap, 
s minden, ami él, köszönetét rebeg hoz
zád; mert Te vagy az élet, s minden jó, 
minden áldás csak tőled származik; a 
mező lilioma, mint a bérezek óriása, — 
a harmatcsepp, mint a zúgó tenger, —  a 
parány úgy, mint a sziklák tömbe, di
csőítik szent nevedet. Szabad volna-e a 
te képmásodnak, alkotmányid e hála
énekének öszhangzatából hiányzani? Oh

f
nem. —  En is hozzád emelem szívemet;



E b ' l

nézz kegyesen rám, gyermekedre, eleve
nítsd föl lelkemet, miként az üde harmat 
föléleszti a nap hevében ellankadt fűszá
lat és virágot. Oh kegyes mennyei A tya! 
a te szereteted őrizzen ma minden veszély
től, szent bölcseséged vezéreljen engem 
ütaidon, s akár örömet, akár szomorúsá
got küldesz rám, legyen meg a te szent 
akaratod; én a te ösvényeden akarok 
járni, hogy egykor hozzád, minden üdvnek 
kútfejéhez, eljussak.

Engedelmes leszek a fölebbvalók 
iránt, szerény családi körömben, szelíd 
és barátságos alattvalóimhoz, résztvevő a 
szenvedők iránt, jótékony a szegények
hez, engesztelékeny, s ha kell engesz
telő megbántóimhoz, szerető mindenkihez. 
Szent kegyelmed erősítsen mindenben, mi 
e mai napon velem történend; adj vi
gasztalást a szomorúságban, tűrést a fáj
dalomban, megnyugvást szent akaratod
ban. Tarts meg ezen gyermeki szeretetben 
és engedelmességben. — Oh Atyám! add, 
hogy liáladatos legyek jótéteidért s rólad



soha meg ne felejtkezzem. Neked aján
lom föl gondolatimat^ szavaimat és csele
kedeteimet; őrizz minden vétektől és ol
talmazz a kisértetekben.

Oh édes Megváltóm Jézus Krisztus! 
isteni példányképe a legmagasabb tökély
nek, mely után törekedni tartozunk, 
add, hogy ma ismét hasonlóbb legyek 
hozzád, kövessem tündöklő erényeidet és 
őrizkedjem a bűntől, hogy méltó tagja 
legyek szent országodnak, melyet drága 
véred által szerzettéi magadnak.

Szentlélek Űr Isten! öntsd lelkembe 
szent kegyelmedet, hogy távoztassam mind
azon roszat, mit kerülni, és cselekedjem 
a jót, mit mivelni tartozom; Te tudod, 
hogy gyönge és gyarló vagyok, gyámol 
nélkül; — a te kegyelmed legyen szikla- 
vára az én erőtlenségemnek.

Az Úr imája.

Mi Atyánk! ki a mennyekben vagy. 
Szenteltessék meg neved! Jöjjön el or
szágod ; legyen meg akaratod, miként a



mennyben^ úgy a földön is. Mindennapi 
kenyerünket add meg nekünk ma; és bo
csásd meg vétkeinket^ amint mi is meg
bocsátunk az ellenünk vétetteknek; és ne 
vígy minket kisértetbe: de szabadíts meg 
a gonosztól. Ámen.

Angyali üdrözlet.

Udvöz légy Mária, malaszttal teljes! 
az Úr van teveled; áldott vagy te az 
asszonyok között, és áldott a te méhed- 
nek gyümölcse. Jézus! Asszonyunk szűz 
Mária, Istennek szent anyja! imádkozzál 
érettünk bűnösökért, most és halálunk 
óráján. Ámen.

Apostoli hitvallás.

Hiszek egy Istenben, mindenható 
Atyában, mennynek és földnek Terem- 
tőjében; és Jézus Krisztusban, az ő egy 
Fiában, a mi Urunkban; ki fogantaték 
Szentiélektől, születék szűz Máriától; kín- 
zaték Pontius Pilátus alatt, megfeszítte- 

’ ték, meghala és eltemetteték; alászálla
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pokolra, harmad napon halottaiból föltá- 
mada; fölmene mennyekbe, ül a minden
ható Atya-Istennek jobbja felül; onnan 
leszen eljövendő megitélni az eleveneket 
és holtakat. Hiszek Szentlélekben; egy 
egyetemes keresztény anyaszentegyházat, 
szenteknek egyességét; bűnöknek bocsá
natát; testnek föltámadását; és Örök éle
tet. Ámen.

0

A hit, remény és szeretet indulatai.

Istenem! erősen hiszem mindazon 
igazságokat, melyeket kinyilatkoztattál, és 
apostoli, egyetemes szent egyházad, hogy 
higyem, elém a d ; mert Te Uram! ki azo
kat kinyilvánítottad, végetlen bölcseség 
és csalhatlan igazság vagy.

Istenem! teljes bizalommal remé
lem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus ér
demei által kegyelmedet nyújtod nekem e 
földön, s ha megtartom parancsidat, di
csőségedben fogsz részeltetni; mert Te 
Ígérted mindezeket, ki leghívebb vagy



igéretidnek megtartása- és mindenható 
azok beteljesítésében.

Istenem! lelkem lángoló hevével sze
retlek mindenek fölött mert Te végetle- 
nűljó és szeretetreméltó vagy. Teéretted 
szeretem embertársaimat is mint enmaga- 
mat, mert Te oh tiszta szeretet! paran
csoltad.

Javulási föltét.

Istenem! kit bűneimmel annyiszor 
sértettelek, szivemből fájlalom, hogy meg
bántottam végeden jóságodat; erősen föl
teszem magamban, hogy ma, ha szent ke
gyelmed segélyét tőlem meg nem vonod, 
megsérteni nem foglak, és bűneimből, 
melyek lelkemet most terhelik, legelső 
alkalommal kitisztulok a bűnbánat kegy
szerének méltó fölvétele által. Tarts meg, 
erősíts és gyámolíts Uram e föltétemben. 
Ámen.
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Örangyalimk- és Védszeii- 

tünkhez.
Oltalmad alá menekülök szent 

anyám és pártfogóm, boldogsá- 
gos szűz Mária, Istennek szent 
anyja! bizalommal fordulok ir
galmas szívedhez. Légy oh ke
gyelem anyja oltalmam szüksé
geimben, szószólóm szent Fiadnál, 
ma s életemnek minden napján, 
de kivált halálom óráján. Ámen.

Istennek szent angyala, hű és 
szeretetteljes Őrangyalom! légy 
te is oltalmazóm, őrködjél ma fel
lőttem, vezess az élet veszélyei



között sértetlenül, és nyerd meg nekem 
azon kegyelmet, miszerént ligy figyeljek 
siigalataidra, s úgy  intézzem lépteimet, 
hogy Istenem törvényeinek ösvényéről 
soha le ne térjek.

Istennek nagyszentje N. N., kinek 
nevét viselni szerencsés vagyok, védj 
engemet, imádkozzál érettem, hogy e mai 
napon úgy szolgálhassak Istennek, mi
ként hajdan te szolgáltál neki e földön, 
és egykor veled együtt dicsöithessem őt 
az egekben örökké. Ámen.
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Embertársainkért.

Esedezem oh Istenem! szüleim-, test
véreim-, rokonim-, barátim-, jótevőim- 
és mindazokért, kik bármiként üdvömet 
eszközölhetik; nyújtsd nekik, különösen 
N. N.-nek kegyelmedet, óvd meg őket 
minden veszélytől és áraszd ki reájok 
szent áldásodat. Izleltesd meg szereteted 
édességét azokkal is, kik saját csekély- 
ségök- és a te mindenható jóságodról 
megfeledkezve, előtted leborulni, jóté- 
teidért hálát rebegni és kegyelmedért es- 
deni elmulasztják. Légy irgalmas Uram! 
ellenségeimnek, szüntesd meg kebelök 
emésztő haragját, és töltsd el szívöket az 
áldásos béke malasztjával.

Terjeszd ki védő karodat az elnyo
mottak, az ügyefogyottak^ Ínségben szen
vedők és betegek fölött; adj nekik türel
met bajaik elviselésére, enyhitő vigaszt, 
és a haldoklóknak végső kegyelmet.

Emlékezzél meg az egész emberi 
nemről; s a tévely- vagy hitetlenség ho-
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máljával küzdőknek küldj világosságot, 
hogy megismerjék az igazságot, hogy té
ged igaz Istent dicsőítsenek, és az örök 
boldogság részeseivé lehessenek. Ámen.

A megholt hívek lelkei, különösen 
N. N., Isten irgalmasságából nyugodjanak 
békében. Ámen.

„Az Űr Angj ala.̂  ̂*)

Az Úr Angyala köszönte szűz Máriát, 
és ez méhébe fogada Szentlélektől.

*) XIII. Benedek pápa 1724. sept. 14-én kia
dott „Injuncta Nobis“ brevejében minden egyes 
alkalomra 100 napi búcsút engedményez azoknak, 
kik az Úr Angyala imát, vagy húsvéti időszakban 
a „Mennynek királyné Asszonya^ karéneket reg
geli, déli, vagy esti harangszóra térdelve ájtatosan 
elmondják. Azoknak pedig, kik egy hónapon át 
naponkint legalább egyszer elmondják, és egy szaba
don választott napon meggyónnak és áldoznak, s az 
egyházért imádkoznak, teljes búcsút ád. X IV . Bene
dek pápa 1742. april 20-án azokra is kiterjeszti 
a búcsút, kik az emlitett karéneket nem tudván, 
húsvéti időben is az Ür Angyalát imádkozzák. 
V ili . Benedek pápa a búcsúkban részesíti azo- 

'kat, akiket társas életi kötelmök akadályoz a ha-
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Üdvöz légy Mária stb.
íme az Úrnak szolgálója, legyen ne

kem a te igéd szerént.
Üdvöz légy Mária stb.
Es az Ige testté Ion és közöttünk 

lakoz ék.
Üdvöz légy Mária stb.
V, Imádkozzál érettünk Istennek 

szent A nyja !
F . Hogy méltók lehessünk Krisztus 

Ígéreteire.

K  ö ny ö r ö gj ü n k ! Kérünk Ür Isten! 
öntsd lelkűnkbe szent mulasztódat, hogy 
kik az angyali üzenet által szent Fiadnak 
Krisztusnak megtestesülését megismertük, 
kínszenvedése és keresztje által a föltá
madásnak dicsőségébe vitessünk; ugyan
azon Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

rangszóra imádkozni, ha foglalkozásuk végzése 
után azonnal pótolják a mulasztást. VI. Pius 1781. 
mart. 18-án a fölhozott biicsukat azoknak is en
gedményezi, kik nem hallván a harangszót, azon 
idótájban végezik el az illető imát.



Az esti harang^szóra ezen ima után a tisztító 
helyen szenvedő lelkekért mondjuk:

V. Imádkozzunk a megholt hívekért.
Adj nekik Uram! örök nyugalmat, 

és az elenyészhetlen világosság fényesked- 
jék  nekik.

Minden hívőnek teremtő és megváltó 
Istene! bocsásd meg ez életből eltávozott 
szolgáid és szolgálóidnak, különösen N. N. 
minden bűnét, hogy amely engqdelmet 
mindig óhajtottak, azt ájtatos könyörgé
sek által elnyerhessék. A mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Ámen.

Nyugodjanak békében. Ámen.

Húsvéti időközben.

Nagyszombat delétől a Szentháromság va
sárnapja előtti szombat-délig az ^Ur Angyala“ 
helyett a következő karének mondatik:

Mennynek királyné asszonya!
Örülj szép szűz: Alleluja!
Mert kit méhedben hordozni.
Méltó voltál: Alleluja!

1:3



Amint megmondotta vala, 
Föltámadott: Alleluja!
Imádd Istent, hogy törleszsze, 
Bűneinket: Alleluja!

V. Örülj és vigadj szűz Mária. Alleluja.
F . Mert valóban föltámadott az Úr. 

Alleluja.

K ö n y ö r ö g jü n k . Ür Isten! ki szent 
Fiadnak a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
föltámadásával a világot megörvendeztetni 
méltóztattál: engedd kérünk, hogy az o 
anyja szűz Mária által az örök élet örö
meit elnyerhessük. Ugyanazon Urunk 
Jézus Krisztus által. Ámen.

14



Atyának, és Fiúnak és Szent- 
léleknek nevében. Ámen.

Jöjj el Szentlélek Isten stb.
(i.líip.)

Hála.

Számtalan jótéteiddel elá
rasztva térdre borulok előtted 
oh Atyám! Elmém alig fog
hatja föl mindazt, mit Te Iste
nem egy napon 
vid napon ajándékozál nekem. A 
nap lenyugodott már, s én, ki 
kegyelmed által ébredtem, ke
gyelmed által élek még; de ho
gyan éltem ?--------Méltó voltam-e
tőled szerettetni? Méltó-e kéré
seimet teljesítve látni ? Oh ezt

15
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nem tudom! Atyai jóságod küldött örö
met, hogy erőm legyen az élet viszon
tagságait eltűrni, hála neked érette ! Szent 
bölcseséged küldött szomorú órát is, 
hogy szívem a földiektől elvonatva, el
mém fölemelkedjék hozzád, mindenható 
Istenem! hála neked ezért is! Láttam 
áldásid és jótéteményeid sokaságát: és én 
mit tettem?—  Te méltán várhattad, hogy 
neked, mint jó  Atyámnak híven fogok 
szolgálni s teéretted embertársaimhoz igaz 
szeretettel viseltetni; Te erőt s alkalmat 
adtál a jónak végbevitelére: s én nem 
használtam föl ezeket; föltevék ugyan 
magamban minden jó t , de csak a szán
dék és akaratnál maradtam. Most, mi
dőn újra elmúlt egy nap, mely soha, soha 
többé vissza nem tér, most látom, mily 
gyarló az ember, s fájdalommal mondom: 
Istenem! újra vétkeztem.

Lelki számyétel.

Mennyei világosságnak örök forrása 
Szentlélek Ur Isten! oszlasd el a sötétsé
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get, mely bűneim rútságát rejtegeti előt
tem. Add hogy irántuk borzalommal tel
jék  el szívem, hogy gyűlöljem, ha lehet 
annyira, mint Te gyűlölöd a bűnt. Oh 
Istenem! add, hogy jövőre semmitől ne 
féljek inkább, mint a te megbántásodtól.

Mi Atyánk, Udvöz légy. Hiszek egy 
Isten.

Gyónom a mindenható Istennek, a 
mindenkor szeplőtlen szűz Máriának, 
szent Mihály főangyalnak, keresztelő szent 
Jánosnak, szent Péter és Pál apostolok
nak és Isten minden szentéinek, hogy 
fölötte vétkeztem gondolattal, szóval és 
cselekedettel.

(Vizsgáljuk meg mit vétettünk: Isten, mima

gunk és embertársaink ellen.) En vétkem, én 
vétkem, én igen nagy vétkem! Azért 
kérem a mindenkor szeplőtlen szűz Má
riát, szent Mihály főangyalt, keresztelő 
szent Jánost, szent Péter és Pál aposto
lokat, és Isten minden szentéit, hogy 
imádkozzanak érettem a mi Urunk Iste
nünknél.

17



Könyörüljön rajtam a mindenható 
Isten és megbocsátván bűneimet vezessen 
az örök életre.

Vétkeim elengedését, föloldozását és 
bocsánatát adja meg nekem a minden
ható és irgalmas Isten. Ámen.

Bánat és erösfogadás.

Oh bocsáss meg Uram! —  Térdre 
borulva, a legmélyebb alázattal esdek 
szent Fölséged előtt: bocsáss meg nekem 
Istenem! Te vizsgálod a szíveket, látod 
őszinte töredelmemet; látod, hogy szégyen 
és bánattól vagyok áthatva rút hálátlan
ságom miatt, melylyel szereteted kifej ez- 
hetlen nagyságát viszonoztam; — látod, 
hogy utálom és gyűlölöm a bűnt, mely
lyel szent Fölségedet megbántottam; —  
s mert irgalmasságod végetlen, a remény
nek egy szikrája éled kebelemben: Te 
oh Istenem! könyörülni fogsz rajtam. —

Oh bár soha meg ne bántottalak vol
na! E pillanattól fogva komolyan kerülöm 
a bűnt, s a bűnre vezető alkalmat — és 

18



kegyelmed segélyével minden igyekezete
met oda irányzandom^ l^ogy ezentúl semmi 
ne tarthasson vissza szent akaratod buzgó 
teljesítésétől. Tarts meg Uram e fölté- 
teniben. Ámen.
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Könyörgés.

Áldd meg Uram! nyugalmamat^ hogy 
erőt nyerjek hű szolgálatodra. Szűz Má
ria, Istennek szent anyja, őrangyalom és 
védszentem, esedezzetek érettem, őrizze
tek engem ez éjen át, életemnek min
den napján és különösen halálom órá
ján. Ámen.

Áldd meg Istenem! szüléimet, roko
nimat, jótevőimet, barátimat és ellensé
geimet. Oltalmazd mindazokat, kiknek 
engem alárendeltél. Segítsd a szűkölkö- 
dőket, az utazókat, a betegeket és hal
doklókat. Azokra pedig, kik még a té- 
vely vagy hitetlenség halálos árnyékában 
szenvednek, áraszd ki kegyelmed vilá- 

* gosságát.
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Irgalom Istene! légy kegyelmes a 
megholt hívek leikeinek is, kik a tisztító 
helyen szenvednek, különösen azoknak, 
kikért könyörögni kiválóan kötelességem; 
elégeld meg szenvedéseiket, és add meg 
nekik örök világosságodat. Ámen.

Az aiijaszeiitegjliáz imája.

Látogasd meg kérünk Uram! ezt a 
házat, és az ellenségnek minden csalárd
ságát távoztasd el tőlünk; a te szent an
gyalaid lakozzanak benne, kik minket 
békességben megőrizzenek, és áldásod 
legyen mindenkor rajtunk. A  mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Ámen.

Áldjon és őrizzen meg minket a min
denható és irgalmas Atya, Fiú és Szent
lélek Isten. Ámen.

Es a megholt hívek lelkei Isten irgal
masságából nyugodjanak békében. Ámen.

Loretói littania és
Otalmad alá menekülünk.

'iO
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Előkészület.

Könyörülj rajtam nagy Isten! 
végetlen irgalmasságod szerént, és 
könyörületességed bősége szerént 
törüld el bűneim árját. (50. zs.)

Irgalomnak nagy Istene! mióta 
törvényeid ösvényét elhagytam^ lel
kem mint horgony vesztett hajó min
den czél- és határozott irány nél
kül tévelyeg, s a szenvedélyek sze
szélyes viharától ide- s tova űzetik 
a bűnök tengerén. Szívem a rég- 
keresett, a rég nélkülözött nyuga
lom után sóhajt; de ezt teremt- 
lüényeid között nem képes fölta
lálni; — nincs földi élvezet, nincs
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múlandó öröm, mely vágyait kielégítené, 
nincs teremtmény, mely f(dliáborodását 
csillapíthatná, fájdalmát enyhíthetné; — 
a nagy világon s e kivül nincsen számára
hely, hol megnyugvást lelhetne------- csak
egyedül nálad Fölséges Úr Isten!

Hozzád járulok tehát, és törődött 
szívvel, mint a tékozló hű, nyiltan meg
vallom : mennyei Atyám! vétkeztem az 
ég ellen és ellened, már nem vagyok mél
tó, hogy gyermekednek nevezz. A hála 
helyett, melylyel neked tartozom, szünet 
nélkül sértettelek bűneimmel, és megér- 
demlém, hogy örökre eltaszíts magadtól. 
De te oh Istenem! nem akarod a bűnös 
halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen. 
Végtelen igazságod nem engedi ugyan, 
hogy a bűnt büntetlenül hagyd; de ha
tártalan irgalmasságodnál fogva bocsána
tot adsz annak, ki bűneit szívből meg
bánja és jobbulási szándékkal őszintén 
bevallja. Az élet viharos Imllámai között 
szenvedett hajótörés után e végső mentő 
deszkaszál után nyűjtoin ki tehát én is

niü



fáradt karjaimat. De hogy a sovárogva 
kívánt révpartra juthassak^ szabadíts meg 
Uram mindazon terhektől^ melyek gátul 
lehetnének, és nyújtsd kegyelmedet, mely 
kormányzóm legyen a menekülésben. —  
Add én Istenem! hogy vezeklésem mind
azon kellékekkel bírjon, melyektől ered
ménye föltételezve van. Add nekem az 
alázatosság azon mély érzelmét, mely 
koronás látnokod bűnbánatának megszerzé 
a te nagy irgalmasságodat; hogy semmi
ségem érzetében az én bánatom is az 
igazán törődött, alázatos szívnek valódi 
áldozata legyen. Adj nekem annyi buz- 
góságot és kitartást, mennyi makacssá
got tanúsítottam ellened elkövetett vét
keimben. Add,  hogy bánatom minden, 
még a legcsekélyebb bűnömre is kiter
jedjen. Gyúlaszd föl szívemben szerete
ted szent tűzét, hogy ezután téged inkább 
szeresselek, mint enmagamat és egyéb 
teremtményidet, szeresselek minden —  az 
egész világ fölött, szeresselek, mert a 
szeretetre legméltóbb vagy, s mert előbb
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szerettél engemet, hogysera azt megérde
meltem volna; hogy inkább aggódjam 
szereteted elvesztése, mint büntetésed fé
lelme miatt, —  aggódjam annyira, hogy 
készebb legyek mindenemet föláldozni, 
mintsem azt koczkáztatni; —  add, hogy 
bűneim érzete teljesen megnyugtassa szi
vemet az érdemlett szenvedések fölött, 
hogy mély hódolattal imádjam Ítéleteid 
igazságát, és büntetéseidben ne lássak túl- 
szigort, hanem mindannyi eszközt lelkem 
salakjának letisztítására. Engedd azt is 
oh Istenem! hogy azok, kiknek netán 
alkalmai szolgáltam az esésre, példámon 
fölkeljenek, és szívök mélyéből hozzád 
térvén téged dicsőítsenek. Ámen.

Kegyelemkérés a lelkiismeret 
megvizsgálására.

Szentlélek Isten ! áraszd lelkembe vi
lágosságod egy sugarát, hogy annak fé
nyénél szemlélhessem vétkeim undokságát, 
láthassam azok számát, nagyságát és mind-
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azon körülményeket, melyek ismerete 
szükséges, liogy őszinte gyónást tehessek, 
és szívheli bánatot tarthassak. Oh Uram! 
ki a sziklából is élő vízforrást fakasztál; 
öntsd belém a töredelmesség lelkét, és 
megtörvén szívem keménységét, csordíts 
bánat könyüket belőle.

Szeplőtelen szűz Anyám, őrangyalom, 
védszenteim, gyámolítsatok segélyetekkel 
e fontos munkában, melytől lelkem nyu
galma s üdve függ; könyörögjétek le szá
momra az Ur irgalmát s kegyelmét.

Mi Atyánk, Udvöz légy, Hiszek egy 
Isten.

Vizsgáljuk meg, mit vétettünk az Isten tiz
es az anyaszentegyház öt parancsa, —  úgy a hit, 
remény és szeretet ellen j a hitet illetőleg különö
sen a hit-igazságokban való kétkedés, azok élezés 
kigúnyolása, és az ilyeseket tartalmazó könyvek 
olvasásában! gyönyörködés által, A  szeretet elleni 
bűnök vizsgálatánál ama kettős viszonyt tartsuk 
szem előtt, melyben Isten és embertársainkhoz 
állunk. Ki kell terjesztenünk figyelmünket továbbá 
nem csak az elkövetett tényleges bűnökre, de a 
jónak, mit teljesítenünk lehetett és kellett volna, 

* elmulasztására is. Elmélkedjünk hivatásszerű kö-
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telmeink teljesítése vagy elhanyagolása fölött. Üd
vös átgondolnunk a hét főbűnt is.

Atalában minél gyakrabban gyónunk, annál 
tökéletesebben fogjuk ismerni magunkat, jó s rósz 
hajlamaink- és szokásainkat, erényeink- és hibá
inkat.

f\ Bánat és erösfogadás.

Te egyedül vagy méltó a dicséret-, 
imádás- és szeretetre oli Istenem! Tudom 
hogy szent neved dicsőítésére teremtél 
engem is, de én, —  fájdalommal kell be- 
vallanom — igen meszsze távoztam e 
magasztos rendeltetéstől. Most, miután lel
kem állapotát kegyelmed világánál meg
vizsgáltam, látom, hogy sok jót elmulasz
tottam, sok vétket elkövettem. Oh bo
csáss meg nekem Istenem! és ne ítélj, ne 
büntess igazságod szigora szerént, mert 
bűnös szolgád nem állhat meg előtted.

Mélyen fájlalom Istenem! hogy téged, 
ki az élet és igazi boldogság forrása vagy, 
elhagyva, mulékony földi élvekért fára
doztam; fájlalom, hogy ugyanazon vét
kekkel, melyeknek kerülését már többször 
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Ígértem, újra és lijra megbántottam imá
dandó szent Fölségedet.

Nem a büntetés szolgai félelme te
hát, nem anyagi veszteség, nem emberi 
tekintet az, mi bánattal tölti el lelkemet 
bűneim fölött: szívem keservének egye
düli oka, hogy legfőbb jóságodat, isteni 
szeretetedet sértettem meg. Oh bár soha 
ne vétkeztem volna! Óhajtanám bűneimet 
könyeimmel, nem . . . .  véremmel lemosni, 
s érettök az engesztelés oltárára éltemet 
is áldozatul vinni. De miután Te oh Istenem! 
nem kivánod elvenni a bűnösnek éltét, s 
megelégszel a szív áldozatával: szívem mé
lyéből utálom és gyűlölöm egész életemben 
elkövetett minden bűnömet, kivált pedig 
azokat, mikkel utolsó gyónásom óta ter
heltem lelkemet. — Minthogy azonban 
az önismeret és bánat még nem maga a 
javulás, hanem csak alapja annak; mint
hogy a megtéréshez, —  a jóhoz vivő úton 
első lépés a gonosznak kerülése: mától 
fogva új életet kezdek, és kegyelmed 
segélyével a bűnnek nem engedek többé
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helyet szívemben, mely tied örökre, s ezu.- 
tán nem fog ingadozni közted és a teremt
mények között. Kész leszek ezután in
kább bármi szenvedést, magát a halál 
kínait is eltűrni, hogysem téged súlyosan 
megbántani. Erősen fogadom, hogy őrizni 
fogom magamat minden bűn —  és bűnre 
vezető alkalomtól, különösen pedig kerü
löm ezen (megnevezendő a bűn) megszo
kott bűnömet és ezen (megnevezendő a 

veszélyes alkalom) bűnre vivő alkalmat. 
Szívesen veendem helyettesed intéseit és 
megérdemlett dorgálásait; örömmel telje
sítem, bármi nehéz legyen is, mit elégté
telül elém szab; üdvözölni fogom a csapást, 
amivel Te oh Istenem lakoltatni jónak látsz; 
bűnhődni, vezekleni akarok egész életemen 
át, csak vétkeimet bocsásd meg Uram! Ha 
szívem ezen érzelmei, elhatározása és ve- 
zeklésem nem volnának elégségesek bű
neim eltörlése- és végtelen igazságod kien
gesztelésére : fogadd el bánatom kiegészité- 
séül a te szent Fiad, az én édes Üdvözítőm 
szenvedései és halálának érdemét. Ámen.
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Közvetlen a bűiivallás előtt.

Légy Uram ajkamon és szívemben^ 
liogy félretéve minden álszemérmet, ösz- 
szes bűneim- és mulasztásaimat őszintén, 
teljesen és alázatos, töredelmes szívvel 
fölfedezzem helyettes szolgádnak.

Légy az ő szívében és ajkain is, hogy 
megtelve Szentlelkeddel, szánandó állapo
tomat helyesen megbirálni, üdvös intelme
ket adni, és törvényed teljesítésére hatha
tósan buzdítani képes legyen.

Gyónás utáni imák.

Oh Istenem! újra tapasztalám mily 
kegyes, irgalmas és béketürő vagy. Te 
nem úgy bántál velem, miként érdem
lettem volna, Te nem büntettél engem 
bűneim nagysága szerént: hanem jó  atya
ként szánakodál rajtam. Megvallottam 
neked igaztalanságaimat: s Te megbo- 
csátál; örök hála neked ezért Istenem! 
Oh áldott légy mindörökké! Áldd és ma
gasztald lelkem az Urat!
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Oh Jdzus! Te szerettél engem, Te 
lemostad szent véreddel az én bűneim 
szenyét; általad bocsáttattak meg vét- 
keinij általad jutottam az én Istenemhez 
a te Atyádhoz. íme lábaidhoz borulok, 
hogy forró hálát adjak neked; hogy imád
jalak a kétkedés után hitében megerősö
dött Tamással, mint Uram- és Istenemet; 
hogy keseregjek bűneim miatt az esése fölött 
siránkozó és megtérő Péterrel, és könyeim 
árja között valljam a bűnbánó Magdol
nával: szeretlek téged édes Üdvözítőm! 
szeretlek mint éj a csillagot, mint a nap 
hevében ellankadt virág az üde harmatot, 
mint fáradt vándor a hűs árnyat; szeret
lek ------------- oh de hol van a szó, mely
hűen fejezné ki kebelem lángjának hevét! 
—  —  kimondhatlanul szeretlek. E szent 
érzelem napsugár, éltető lég lelkemnek.

Minél több kegyelmet nyertem tőled 
oh Istenem! annál inkább elismerem bű
neim nagyságát, annál mélyebb fájdalmam, 
hogy azokkal megbántottalak. Oh én 
soha nem felejtkezem meg bűneimről,



melyeket megbocsátál nekem; szüntelen 
szemeim előtt lesznek emlékeztető jelűig 
hogy napról napra inkább és inkább ügye- 
kezzem tökéletesen megtisztűlni hamis
ságaimtól.

Azonban a jó  akarat és fogadás 
magában véve csak üres virág, mely rövid 
ideig gyönyörködteti a szemlélőt s azu
tán nyom nélkül eltűnik: tett a gyümölcs. 
— Virágot, mely gyümölcsöt is hoz, ki- 
vánsz te oh Istenem!

Édes Üdvözítőm szenvedése s halá
lának értéke megmérhetlen ugyan ; de az 
ő érdemei miatt kötelmemtől nem mentett 
föl engem végtelen bölcseséged; nehogy 
javulás helyett bűnt bűnre halmozzak azon 
vakmerő reményben: hiszen megbocsátvák 
vétkeim. — —  —

Boszuért kiált hozzád az elrabolt és 
vissza nem adott becsület, boszuért a 
verejték bérének elvonása, —  boszuért a 
nyomorűltak könyei; mert nem engedhe- 
téd el Uram! azt, mihez teremtményednek 
adál jogot.
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Vissza tehát az elvett becsülettel^ visz-. 
sza a nyomorultnak bérével! —

Megtérítem Istenem az okozott kárt, 
elvégzem az elégtétül elém szabott imák- 
és jó  cselekedeteket, hogy a bűnbánatnak 
nemes gyümölcsét teremjem; megteendek 
mindent, mit kegyelmed segélyével telje
síteni tehetségemben álland, hogy a meg
váltás érdemeiben részesítni méltónak ta
lálj. Ezen elhatározott szándékom őszin
teségének jeléül fölajánlom neked szíve
met, lelkemet és mindenemet. Ne vesd 
meg Uram ez áldozatot, melyet a sze
retet oltárán életem derűje és borúján 
egyaránt bemutatni akarok; ne vesd meg 
az alázatos és töredelmes szívnek őszinte 
áldozatát. Ámen.

ay
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Minden Szentek Litániája.
Uram, irgaJmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybeli Atya-Isten. Irgalmazz nekünk! 
Megváltó Fiú-Isten. Irgalmazz nekünk! 
Szentlélek-Ur-Isten. Irgalmazz nekünk! 
Szentháromság egy Isten. Irgalmazz ne

künk !

O:

O:
O:

Szentséges szűz Mária,
Istennek szent anyja.
Szüzeknek szent szüze.
Szent Mihály fő angyal.
Szent Gábor fő angyal.
Szent Ráfáel főangyal.
Szent őrangyal,
Mindnyájan ti szent angyalok és fő angya

lok, könyörögjetek érettünk! 
Mindnyájan ti dicsőült szentek lelkei, kö

nyörögjetek érettünk!

6
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Keresztelő szent János^könyörögj érettünk! 
Szent József^ könyörögj érettünk! 
Mindnyájan az ó szövetség szent atyái és 

látnokai^ könyörögjetek érettünk!
Sz. Péter apostol,
Sz. Pál apostol,
Sz. András apostol,
Sz. Jakab apostol,
Sz. János apostol,
Sz. Tamás apostol,
Sz. Jakab apostol,
Sz. Fülöp apostol,
Sz. Bertalan apostol,
Sz. Máté apostol,
Sz. Simon apostol,
Sz. Tádé apostol,
Sz. Mátyás apostol,
Sz. Barnabás apostol,
Sz. Lukács evangélista,
Sz. Márk evangélista.
Mindnyájan szent apostolok és evangé

listák, könyörögjetek érettünk! 
Mindnyájan Krisztusnak szent tanítványai, 

könyörögjetek érettünk! 
u
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Mindnyájan apró-szentek, könyörögjetek 
érettünk!

Sz. István vértanú,
Sz. Lőrincz vértanú,
8z. Vincze vértanú,
Sz. Béla püspök vértanú,
Sz. Gellert püspök vértanú,
Sz. György vértanú,
Sz. Demeter vértanú,
Nepomuki sz. János,
Sz. Fábján és Sebestyén vértanúk,
Sz. János és Pál vértanúk,
Sz. Kozma és Demjén vértanúk,
Sz. Gyárfás és Prótás vértanúk,
Sz. András és Benedek vértanúk. 
Mindnyájan sz. vértanúk,
Sz. Szilveszter pápa,
Sz. Gergely pápa,
Sz. Ambrus püspök,
Sz. Ágoston püspök,
Sz. Jeromos hitvalló,
Sz. Márton püspök,
Sz. Miklós püspök,
Alamizsnás szent János,

O:

O:
O:
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Sz. Lajos püspök^
Sz. István király.
Szűz szent Imre lierczeg,
Sz. László király,
Mindnyájan szent püspökök és Iiitvallók, 

könyörögjetek érettünk!
Mindnyájan szent hittanítók, könyörög

jetek érettünk!
Sz. Antal,
Sz. Pál,
Sz. Benedek,
Sz. Bernát,
Sz. Domokos,
Sz. Ferencz,
Sz. Konrád hitvalló,
Kapisztrán szent János,
Mindnyájan szent papok és leviták, kö

nyörögjetek érettünk!
Mindnyájan szent szerzetesek és remeték, 

könyörögjetek érettünk!
Sz. Anna,
Sz. Magdolna,
Sz. Erzsébet,
Sz. Margit,
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8z. Ágota,
Sz. Lucza,
Sz. Ágnes,
Sz. Cziczelle,
Sz. Katalin,
Sz. Borbála,
Sz. Rozália,
Sz. Neszte,
Sz. Kunegunda szűz,
Sz. Orsolya szűz,
Mindnyájan szent szüzek és özvegyek, 

könyörögjetek érettünk!
Istennek m-inden szentéi, esedezzetek 

érettünk!
Isten, irgalmazz nekünk!
Uram, kegyelmezz nekünk!
Isten, irgalmazz nekünk!
Uram, hallgass meg minket!

Minden gonosztól.
Minden bűntől,
A te haragodtól.
Hirtelen és véletlen haláltól. 
Az ördög cseleitől.
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Haragtól, gyülölségtöl és minden go
nosz akarattól,

Fajtalan lélektöl,
Villámok- és égi háborútól.
Az örök haláltól.
Éhségtől, döghaláltól és minden há- 

boriitól,
A te csodálatos megtestesülésed által, 
A te eljöveteled által,
A  te születésed által,
A  te keresztséged és szent böjtö

lésed által,
A  te halálod és temetésed által, 
Szentséges föltámadásod által,
A vigasztaló Szentlélek eljövetele 

által.
Az Ítélet napján.

Mi bűnösök.
Hogy nekünk megbocsátani mél- 

tóztassál.
Hogy nekünk kegyelmezz.
Hogy minket az igaz bűnbánatra 

vezérelj,
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Hogy szent egyházadat kormányozni 
és föntartaui méltóztassál^

Hogy apostoli helytartódat s az egész 
papi rendet a szent vallásban 
megtartani méltóztassál,

Hogy az anyaszentegyház ellenségeit 
megalázni méltóztassál,

Hogy a keresztény királyok- és feje
delmeknek békességet és egyet
értést adni méltóztassál,

Hogy az öszszes keresztény népnek 
békességet és egyességet adni 
méltóztassál,

Hogy a mi elménket a mennyei 
vágyakra fölindítsad,

IIogy minden j ótevdnket örök javak- 
kal jutalmazzad,

Hogy magunk, felebarátunk, atyánk
fiái és jótevőinknek lelkét az 
örök hárhozattól megmentsed. 

Hogy a földnek bő gyümölcsét meg
adjad és föntartsad.

Hogy a megholt híveknek örök nyu
galmat engedni méltóztassál.
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Hogy minket meghallgatni méltóztasHál, 
Kérünk téged hallgass meg minket! 
Istennek szent űa,
Kérünk téged hallgass meg minket!

Isten Báránya^ ki elveszed a világ bűneit, 
kegyelmezz nekünk!

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

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Mi Atyánk stb.
V. És ne vigy minket kisértetbe:
F , De szabadíts meg a gonosztól.

69. Z so ltá r .
Isten! figyelmezz segítségemre: Uram! 

siess segítésemre.
Szégyenűljenek meg és valljanak gyalá

zatot: kik lelkemet keresik.
40
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Térjenek hátra és piriiljanak meg: 
kik roszat akarnak nekem; térjenek hátra 
mindjárt megpirűlva, kik azt mondják 
nekem: úgy kell, úgy kell!

Örvendezzenek és vigadjanak teben- 
ned mindnyájan, kik téged keresnek, és 
mondják mindenkor, kik szeretik szaba- 
dításodat: magasztaltassék az Ur!

En pedig szűkölködő és szegény va- 
gyök:

En segítőm és szabadítom vagy t(̂ .:
Uram! ne késsél.
Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és 

Szentléleknek. Miként kezdetben vala, 
most, és mindig, és örökön örökké. Ámen.

F. Üdvözítsd szolgáidat.
/

F , En Istenem! kik benned biznak.
F. Légy nekünk Uram! erősség tornya.
F , Ellenségünkkel szemben.
F. Az ellenség soha ne győzedel

meskedjék rajtunk.
F. Es a gonoszság fia ne árthasson 

nekünk.
41
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V, Uram! ne bánj velünk bűneink, 
szerént.

F'. Es gonoszságunk szerént se fizess 
nekünk.

V, Könyörögjünk N. pápánkért.
jF. A z Ur oltalmazza öt és éltesse  ̂

tegye öt boldoggá már e földön^ és ne 
adja ellenségeinek kezébe.

F. Könyörögjünk jótevőinkért.
F. Szent nevedért Uram minden jó 

tevőnknek örök boldogsággal fizess meg.
F. Könyörögjünk a megholt hívekért.
F!. Adj nekik Uram örök nyugalmat^ 

és az elenyészhetlen világosság fényes
ke dj ék nekik.

V. Nyugodjanak békében. jF. Ámen.
F. Távollevő atyánkfiáiért

Üdvözítsd szolgáidat Istenem ! kik 
benned bíznak.

F. Küldj nekik Uram segélyt szen
télyedből.

F , Es Sionból oltalmazd őket.
F. Uram hallgasd meg könyörgésemet.
F . Es kiáltásom jusson el hozzád.
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V. Az Ur veletek.
F . A  te lelkeddel is.

Könyörögjünk.

Úr Isten! ki mindenkor irgalmas és 
engedékeny vagy^ fogadd el könyörgé
sünket: hogy minket, és minden szolgá
dat, kiket a bűnök láncza szorongat, irgal
masságod hatalma kegyesen föloldozzon.

Hallgasd meg kérünk Uram alázatos 
esedezéseinket, és megbocsátván nyilván 
bevallott vétkeinket, a bűnnek elengedé
sével jóvoltod szerént békét is adj nekünk.

Uram! éreztesd velünk kegyesen ki- 
mondhatlan irgalmadat, s midőn vétkeink
ből kitisztítasz, a büntetésektől is, melyeket 
azokkal érdemlettünk, ments föl minket.

Ür Isten! kit a bűn megbánt, és a 
töredelmesség kiengesztel, tekints irgal- 
masan esedező néped könyörgéseire, és 
haragod ostorait, melyeket bűneinkkel 
érdemlettünk, távoztasd el tőlünk.

Örök mindenható Isten! könyörülj 
szolgádon N. pápánkon, és kegyelmességed



szerént igazgasd őt az örök üdvösség ütján  ̂* 
hogy általad csak amik neked tetszenek 
óhajtsa, és azokat teljes erővel végrehajtsa.

Ur Isten! kitől származnak a szent 
óhajok, jó  tanácsok és tökéletes cse
lekedetek, add meg szolgáidnak azon 
békét, melyet a világ nem adhat: hogy 
szívünket parancsaidnak alávetve és ellen
ségeink félelmétől megszabadulva oltalmad 
alatt csendes időket élhessünk.r

Égesd ki Uram! vesénket és szívün
ket a Szentlélek tüzével, hogy neked tiszta 
testtel szolgáljunk, és tiszta szívvel tetszé
sedre lehessünk.

Minden hivőnek Teremtő s Megváltó 
Istene! szolgáid és szolgálóid leikeinek 
bocsásd meg minden vétkét; hogy amely 
engedőimet mindenkor óhaj tának, azt áj- 
tatos könyörgések által megnyerhessék.

Cselekedeteinket kérünk Ur Isten! 
sugalatoddal előzd meg, és segélyeddel 
kísérd; hogy minden imádságunk és 
működésünket a te nevedben kezdjük 
és általad végezzük.

44



n

................ .

()rök mindenható Isten! ki az elők
és holtakon uralkodóig és mindazoknak 
irgalmat adsz  ̂ kiket hit és cselekedeteik 
által tieidnek ismersz; alázatosan kérünk, 
hogy mindnyájan akikért előtted könyö
rögni akarunk, kik vagy még e világon 
testben tartózkodnak, vagy a testből már 
kiköltözve, a más világra jutottak, szen- 
tcidnek esedezése miatt kegyes irgalmas
ságodból, minden bűnüknek bocsánatát 
megnyerjék. A te szent Fiad a mi Urunk 
Jézus Krisztus által, ki veled és a Szent
lélekkel egyetemben Isten, él és uralko
dik örökön örökké. Ámen.

V. Uram hallgasd meg könyörgésemet.
F. Es kiáltásom jusson el hozzád.
V, Hallgasson meg minket a minden

ható s irgalmas Isten. F , Ámen.
F. Es a hivők lelkei Isten irgalmas

ságából nyugodjanak békében.
F. Ámen.
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Mindenható Isten! a te igaz
ságodnak méltó elégtételt én bű
nös ember nem adhatok. Végtelen 
a te imádandó szent Fölséged, s 
Így határtalan a sértés, melyet 
ellened még a csekélynek látszó 
bűnnel is elkövettem. Ily bánta- 
lommal szemben a véges halan
dónak vezeklése —  ha az élet 
utolsó pillanatáig tart is —  alig 
észrevehető csekélység, csepp a 
világ-tengerben, parány a hegyek 
óriásaival szemben. — Azért föl
ajánlom és bemutatom neked sze
relmes szent Fiad az én Üdvözí
tőm érdemeit. Tekintsd Krisztu
sodat oh Istenem! az ő érdemei



által részesülök a boldogságban vele egye
sülhetni: add, hogy e szent áldozás lelkem
nek tápláléka, és örök üdvömnek legyen 
záloga.

Oh jóságos Isten! ki e földön élő 
gyermekeidet az angyalok eledelével táp
lálod, öntsd belém öszszes buzgóságát ama 
dicsőtílt boldog lelkeknek, kik veled 
együtt élnek és örvendenek a mennyben.

Megváltó Istenember! minél méltat
lanabb vagyok reád, annál forróbban vágyó
dom téged birni; mert Te vagy „az égből 
leszállott kenyér, mely életet ad a világnak^.

De hogyan merjek hozzád közeledni 
Uram! miután apostolod figyelmeztet: „a 
ki méltatlanul eszik e kenyérből, és iszik 
az Úr kelyhéből, kárhozatot eszik és iszik 
m a g á n a k —  Oh Istenem! mit tegyek 
hát, hogy keblemet megtisztítsam a szeny- 
nek legutolsó és legcsekélyebb maradvá
nyától , ami megszentségteleníthetné az 
én Üdvözítőm szent testét és vérét? mit 
műveljek, hogy méltó legyek az én Iste
nem elfogadására?

47



nű

n
ii

Szívem mélyéből siratom újra és újra * 
számtalan tévedésemet, könyeim árja 
mossa le bűneim liátramaradt nyomát. — 
Oh Istenem! bár föláldozhatnám életemet, 
hogy teljesen megtisztúlva, méltó legyek 
hozzád! Oh határtalan jóság, légy irgal
mas nekem!

Isten báránya, ki elveszed a világ 
bűneit, ki egyedül engesztelhetted ki a 
megbántott Isten igazságát, részesíts en
gem a te áldozatodnak érdemeiben. Töltsd 
el szívemet az alázatosság, hit, bizalom és 
szeretet üdvös érzelmeivel, hogy méltókép 
járulhassak e szent titokhoz; nyugtasd 
meg méltatlanságának tudatában remegő 
telkemet; és minthogy velem egyesülni 
akarsz. Te magad készítsd el őt az elfo
gadás boldogságára. Isten anyja, szeplőt
len szűz Mária! őrangyalom és védszen- 
teim esedezzetek érettem! legyetek körű
iéin, midőn az ég Ura beszáll hozzám!

f
Édes Megváltóm! velem eddig érez

tetett kegyességed is elég volna a remény
nek egy világító sugarát árasztani bűneim
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sokasága miatt kétkedő lelkembe; ama 
határtalan jóság pedig^ tenma-
gadat akarod nekem ajándékozni, hatvá
nyozva élénkíti bizalmamat, hogy megbo- 
csátvák bűneim, megtisztúlva lelkem, s 
biztosítva számomra a kegyelem, mely az 
üdv útján a gonosz ellenség cseleivel 
szemben védelmem, segítségem és gyámo- 
lom lecnd. — A ki tcbenned bízik Uram ! 
soha nem csalatkozik.

Uram Jézus Krisztus! tántorít!)atlanul 
hiszem, hogy az Oltáriszentségben a ke
nyér színe alatt nemcsak tested, és vi
szont a bor színe alatt nemcsak véred, 
hanem mindkét színnek minden legkisebb 
részében egészen jelen vagy ugyanazon 
testtel, mely megvíütásomért a kereszten 
szenvedett, s azon vérrel, mely ott üdvöm
ért kiontatott.

Üdvözítő Jézusom! az angyalok és 
szentek dicsőítéséhez csalatkozva a leg
mélyebb alázat érzetével, szívem lángbuz
galmával, mint Istenemet, az ég és föld 
mindenható urát imádlak e titkos szent-
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ségben. Áldás, dicséret és magasztalás le
gyen szent nevednek örökké!

Isteni Megváltóm! vedd el tőlem né
hány pillanatra csekélységem érzetét, és 
add, hogy felejtve mindent, egészen a te 
szeretetednek engedjem át magamat. Vajha 
isteni szerelmedet méltó érzelmekkel viszo
nozhatnám ! Oh gyulaszd föl kebelemet és 
öntsd belé isteni édességed egész árját. 
—  Jöjj, vedd birtokodba szívemet és lak
jál benne! Csak veled, egyedül veled aka
rok lenni ezentúl lelkem titkos szentélyé
ben öröklvé. —  A  föld nem vonz engem 
többé magához ; testem lelkem ég a vágy
tól utánad. Te szívemben akarsz nyu
godni ; engedd, hogy én a tiedben keres
sem boldogságom oltalmát. Te egyesülni 
akarsz velem; add kérlek, hogy én oly 
szorosan, oly állandóan szövetkezzem ve
led, hogy tőled soha el ne szakadjak; 
néhány pillanat múlva magamhoz veszlek, 
oh maradj nálam örökké.
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Xaveri szent Fereiicz foliászai után.

„Nem az vonz engem szeretetedre,
Hogy mennyet Ígértél, én Istenem!
Sem arra, hogy kerüljem ami megbánt. 
Nem indít a pokoli gyötrelem.
Te magad vonzod szívemet magadhoz. 
Vérmátka! látom szenvedésedet.
Látlak szükségben, Ínséges halálban. 
Kiontva látom minden véredet.

r  ̂  ̂ f
Es mindez kiért! — Érettem bűnösért. — 
Hallom a végső sóhajt halavány 
Ajakadról ellebenni: bocsáss meg 
A bűnbánónak mennyei Atyám !
„Ilyen szeretet szeretetre gyűjt, s ha 
Nem volna menny: szeretnem kellene;
S habár pokol nem volna is: a bűnt úgy 
Kerülném, hogy rettentne már neve.
S ha pokol és menny összeomlanának,
S nem volna büntetés, nem jutalom: 
Szerelmem mégis örökké lángolna 
Nem oltná azt ki semmi hatalom.

Midőn az oltárszol^a csengetyűvel jelt adván 
az áldozásra, a közgyónást elkezdi, az Oltáriszent-
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ségben részesülni kiváiió is mondhatja vele: Gyó
nom a mindenható stb. 17. lapon.

S midőn az áldozar áldást adni kifordul, 

mondhatjuk vele: Könyörüljön rajtam stb. 
Vétkeim elengedését stb. 18. lapon.

íme az Isten báránya, íme aki el
veszi a világ bűneit!

Uram nem vagyok méltó, hogy haj
lékomba jö j j ,  hanem csak egy szóval 
mondd, és meggyógyül az én lelkem (há

romszor mondatik).

Közvetlen az áldozás előtt.

Eljött már a boldog pillanat, íme én 
lelkem a mennyei jegyes közelít: íme a 
királyok királya, ki hozzád jön a ked
vesség és béke leikével!

Mint fáradt szarvas a forrás üde vi
zéhez, úgy sovárog szívem utánad oh Is
tenem !

Magasztalja lelkem az Urat és örven
dez az én üdvözítő Istenemben!



Áldozás utáni imák.

Uram Jézus Krisztus! erősen hiszem, 
hogy ugyanazon szent testet vettem most 
magamhoz, melyet a mi üdvünkért a 
Szentlélek ereje által szűz anyád méhé- 
ben magadra öltöttél, ugyanazt, mely 
érettem a kereszten szenvedett. — Erő
sítsd meg ezen fönséges hitet lelkemben, 
hogy az emberi elmének ál-világossága
azt soha meg ne ingassa!--------

Nálam vagy tehát oh isteni tárgya 
szeretetenmek! szívembe zái'va bírlak té
ged legfőbb kincsem- és gyönyörömet. 
Oh mily kimondhatlan boldogság veled 
egyesülhetni! Mint a mennyei öröm kéjé
től elragadott tanítvány a Tábor hegyén, 
fölkiáltok én is: Uram! jó  nekem veled 
lenni. Gyarló s szánandó bűnöskép je 
lentem meg előtted, az érzéketlenség 
fagyától környezve: s Te szent szerelmed
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lángjával fölmelegítéd szívein hidegét 
és gazdaggá tevéi kegyelmed kincseinek 
bősége által. — E pillanatban élvezem a 
mennyei tiszta lelkek boldogságát.

Imádlak téged Uram Jézus saját 
kebelemben^ mit szentélyül választál ma
gadnak; imádlak mint éltem alkotóját, ég 
és föld mindenható Urát, kinek egyetlen 
szava ronthat és teremthet száz világot; 
imádlak mint Megváltóm- és üdvözítő 
Istenemet.

Elismerem egyiittal, hogy minden 
érdem nélkül, határtalan jóságodnál fog
va lett kebelem istenséged szentélyévé. — 
Oh mit adjak viszont, mivel áldozzak kebe
lem hála oltárán e megbecsűlhetlen jóté
teményért? Neked áldozom föl testemet, 
lelkemet, szívem minden érzetét, egész 
valómat; neked ajánlom mindazon jót, mit 
valaha műveltem, hogy megszenteld; neked 
ajánlom föl mindazon szeretet, hála és 
iniádás tiszteletét, mely ly el leghívebb 
szolgáid téged üdvözöltek és üdvözölni 
fognak; egyesítem magamat az ő imádsá
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gaik s erényeikkel, hogy annál méltóbb 
hálát adjak jóságodért. A  te szolgála
todra szentelem egészen magamat s ma
gasztalni fogom szent nevedet a hála és 
szeretet legédesb érzetével; benned fogom 
helyezni minden reményemet és dicsőí- 
tendelek mint Istenemet, mint üdvöm 
egyedüli szerzőjét. A  te irgalmasságod 
és szeretetednek fogok örvendeni, s csak 
azon keseregni, hogy megbántottalak; csak 
azt fogom óhajtani, hogy birhassalak, csak 
attól félni, hogy elveszítlek; azért — oh 
igen, —  csak azért akarok még élni, hogy 
szerethesselek téged.

E szeretettől buzdítva, gondosan fo
gom magamat óvni mindentől, mi téged 
megbánthatna; s hogy semmi ne hűtse 
buzgóságom hevét, és méltatlan foglal
kozások ne háborítsák b ebiem szent 
érzetét, távol maradok a gonoszok tanácsa- 
és társaságától; kerülni fogom a bűnre 
vezető alkalmat, a csalfa gyönyöröket, a 
bűnnek édes fölszínbe burkolt, de ölő 
mérget rejtő élveit. — S mert a vétek
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kerülése csak első lépés az üdv ütján  ̂ s 
mert Te édes Üdvözítőm! sokat szen
vedtél, sőt drága véredet is kiontád, 
hogy lelkem eredeti épségét visszaszerezd: 
fáradni akarok én is, követem liivásodat, 
béketüréssel viselendem keresztemet, telje- 
sítendem parancsaidat, magamat a jám
borságban edzeni, s erényes életet fogok 
folytatni. — S miután az emberi elme 
gyakran téved az élet tekervényes lítjain: 
áraszd lelkembe világosságod fényét; —  
s minthogy a szív legforróbb lángjai is 
elalszanak, ha Te nem éleszted azokat: 
ápold keblem tüzét szerelmed hevével. 
Hainvaszsz el oh emésztő tűz, mit szi
vembe fogad ék, mindent, ini keh iem  föl
felé törekvő lángjait elolthatná, vagy csak 
lankaszthatná is. Jelenléted szent öröm
mel tölti el szívemet, engedd, hogy örökké 
ezen örömek édene maradjon. — E szív
nek minden dobbanása tiéd, add, hogy 
folyvást éretted, általad és benned éljen, 
s ha meg kell szakadnia, éretted haljon el. 
Ámen.
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Mindenható Isten! miután kegyel
medbe fogadtál, engedd meg, hogy esedez
zem mindenelőtt a Te igaz egyetemes 
szent egyházadért. Tartsd fon Uram az 
igazságnak eme rendíthetlen oszlopát, 
hitünk támaszát, szereteted, kegyelmeid 
csatornáját és a vétkek özönében egyedüli 
mentő bárkát. — Őrizd és oltalmazd an
nak fejét, szent Fiad apostoli helyettesét 
N. pápánkat. —  Vezéreld egyházi me
gyénk püspökét, hogy minket az üdv litján 
megtartson. Áraszd ki áldásodat szüleim, 
— testvérim —  s egyéb rokonim, — jóte
vőim, — barátim —  különösen N. —  és 
mindazok fölött, kikről imáimban megem
lékezni tartozom! S mert a bocsánat 
nagy napját akarom ülni, habár egyébkor 
is, de különösen ma megbocsátok egész 
életemben minden megbántómnak. Oh 
miként is lehet pillanat, midőn a föld pora 
társa ellen ádáz haragra, boszura gerjed : 
míg az Egek Ura lehajol és fölemeli a
parányt ? 
met! —

Áldd meg Uram ellenségei-
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Irgalom Istene! esedezem azon szám
talan megrögzött bűnösért is , kikkel a 
világ tele van. Te nem akarod a bűnös 
halálát; vezéreld őket a jó  útra, és ne 
hagyd elveszni. —  Könyörülj a tévely
gőkön, hitetleneken, kik a homály, a halál 
árnyékában sorvadoznak. — Küldd el 
nekik világosságodat, és nyilatkoztasd ki 
az egész emberi nemnek dicsőségedet! 
Hisz mindnyájunkért halt meg édes Üdvö
zítőnk !

Végre emlékezzél meg szerelmem
nek a földiek között szent egyházad után 
első tárgya- édes hazámról, melyen kivül 
a nagy világon nincsen számomra hely. 
Áldd meg Isten e hont, nyújtsd ki fölötte 
védő karod, és add, hogy annak fiai és 
leányai szent neved dicsőítésében buzgók, 
hazájok iránti hűség és szeretetben szi
lárdak, az erényességben példásak s a 
mennyire e földi létben lehetséges, bol
dogok legyenek. — Áldd meg Fejedel
münk- és elülj áróinkat, áraszd ki reájok 
kegyelmed sugarait, hogy alattvalóikat
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szent törvényed szerént kormányozzák. 
Távolíts el szívükből minden igazságta
lanságot és elnyomási törekvést; hogy 
egykor ne az üldözött igaz ügy, ne az 
elnyomottak sóhaja kérjen tőled boszut 
kárhoztatásukra: hanem a védett ártatlan
ság és kiszolgáltatott igazság emeljen 
mellettük szót trónod előtt s esdjen irgal
mat üdvözítésökre.

A  bocsánat, az öröm e nagy napján 
esedezem végre Istenem! a tisztulás he
lyén szenvedőkért. Adj nekik is, —  mint 
nekem —  ma kegyelm et; adj nekik szent 
búcsút, és vezesd be őket a boldogság 
honába, szüleik, testvéreik, rokonaik, ba
rátaik és minden övéik társaságába; hogy 
a szeretetben, mely őket e földön Össze- 
kapcsolá s a síron túl kíséré, egyesülten, 
de most már átszellemülve, fölmagaszto- 
súlva dicsérjenek és áldjanak téged örökké. 
Ámen.

Szent Anyám, boldogságos szűz Má
ria, bűnösök oltalma! ne vesd meg bizal
mamat, melyet benned helyezek, midőn
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kérlek: vezesd föl a világ mindenható. 
Urának trónja elé áhítatom áldozatának 
illatát; vidd föl fohászaimat, melyeket 
szent Fiad jegyese az egyház- s annak 
látható fejéért, drága örökséged az én 
hazám- és védencz népedért, szüleim-, ro
konim-, jótevőim- és minden embertár
samért, különösen a tisztulás helyén szen
vedő lelkekért röpítettem a boldogság 
hona felé. Szűz Anyám hallgasd meg és 
teljesítsd c könyörgésemet. Ámen.

I m a  t e l j e s  b ú c s i i é r t .

(Az áldozási áhítat végén.)

Megváltó Jézusom! isteni Fölséged 
előtt méltatlanságom tudatában leborúlva 
szívem alázatosságával kérlek, hogy a hit, 
remény és szeretet indulatait, bűneimnek 
üdvös bánatát és a föltétet, téged többé 
meg nem bántani, kebelem mélyébe vésni 
kegyeskedjél; és add, hogy szenvedésed, 
szentséges öt sebed és drága véredről,
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melyet a kereszt oltárán érettünk kion- 
tottál  ̂ irántadi hálás szeretettel és legna
gyobb részvéttel elmélkedjein^ miként haj
dan a koronás látnok tévé, részvét okozta 
fájdalmában e szavakra fakadva: „Atlyug- 
gatták kezeimet és lábaimat; megszám
lálták minden csontomat. 21.zsolt. 17.18. v.

Búcsu-fölajáulás a tisztulás helyén szeii- 
yedö lelkek javára,

(Ligouri szent Alfonz imája.)

Irgalmas Isten! végtelen jóságodhoz 
folyamodom N. N. lelkeért, kinek üdvére 
az egyházzal ezen búcsút fölajánlom. 
Egyszülötted érdemei, szenvedése és ha
lálának tekintetéből oh enyhítsd annak 
kínait! Engedd őt mielőbb dicsőségteljes 
arczodnak boldog szemléletére eljutni, 
hogy a mennyei hazában minden válasz
tottal téged dicsérhessen és magasztal
hasson. Szent Fiad, a mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Ámen.
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Születtem és halott valék; 
világosság környezett s mégis 
sötétségben voltam; szerető szív, 
gyöngéd kezek vigyázva ápoltak 
és mégis haragnak gyermeke, rab 
valék, a bűnnek rabja. —  De Te 
oh Istenem! új életet adál a ke- 
resztség fürdőjében, lelkem egéről 
szétűzted a föllegeket az üdv nap
jának sugaraival, s a bűn igája 
alól fölmentve, kedves gyerme
keddé, szenteld boldogságának ré
szesévé, mennyei kincseid örökö
sévé tevéi engem.
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Oh de hova lett mindez! hol az ár
tatlanságnak fehér köntöse, melyet üdvöm 
zálogául, ismertető jelül az anyaszentegy- 
ház kapujánál adtál? A  bűn sötét föllegei 
homályba boríták napomat, a fehér öltöny 
beszenyezve s én ismét a bűn rabja valék. 
— De Te oh végtelen Jóság most is szánako- 
dál az örvénybe rohanó gyermeken, visz- 
szatartád, a hajótörésből kimentéd és se
beit meggyógyítád. —  Örök hála neked 
Istenem! Ég és föld halljátok meg sza 
vamat, örüljetek velem és kiáltsátok: Ál 
dás, dicsőítés, magasztalás, hála és szere
tte az irgalom nagy Istenének.

E hálától buzdítva, megújítom előtted 
mennyei Atyám! azon hitet és fogadal
makat, melyeket az újjászületés kegyfor-
rásáiiál nevemben keresztszüleim vallot-

/
tak és Ígértek. — En akkor még erőtlen, 
szótlan valék, képtelen a gondolkozásra; 
de most, miután kegyelmed az életben 
megtartott, és lelki tehetségeim használa
tára vezérelt. Öntudatosan, szabadon, őszin
tén s szivem teljes örömével ismétlem:
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hiszek benned Szentháromság: Atya, Fiú 
és Szentlélek Isten! Hiszek benned 
mindenható Atya, ég és föld-, minden lát
ható- és láthatlannak teremtő Istene! hi
szek egyszülött Fiadban, az Úr Jézus 
Krisztusban, ki emberi testet vevén ma
gára, üdvünkért szenvedett, meghalt, és 
ez által nekünk a mennyek ajtaját meg
nyitotta; hiszek a megszentelő Ür Isten
ben. —  Hiszem Istenem mindazt, amit 
kinyilatkoztattál és az egy, apostoli, egye
temes, szent egyház mint hitigazságot elém 
ad; ezen hitben szilárdan megmaradni is 
akarok éltem végső pillanatáig.

Ismétlem a fogadásokat is; teljes 
erőmből küzdeni fogok üdvöm ellenének 
minden támadásai-, incselkedései-, kisérté
seivel szemben; küzdeni fogok a bűn, — 
ennek ingerei s alkalma ellen, úgy
szintén az anyaszentegyház hitével meg 
nem egyező minden tan ellen, mely az 
elmét föl világosi tás örve alatt tévútra ve
zetni törekszik. Erősen fogadom, hogy hi
temet, ha szükséges, nyilván az egész vi-

í)4



lág előtt bátran megvallani bármikor és 
bárhol kész leszek; fogadom^ hogy az 
erkölcsre vonatkozó ezen Ígéreteimet leg
szentebb és édes kötelmeim gyanánt tettleg 
beváltani teljes erőmből ílgyekezni fogok. 
—  Tarts meg és erősíts Uram kegyel
meddel e föltétemben éltem utolsó pilla
natáig. Ámen.
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A keresztség után elkövetett bűn 
és az örök büntetés, egyetemes szent 
egyházunk tana szerént egyedül a 
bűnoldozat kegyszerében bocsáttatik, 
illetőleg engedtetik el. De megmarad
nak még az ideiglenes büntetések, mi
ket ez életben, vagy halálunk után a 
tisztulási helyen kellene szenvednünk. 
Ezen ideiglenes büntetéseknek — te
hát nem a bűn —  és örök büntetés
nek — teljes vagy részletes elenge
dése a búcsú, mely eszerént kétféle, 
teljes és részletes. A teljes búcsúban 
az eddig érdemlett ideiglenes bünteté
sekből mindaz elengedtetik, amit az
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anyaszentegyház saját hatalma- és híveinek 
elégtétel! buzgóságánál fogva elengedhet; 
a részletes búcsúban pedig — mint neve 
is mutatja — azoknak csak egy része.

A búcsuk a tisztulási helyen szen
vedő lelkekre is alkalmazhatók^ azon kü
lönbséggel, hogy mig az élők föloldo- 
zásul nyerik azokat, az Urban elhunytak 
lelkei csak esedezéskép részesülnek ben- 
nök — mert az egyház megkötő és oldó 
hatalma csak a földön élő híveire ter
jed ki.

A búcsú eredményében részesül a ke
resztény, ha az őszinte bűnbánatnak kellő 
jeleit adja és javúlni kész akaratot tanú
sít. A föltételek közönségesen követke
zők: 1. A töredelmes gyónás és méltó ál
dozás; 2. A hit, remény és szeretet indu
latainak fölgerjesztése. 3. A megrendelt 
böjtök elvégzése. 4. A szegények segé
lyezése. 5. A kijelelt templomok látoga
tása. 6. Az anyaszentegyház szándéka 
szerént, ennek fölmagasztaltatásaért, a té- 
velyek megszüntetése — s a keresztény



fejedelmek és népek egyetértéséért mon
datni szokott imák elvégzése.

Atalában búcsúkat csak Krisztus 
Urunk apostoli helyettese, az egyház lát
ható feje és az egyetemes egyházi zsinat 
osztogathat; a püspökök hatalma egyedül 
megyéjökre, és ott is csak némely bú
csúkra terjed.

E l ő  ima.

Örök mindenható Isten! teljes biza
lommal hiszem, hogy végtelen irgalmas
ságodnál fogva a bűnoldozat kegyszeré
ben való részesülés alkalmával vétkeim 
és a megérdemlett örök kárhozattól föl
mentéi engem; de nincsenek elengedve 
az ideiglenes büntetések. — Mivel pedig 
ezek kiegyenlítésére elégtelenek saját 
bűnbánati cselekedeteim: a te szent Fiad 
a mi Urunk Jézus Krisztus végtelen ér
tékű elégtétele, — és a szentek érdemei
nek kincstárához folyamodom; hogy en
nek bősége pótolja az én gyöngeségem-
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és hiányos elégtétemet. Késznek ajánlko
zom mindannak teljesítésére, mi e vég
ből tőlem kívántatik.

Fogadd kegyelmesen oh irgalmasság
nak Atyja! ezen buzgóságomat a te szent 
Fiad kínszenvedése s érdemeiért és engem, 
noha méltatlant, részesíts e teljes búcsúban.

Szeplőtelen szűz Mária, őrangyalom 
és védszentem, gyámolítsatok hatalmas 
közbenjárástokkal áhítatomban.

Mi Atyánk. Udvöz légy. Hiszek egy 
Isten.

í ; '
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Az aiiyaszentegyház fölmagasztalásáert.

Úr Isten! ki az emberi nem boldo- 
gítására szent Fiad által egyházunkat alapí
tottad, és azt ezredéves viharoknak ádáz 
hullámáradata ellen oltalmazád; légy to
vább is a világ végéig, őre, erőssége ir
galmad ezen jótékony intézményének; 
gyarapítsd azt a hivők buzgósága —  és 
magasztald föl kegyelmeid bősége által; 
gyüjtsd össze benne az egész emberi né
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met̂  liogy ugyanazon bit-̂  remény- és. 
szeretetben mindnyájan egyesülve dicsőít
sünk  ̂ imádjunk téged a Fiúval és a Szent
lélekkel egy igaz Istent örökké. Ámen.

Mi Atyánk. Üdvöz légy.

A térelyek megszüntetéséért.

ür Jézus Krisztus! igaz világosság 
és örök igazság! ki az egész emberiség 
éjének földerítésére hoztad le a földre 
mennyei fényedet, kínszenvedésed és ha
lálodra kérlek: oszlasd el kegyelmed
sugaraival a tévelyek homályát, és isteni 
tanaid beható erejével eszközöld, hogy az 
általad hirdetett igazság világosságát mind
nyájan elfogadván, szent egyházad áldá
sos kebelébe meneküljenek s abban áll
hatatosan megmaradjanak. Ámen.

Mi Atyánk. Üdvöz légy.

A keresztény fejedelmek és népek 
egyességeért.

Szeretet és béke Ura Szentlélek Isten! 
ki kegyelmeid bőségével körüllebegvén
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az egész világot, a fejedelmek szívének 
megihletése által annyi áldást árasztál 
a föld lakóinak millióira, és oly nagy 
népeket gyüjtél össze az üdvözítő szent 
hit egységében; add a féktelenség korlá
tozására rendelt szolgáidnak, a keresztény 
királyoknak, az egyesség-, béke- és szere
tet kegyelmét; rendelj melléjök józan és 
bölcs férfiakat, kiknek sugallataid által 
vezérelt tanácsaiktól gyámolittatván, távol 
az egymás iránti bizalmatlanság-, meg- 
hasonlás- és hadaktól, távol az anya- 
szentegyház törvényeinek megsértésétől, 
népedet szent akaratod szerént kormá
nyozzák és önmagukkal együtt az öröklét 
honába eljuttatni ügyekezzenek. Ámen.

Mi Atyánk. Üdvöz légy.

Záríma.

Három személyü egy Isten! miután 
a föltételeket, melyekhez szent egyházad 
a teljes búcsú elnyerését kapcsolta, tehet- 
’ségem szerént elvégezni ügyekeztem; alá
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zatos bizalommal esedezem előtted  ̂ liogy 
az áhítatom folytában fölmerült hiányokat 
az Űr Jézus érdemeiből kipótolva, könyör
géseimet többi bármily módon véghez 
vitt vezeklési cselekedeteimmel együtt 
kegyesen fogadni és engem (vagy N. híved 
lelkét) a szent búcsú áldásaiban részesítni 
kegyeskedjél.

Örök hála neked Istenem a kegyelem
ért, melylyel buzgóságomban gyámolítottál. 
Egyesüljön velem az ég és föld, és di
csőítse szent nevedet örökké. Ámen,

Mi Atyánk. Üdvöz légy. Hiszek egy 
Isten.
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A templomok látogatása közben.

Or()k mindenható Isten! áhítatomat 
az egész világon elterjedt minden hívőd 
fohászaival egyesítve , anyaszentegy- 
házunk látható fejének rendelete szerént 
szívem lángbuzgalmával kérlek: add 
meg nekünk kegyelmesen mindazt, amit 
ideiglenes és örök üdvünkre tőled teljes 
bizalommal kérünk.

Mindenek Teremtöje és híveidnek 
kegyes A ty ja ! kinek irgalma végtelen, 
jósága kifogyhatlan; imádandó szent 
Fölséged trónja előtt semmiségem érze
tében mélyen megalázódva, más rész
ről isteni Fiadnak buzdításától: „kérje
tek és adatik nektek^ ,̂ fölemelve, szi-
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lárd hit- j élénk remény- és lángoló 
szeretettel kérünk , hogy e földön küz
dő anyánk- szent egyházadtól, jelen és 
jövő  viszontagságaiban oltalmadat meg ne 
vond, hanem nyújtsd feléje védő karodat, 
és gyámolítsd őt a küzdelemben. Bocsásd 
meg mindnyájunk bűneit, távolítsd el tő
lünk haragod ostorát, éleszd föl a keresz
tény hatalmasságok szivében a szeretet 
szellemét, és nyújtsd kezökbe az áldásos 
béke olaj ágát.

Ur Isten! ki által uralkodnak a feje
delmek és hatalmasságok, add kegyel
medet apostoli királyunk N .-nek, hogy 
szent törvényed szerént igazságosan és 
szerencsésen kormányozhassa nemzetün
ket ; tartsd távol hazánk egétől a veszélyek 
föllegeit, s áraszd el azt áldásod sugaraival.

Irgalmasságnak Atyja! fogadd kegyel
mesen ezen esedezésemet áhítatom többi 
része-és jócselekedeteimmel együtt, miket 
szent egyházad feje N. pápa által nyilvá
nított rendeletedre buzgóan, s amennyire 
lehet hiány nélkül elvégezni szívem lég-



toiTÓbl) vágya; részesíts az ígért teljes 
biícsuban. A mi Urunk Jézus Krisztus 
által. Ámen.
(Ezután a íonnebbi imák mondatnak az og^yházért; 

lásd a 69. lap.)

A boklogságos szűz Máriához.
Asszonyunk szűz Mária! támogasd 

az ügy efogy ottakab erősítsd a gyengéket 
vigasztald a szomorúakat esedezz a nép
ért, könyörögj az egyházi rendért; ese
dezz az ájtatos nőnemért és az egész 
kereszténységért hogy érezzék szent sege
delmedet mindnyájan, kik emlékezetedet 
ünneplik.

Könyörgés.

Kérünk téged Ur Isten! adj szolgáid
nak testi s lelki erőt, hogy a boklogságos 
szűz Mária esedezése által jelen szenve
déseinkből kiszabadulván az örök dicsőség 
örömeibe eljuthassunk; a te szent Fiad, a 
mi Urunk Jézus Krisztus által, ki veled 
és a Szentlélekkel él és uralkodik mind
örökké. Ámen.
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Hálaadás a jubileumi évben nyert ke
gyelmekért.

Örök mindenható Atya, Fiú, és Szent
lélek Isten! fogadd kegyelmesen tőlem 
mindazt, mit e jubileumi búcsú elnyerés(‘ 
végett tettem; engedd, hogy bűnbánatom 
lelki üdvösségemre, s azon szent czélra 
szolgáljon, melyet szent egyházad, s e 
földöni helytartód kitűzött; miért is irgal
madat dicsőíteni s neked hálát adni solia 
meg nem szünök. Ámen.
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őt  ̂ ha szabad eged alatt r(’)píti is hoz
zád fohászait; de miután magad mondád, 
hogy „e hely szent“ ; hogy rajta lesznek 
szemeid, s hallgatni fogsz annak könyör
gésére, ki e helyen imádkozandik: ide 
lioztam én is bűneim súlyát legmélyebb 
hódolatom- s legforróbb hálámmal. Méltó 
vagyok-e hajlékodnak csak előcsarnokába 
is juthatni? — — Oh Istenem! az evan- 
geliomi alázatos bűnbánóval szívemre te
szem kezemet, és megvallom, nem merek 
hozzád közeledni anélkül, hogy előlege- 
sen is ne esedezzem: irgalmazz, kegyel
mezz nekem! — Bűnös vagyok, de tö
rődött szívet nyújtok át neked, s Te az 
Őszinte szív áldozatát nem veted m eg! — 
Fogadj el tehát engem és hallgass meg. 
—  Azonban, hogy kebelem érzelmeit 
illően nyilváníthassam, add, hogy a világi 
gondok, melyek még szent hajlékod kü
szöbén is átkisértek, — távozzanak tőlem; 
szabadítsd meg Uram ezektől elmémet 
tisztítsd meg a földi salaktól szívemet, 
hogy csak végtelen Fölséged és számta-
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lan jótéteidet lássam saját semmiségem 
és bűneim sokaságának tudata mellett; 
—  add Uram, bogy ne csak testtel, de 
lélekkel is jelen legyek a szeplőtelen ál
dozat bemutatásán; óvj a szórakozástól, 
töltsd el áhítattal szívemet, hogy a szent 
buzgalom szárnyain fölemelkedve lélek
ben és igazságban imádjam szent nevedet.

#

Az áhítat fölajáiilása.

Ha vétkeim nagy számát tekintem 
Uram! be kell vallanom, hogy földi pá
lyám minden ideje alig volna elég tarto
zásaim lerovására: miként merjek tehát 
újabb kérelmekkel előtted megjelenni? 
De szentséges Fiad eloszlatja aggályomat 
buzdító szavaival: „Kérjetek és adatik 
nektek.^ — „Valamit kérendetek az 
Atyától az én nevemben, megadja nek
tek.^ — Ezen igék által a habozás ör
vényéből fölemelve, gyermeki bizalom
mal járulok hozzád Uram, és mai áhíta
tomat a fölkent szolgád által bemutatandó,
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# szeplőtelen áldozattal egyesítve fölajánlom 
ezen (megnevezzük kérelmünk tárgyát) kegye
lemért.

Mennyei Atyám! hallgasd meg ese
dező gyermeked kérését  ̂ s ha örök vég
zéseiddel nem ellenkezik^ add meg a mi
ért epedve sovárog.

#3
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Mindenható örök Isten! íin szent ol
tárodhoz lépett fölkent szolgád^ hogy ne
ked a kaponyák hegyének nagy áldoza
tát szentséges Fiad —  a mi Urunk Jézus 
Krisztussal bemutassa. De mielőtt szent 
ténykedését elkezdené^ a bánat fürdőjébe 
merni, hogy megtisztúlva méltó legyen 
liozzád közeledni. — Követni akarom őt 
én is szánandó bűnös. — Oh örök vilá
gosság! áraszd ki fényed egy csillámát 
fölöttem is, hogy annak világánál átte
kinthessem bűneim örvényét; indítsd bá
natra szívemet, hogy a tőre delemtől át
hatva könyeim árjával mossam le lelkem 
szeny foltjait.

Hatalom Istene! kegyelmed villám
ként czikázza át a lelket, s érintésére egy
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pillanat alatt meglágyiílva olvadoz és nyílik 
meg a legkeményebb jégkebel is. — Én 
is bűnös gyermeked térdre Imllya tárom 
ki szíyem titkait. —  Irgalom Istene! elis
merem és nyiltan beyallom neked min
den szented előtt, bogy sokszor, igen sok
szor megsértettelek yétkeimmel. — Mi
előtt azonban tőled bocsánatot esdenék, 
szenteidhez fordulok, hogy az ő hathatós 
szayok gyámolítsa az én gyönge hangomat.

Boldogságos szűz Mária, yédszenteim 
és minden boldog lakója a mennynek! 
esedezzetek érettem az ég Uránál, hogy 
megbocsátyán bűneimet, tisztítsa meg a 
szenytől lelkemet.

Tekintsd oh Istenem! ezen dicső 
lelkek közbenjárását, yedd figyelembe 
azon szentnek, kinek ereklyéi az oltáron 
yannak —  és minden szentnek érdemét, 
és ezek tekintetéből ne yesd meg törődött 
szíyem áldozatát, s bocsásd meg bűneimet.

r^i * 1
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# Irgalom-esdésre.

Három személyü egy Isten! tekints 
nyájasan a föld porából hozzád kiáltó 
p arányra.

Teremtő Isten! ne taszítsd el trónod 
zsámolyától gyönge alkotmányodat.

Mennyei szent Atyám! irgalmazz bűn
bánó gyermekednek.

Üdvözítő Jézusom! emlékezzél a meg 
váltottra; —  részesíts a megszabadítás 
gyümölcsében^ —  s jutalmazd bűnbánat
tal töredelmemet.

Megszentelő Ür Isten! adj kegyelmet 
nekem, áraszd ki világosságod sugarait 
fölöttem és szenteld meg lelkeniet, hogy 
méltó legyek az angyalok és szentekhez 
csatlakozva az Égnek magasztaló éneket 
zengeni.

r̂ 7i
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Dicsőség Istennek a magasságban és 

béke a földön a jóakaratu embereknek. 

— Dicsérünk téged. Áldunk téged. Imá

dunk téged. Dicsőítünk téged. Hálákat 

adunk neked nagy dicsőségedért Úr Isten, 

mennyei király, mindenható Atya Isten!

Ur Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, 

Ur Isten, Isten báránya, az Atyának Fia! 

ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz ne

künk! Oh ki elveszed a világ bűneit, 

hallgasd meg könyörgésünket. Ki az Atyá

nak jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert 
81
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Te vagy egyedül szent  ̂ Te egyedül ür, 
Te egyedül vagy legfölségesebb, Jézus 
Krisztus j a Szentlélekkel az Atya Isten 
dicsőségében. Ámen.
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Mindenható Isten! minthogy magá

nyosan hozzád intézett esdésünk nem 

volna méltó azon kegyelmek összegének 

elnyerésére^ melyeket szent egyházad kö
nyörgése következtében reánk kiárasz

tasz: egyesítem esdimámat azzal, melyet 

fölkent szolgád szent egyházad nevében 

mindnyájunkért fölajánl, s szívem legmé

lyebb alázatával kérlek: add meg nekem, 

úgy azoknak, kikért imádkozni köteles 

vagyok, különösen N. N.-nek és mindnyá

junknak mindazon üdvkegyeket, melyek 

ideiglenes és főleg örök boldogságunknak 
86
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elnyerésére szükségesek; kogy isteni se
gélyed által gyáinolíttatván, egykor a di
csőség és ör()m honába eljuthassunk. A 
mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
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Ur Isten! ki a te szent egyházad 
által szüntelen buzdítasz minket, a látno
kok, apostolok és egyéb szcnteidnek in
telmeivel szentséges neved tisztelete- s 
imádására, engedd kérünk, hogy ezen in
téseket és tanításokat alázatos és a jóra 
fogékony lélekkel hallgassuk s egyúttal 
mélyen szívünkbe véssük. Adj erőt és 
kegyelmet: hogy amit szent akaratodnak 
megismertünk, azt tettel is csclekedjük. 
Ámen.



Mi ember a nagy niindenséghez 
mérve! . . . .  egy vízcsepp a világten
gerben^ —  egy parány a hegyek óriásai- 
ban  ̂ — látbatlan pont a nagy világban.

Mi az ember, ha isteni Fölségedhez 
hasonlíttatnék világegyetemünk minden- 
liató Teremtője! . . . .  Oh de miként le
hetne egy másodpercznek század-, ezred-, 
milliomod részét az emberi észszel meg- 
foghatlan-, a kezdet és végnélküli örökké
valóság mérlegére tenni?

Mi az ember, hogy ily csekélysége 
daczára mégis meglátogatod, felőle meg
emlékezel Uram!

Leborűlva, a porba hullva imádom 
végtelen Fölségedet, imádom határtalan jó 
ságodat, mely engem látogatásodra méltóvá



tett, mely isteni lényednek egy szikráját 
önté belém, hogy lángra gyújtsa kebelemet, 
és e romlandó anyagot feléd irányozza.

Áldás, dicséret és magasztalás legyen 
szent nevednek örökké.

yo
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Szeretetnek nagy Istene! miután 

látnokaid által négy ezredéven át vezet
ted és tanítottad a tévelyek homályában 
bolygó emberiséget; miután a véges elme 
elégtelen volt isteni lényed hű rajzának 
tovább fejlesztése- és szent akaratod pon
tos megismertetésére: egyszülött Fiadat^ 
dicsőségednek veled egy lényegit birtoko
sát küldéd a földre; hogy szétáraszsza 
mennyei fényed sugarait; hogy minden, 
aki őbenne hisz, el ne veszszen, hanem 
örök élete legyen.

Hála neked ezért mindenható Atyánk! 
Hála neked édes Üdvözítőnk! érettünk 
kiállott fáradalmaidért. Örök hála neked 
Szentháromság! hogy a lét ajándokán 
kivül kiárasztád fölöttem is isteni tanaid



=>

# világosságát. — Ha eddigelé nem érde
melheti m meg e kegyedet, ezután tehet
ségem szerént tigyekezni fogok kitűzött 
czélodat tidvigéid szorgalmas hallgatása, 
szívembe vésése és buzgó teljesítése által 
a valósításhoz napról napra közelebb vinni 
s Így meghívásodra magámat méltóvá 
tenni. — Szent szerelmed lángja gyújtsa 
föl szívemet, és töltse el szilárdsággal 
lelkemet, hogy miként most' tidvigéid hű 
követési vágyának tanú]eleid fölkeltem: 
úgy minden köridmények, még halálfe
nyegetések között is elég bátorsággal bír
jak keresztény létemet nyiltan bevallani, 
s ha kell, hitemért meghalni is. Erősítsd 
és tartsd meg Uram e föltétemet éltem 
végső pillanatáig. Ámen.

Í 3

t g

Elmélkedésül.

„Minden, aki magát fölmagasztalja 
megaláztatik, és aki magát megalázza 
fölmagasz tál tátik.

„Minden, aki atyaíiára haragszik 
méltó az Ítéletre.



# „Ha azért ajándékodat az oltárra 
viszed és ott eszedbe jut^ atyád
fiának ellened valami (ügye) van̂  
ott ajándékodat az oltár előtt  ̂ menj előbb 
megbékülni atyádfiával, és akkor eljővén 
ajánld föl ajándékodat/^

„Mit nézed a szálkát atyádfia sze
mében, a gerendát pedig, mely tensze- 
medben van, nem látod ?“

„Ne Ítéljetek, és nem fogtok ítéltetni.“
„Bocsássatok meg és megbocsáttatik 

nektek.
„Boldogok az irgalmasok, mert Ők 

irgalmasságot nyernek.
„Nem minden, aki mondja: Uram, 

Uram! jut be mennyek országába; hanem 
aki Atyám akaratát cselekszi, ki menny
ben vagyon.

„Szeressed Urad-Istenedet teljes szí
vedből, teljes lelkedbŐl, teljes elmédből és 
minden erődből, és embertársadat mint 
tenmagadat.^

„Szeressétek egymást, miként én sze
rettelek titeket.^

c
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Ha e világ titeket gyűlöl: gondoljátok 
meg: hogy engem előbb gyűlölt.“

^Mit ér az embernek, ha az egész 
világot megnyeri is, lelkének pedig kárát 
vallj a. “

„Keressétek azért először az Isten 
országát és az ő igazságát, és a többi 
mind hozzáadatik nektek.

r^i
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Hiszek egy Istenben, inindenliató 
Atyában, ég- és földnek, minden látható- 
és láthatlannak Teremtojében. Es az egy 
Ur Jézus Krisztusban, Isten egyszülött 
Fiában, ki az Atyától öröktől fogva szü
letett, ki Isten az Istentől, világosság a 
világosságtól, igaz Isten igaz Istentől; ki 
született és nem alkottatott, ki egylényegü 
az Atyával, ki által alkottattak mindenek; 
ki érettünk emberekért és üdvösségünkért 
alászállott mennyekből (itt térdet kell hajtani) 

és a Szentlélek által szűz Máriából meg
testesült s emberré lett. Meg is feszítte- 
tett érettünk Pontius Pilátus alatt (kín- 
Halált) szenvedett s eltemettetett; és har
mad napon föltámadott a szentirás sze
rént, és fölment mennyekbe, hol Atyjá-



# iiak jobbján ül, és ismét éljövend dicső
séggel, hogy megítélje az eleveneket és 
holtakat, kinek országa véget nem érend. 
Hiszek Szentiélekben, Úrban és megele
venítőben, ki az Atyától és Fiútól szár
mazik, ki az Atyával és Fiúval együtt 
imádtatik és dicsőíttetik, ki a látnokok 
által szólott. Hiszek egy egyetemes és 
apostoli anyaszentegyházat. Vallók egy 
keresztséget a bűnöknek bocsánatára és 
várom a holtak föltámadását s a jövő 
létnek életét. Ámen.

tg]
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It líl|rn ilíl

Világegyetemünk alkotó Istene! mit 
ajánljak föl végetlen Fölségednek én sze
gény halandó, kinek kegyelmed ada létet, 
kit kegyelmed tart fon? Mit áldozzak föl 
Neked én, kinek nélküled nincs semmije? 
én, ki annyival adósod vagyok s mégis 
minden ok nélkül annyiszor megbántotta
lak bűneimmel, annyiszor megszegém szent 
törvényedet?

Föláldoznám szívemet lelkemet; de 
a tisztátalan áldozat illata nem hat föl 
hozzád Uram! Föláldozom tehát minden 
előtt bánat könyüimet, szenteld meg azo
kat Istenem! hogy velők a bűn nyomát 
lelkemről lemoshassam, — és a tiszta szív 
őszinte áldozatát mutathassam be. Hogy



szentelt szolgádhoz csatlakozva fölajánlom 
neked ama szeplőtelen áldozatok melyet ő 
az oltáron szentséges Fiad kereszthalálá
nak emléke-és határtalan szereteted dicsőí
tésére hemutat. Fogadd el Uram ez áldo
zatot az éngyöngeségem^ tehetlenségem ki
egészítője s mulasztásim pótlásául; legyen 
az haragod kiengesztelő]e, igazságod szi
gorának korlátozója, bűneim törlesztője, 
és az érdemlett büntetésekért, ameny- 
nyire azokat kiállani erőmet túlhaladja, 
üdvös elégtétel. Legyen végre kieszk<)z- 
lője kegyelmeidnek, melyekre nekem és 
azoknak (v. annak) kikért (v. kiért) kü
lönösen fölajánlom, oly nagy szüksé
günk van.

Szentséges Fiad szenvedése s érde
mei tekintetéből add meg Uram nekem, 
és a kikért (v. kiért) különösen esedezem, 
a sovárogva kért üdvkegyeket. — Irgal- 
mazz minden bűnösnek, főleg azoknak, 
kik e perez — ez órában vagy e napon 
küzdik a halál harczát. Adj nekik Uram 
végső kegyelmet.

.1̂

h

98



Részesítsd ajándékidban egész anya- 
szentegyházunkát, ennek mind küzdő 
híveity mind a tisztulás helyén szenvedő 
lelkeket, s ezeket minél előbb vezesd be 
az örök béke honába. Ámen.
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^Mindenható Isten ! ha határtalan 

tökélyeidnek szemléletébe merül véges 
elmém; ha meggondolom, hogy Te alkot
tad e nagy mindenséget, hogy egyetlen 
intésed ronthat és teremthet száz világot,
------- hogy engem a lét jótéteményén kivül
a megváltás üdvös eredményeiben része
sítő i akarván szent országod örökösévé 
rendeltél: valóban méltó és igazságos, hogy 
végtelen hatalmad és jóságod mellett saját 
semmiségemet beismerve neked minden
kor és mindenütt forró hálát rebegjek az 
én Uram, Jézus Krisztus által; s az angya
lok és szentekkel lélekben egyesülve di
csőítsem szent nevedet. De hogy a földi 
salak ne legyen gátomul a fölemelkedés
ben, szadadíts meg Uram a bűn terhétől, 
és ajándékozd meg a buzgó áhítat szár-

lüO



nyaival lelkemet; — s én Örvendezve fo- 
göm zengeni: Szent  ̂szent  ̂szent vagy világ 
egyetemünk^ mindenható Istene! Telve az 
ég és föld dicsó'ségeddel! Áldás, dicsőítés és 
magasztalás legyen nagy nevednek örökké!
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Legkegyelmesb Atyánk! a te Fiad 
Jézus Krisztus a mi Urunk által esdve 
kérünk, fogadd nyájasan szolgád kezéből 
ez áldozatot, melyet ím neked bemutat.

Nézz a te szent Fiad a mi Urunk 
Jézus Krisztus érdemeire, és az Ő meg
testesülése, kínszenvedése, vérrel vegyült 
könyei és haláláért, úgyszintén minden 
szenteidnek esedezései tekintetéből könyö
rülj a te anyaszentegyházadon, méltőz- 
tassál azt békességben föntartani, meg
őrizni, egyesíteni, kormányozni és a föld
gömb minden pontjára kiterjeszteni; kö
nyörülj a te szolgádon N. pápánkon, úgy 
N. püspökünkön; rendelj nyájadnak apo
stoli jó  pásztorokat; add kegyelmedet N. 
apostoli királyunknak, hogy szent akara
tod szerént bölcsen és igazságosan kor-

m
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§ 3

mányozza nemzetünket; gyámolítsd hivata
laikban az elüljárókak hogy szent törvé
nyed szerént igazgassák alattvalóikat, s 
tiszta szívvel mozditsák eló egyházunk és 
honunk valódi javát.

Légy irgalmas nekem oh Istenem! 
és add, hogy ez áldozat ereje megtisz
títsa és megszentelje lelkemet és testemet. 
Emlékezzél meg szüleim-, rokonim-, jóte
vőim-, barátim-, különösen N. N .; emlé
kezzél meg minden embertársamról — 
kiválóan a haldoklókról. Ámen.

§ 3
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Ur Jézus, Istennek szent Fia! ki 
hozzám való szeretetböl kész voltál a 
keresztfán meghalni, hiszek és remélek 
benned.

Oh testté lett Ig e ! világ üdve, engesz
telő áldozat! hiszem, hogy mindenható 
szavadra a kenyér valóságos lényeddé 
átváltozott, ágy, ^íogy annak minden leg
kisebb részében testeddel véred, ember
ségeddel istenséged teljesen jelen van. 
A legmélyebb alázattal porba hullva imád
lak azért e bámulandó titokban.

Imádom e bor szín alatt rejlő drága 
szent vért, melyet érettem és az egész 
világért kiontottál a kereszten. Engedd, 
hogy annak üdvös eredményeiben része
süljek. Szívből fájlalom egyúttal, hogy 
valaha megbántottalak téged. Oh Jézusom!

HU



Ir^almazz, kegyelmezz nekem, bocsásd 
meg bűneimet.

lm e pillanattól fogva neked aján
lom szívemet; tied vagyok^ tied leszek 
ör()kké.
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Mindenható Isten! Te kimondhatla- 
nul szeretvén e világot egyszülött Fiadat 
adád, hogy aki őbenne hisẑ  el ne veszszen, 
hanem örök élete legyen. Üdvözítőnk a 
kereszten föláldozván magát bevégzé a 
megváltás nagy művét. De miután a ha
landó mint gyönge nádszál inog, s reménye 
mint szélkorbácsolta hullám majd fölszáll, 
majd ismét lelohad; — hogy a kétség- 
beesés határáig ne űzessék, s a hajótörés 
után új bizalomra gerjedjen: — akarod, 
hogy a váltság áldozata naponkint meg- 
líjúljon oltárainkon, s atyai szeretetednek 
zálogául szentséges Fiad a világ végezetéig 
velünk maradjon az Oltáriszentségben, 
folyvást intve, emlékeztetve minket: „Jöj
jetek hozzám mindnyájan, kik munkál
kodtok és terhelve vagytok, és én meg- 
könnyítlek titeket. “

106



# Legkegyelmesb Atyánk ! miként ad
hatnánk e megfogliatlan titokban nyilvá
nult jótéteményedért méltó hálát, mit 
tehetnénk mi bűnösök, ami neked ked
ves volna? —  Saját érdemeink hiányá
ban s méltatlanságunk érzetében bemutat
juk neked szentséges Fiadat, megváltó 
Jézusunkat, e szeplőtelen áldozatot az 
oltáron, melyet, mint üdveszközt, mint 
kegyforrást adál nekünk 5 bogy legyen 
egy kinesünk, mit szivesen fogadsz tőlünk 
a köteles hála fejében; hogy legyen, ami 
által irgalomra kényszerítsük igazságod 
rettenetes szigorát.

Legyen ez áldozat örök hálánk ki
fejezése határtalan jóságodért mennyei 
Atyánk ! —  Ehhez kapcsoljuk szívünk és 
akaratunk föláldozását s a készséget tör
vényednek , különösen a szeretet nagy 
parancsának mindig engedelmeskedni s 
szavaidat jó  gyermekeidkép teljesítni. 
Fogadd el ez áldozatunkat is jó  Atyánk!

t>X<i
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De midőn a szeretet törvényének 
hódolunk, lehet-e meg nem emlékeznünk 
azon testvéreinkről, kiknek a sötét sir álma 
befogta szemöket, kik nem rabjai ugyan 
az örök szenvedésnek, de leikök némi 
szenye miatt mégis ideiglenesen elzárvák 
boldogító látásodtól. Legyen Uram nekik 
is engesztelő és örvendetes ez áldozat! 
legyen előlege azon soha nem szűnő há
lának, melyet ők, szent színed elé jutván, 
angyalaid és szenteid társaságában annyi 
öröm és buzgósággal zengeni fognak.

Fogadd el Uram könyörgésünk ez 
áldozatát, és add meg elhunyt testvéreink
nek, add meg N. N., kiért különösen ese
dezem, az ör()k boldogság örömét.

lOH



Szűz Mária Istennek szent anyja, 
őrangyalom, védszenteim és minden boldog 
lakója a mennynek! esedezzetek ti is éret
tünk az ég Uránál; kérjétek Ot, fogadja 
kegyesen áldozatunkat, s részesítsen min
ket és elhunyt testvéreinket annak üdvös 
eredményeiben. Ámen.

loy
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Oh irgalmasságnak Istene! ámbár nem 
vagyok érdemes arra, hogy gyermeked- 
kép Atyámnak nevezzelek; de mivel szent 
Fiad emelt engem e méltóságra, s mert 
naponkint érezem atyai jóságodat: meg
feledkezve előbbi félénkségemről^ a bűnt 
nem ismerő ártatlannak bizalmával köze
ledem hozzád, hogy elrebegjem a magasz
tos szavakat, melyeket édes Üdvözítőmtől 
tanultam.

Mi Atyánk! ki a mennyekben vagy. 
Szenteltessék meg neved! Jöjjön el orszá
god; legyen meg akaratod, niikép a menny
ben, úgy a földön is. Mindennapi kenye
rünket add meg nekünk ma; és bocsásd 
meg vétkeinket, amint mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétetteknek; és ne vigy min- 
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# két kisértetbe; de szabadíts meg a gonosz
tól. Ámen.

Igen a legnagyobb gonosztól, a bűntől 
szabadíts meg engem Istenem! ments föl 
eddigi vétkeim súlyától, törüld el azoknak 
még nyomát is lelkemről; de ments meg 
a bűntől különösen jövő napjaimban éltem 
végső pillanatáig. Ámen.
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î ffn táránna.
Isten báránya, ki érettem elvérzettéi, 

irgalmazz nekem!
Engesztelő áldozat! rontsd le a vá

laszfalat, mely tőled távol tart.
Világ üdve! add meg nekem a te 

békédet, melyet a világ nem adhat; — 
adj nekem békét Istenem, anyaszentegy- 
házam-, vallásom- és öntudatommal, szü
leim-, testvéreim-, rokonim-, jóbarátim- és 
minden jókkal; adj békét a gonoszoktól, 
főleg —  a mi legnagyobb rósz a világon 
— a bűntől és ennek minden alkalmától. 
Add meg nekem végre az öröklét békédét.

Adj békét szent egyházadnak, a ke
resztény népeknek és fejedelmeknek, áldás- 
dús békét édes hazámnak s egykor a 
világosság honában öröniteljes békét mind
nyájunknak. Ámen.
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Uram Jézus Krisz
tus! megismerem, hogy 
te igaz és élő kenyér 
vagy, ki le szállottál a 
mennyből, és csodála
tos isteni erőd által e 

rejtezél, hogy eledele és ol- 
a mi lelkűnknek.

Hiszem, hogy e szent titokban a lelki 
ajándékok megszámlálhatlan kincsei rej
lenek, melyekért epedve sovárog lelkem.

Hiszem a mit mondottál: „a ki ve
lem táplálkozik élni fog általam. “

Óhajtanálak azért éldelni, hogy én is 
örök életet nyerjek általad. De nem va
gyok méltó, hogy bejöjj hajlékomba, nem 
is bátorkodom tehát most láthatólag ré
szesülni szent tested vételében: erősen hi-
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szem azonban a századossal, hogy a tá
volból hozzám intézett mindenható igédre, 
egyetlen intésedre is eloszlik lelkem gyen
gesége. Hiszem, hogy forró vágy által is 
egyesülsz az alázatos és buzgó lelkekkel.

Fölélesztem tehát magamban a jám
borok áhítatát, és újra megsiratva bűnei
met, szívem mély alázatával kérlek, en
gedd, hogy lelkem hő óhaja által én is 
megnyerjelek és veled mindazon kegyel
meket, melyeket a lelki áldozás nyújt.

Üdvözítő Jézusom! részesíts e boldo
gító kegyben. Ámen.

Közimára.

Fölséges Ür Isten! miután a lelki ré
szesülés kegyelmét nem vontad meg tő
lem, esdve kérlek, add, hogy a valódi ál
dozás eredményeit is elnyerjem. Ápold 
kebelemben a már-már lankadott, de most 
ismét föléledt hit magasra törő lángját, 
főleg a halhatatlanság hitét; erősítsd meg 
fölélénkült reményem horgonyát, különö-
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sen az örök élet reményét; —  hevítsd 
szívemben számtalan jótéteidért érzett há
lám- és azon szent szeretet melegítő tü- 
zét  ̂ mely hozzád^ éltem alkotója- és 
Istenemhez vonz  ̂ és éretted embertársai
mat a testvériség érzelmeivel karolja át. 
Áldj meg minden testi lelki jókkal s vé
gül örök boldogsággal. — Add meg e 
kegyelmet mindazoknak, kikért esedezni 
kiválóan tartozom, különösen N. N. Áldj 
meg mindnyájunkat. Ámen.

« c c



Szentháromság egy Isten! nyerje meg 
tetszésedet legmélyebb hódolatomnak mai 
nyilvánítása; fogadd kegyesen az áldoza
tot, melyet fölkent szolgáddal isteni Föl- 
ségednek szívem lángbnzgalmával bemu
tattam. —  Legyen előtted kedves, a 
menny lakóinak örvendetes; legyen az 
imádás adója egy részének lerovása, le
gyen engesztelő, hálaadó és esdő áldozat, 
nyerje meg nekem és mindazoknak, kik
ért esedeztem, kegyelmed bőségét. Száll
jon reám és minden hívedre szent áldá
sod Atya, Fiú és Szentlélek Isten! Ámen.
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IlÖP IlfiJtl.

Hálákat adok nekod IsteneiTi! azon 
kegyelmekért^ melyekkel e szent mise-ál
dozat alatt lelkemet eltöltéd. Bocsáss 
meg, ha áhítatom közben megfeledkezve 
jelenlétedről figyelmetlenség vagy szóra
kozás által vétkeztem. Engedd: hogy visz- 
szatérvén a világi foglalkozások közé, ne 
veszszenek el reám nézve ez égi áldozat 
gyümölcsei, és ne felejtsem el azon üdvös 
gondolatokat, melyeket e szent helyen 
bennem ébresztői, se azon jámbor föl
téteket, melyeket kegyelmed által fogad
tam ; lebegjenek ezek folyvást előt
tem. Vezessen áldásod oh Istenem! az 
élet sikamlós ösvényén, hogy mindenütt 
jelenlétedre gondolva, lakhelyemet is szent 
hajlékod gyanánt tekintsem; s ha szabad 
eged alá lépek, azt is a világegyetem 
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nagy templomának nézzem, hol a teremt
mények megszámlálhatlan sokasága vetél
kedve s szünet nélkül mutatja be a hála 
áldozatát. —  Add, hogy én is csatlakoz
zam hozzájok, s akár munkálkodom, akár 
étkezem, —  akár pihenésre hajtom le feje
met, akár fölkelek mindent dicsőségedre 
tegyek.

rVi. 1̂ x 1
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1 . K özön ség es  vasárnapokon .

Karvers.

(Az áldozár az oltárnál elkezdi.)

Hints  ̂ meg (s mialatt a népet meghinti, a 

kar folytatja) Hints meg Uram! izsóppal, s 
megtisztulok; moss meg engem és fehérebb 
leszek mint a hó. Zsolt. Könyörülj rajtam 
Istenem! a te nagy irgalmasságod szerént. 
Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent- 
léleknek. Miként kezdetben vala, most és 
örökké. Ámen.

(Az áldozár visszatérvén az oltárhoz, mondja:)

V. Mutasd meg Uram nekünk irgal
masságodat.

És szabadításodat add meg nekünk.
J21
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F. Uram hallgasd meg könyörgésemet.
F , Es kiáltásom jusson teeléd.
F. Az íJr legyen veletek.
F , A te lelkeddel is.

Könyörögjünk.
Hallgass meg minket Urunk, szent 

Atyánk! örök mindenható Isten! és küldd 
el mennyből szent angyalodat, ki őrizze, 
ápolja, oltalmazza, látogassa és védje 
mindazokat, kik e szent hajlékban össze
gyülekeztek. A  mi Urunk Jézus Krisz
tus által. F, Ámen.

2 . H ú sv éti id ő sz a k  vasárnap ja in .
Karvers.

(Az áldozár elkezdi.)

Láttam a vizet. (A kar folytatja.) Láttam 
a vizet, mely a szent ház jobbjáról csör
gedezett, Alleluja. Es mindazok, kikre 
hullott, üdvözöltek s mondani fog ják : Al
leluja. Zsolt. Adjatok hálát az Urnák; 
mert jó ;  mert örökkévaló az ő irgalmas
sága. Dicsőség az Atyának stb. (mint az 
előbbi lapon.)

122
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# F. Mutasd meg Uram nekünk irgal
masságodat Alleluja.

F, És szabadításodat add meg nekünk 
Alleluja stb. mint fönnebb.

Lépcsőima,
Az áldozár az oltár zsámolyánál térdet hajtva 

kereszttel jeleli magát és elökészületkép a 42-ik 
zsoltárt az oltárszolgával fölváltva elmondja, azután 
bűneiről vádolja magát, hogy azoktól megtisztulva, 
szenytelen kezekkel mutathassa be a szeplőtelen 
áldozatot.

Az ájtatos keresztény hasonló czélból teheti 
ez előkészületet; hogy méltókép vehessen részt a 
szent mise üdvös eredményeiben.

tg3

Kar vers.

V. Bemegyek Isten oltárához.
F. Istenhez, ki fölvidítja lelkemet.

42. Z s o ltá r .* )

F. ítélj meg engem Isten! és hatá
rozd el ügyemet az istentelen nemzetség

*) E zsoltár a hozzátartozó: „Dicsőség az 
Atyának“ stb. dicsőítéssel és „Bemegyek^ stb. kar-

12:;
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# ellen: a gonosz álnok embertől ments 
meg engem.

F , Mert te vagy Isten! az én erős
ségem. Miért vetettél meg engem ? és 
miért kell szomorúan járnom üldöztetve 
és nyomorgatva az ellenségtől?

V, Áraszd ki világosságodat és kegyel
medet, azok elvezetnek engem, és elvisz
nek szent hegyedre (ahol szentélyed áll) 
és haj léki db a.

F . És bemenvén Isten oltárához az 
én örömem- és vigaságomnak Istenéhez!

F. Czitara pengetése mellett hálát 
adok neked oh Ur, én Istenem!

Miért vagy szomorú én lelkem? és 
miért háborgatsz engem?

F . Bízzál Istenben, mert még hálát 
fogok adni neki, hisz ő szabadítom, és én 
Istenem.

g o

Eg

go

verssel együtt kihagyatik a halottas misékben és 
nagy héten egész szombatig, továbbá fekete vasár
napon — minden kivétel nélkül — ; a fekete vasár
nap után való hétben pedig csak akkor, ha a mise 
a böjti napról és nem valamely szentről mondatik.
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V, Dicsőség az Atyának^ Fiúnak és 
Szentléleknek.

Miként kezdetben vala^ és most 
és mindörökké. Ámen.

F. Bemegyek az ür oltárához.
F'. Istenhez ki fölvidítja lelkemet.
F. Segélyünk az Ür nevében van.
F'. Ki az eget és földet teremtette.

(Az áldozár elmondja a közgyónást.)

F. Gyónom a mindenható stb.
ié. Irgalmazzon neked a mindenható 

Isten, és megbocsátván vétkeidet, vezé
reljen téged az örök életre.

F. Ámen.

(Itt az oltárszolga mondja el a közgyónást a 
nép nevében, a buzgó keresztény kísérheti.)

î . Gyónom a mindenható stb. (17-ik 
lapon.)

F. Irgalmazzon nektek a mindenható 
Isten, és megbocsátván bűneiteket, vezé
reljen titeket az örök életre.

A'. Ámen.
F. Vétkeinknek elengedését, föloldo-
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zását és bocsánatát adja meg nekünk a 
mindenható és irgalmas Isten.

F, Ámen.
V, Uram! Fordiilj hozzánk és föl

éledünk.
F. És a te néped örvendeni fog benned.
F. Mutasd meg nekünk Uram irgal

masságodat.
F. Es a te üdvödet add meg nekünk.
F. Uram hallgasd meg könyörgé

semet. f
F . Es kiáltásom jusson el hozzád.
F. Az Úr veletek.
F. A  te lelkeddel is.
(Ekkor az áldozár fölmenvén az oltárhoz, 

mondja:)

K ö n y ö r ö g j ü n k .  Vedd el tőlünk, 
kérünk Ur Isten! gonoszságainkat, hogy 
a szentek szentébe tiszta szívvel bemenni 
méltók legyünk. A mi Urunk Jézus Krisz
tus által. Ámen.

Kérünk téged Uram! azon szenteid- 
nek, kiknek ereklyéi ez oltáron vannak, 
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# és minden szentnek érdemeire^ h^gy bűne- 
iidvet megbocsátani méltóztasssál. Ámen.

Eddig az előkészületi imák.
Ezen imák a fentebbi kivétellel, minden mi

sében változatlanul maradnak. Itt kezdődik a szent 
mise. Az áldozár az oltár baljára menvén, kereszttel 
jelöli magát és olvassa a kezdő imát, mely a napok 
szerént változik, valamint a közimák, olvasmány, 
evangtdiom, fölajánlás, csendes imák stb.

c



Kezdima.

Áldott legyen a Szentháromság és 
osztatlan Egység. Mondjunk hálát neki, 
mert irgalmasságát érez tété velünk.

Zsolt. Uram, mi Urunk, mely cso
dálatos a te neved az egész földön! 
(Zsolt. 8—1.)

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak 
és Szentléleknek. Miként kezdetben 
vala most és mindenkor, és örökké. 
Ámen.
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# Irgalom esdés.

(Az áUlozár visszameg^y az oltár közepére és az 
oltárszolgával fölváltva mondja:)

V. Uram, irgalmazz nekünk!
F. Uram, irgalmazz nekünk!
V. Uram, irgalmazz nekünk!
F. Krisztus, irgalmazz nekünk!
F. Krisztus, irgalmazz nekünk!

F. Krisztus, irgalmazz nekünk!
V. Uram, irgalmazz nekünk!
F. Uram, irgalmazz nekünk!
V. Uram, irgalmazz nekünk!

#

Angyali dicsének.

Dicsőség Istennek a magasságban és 
béke a földön a jóakarata embereknek! 
Dicsérünk téged. Áldunk téged. Imádunk 
téged. Dicsőítünk téged. Hálákat adunk 
neked nagy dicsőségedért Ur Isten, ineny- 
nyei király, mindenható Atya Isten! *)

*) Ezen dicsének a böjti időszakokban és 
halottas misékben nem niondatik.
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Ür Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, 
Űr Isten, Isten báránya, az Atyának Fia! 
ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz ne
künk I Oli ki elveszed a világ bűneit, 
hallgasd meg könyörgésünket. Ki az Atyá
nak jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert 
te vagy egyedül szent, te egyedül Ür, te 
egyedül vagy legfölségesebb. Jézus Krisz
tus, a Szentlélekkel az Atya Isten dicső
ségében. Ámen.

Közima. ) #

(Az áldozár a nép felé fordulva mondja:)

F. Az Úr veletek.
F , A  te lelkeddel is.

K ö n y ö rö g jü n k . Mindenható örök 
Isten! ki megengedted szolgáidnak, hogy *)

1̂ .

*) Közima cziinmel neveztetnek az anyaszent- 
eg’yliáznak e helyen mondatni szokott azon imái, 
melyekben a hivdk szükségei, óhajtásai, fogadal
mai, vagy a veszélyek elhárításáért való könyör
gései foglaltatnak. A közima több különös alkalom 
egybejöttével kettő, három vagy több is lehet.
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az igaz hit vallásában az örök Szenthá
romság dicsőségét megismerjék s a Fölség 
hatalmában az egységet imádják: kérünk, 
hogy ugyanazon hit erőssége által min
den viszontagságtól folytonosan megőriz- 
tessüuk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a 
te Fiad által, ki veled a Szentlélek egy
ségében Isten, él és uralkodik örökké. 
Ámen.

tg ]

#3
Olviisináiiy szent Pál apostolnak a ro- 

niaiaklioz irt leveléből. (XI. 32—30.)

Oh Isten bölcsesége és tudományának 
mélységes gazdagsága! mily megfoghatla- 
iiok az ő Ítéletei, és megvizsgálhatlanok 
az ő útai! Mert ki ismerte át az Ur értel
mét? vagy ki volt az ő tanácsosa? vagy 
ki előlegezett valamit neki, hogy vissza
nyerje tőle? mert őtőle, őáltala és őbenne 
van minden. O neki legyen tisztelet és 
dicsőség örökké. Ámen.

F. Istennek legyen hála.
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Lépcsőének.
Áldott vagy Uram! ki átlátod a mély

ségeket és kerubok fölött ülsz.
V, Áldott vagy Uram! atyáink Istene, 

és dicsérendő örökké. Alleluja, alleluja.
(A lépcsőének elmondása után az áldozár az 

oltár közepére menvén, mondja:)

Tisztítsd meg szívemet és ajakimat 
mindenható Isten! ki Izaiás látnok ajakit 
tüzed parázsával megtisztítottad; s úgy 
méltóztassál engem kegyes irgalmaddal 
megtisztítani, hogy szent evangyéliomodat 
méltóan hirdethessem. Krisztus Urunk 
által. Ámen.

(A következő rövid ima a halottas misében 
kiliagyatik:)

Méltóztassál Uram megáldani! Az Ur 
legyen szívemben és ajakimen, hogy mél
tóan és illőleg hirdessem az ő evangyélio- 
mát. Ámen.

(Ekkor az áldozár az oltár jobbjára menvén, 
mondja:)

F. Az Ur legyen veletek.
F". A te lelkeddel is.
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F. A z  ü d v i r a t  s z a k a s z a  M á té  
s z e r  ént. X X  V ili . 18— 20.

F . Dicsőség neked Uram!
Azon időben inondá Jézus az ő tanít

vány inak : Minden liatalom nekem adatott 
mennyben és földön. Elmenvén tehát ta
nítsatok minden nemzetet^ megkeresztelvén 
őket az Atyának és Fiúnak és Szentlé- 
leknek nevében^ tanítván őket megtartani

r
mindazt, amit nektek parancsoltam. Es 
íme én veletek vagyok mindennap a világ 
végezetéig.

F , Dicséret neked Krisztus!
(Az áldozár megcsókolván a fölolvasott üdv

irat első szavát, mondja:)

Az üdvirat igéi által töröltessenek el 
bűneink. *)

Hitvallás.

Hiszek egy Istenben, mindenható 
Atyában, égnek és földnek, minden lát-

*) A könyv csókolás és az utána következő 
rövid fohász a halottas misékben elmarad.
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* 1

ható- és láthatatlannak TeremtőjébGn. Ks 
az egy Úr Jézus Krisztusban^ Isten egy
szülött Fiában, ki az Atyától öröktől fogva 
született, ki Isten az Istentől, világosság 
a világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, 
ki született és nem alkottatott, ki egy 
lényegü az Atyával, ki által alkottattak 
mindenek; ki érettünk emberekért és üd
vösségünkért alászállott mennyekből (itt 

térdet kell hajtani) és a Szentlélek által szűz 
Máriából megtestesült s emberré lett. Meg 
is feszíttetett érettünk Pontius Pilátus alatt, 
(kinhalált) szenvedett s eltemettetett; és 
harmad napon föltámadott a szent irás 
szerént, és fölment mennyekbe, hol Atyjá
nak jobbján ül, és ismét eljövend dicső
séggel, hogy megítélje az eleveneket és 
holtakat, kinek országa véget nem érend. 
Hiszek Szentlélekben, Úrban és megele
venítőben, ki az Atyától és Fiútól szár
mazik, ki az Atyával és Fiúval együtt 
imádtatik és dicsőíttetik, ki a látnokok 
által szólott. Hiszek egy egyetemes és 
apostoli anyaszentegyházat. Vallók egy 

l:n
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kercsztséget a bűnöknek bocsánatára, es 
várom a holtak föltámadását s a jövő 
létnek életét. Ámen.

F. Az Ur legyen veletek.
F, A te lelkeddel is.

Fölajánlás.

K ö n y ö r ö g j  ülik. Áldott legyen az 
Atya Isten, és az Istennek egyszülött Fia 
s a Szentlélek, mivel irgalmasságát éreztető 
velünk.

A kenyér bemutatása.

tg i

#

Fogadd kegyesen szent Atyánk örök 
mindenható Isten! e szeplőtlen áldozatot, 
melyet én méltatlan szolgád fölajánlok 
neked, élő és igaz Istenemnek, számtalan 
bűnömért, bántalmazásaim- és hanyagsá
gaimért, és minden itt megjelent hívedért, 
egyúttal azonban minden keresztény hivő
ért is, élők- és megholtakért, hogy nekem 
és nekik üdvünkre váljék az örök életre.
Ámen.
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(Az áldozár az oltár baljára menvén bort tölt 
a kehelybe, a vizet pedig- beöntés előtt kereszttel 
jelölvén*), megáldja e szavakkal:)

Ur Isten! ki az emberi természet 
méltóságát csodálatosan alkottad és még 
csodálatosabban megújítottad: ad nekünk 
e víz és bor titka által, hogy annak isten
ségében részesüljünk, ki emberiségünk ré
szese lenni méltóztatott. Jézus Krisztus, a 
te Fiad, a mi Urunk. Ki veled él és ural
kodik a Szentlélek egységében, Isten 
mindörökön örökké. Ámen.

(Az áldozár visszamenvén az oltár közepére, 
a következő imával bemutatja a kelyhet:)

Fölajánljuk neked. Urunk! az üdvös
ség kelyhét, kérvén kegyelmedet, hogy 
isteni Fölséged szine elé a mi és az egész 
világ üdvéért a kellem illatával fölliasson. 
Ámen.

(Letevén a kelyhet meghajolva igy imádkozik :)

Alázatosságunk szellemében és tö
rődött szivünkkel fogadtassunk általad.

*) A viznek kereszttel jelölése a halottas 
misékben elmarad.
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Í 3

Urunk, és úgy mutassuk be ma neked 
áldozatunkat, hogy az tessék neked. Úr 
Isten!

Jöjj megszentelő mindenható örök 
Isten! és áldd meg ez áldozatot, mely szent 
nevednek van elkészítve.

(Az áldozár az oltár bal felére megy és kezeit 
mosván mondja:)

X X V . Zsoltár.
Az ártatlanokkal megmosván kezei

met, körüljárom Uram! a te oltárodat.
Hogy halljam a dicséret szózatát és 

elbeszéljem minden csodádat.
Uram! szeretem a te házadnak ékes

ségét és dicsőséged lakhelyét. Isten! ne 
veszítsd el az istentelenekkel az én lelke- 
met, és a vért szomjazó férfiakkal életemet.

Kiknek kezeikben gonoszság v an : 
jobb kezök tele ajándékkal (a vesztegetés 
és elnyomásra).

En pedig ártatlanságban jártam, válts 
meg engem és irgalmazz nekem.

Lábam az egyenes utón állott: a gyü
lekezetekben áldalak téged Uram!

1.37
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# Dicsőség az Atyának és Fiúnak és 
Szentléleknek! Miként kezdetben vala  ̂
most  ̂ és mindenkor és örökké. Ámen.

(Az álílozár visszamegy az oltár közepére s 
meghajolva imádkozik:)

Fogadd kegyesen oli Szentliáromság 
ez áldozatot, melyet fölajánlunk neked, 
a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedése-, 
föl támadása- és mennybemenetelének em
lékére, s a boldogságos és mindenkor szűz 
Mária, keresztelő szent János, szent Péter 
és Pál apostolok s valamint ezek, úgy 
minden szentnek tiszteletére: hogy nekik 
tiszteletökre, nekünk pedig üdvünkre vál
jék , s érettünk esedezni méltóztassanak 
a mennyben, kiknek mi emlékét üljük a 
földön. Ugyanazon Urunk Jézus Krisztus 
által. Ámen,

r^i

(Az áldozár a néphez fordulván azt imára 
buzdítja:)

V, Imádkozzatok atyámíiai! hogy az 
én áldozatom és a tietek kedves legyen 
a mindenható Atva Isten előtt.

t g



^ "C g 'o c ;

#

í i

Fogadja kegyesen az Úr ez áldo
zatot kezeidből (mondhatjuk kezeinkből) nevé
nek tiszteletére és dicsőségére, úgy szintén 
a mi hasznunkra és az egész anyaszent- 
egyház javára. Ámen.

Csendes ima.*)

Szenteld meg kérünk Ür Istenünk 
szent neved segítségül hívása által a föl
ajánlott áldozatot, s általa tökéletesíts 
bennünket magadnak örök áldozattá. A mi 
Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, a 
ki veled él és uralkodik a Szentlélek egy
ségében Isten.

Elöszózat.

V. Mindörökön örökké.
Ámen.

V, Az Ür legyen veletek!
F', A te lelkeddel is.
F. Szivünket fölfelé

*) A csendes ima számra a közima szerént 
változik.

i:)9

I > »



z>.o\^-<z

# F', Emeljük az Úrhoz !
V, Adjunk hálát Urunk-Istenünknek. 
F , Méltó ez és igazságos.
Valóban méltó és igazságos^ illő s 

üdvös, hogy mi neked mindenkor és min
denütt hálát adjunk szentséges Urunk, 
mindenható Atya örök Isten! ki egyszülött 
Fiaddal és a Szentlélekkel egy Isten, egy 
Ür vagy; nem egy személynek sajátságá
ban, hanem egy lényegnek háromságában. 
Mert amit dicsőségedről kinyilvánításod 
szerént hiszünk, ugyanazt elválasztó kü
lönbség nélkül érezzük Fiadról és a Szent- 
lélekről; hogy az igaz és örök Istenség 
vallásában, amint a személyekben a tulaj
donság, úgy a lényegben az egység, és 
a fölségben imádtassék az egyenlőség. 
Melyet dicsérnek az angyalok és főangya
lok, kerubok és szeráfok, kik nem szűnnek 
kiáltani naponkint egyesülve mondván:

Szent, szent, szent! a seregek Ura 
Istene! Telve az ég és föld dicsőségeddel. 
Hozanna a magasságban ! Áldott ki az Ür 
nevében jő. Hozanna a magasságban.

tg ]
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(Következnek a szabályszerű könyörgések 
„ C a n o n E z e n  imák néhány nagy ünnepen csi3- 
kély módosítást szenvednek, különben minden mi
sében ugyanazok.)

Szabályszerű könyörgések.

Téged azért legkegyelmesb Atyánk! 
a te Fiad Jézus Krisztus, a mi Urunk 
által alázatosan kérünk, és esedezünk: 
vedd kegyesen és áldd meg ez ajándékok-, 
ezen adományokat, e szent tiszta áldo
zatokat, melyeket különösen egyetemes 
szent egyházadért mutatunk be neked; 
hogy azt az egész világon föntartani, meg
őrizni, egyesíteni és igazgatni, méltóztassál 
a te szolgáddal N. pápánkkal és N. püs
pökünkkel. N. királyunkkal és minden 
igazhivő vei, s az apostoli egyetemes hitnek 
tisztelőivel.

Élők emléke.

íS Emlékezzél meg Uram N. N. szolgáid- 
és szolgálóidról (itt azon élők emlittetnek, kik

nek jólétökért imádkozni akarunk vagy tartozunk)
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és minden jclenvalókról, kiknek hite isme- ‘ 
retes s áj tatossága tudva van előtted^ kikért 
fölajánljuk, vagy kik neked a dicséret 
eme szent áldozatát fölajánlják önmaguk- 
és minden övéikért, leikök váltságáért, 
üdvük és jólétök reményéért; és kik 
neked örök, élő és igaz Istennek tett fo
gadalmaikat teljesítik.

Cg<!

ig i

# 1

A szentek közbenjárásáért.*)

Ugyanazon egyességben tiszteljük min
den előtt a dicsőséges, mindenkor szűz 
Máriának, Urunk Istenünk Jézus Krisztus 
szülőjének emlékét: úgy szintén boldog 
apostolaid és vértanúid Péter- és Pál-, 
Endre-, Jakab-, János-, Tamás-, Jakab-, 
Fülöp-, Bertalan-, Máté-, Simon- és Tádé
nak; Linus-, Kiüt-, Kelemen-, Kszisztus-, 
Kornél-, Cyprián-, Lőrincz-, Krizogon-, 
János- és Pálnak, Kozma- és Demjérmek,

*) Ezen és a következő ima nagy ünnepeken 
némi móflositást szenved, de lényeg])en ugyanaz 
marad.
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és minden szentednek emlékét, kiknek 
érdemei és esedezései által add, hogy min
denben pártfogásod segélyével erősíttes- 
sünk. Ugyanazon Krisztus Urunk által. 
Ámen.

Ugyanazért szolgálatunk ez áldoza
tát, valamint egész családodét is, kérünk 
Uram, vedd kegyesen, és napjainkat intézd 
a te békédben és az örök kárhozatból 
bennünket kiragadni, és választottaid sere
gébe méltóztassál sorozni. Krisztus Urunk 
által. Ámen.

(í]zután az áldozár megáldja a kenyeret és 
bort, mondván:)

Mely fölajánlást te, oh Isten! kérünk 
minden részeiben megáldottá, elfogadottá 
jóváhagyottá, okszerűvé és kedvessé tenni 
méltóztassál, hogy az nekünk testévé és 
vérévé váljék legkedvesebb Fiadnak, a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak.

Ki a szenvedése előtti napon (kezébe 

veszi a kenyeret) szent és tiszteletre méltó 
kezeibe vette a kenyeret, és fölemelvén

* 3
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# szemeit az égre, hozzád mindenható Atya 
Istenéhez, neked hálát adván azt megál
dotta, megtörte, és tanítványainak adá, 
mondván : Vegyétek és egyetek ebből 
mindnyájan.

Átvalósodás.

#

M e r t  ez az én te s te m .
(E megszentelő szavak által a kenyér Krisztus 

testévé válván, az áldozár iinádásának jeléül térdet 
hajt és Krisztus testét a népnek, hogy az imádja, 
fölmutatván igy folytatja:)

Hasonlóan miután vacsoráltak, e ki
tűnő kelyhet is szent és tiszteletre méltó 
kezeibe vévé s neked ismét hálát adván azt 
megáldotta és tanítványinak adá, mondván: 
Vegyétek és igyatok belőle mindnyájan.

Mert  ez az én vérem n ek  k e ly he  
az uj és ö r ö k  s z ö v e t s é g ü l  — a hit 
t itka —  mely ére t te tek  és sok ak ér t  
f o g  kiontatni  a bűnök  bocsánatára.

Ezt valahányszor teszitek, az én em
lékezetemre tegyétek.
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# 1 (A fönnebbi megszentelő igék által a bor 

Krisztus vérévé átváltozván, az áldozár térdet hajtva 
imádja és a népnek imádásra fölmutatja.)

űrfölmutatás után.

í̂ CI

Ugyanazért megemlékezvén Uram 1 

mi a te szolgáid, úgyszintén szent néped, 
ugyanazon Krisztusnak, a te Fiad- a mi 
Urunknak mind áldásos szenvedéséről, 
mind halottaiból való föltámadásáról, úgy 
dicsőséges mennybemeneteléről, bemutat
juk végeden Felségednek ajándékaid és 
adományaidból e tiszta áldozatot, szent ál
dozatot, szeplőtelen áldozatot, az örök élet 
szent kenyerét és az örök üdv kelyhét.

Melyekre engesztelékeny és derűit 
arczczal tekinteni s azokat kegyesen fo
gadni méltóztassál: amint kegyesen fogad
tad jámbor gyermekednek, Ábelnek aján
dékait, ősatyánknak Ábrahámnak áldo
zatát, s amely szent és szeplőtelen áldo
zatot neked a te főpapod Melkizedek 
mutatott be.

i>X<i
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Alázatosan kérünk téged mindenható 
Istenj parancsold, ezeket szent an
gyalod kezei vigyék föl magasztos oltá
rodra, isteni Felséged színe elé, hogy 
mindnyájan, kik ez oltár részesüléséből 
szentséges Fiadnak testét és vérét veend- 
jük, minden mennyei áldás- és kegyelem
mel elteljünk. Ugyanazon Krisztus Urunk 
által. Ámen.

* 1

Holtak emléke.

Emlékezzél meg Uram N. N. szol
gáid- és szolgálóidról is (gondolj itt azon 
elhiínytakra, kiket Isten irgalmába különösen akarsz 

ajánlani), kik bennünket a hit jelével meg
előztek és most a béke álmát aluszszák. 
Add meg nekik, kérünk Ur Isten! és 
mindazoknak, kik Krisztusban hunytak el, 
az enyhülés, világosság és béke helyét. 
Ugyanazon Urunk Jézus Krisztus által. 
Ámen.

Nekünk is bűnösöknek, a te szolgá
idnak, kik irgalmasságod sokaságában re- 

14()
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mélünk, némi részt és közösséget aján
dékozni méltóztassál szent apostolaid- és 
vértanúiddal: János-, István-, Mátyás-, Bar
nabás-, Ignácz-, Sándor-, Marcellin- és 
Péterrel, Felicitas-, Perpetua-, Ágota-, 
Lucza-, Ágnes-, Cziezelle- s Nesztével, és 
minden szenteiddel, kiknek társaságába 
minket nem mint érdemünk méltánylója, 
hanem mint a bocsánat megadója, kérünk 
fogadj be. Krisztus Urunk által.

Ki által mindezen jókat. Uram, foly
vást teremted, megszenteled, élteted, meg
áldod és nekünk adod; — őáltala, ővele 
és őbenne neked mindenható Atya Isten
nek, a Szentlélek egységében, minden tisz
telet és dicsőség! Mindörökké. Ámen.

Az Úr imája.

K ö n y ö r ö gj ü n k. Üdvös parancsok 
által buzdítva és isteni tanítás által ki
képezve bátrak vagyunk mondani: Mi 
Atyánk, ki a mennyekben vagy, szentel
tessék meg neved. Jöjjön el országod.

1+7
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Legyen meg akaratod; mikép a mennyben, 
ügy a földön is. Mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma; és bocsásd meg vét
keinket, amint mi is megbocsátunk az 
ellenünk vétetteknek; és ne vigy minket 
kisértetbe: de szabadíts meg a gonosztól. 
F. Ámen.

Szabadíts meg minket, kérünk Uram, 
minden múlt, jelen és jövő roszaktól s a 
boldogságos és dicsőséges, mindenkor szűz 
Mária- Isten anyjának, boldog apostolid- 
Péter-, Pál- s Endrének és minden szente- 
idnek közbenjárására adj kegyesen békét 
napjainkban, hogy irgalmad által támogat- 
tatva, a bűnöktől mindenkor szabadok, és 
minden liáboríttatástól mentek lehessünk. 
Ugyanazon mi Urunk Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, ki veled a Szentlélek egysé
gében Isten, él és uralkodik mindörökön 
örökké. Ámen.

V. Az Úr békéje legyen mindig ve
letek.

F. A te lelkeddel is.

lg ]
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# Isten báránya.

V
o

Isten báránya! ki elveszed a világ 
bűneit; irgalmazz nekünk!

Isten báránya! ki elveszed a világ 
bűneit; irgalmazz nekünk!

Isten báránya! ki elveszed a világ 
bűneit; adj nekünk békét. *)

Uram Jézus Krisztus! ki apostolaid
nak mondád: békét hagyok nektek, az én 
békémet adom nektek, ne tekintsd vét
keimet, hanem szent egyházad hitét, és azt 
akaratod szerént békében megtartani és 
egyesíteni méltóztassál. Ki élsz és uralko
dói, Isten mindörökön örökké. Ámen. **) 

Uram Jézus Krisztus, élő Isten F i a ! 
ki az Atya akaratából a Szentlélek közre
működésével, halálod által a világnak éle-

§ 3

*) Halottas misében az „irgalmazz nekünk^* 
helyett mondatik: adj nekik nyugalmat; az „adj 
nekünk békét“ helyett pedig: adj nekik örök nyu
galmat.

**) A most mondott ima halottas misében 
elmarad.
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# tét adtál; szabadíts meg engem e szent 
tested és véred által bűneimtől és minden 
gonosztól^ add, hogy parancsaidhoz mindig 
ragaszkodjam, és ne engedd, hogy tőled 
valaha elváljak. Ki ugyanazon Atya-Isten
nel és Szentlélekkel élsz és uralkodói. Isten 
mindörökön örökké. Ámen.

Testednek vétele. Uram Jézus Krisz
tus ! melyet én méltatlan magamhoz venni 
bátorkodom, ne váljék Ítéletem- és kár
hozatomra : hanem kegyességed szerént 
szolgáljon nekem lelkem és testem oltal
mára és orvoslásomra. Ki az Atyával a 
Szentlélek egységében Isten, élsz és ural
kodói mindörökön örökké. Ámen.

(Az áldozár térdet hajt, s a szent ostyát ke
zébe vevén, mondja:)

Veszem a mennyei kenyeret és az 
Ur nevét segítségül hivom. (Ezután három

szor mondja, mellét jobb kezével ugyanannyiszor 

érintve.) Uram nem vagyok méltó, hogy 
hajlékomba jö jj, hanem csak szóval mondd 
és meggyógyúl az én lelkem.

(Ekkor fölemelkedve, a szent testtel keresztet 
vet magára mondván:)
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A mi Urunknak^ Jézus Krisztusnak 
teste őrizze meg lelkemet az örök életre. 
Ámen.

(És magához veszi a szent testet. Térdliajtás 
után a szent vért is magához venni készülvén, igy 
imádkozik:)

Mivel viszonozzam az Úrnak mind
azokat miket nekem adott?

Veszem az üdv kelyhét és az Ür 
nevét segítségül liivom. Dicsérve liivoin 
segítségül az Urat és elleneimtől ment 
leszek.

(A kehelylyel keresztet vet magára e szava
kat mondván:)

A mi Urunk Jézus Krisztusnak vére 
őrizze meg lelkemet az örök életre. Ámen.

(Magához veszi a szent vért, s a következő 
szavakat mondva bort töltet a kehelybe:)

Mit szájjal vettünk Uram, tiszta lé
lekkel fogadjuk, és a földi adományból 
legyen nekünk örök gyógyszerünk.

(A bor vétele után az oltár bal felére menvén 
a kehelybe bort és vizet öntet és igy imádkozik:)

Tested Uram, melyet magamhoz vet
tem, és a vér, melyet ittam, egyesüljön

t #
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# bensőmmel^ és add, hogy ne maradjon a ' 
vétkek szenye bennem, kit megújítottak 
a tiszta és szent szentségek. Ki élsz és 
uralkodói örökké. Ámen.

Eddig tart a Canon.
Ezután az oltár közepére menvén, az áldozár 

kiüríti a kelyhet, és összerakván a hozzátartozókat, 
az oltár bal felére megy és elmondja az áldozás! imát.

Áldozás. *)

Áldjuk az egek Istenét, és minden 
élő előtt mondunk hálát neki: mert irgal
masságát éreztető velünk.

(Az áldozár az oltár közepére menvén, a népet 
feléje fordulva üdvözli és visszamegy a bal oldalra, 
hogy az utóáldozást elmondja.)

F. Az Úr legyen veletek.
F , A te lelkeddel is.

r^i

o/\

*) Az áldozás czimü ima a különféle misék 
szerént változik, úgy az utána következő utó á l
dó zá s  is, mely utóbbi a köz és csendes ima számai 
szerént 2, 3, vagy több is lehet.
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Utóáldozás.

#

A

Váljék nekünk testi és lelki üdvünkre, 
Urunk Istenünk, e szentségnek fölvétele 
és az örök Szentháromság —  s ugyanazon 
osztatlan egység megvallása. A mi Urunk, 
a te Fiad, Jézus Krisztus által, ki veled 
él és uralkodik a Szentlélek egységében. 
Isten mindörökön örökké. Ámen.

(Az utóáldozás után az áldozár az oltár köze
pére menvén, a néphez fordulva azt üdvözli:)

V. Az Ur legyen veletek.
F , A  te lelkeddel is.
F. Menjetek megvan a mise.*)
F . Istennek legyen hála.
Nyerje meg tetszésedet. Szenthárom

ság, szolgálatom teljesítése, és add, hogy 
az áldozat, melyet Fölségednek én mél
tatlan bemutattam, neked kedves legyen,

*) A böjti szakokban, midőn a dicsének 
(glória) elmarad, a „menjetek meg van a mise“ 
helyett az áldozár az oltár felé fordulva mondja: 
„Áldjuk az Urat“ ; —  a halottas misében pedig: 
„Nyugodjanak békében^.
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nekem pedig és mindazoknak, kikért azt 
fölajánlottam, irgalmad által engesztelést 
szerezzen. Krisztus Urunk által. Ámen.

(Megcsókolván az áldozár az oltárt, fölemel
kedik és mondja:)

Áldjon meg titeteket a mindenható 
Isten.

(A népliez fordulva azt megáldja, miközben 
mondja:)

F. Az Atya, Fiú és Szentlélek. F, 
Ámen.

(A népnek e megáldása a halottas misében 
elmarad s az áldozár az utolsó ima után egyenesen 
a jobb oldalra megy az utolsó evangeliom olvasá
sára, mely a halottas misében mindig János üdv
iratának kezdete.

Más misékben is rendesen ez olvastatik végűi, 
kivéve azon esetet, midőn vasárnap- vagy egyéb 
kiváltságos napra valamely nagyobb fokú ünnep 
esvén, a mise erről mondatik. Ily esetben a ma
gasabb fokú ünnep miatt mellőzött vasárnap-, ille
tőleg kiváltságos nap evangelioma olvastatik a mise 
végén utolsó evangeliomul. így van ez Szenthá
romság ünnepén is, midőn a mise az ünnepről mon
datván, végül a mellőzött vasárnap evangelioma 
olvastatik, amint következik:)

F. Az Ur legyen veletek.
F . A te lelkeddel is.
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F. A s z e n t  ü d v i r a t  s z a k a s z a  
L u k á c s  s z e r é n t. VI, 36—43.

F, Dicsőség neked Urunk!
Az időben mondá Jézus tanítványai

nak : Legyetek irgalmasok, mint a ti 
Atyátok is irgalmas. — Ne Ítéljetek, és 
nem fogtok Ítéltetni, ne kárhoztassatok, 
és nem fognak titeket kárhoztatni; bo
csássatok meg, és megbocsáttatik nektek. 
Adjatok, és adatik nektek; jó  és tömött, 
telj es és csordultig való mértékkel mérnek 
nektek. Mert ugyanazon mértékkel, mely- 
lyel ti mértek, méretik vissza nektek. 
Azután e hasonlatosságot mondá nekik: 
Vájjon a vak vezethet-e vakot? nemde 
mindketten a verembe esnek? Nem fölebb- 
való a tanítvány mesterénél; tökéletes lesz 
pedig mindenki, ha olyan, mint az ő mes
tere. Mit nézed a szálkát atyádfia sze
mében, a gerendát pedig, mely saját sze
medben van, nem veszed észre? Avagy 
mint mondhatod atyádfiának: atyámfia! 
hadd vessem ki szemedből a szálkát, saját 
szemedben a gerendát nem látván? Kép-

t# ]
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# mutató! vesd ki előbb a gerendát tensze- 
medből, és azután lásd, hogy vedd ki a 
szálkát atyádfia szeméből.

(Itt következik a mise végén rendesen olvas
tatni szokott üdvirat is János szerént.)

V. Az Ur legyen veletek.
jF'. a  te lelkeddel is.
V. K e z d e t e  a szent ü dv ira tn ak  

János  szerént.
F'. Dicsőség neked Urunk!
Kezdetben vala az Ige, és az Ige 

Istennél vala, s Isten vala az Ige. Ez vala 
kezdetben az Istennél. Mindenek őáltala 
lettek s nélküle semmi nem lön, a mi lett. 
Őbenne vala az élet, és az élet vala az 
emberek világossága s a világosság a sö
tétségben fényt áraszt; de a sötétség azt 
föl nem fogta. Egy ember küldeték Isten
től, kinek János vala neve. Ez bizony
ságul jött, hogy bizonyságot tegyen a 
világosságról, hogy mindnyájan higyenek 
őáltala. Nem vala ő a világosság; hanem 
hogy bizonyságot tegyen a világosságról. 
Igaz világosság vala ez, mely megvilágosít
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minden e világra jövő embert. í] világon 
vala, s a világ őáltala lett  ̂ s a világ őt 
meg nem ismerte. Tulajdonába jött s övéi 
őt be nem fogadák. Valaliányan pedig 
befogadák őtet, hatalmat adott nekik, 
hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, kik 
hisznek az ő nevében, kik nem vérből, 
sem a test ösztönéből, sem a férfiú aka
ratából, hanem Istentől születtek. (Itt térdet 

hajt az áldozár.) És az Ige Testté lön, és kö
zöttünk lakozék, s láttuk az ő dicsőségét, 
mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, 
telve kegyelem és igazsággal.

F. Istennek legyen hála!

lg ]
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A Ill-ik vagy nappali szent mise.

2 fi

ararspn
(Az elukészülcti imák, mint a 122— 127. 

Lapokon.)

Kezdima.

Gyermek született nekünk és 
Fiú adatott nekünk, kinek vállán 
vagyon a fejedelemség és liivatik az 
ő neve: nagy tanácsadónak.

97. Zsolt.

Énekeljetek az Úrnak uj éneket, 
mert csodadolgokat cselekedett.

V. Dicsőség az Atyának sth.
(129. lapon.)
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Uram irgalmazz stb. es
Dicsőség a magasságban Istennek.

(129. lapon.)

Ii3

Közima.

Engedd kérünk mindenható Isten, 
hogy minket Egyszülötted testszerénti új 
születése megszabadítson, kiket a vétek 
igája alatt régi szolgaság tart. Ugyanazon 
Urunk, — Jézus Krisztus, —  a te Fiad 
által sat.

A

Olvasmány szent Pál apostolnak a zsi
dókhoz irt leveléből. (I, 1 — 12.)

Sok rendben és sokféleképen szólt 
hajdan Isten az atyákhoz a próféták által, 
legutóbb e napokban Fia által szólott 
hozzánk, kit mindenek örökösévé rendelt, 
ki által a világot is teremtette; ki mivel 
az ő dicsőségének fénye és lényegének 
képmása, s hatalmának igéjével mindent 
föntart, a bűnöktől megtisztulást eszkö
zölvén, a Fölség jobbján ül a magasság- 
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# bán, annyival rneltóságosabb leven az 
angyaloknál, a mennyivel különb nevet 
öröklött azoknál. Mert melyik angyalnak 
mondotta valaha: Fiam vagy te, én ma 
szültelek téged? Es megint: En Atya 
leszek és ő Fiam leszen? Es midőn ismét 
bevezeti elsőszülöttjét a föld kerekségére, 
azt mondja: Es imádják őt az Isten minden 
angyalai. Az angyalokra nézve ugyan 
mondja: Ki a szélvészszel angyalai gya
nánt él, és a tűz lángjával szolgái gyanánt, 
Fiához pedig igy szól: A te királyi széked. 
Isten, mind örökön örökké áll, igazság 
pálezája a te országod pálezája. Szereted 
az igazságot és gyűlölöd a gonoszságot; 
azért kent föl téged Isten, a te Istened 
a vígaság olajával társaid fölött. Továbbá: 
Kezdetben, Uram, te alapítottad a földet, 
és az egek kezeid alkotmányai. Ezek 
elmúlnak, te pedig megmaradsz, mind el
avulnak, mint a ruha, és mint az öltözetet 
elváltoztatod azokat, és elváltoznak; te 
pedig ugyanaz vagy, és esztendőid nem 
fogynak el.

r^i1̂
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Lépcsőének.

Í r

97. Zsolt. A föld minden határa látta 
a mi Istenünk szabadítását: örvendezzetek 
Istennek minden földrészek! F. Kijelen
tette az Ur szabadítását, a nemzetek színe 
előtt kinyilatkoztatta igazságát. Alleluja, 
Alleluja. F. Szent napra viradtunk ; jér
ték népek és imádjátok az Urat; mert ma 
nagy világosság jött le a földre. Alleluja!
(A lépcsőének után következő két imát 1. a 132. 

lapon.)

fV '

#

A szent üdvirat szakasza János szerént.
(I, 1 -1 4 .)

Kezdetben vala az Ige, és az Ige 
Istennél vala, sat. (1. a 156. lapon.) 

jP. Dicséret neked Krisztus.
Hiszek egy Istenben. (133. lapon.)

w
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# Fölajáiilás.

88. Zsolt. Tieid az egek, és tied a 
föld ; a föld kerekségét, s ami azt betölti, 
te alapítottad: jog és igazság a te széked 
alapja.

(A következő imákat 1. a 135— 139. lapokon.)
§<3

Csendes ima.

A fölajánlott adományokat. Uram! 
egyszülötted új születése által szenteld 
meg, és bennünket vétkeink szennyfoltjai- 
tól tisztíts meg. Ugyanazon Urunk Jézus 
Krisztus sat.

Eloszózílt.

V. Mindörökön örökké.
F . Ámen. stb.
Valóban méltó és igazságos, illő s 

üdvös, hogy mi neked mindenkor és min
denütt bálákat adjunk szentséges Urunk, 
mindenható Atya, örök Isten! Mivel a 
megtestesült Igének titka által elménk

§3
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# 1
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szemeiben fényednek új világossága ragyo
gott fö l : liogy midőn Istent látliatólag 
megismerjük, ez által a látliatlanok sze- 
retetére gerjedjünk. És azért az angyalok- 
és főangyalokkal, a trónok és árvaságokkal 
és a mennyei sokaság egész seregével 
dicsőséged énekét zengjük végnélkül, 
mondván:

Szent, szent, szent a seregek Ura 
Istene! Telve az ég és föld dicsőségeddel! 
Hozanna a magasságban! Áldott ki az 
Ür nevében jő. Hozanna a magasságban.

(Szabályszerű könyörgések 141. lapon, azon 
különbséggel, bogy az E l ö k  e m l é k e  után követ
kező ima Így mondatik:)

Ugyanazon egy ességben résztvéve ün
nepeljük ama legszentségesebb napot, me
lyen a boldogságos szűz Máriának érin
tetlen szűzesége e világnak a Megváltót 
adá: de tiszteljük egyúttal emlékét is főleg 
ugyanazon dicső és mindenkor szűz Máriá
nak, ugyanazon Istenünk és Urunk Jézus 
Krisztus szülőjének, valamint boldog apos
tolaid és vértanúid stb. (142— 152. lapokon.)

ig:i
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Áldozás.

V
o

97. Zsolt. A fold minden határa látta 
a mi Istenünk szabadítását.

Utóáldozás.

Engedd kérünk, mindenható Isten! 
hogy a világ ma született Üdvözítője, a 
mint isteni születésünknek szerzője, iigy 
öröklétünknek is legyen adományozója. 
Ki veled él stb.

A zárima, áldás mint a 158. lapon.
Végül a vizkereszti üdvirati szakasz olvasta- 

tik. Lásd a 170. lapon.
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Kezdiiiia.

Izsai 9. Kisded született nekünk 
es fiú adatott nekünk, kinek vállain 
vagyon a fejedelemség és hivatik az ő 
neve nagy tanácsadó követnek. V. 97. 
Zsolt. Énekeljetek az Urnák új éneket, 
mert csoda-dolgokat cselekedett. V. Di
csőség az Atyának stb.

Uram irgalmaz stb. és
Dicsőség a magasságban Istennek. 

(129. lapon.)

105
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Közima.

r^i

[>X<í

o

n

úr Isten  ̂ ki a boldogságos szűz Má
ria termékeny szűzesége által az emberi 
nemnek az örök üdv ajándékát adtad, 
engedd kérünk, begy érettünk való ese- 
dezésének foganatját érezzük, ki által 
méltók lettünk megnyerni az élet szerzőjét, 
a mi Urunk Jézus Krisztust, a te Fiadat, 
ki veled él stb.

Olvasmány szent Pál apostolnak Titus- 
lioz irt leveléből. (II, 11— 15.)

Kedvesem! megjelent a mi üdvözítő 
Istenünknek kegyelme minden embernek, 
oktatván minket, hogy lemondván az isten- 
telenségről és a világi kivánságokról, józa- 
nűl, igazán és ájtatosan éljünk e világon, 
várván a boldog reménységet, és a nagy 
Isten, a mi Üdvözítőnk, Jézus Krisztus 
dicsőségének eljövetelét, ki önmagát adta 
érettünk, hogy minket megváltson minden 
gonoszságtól, és kedves, tiszta népet ké-
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özíttícn magíuiak^ mely jó  cselekedetekre 
törekszik. Ezekről szólj, es ints a mi 
Urunk Jézus Krisztusban.

Lépcsőének.
97. Zsolt. A  föld minden határa látta 

a mi Istenünk szabadítását: Örvendez
zetek Istennek a föld minden részei. 
F. Az Úr kijelentette szabadítását, a nem
zetek szine előtt kinyilatkoztatta igazsá
gát. Alleluja, Alleluja. F. (Szent Pál zsid.) 
Isten sokféleképen szólott hajdan az atyák
nak a látnokok által: végre e napokban 
szóla nekünk Fia által. Alleluja.
(A lépcsőének után következő két imát 1. a 132. 

lapon.)

A szent üdvirat szakasza Lukács 
szerént. (II, 2 1 .)

Az időben: Minekutána eltelt a nyol- 
czadnap, hogy körülmetéltessék a gyer
mek, hivaték az ő neve Jézusnak, mikép 
az angyaltól neveztetett, mielőtt méhben 
fogantatott.

Hiszek egy Istenben. (133. lapon.)
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Fölajánlás.

U -tx<

#

88. Zsolt. Tieid az egek és tied a 
föld; a föld kerekségét és ami azt betölti  ̂
te alapítottad: jog és igazság a te széked 
alapja.

(A következő imákat lásd a 135 — 139. lapokon.)

g<3

#
Csendes ima.

Ajándékainkat kérünk Ur Isten! és 
könyörgéseinket elfogadván^ mind a meny- 
nyei titkok által tisztíts, mind kegyelmesen 
hallgass meg minket. Szent Fiad stb.

Előszózat
(mint Karácson ünnepén. A szabályszerű könyör

gések hasonlóan 1. a 163— 164. lapokon.)

Áldozás.

97. Zsolt. A föld minden határa látta 
a mi Istenünk szabadítását.

Í 3
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Utóáldozás.

Ezen áldozás tisztítson meg Uram!

re-

Zárinia, áldás 153. lapon. 
Utolsó evan<^eliom 156. lapon.
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H árom  k ir á ly o k , v a g y  U runk m eg- 
je le n é s é iie k  ü n nepe.

(Az előkészületi imák, mint a 122 — 127. lapokon.)

Kezdínia.

Maiak. 3. íme eljött az uralkodó 
Ur, s kezében van az ország, az erősség 
és a főliatalom. V. 71. zsolt. Isten! add 
jogodat a királynak, és igazságodat a 
király fiának. V, Dicsőség az Atyá
nak stb.

Uram irgalmazz istb.
Dicsőség a magasságban Istennek. 

(129. lapon.)
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Közima.

Ur Isten! ki a mai napon egyszü
löttedet a pogányoknak csillag vezérlete 
nyomíin kinyilatkoztattad: engedd kegyel
mesen, liogy kik téged a hit által már 
megismertünk, magasztosságod sziliének 
szemléletére elvezettessünk. Ugyanazon 
Urunk sat.

Olvasmány Izsaiás próféta jövendölé
seiből. (LX, 1 — 7.)

Kelj föl, világosűlj meg Jeruzsálem! 
mert eljő a te világosságod, és az Ur di
csősége fölötted föltámadott. Mert ime 
sötétség borítja a földet, és homály a né
peket; fölötted pedig föltámad az Ur, és., 
az ő dicsősége látható benned. Ús a népek 
a te világosságodban járnak, és a királyok 
a neked támadott fényességben. Emeld 
föl köröskörül szemeidet és lássad; mind- 

.ezek egybegyűlnek, hozzád jőnek, a te 
íiaid meszszünnen jőnek és leányaid min
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den oldalról indulnak. Akkor meglátod a 
bővelkedést, és csodálkozik és kitágul 
szived^ mikor hozzád tér a tenger soka
sága, és hozzád jő  a pogány ok ereje. 
Tevék sokasága borít el téged, Madián 
és Efa gyors tevéi; mind eljőnek Szábából, 
aranyat és tömjént hozván, és az Úrnak 
dicséretet zengvén.

g<]

V

-2^

Lépcsőének.
(Ugyanott.)

Mind eljőnek Szábából, aranyat és 
tömjént hozván és az Úrnak dicséretet 
zengvén. V. Kelj föl, világosűlj meg Jeru
zsálem ; mert az Ur dicsősége föltámadott 
fölötted. Alleluja, Alleluja! V, Máté 2. 
Láttuk az ő csillagát napkeleten, és el
jöttünk imádni az Urat ajándékokkal. 
Alleluja!
(A lépcsőének után következő két imát 1. a 132. 

lapon.)
!Í3
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A szent üdvirat szakasza Máté szeréiit.
(II, 1 -13.)

Mikor született Jézus Júda Betlile- 
hemében Heródes király napjaiban, iine, 
bidcsekjövének napkeletről Jeruzsálembe, 
mondván: Hol vagyon, aki született a 
zsidók királya ? mert láttuk csillagát nap
keleten, és eljöttünk imádni őt. Hallván 
pedig ezt Heródes király, megháborodék 
és vele egész Jeruzsálem. Es összegyüjt- 
vén mind a papi fejedelmeket és a nép Írás
tudóit, tudakozódik vala tőlök: hol kell 
születnie a Krisztusnak? Azok pedig mon
dák neki: Júda Bethlehemében; mert igy 
van megírva a próféta által: Es te Beth- 
leliein, Júda földe! épen nem vagy leg
csekélyebb Júda főbbjei között; minthogy 
belőled származik a vezér, ki népemet 
Izraelt kormányozni fogja. Akkor Heró
des titkon hivatván a bölcseket, szorgal
masan megtudá tőlök a nekik megjelent

r *
csillag idejét. Es elküldvén őket Bethle-
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hembe, mondá: Menjetek, kérdezkedjetek 
szorgalmasan a gyermek felől; és ha meg
találjátok, izenjétek meg nekem, hogy én 
is elmenvén imádjam őt. Kik meghall
gatván a királyt elmenének. És ime a 
csillag, melyet láttak vala napkeleten, előt
tük méné; mígnem oda eljutván, megálla- 
podék a hely fölött, hol a gyermek vala. 
Meglátván pedig a csillagot, örülének igen 
nagy örömmel. Es bemenvén a házba, 
megtalálák a gyermeket anyjával Máriá
val, és leborulván, imádák őt (e szavaknál 

térd hajtatik). — Es megnyitván kincseiket, 
ajándékokat adának neki, aranyat, tömjént 
és mirrhát. És feleletet vevén álmukban, 
hogy vissza ne menjenek Heródeshez, más 
utón térének vissza tartományukba.

Hiszek egy Istenben. (138. lapon.)

t g

''Vi

Fölajáiilás.

71. Zsolt. Tarzis és a sziget királyai 
ajándékokat mutatnak be; Arábia és Szába 
királyai ajándékokat hoznak: és imádni 

17+



fogja őt a föld minden királya; minden 
nemzet szolgálni fog neki.

(A következő imákat 1, a 135 — 139. lapokon.)

# 1

Csendes ima.

Tekints kérünk Uram! kegyelmesen 
egyházad adományaira, melyekben már 
nem arany, tömjén és mirrlia mutattatik 
be, hanem ami azon ajándékok által 
nyilváníttatik, —  áldoztatik föl és vétetik 
Jézus Krisztus, a te szent Fiad, a mi Urunk, 
ki veled, a Szentlélekkel egyetemben él 
és uralkodik.

O
A

Előszózat.

V, Mindörökön örökké.
F', Ámen. stb.
Valóban méltó s igazságos, illő s üd

vös, hogy mi neked mindenkor s minde
nütt hálákat adjunk, szentséges Urunk, 
mindenható Atya örök Isten! mert midőn 
egyszülötted halandóságunk természeté
ben megjelent, minket halhatatlanságának 
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Új tényével megújított. S azért az angya
lok és főangyalokkal, a trónok és nrasá- 
gokkal és a mennyei sokaság minden 
seregével dicsőséged énekét zengjük vég 
nélkül, mondván:

Szent, szent, szent a seregek Ura 
Istene! Telve az ég és föld dicsőségeddel! 
llozanna a magasságban! Áldott ki az Ur 
nevében jő. Hozanna a magasságban.

(Szabályszerű könyörgések mint a 141. lapon, 
az E 1 b k e ml é k e utáni ima azonban igy változik:)

Ugyanazon egyességben ünnepeljük 
ama legszentségesebb napot, melyen egy
szülötted, ki dicsőségedben veled együtt 
öröktárs, testünk valóságában, láthatólag, 
mint testi jelent meg; de tiszteljük egy
úttal emlékét minden előtt a dicső s min
denkor szűz Máriának, ugyanazon Iste
nünk és Urunk, Jézus Krisztus anyjának, 
valamint boldog apostolid és vértanúid stb. 
(14 2 - 152. lapokon.)

£ g
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#
Áldozás.

Máté 2 . Láttuk az ő csillagát nap
keleten, és eljöttünk imádni az Urat aján
dékokkal.

Utóáldozás.

Mindenható Ú risten! adjad kérünk, 
hogy amit ünnepélyes ténykedéssel hirde
tünk, megtisztúlt elménk értelmével meg
nyerhessük. A  mi Urunk sth.

A zárima, áldás 153. lapon.
Utolsó evangeliom 156. lapon.
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M e ly  a V i z k e r e s z t  utáni  m á so d ik  
v a s á r n a p o n  tartatik*) .

(Az előkészületi imák mint a 122— 127. 
lapokon.)

Kezdima.

A  Jézus nevére minden térd 
meghajoljon^ a mennyben, a földön és 
a föld alatt, és minden nyelv hirdesse, 
hogy az Űr Jézus Krisztus az Atya 
Isten dicsőségében van. V. 8. zsolt. 
Uram, mi Urunk! mily csodálatos a te

*) Ez ünnei^en és nyolczada alatt honunk
ban mindenki, - -  ha az anyaszentegyház által 
kiszabott föltételeket teljesíti — teljes búcsút nyer.
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neved az egész földön! F. Dicsőség az 
Atyának stb.

Uram irgalmazz stb.
Dicsőség a magasságban Istennek. 

(129. lapon.)

Közíma.

Úr Isten! ki egyszülött Fiadat az 
emberi nem Megváltójává rendelted^ és 
Jézusnak parancsoltad neveztetni: engedd 
kegyelmesen, bogy kik az ő szentséges 
nevét tiszteljük a földön, láthatásán is 
örvendezhessünk a mennyben. Ugyanazon 
Urunk Jézus Krisztus sat.

Olyasinány az apostolok cselekedeteiből.
(IV, 8— 12.)

Azon napokban Péter eltelvén Szent
lélekkel, mondá: Népnek fejedelmei és 
vének! halljátok: ha mi ma Ítéletre vona
tunk a beteg emberrel tett jótéteményért, 
melylyel ez meggyógyíttatott, tudva legyen 
mindnyájatoknál, és az egész Izrael népé
nél, hogy a mi Urunknak, a názáreti Jézus
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# Krisztusnak nevében^ kit ti megfeszítette
tek, kit az Isten föltámasztott lialottaiból, 
az által áll ez épségben előttetek. Ez a 
kő, mely tőletek építőktől megvettetett, 
mely szeglet fejévé lett; és nincs másban 
senkiben üdvösség. Mert nem is adatott 
más név az ég alatt az embereknek, mely
ben nekünk üdvözűlnünk kellene.

r^i

i# i

Lépcsőének.

105. Zsolt. Szabadíts meg minket 
Urunk Istenünk! és gyújts össze minket a 
nemzetek közöl, hogy hálát adjunk szent 
nevednek, és dicsekedjünk a te dicsére
tedben. V, Te vagy a mi Urunk, Atyánk 
és Megváltónk! öröktől fogva való a te 
neved. Alleluja, Alleluja!

V. Az Ur dicséretét beszélje szám és 
áldja minden test az ő szent nevét! 
Alleluja!

(Ha pedig ez ünnep már hetvened vasárnapra 
esnék, akkor az alleluja és az utána következő 
vers helyett ezen húsének niondatik:)
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# Búsének.

Erők Ura Istene! téríts meg minket 
és mutasd meg nekünk arczodat és meg- 
szabadűlimk. Zengjen szózatod füleim
ben. V, Mert a te szavad édes és arczod 
fölötte ékes. Kiöntött olaj a te neved 
Jézus! azért szeretnek téged a leánykák. 
(A lépcsőének, illetőleg búsének után következő 

két imát 1. a 132. lapon.)

A szent ttdvirat szakasza Lukács szerént.
(1 1 , 2 1 .)

(Mint Urunk körülmetéltetése ünnepén a 167. 
lapon.)

Hiszek egy Istenben. (133. lapon.)

Fölajánlás.

85. Zsolt. Hálát adok neked Uram 
Istenem! teljes szívemből, és dicsőítem a te 
nevedet mindörökké : mert jóságos vagy 
te Uram! és kegyes és nagyirgalmű mind
azokhoz, kik téged segítségül hívnak. 
Alleluja!

(A következő imákat 1. a 135— 139. lapokon.)
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Csendes ima.
r̂ - 1

#

Legkegyelmesebb Isten! a te áldásod, 
melyre minden teremtmény föléled, szen
telje meg, kérünk, ezen áldozatunkat, me
lyet neked Fiad, ami Urunk Jézus Krisztus 
nevének dicsőségére fölajánlunk, bogy az 
szent Fölséged előtt kedves legyen dicsére
tedre, nekünk pedig használjon az üdvre. 
Ugyanazon Urunk Jézus Krisztus a te 
Fiad által sat.

Elöszózat.
(Mint Ktirácson napján. Szabályszerű könyörgések 

a 140— 151. lapokon.)

[>X<1

Áldozás.

85. Zsolt. A  nemzetek, melyeket al
kottál, mind eljőnek és imádkozni fognak 
előtted, Uram! és dicsőítik majd a te ne
vedet. Mert nagy vagy te és csodákat 
művelsz, te vagy Isten egyedül. All el úja.

t g
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Utóáldoz.ls.

( )r<)k mindenható Jsten! ki alkottál 
minkek ás megváltottál^ tekintsd kegyesen 
kr>nyörgéseinket^ és ez üdvös áldozatot, 
melyet Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus 
nevének tiszteletére Fölségednek fölaján
lottunk, nyájas és kegyes arezczal fogadni 
méltóztassál; hogy kegyelmeddel elárasz- 
tatván, Jézus dicső neve alatt örvendhes
sünk nevüidvnek a mennyekben örök el- 
választatásunknál fogva történt bejegyzése 
f(‘)lr)tt. Ugyanazon Urunk Jézus Krisztus sat.

A zárima, áldás 153. lapon.
Ut(»lsó ovaiiíiroliom 15ö. lapon.
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(A / olííkéííznloti imák, mint a 122— 127. 
la]>okon.)

Kezdiiiia.

Föl támadtam és mégis veled va
gyok, alleluja! Kezeddel oltalmaztál 
engem, alleluja; csodálatos előttem 
tudományod, alleluja, alleluja.

138. Zsolt, Uram! te megvizs
gáltál engem, és ismersz engem; te 
ismered fektemet és keltemet. — 
Dicsőség az Atyának stb. (128. lap.)

Uram irgalmazz stb.
Dicsőség a magasságban Isten

nek. (129. lapon.)
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Köziimi.

Ur Isten! ki ma egyszülött Fiad által 
a halált legyőzvén, az örökkévalóság ajta
ját számunkra megnyitottad, kérünk, hogy 
óhajainkat, melyeket ébresztő kegyelmed
del megelőzöl, segítő malasztoddal is ki
sérd. Ugyanazon szent Fiad stb.

Olyasmáiiy szent Pál apostol a korin- 
thiaklioz irt leveléből. (I. I. V. 7— 9. v.)

Atyámfiái! tisztítsátok ki a régi ko
vászt, hogy uj tészták legyetek, amint 
hogy kovásztalanok vagytok, mert a mi 
húsvéti bárányunk Krisztus, föláldoztatott. 
Annakokáért lakozzunk nem a régi ko- 
vászszal, sem a gonoszság és álnokság 
kovászával; hanem a tisztaság és igazság 
kovásztalanaival.

Lépcsőének.

Ez ama nap, melyet az Ur szerzett 
nekünk; örvendjünk és vigadjunk azon. 
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V, Adjatok hálát az Úrnak; mert jó  ̂ mert 
örökkévaló az ő irgalmassága; alleluja, 
alleluja! F, Krisztus, a mi húsvéti bárá
nyunk föláldoztatott.

Ünnepi szózat.

A húsvéti áldozatnak — a hivek üdvöt 
kiáltsanak!

A bárány megváltotta a juhokat: — az 
ártatlan Krisztus kiengesztelte Atyjával a 
bűnösöket.

A  halál s az élet vivott —  nagy és 
csodálatos harczot.

Az élet vezére, ki megholt, — ural
kodik, mert föltámadott.

Mária! mondd meg mit láttál — és 
útadón mit találtál ?

Az élő Krisztusnak sirját — s a föl- 
támadtnak fényárját.

Tanúk gyanánt angyalokat, — lepelt, 
és ruházatokat.

Föltámadt Krisztus, reményem: — 
előttetek Galileába megyen.
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Tudjuk, Krisztus fülkéié: — s
erről lelkünk biztos leve.

Te oli győztes királyunk, könyörülj 
rajtunk! Ámen. Alleluja.
(Az üdvirat előtt mondandó két imát 1. a 132. lapon.)

A szent üdvirat szakasza Márk szeréiit.
(XVI, 1— 8.)

Az időben Mária Magdolna, Mária 
Jakab anyja, és Szalome, fűszereket vásár- 
iának, liogy elmenvén, megkenjék Jézust. 
És korán reggel, a hét első napján, a sírhoz

r
ménének napfölkeltekor. Es mondák egy
másnak : Ki hengeríti el nekünk a követ 
a sír ajtajáról? És oda tekintvén láták, 
hogy a kő el van hengerítve. —  A kő

r
Ugyan is igen nagy volt Es bemenvén a 
sírba, látának egy i^at ülni jobb kéz felül, 
hosszú fehér ruhába öltözve, és megrémü- 
lének. Ki mondá nekik: Ne féljetek. A 
megfeszített názáreti Jézust keresitek: föl
támadott, nincs itt; ime a hely, ahová 
tették őt. De menjetek, mondjátok meg 
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tanítványainak és Péternek, hogy előtte
tek megyen Galileába, ott meglátjátok őt, 
amint mondotta nektek.

Hiszek egy Istenben. (133. lapon.)

Fölajánlás.

A föld megrendült és lecsendesült, mi
dőn föltámada Isten az Ítéletre; alleluja.

(A kenyér bemutatása s a többi imák 1. a 
135— 138. lapokon.)

Csendes ima.

Fogadd, kérünk Úr Isten! népednek 
esedezéseit az áldozatokkal együtt, s add, 
hogy ezek a húsvéti titkok ereje által 
megszenteltetvén, a te segélyeddel nekünk 
az öröklét eszközeid szolgáljanak; szent 
Fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által sat.

# 1

rVi1̂ !

Elöszózat.

F. Mindörökön örökké.
F, Ámen. stb.

. Valóban méltó és igazságos, illő s 
üdvös, hogy téged, Urunk! ámbár minden
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időben, de különösen e napon dicsőitőbben 
hirdetünk, midőn Krisztus a mi hiisvétünk 
föláldoztatott. O ugyanis a valóságos bá
rány, ki elvette a világ bűneit. Ki halála 
által szétrombolá halálunkat, és föltáma
dása által megújítá életünket. Es azért 
az angyalok- és főangyalokkal, a trónok- 
és uraságokkal és a mennyei sokaság min
den seregével dicsőséged énekét zengjük 
szünet nélkül, mondván:

Szent, szent, szent a seregek Ura 
Istene! Telve az ég és föld dicsőségeddel! 
líozanna a magasságban! Áldott ki az Ur 
nevében jő  ! Hozanna a magasságban !

(Szabályszerű könyörgések a 140. és követ
kező lapokon; az „Elok emléke“ utáni ima azonban 
a 142. lapon igy módosittatik:)

Ugyanazon egy ességben ünnepeljük 
a mi Urunk Jézus Krisztus test szerénti 
föltámadásának legszentségesebb napját: 
de tiszteljük egyúttal emlékét mindenelőtt 
a dicsőséges mindenkor szűz Máriának, 
ugyanazon Istenünk és Urunk Jézus Krisz
tus szülőjének, valamint boldog apostolaid- 

1811



2 > » Í^ » C

#

Dg3

és vértanúid- Péter- és Pálnak, Endre-, 
Jakab-, János-, Tamás-, Jakab-, Pülöp-, 
Bertalan-, Máté-, Simon- és Tádénak, to
vábbá Linus-, Kiüt-, Kelemen-, Kszisztus-, 
Kornél-, Cziprian-, Lőrincz-, Krizogon-, 
János- és Pálnak, Kozma- és Demjénnek 
és minden szentednek emlékét, kiknek ér
demei és esedezése tekintetéből add, hogy 
mindenben pártfogásod segélyével gyá- 
mnlíttassunk. Ugyanazon Krisztus Urunk 
által. Ámen.

Ugyanazért szolgálatunk ez áldozatát, 
valamint egész családodét, —  melyet ne
ked bemutatunk azokért is, kiknek víz és 
Szentiélekből való újraszületését eszkö
zölni méltóztattál, megadván nekik minden 
bűnük bocsánatát, —  kérünk Uram vedd 
kegyesen, napjainkat intézd a te békéd
ben, és az örök kárhozattól minket meg
menteni s választottaid seregébe méltóz- 
tassál soroztatni. Krisztus Urunk által. 
Ámen.

]\Iely fölajánlást stb. (143— 151. lapokon.)
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Áldozás.

A mi liusvétünk Krisztus foláldozta- 
tott alleluja! étkezzünk tehát az őszinteség 
és igazság kovásztalanával; alleluja, alle
luja, alleluja!

Utóáidozás.

Ür Isten! öntsd szivünkbe szerete- 
tednek lelkét; hogy kiket a húsvéti szent 
titkokkal tápláltál, jóságoddal egyetértés
ben megtartani méltóztassál. Szent Fiad, 
rjrunk Jézus Krisztus által, ki veled ugyan
azon Szentlélekkel egyetemben egy Isten, 
él és uralkodik mindörökön örökké. Ámen.

A zárinia, áldás lő3. lapon.
Utolsó evangeliom 156. lapon.
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(Az előkészületi imák mint a 123— 126. 
lapokon.)

K e z d i m a.

Apóst. csel. I. Galileai férfiak! 
mit csodálkoztok, az égbe nézvén? 
alleluja; amint láttátok őt fölmenni 
az égbe, akép fog eljönni, alleluja, 
alleluja, alleluja! V, 46. zsolt. Minden 
nemzetek! tapsoljatok kézzel; örven
dezzetek az Úrnak vigaság szavával.

Dicsőség az Atyának stb. 128. lap.
Uram irgalmazz stb.
Dicsőség a magasságban Istennek 

stb. (129. lapon.)
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Közima.

Miiidenható Úristen! kérünk, engedd, 
hogy mi, kik a mai napon egyszülött Fiad, 
a mi Megváltónk mennybemeneteléróli hi
tünket megvalljuk, elménkkel magunk is 
a mennyekbe emelkedjünk. Ugyanazon 
Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által sat.

Olvasmány az apostolok cselekedetei 
könyvéből. (I. 1.)

Első beszédem ugyan, oh Teotilus! 
mindazokról szólt, miket Jézus cselekedni 
és tanítani kezdett azon napig, melyen pa
rancsot adván a Szentlélek által az apos
toloknak, kiket választott, fölvéteték* kik 
előtt élőnek is mutatta magát az ő szen
vedése után sok bizonyítás által, negyven 
napon át megjelenvén nekik, és szólván 
az Isten országáról. És együtt evén velők, 
megparancsolá nekik, hogy Jeruzsálemből 
el ne menjenek, hanem várják meg az 
Atya Ígéretét, „melyet hallottatok (úgy
mond) az én számból. Mert János ugyan
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vízzel keresztelt^ ti pedig Szentlélekkel 
fogtok megkereszteltetni e néhány nap 
mulva.“ Annakokáért, akik egybegyűltek 
vala, kérdék őt mondván: Uram! vájjon 
ez időben állítod-e vissza Izrael országát? 
Mondá pedig nekik: Nem tartozik hozzá
tok tudni az időket, vagy alkalmakat, 
melyeket az Atya önhatalmában rendelt 
e l ; hanem venni fogjátok erejét a fölülről 
reátok jövő Szentléleknek, és tanúim lesz
tek Jeruzsálemben, s az egész Júdeábán 
és Szamariában, és mind a föld végéig. 
Es amint ezeket mondotta, szemök láttára
fölemelkedék és a felhő befogadá őt sze- /
meik elől. Es midőn nézték őt az égbe 
menőt, ime két férfiú álla melléjök fehér 
ruhában, kik mondák is: Galileai férfiak ! 
mit álltok az égbe nézvén? Ez a Jézus, 
ki fölvétetett tőletek az égbe, úgy jő  majd 
el, amint láttátok őt az égbe menni.

cg]

Lépcsőének.
Alleluja, alleluja! V. 46. zsolt. Föl

ment az Isten örvendezéssel, az ür har-
i'Ji
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# sonaszóval; alleluja! F. 67. zsolt. Az Ur 
Sina hegyén a szentélyben, fölmenvén a 
magasba, fogva vitte a fogságot, alleliijal 
(A lépcsőének után következő két imát 1. a 132. lap.)

A szent üdvirnt szakasza Márk szeréiit,
(XVI. 14— 20.)

#

l̂ vl

Az időben letelepedvén a tizenegy 
tanítvány, megjelenék nekik Jézus, és 
szemökre hányá liitetlenségöket, és szivök 
keménységét, hogy azoknak, kik látták őt,f
miután föltámadott, nem hittek. Es mondá 
nekik: Elnienvén az egész világra, hir
dessétek az evangeliomot minden teremt
ménynek. Aki hiszen, és megkeresztel- 
tetik, üdvözűl, aki pedig nem hiszen, el- 
kárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, 
ezen jelek követik: Az én nevemben ör
dögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, 
kígyókat vesznek föl, és ha valami halá
lost isznak, nem árt nekik ; a betegekre 
kezeiket teszik, és meggyógyálnak. Az 
Tir Jézus tehát, miután szólott nekik, föl-

t g
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vétetek mennybe, és ül az Istennek jobbja 
felül. Azok pedig elmenvén tanítának 
mindenütt, az Ur velők együtt munkál
kodván és a beszédet megerősítvén a rá
következő csodajelekkel.

Hiszek egy Istenben. (133. lapon.)

FölajáiiLás.

46. Zsolt. Fölment az Isten örvende
zéssel : az IJr harsonaszóval. (A kenyér be

mutatása és a többi imák a 135 — 138. lapokon.)

Csendes ima.

Fogadd el Uram ez adományokat, 
melyeket szent Fiad dicső mennybeine- 
netének emlékéül fölajánlunk, és engedd 
kegyelmesen, hogy a jelen élet veszélyei
től megmentetvén, az örök életre eljus
sunk. Ugyanazon Urunk Jézus Krisztus 
a te Fiad által, sat.

A
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Elöszózílt.

V, Mindörökön örökké.
Ámen. stb.

Valóban méltó és igazságos, illő és 
üdvös, hogy mi neked mindenkor és min
denütt hálákat adjunk, szentséges Urunk, 
mindenható Atya, örök Isten, Krisztus 
Urunk által. Ki föltámadása után minden 
tanítványának nyilván megjelent, és sze
meik láttára emelkedett föl az égbe, hogy 
minket istenségének részeseivé tegyen. Es 
azért az angyalok- és főangyalokkal, a 
trónok- és uraságokkal és a mennyei so
kaság minden seregével dicsőséged énekét 
zengjük szünet nélkül mondván:

Szent, szent, szent a seregek Ura 
Istene! Telve az égés föld dicsőségeddel! 
Hozanna a magasságban! Áldott ki az Ur 
nevében j ő ! Hozanna a magasságban!

(Szabályszerű könyörgések a 140. és köv. 
lapokon, az „Élők emléke^ utáni ima azonban a 
142. lapon igy változik:)

Ugyanazon egy ességben résztvéve, 
magasztaljuk ama legszentségesebb napot,
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melyen Urunk, a te egyszülött Fiad, gyar
lóságunknak magával egyesített lényegét 
dicsőségednek jobbjára lielyezte; de tisz
teljük egyszersmind emlékét is minden- 
előtt: a dicsőséges, mindenkor szűz Máriá
nak, ugyanazon Istenünk és Urunk Jézus 
Krisztus szülőjének, valamint boldog apos
tolaid Stb. (142— 151. lapokon.)

[>13

Áldozás.

67. Zsolt. Énekeljetek az Úrnak, ki 
fölmegyen az egek egei fölé napkeletre! 
alleluja!

utóáldozás.

W

Mindenható s irgalmas Ür Isten! ké
rünk adjad nekünk, hogy amit látható 
titkok alakjában magunkhoz vettünk, azt 
láthatlan sükerében is megnyerhessük. A 
mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által sat.

A zárima, áldás 153. lapon.
Utolsó evangeliom 15G. lapon. t i l
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(Az előkészületi imák mint a 1*23 —120. 
lapokon.)

K e z (l i 111 a.

Bölcs k. 1. Az Úr lelke betölti 
íi fold kerekségét^ alleluja; és aki 
mindeneket összetart  ̂ annál vagyon 
a szó értelme, alleluja, alleluja, alle
luja! V, 67. Zsolt. Keljen föl az 
Isten és széledjenek el az d ellen
ségei és fussanak orczája elöl, kik öt 
gyűlölik.

Dicsőség az Atyának stb. (1*28.
lapon.)

Uram irgalmazz stb.
Dicsőség a magasságban Isten

nek. (129. lapon.)
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Ür Isten! ki a inai napon híveidnek 
sziveit a Szentlélek fölvilágositása által 
tanítottad, adjad nekünk, liogy ugyanazon 
Szentlélek kegyelmével a jót megkedvel
jük, s az ő vigasztalásának örökké ör
vendhessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, 
a te Fiad által sat.

c t i

tg]

Olvasmány az apostolok cselekedetei 
könyvéből. (II. 1— 18.)

Mikor elérkeztek a pünkösd napjai, 
a tanítványok mindnyájan egy akarattal 
ugyanazon helyen valának, és Ion hirtelen 
az égből, mintegy sebesen jövő szélnek 
zúgása, és betölté az egész házat, ahol

r
ülnek vala. Es eloszlott nyelvek jelenének 
meg nekik, mint a tűzláng, mely leszálla 
mindenikre közülök; és heteiének mind
nyájan Szentlélekkel és kezdének szólani 
kühmböző nyelveken, amint a Szentlélek 
ad vala szólaniok. Valának pedig Jeru
zsálemben lakó zsidók, istenfélő férfiak,
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mindenféle nemzetből, mely az ég alatt 
vagyon. Amint pedig e szózat Ion, sokaság 
gyülekezék egybe, és megháborodék el
méjében; mert kiki saját nyelvén hallja 
vala őket szólam. Almélkodának pedig 
mindnyíijan, és csodálkozának mondvíín: 
íme mindnyájan ezek, kik szólanak, nemde 
galileaiak? Miképen hallottuk tehát mi, 
kiki saját nyelvünket, melyben születtünk? 
Partusok, médusok és elamiták, és akik 
lakják Mezopotámiát, Judeát és Kappa- 
docziát, Pontust és Ázsiát, Frigiát és Pam- 
íiliát, Egyptomot és Libia részeit, mely 
Cirene körül vagyon, és a római jövevé
nyek, a zsidók is, és a megtértek, a kré
taiak, és arábiaiak hallottuk őket szólani 
a mi nyelveinken Istennek nagy dolgait.

Lépcsőének.

Alleluja, alleluja. V, 103. zsolt. Áraszd 
reánk Szentlelkedet és újjászületünk, és 
megújűl a föld szine, alleluja! Jöjj el Szent
lélek ! töltsd el híveidnek sziveit s éleszd 
föl azokban szeretetednek tüzét.

tg ]

t#i

l i l

ÜOI



r¥i

Dicsének.

Jöjj el Szentlélek Isten! 
Áraszd reánk teljesen 

Mennyből fényességedet. 
Jöjj el árvák gyámola!
Jöjj el szivünk orvosa!

Oszd ki égi kincsedet.
Oh kegyes Vigasztalónk! 
Testi lelki ápolónk!

Erezzük bőségedet. 
Fáradságban nyugalmunk^ 
Hévben hűvös árnyékunk, 

Keservünkben örömünk. 
Oh dicső nap! híveid 
Szíve minden részeit 

Világosítsd, légy velünk. 
Nincs nélküled. Istenem, 
Semmi jó  az emberen.

Mert bűnt bűnre tetézünk. 
Bűnünk szenyét tisztogasd. 
Szárazságunk áztatgasd; 

Gyógyítsd a sebhedteket. 
!>02
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Hajtsd meg keménységünket^
Hevítsd hidegségünket,

Térítsd a tévedteket.
Engedd hű szolgáidnak,
Kik téged óhajtanak.

Hétszeres kegyelmedet.
Add jó  tettünk érdemét.
Boldogítsd éltünk végét.

Add az örök életet. Ámen. Alleluja. 
(Az üdvirat előtt mondandó két imát 1. a 132. lapon.)

A szent üdvirat szakasza János szerént.
(XIV. 23— 31.)

Az időben mondá Jézus tanítványi
nak : Ha ki engem szeret, az én beszé
demet megtartja, és Atyám is szereti őt, 
és hozzá megyünk, és lakhelyet szerzünk 
nála. Aki engem nem szeret, az én be
szédeimet nem tartja meg. Es a beszéd, 
melyet hallottatok, nem enyém, hanem 
azé, ki engem küldött, az Atyáé. Ezeket 
szólottám nektek, nálatok lévén. A vi
gasztaló Szentlélek pedig, kit az Atya az 
én nevemben küld, az titeket megtanít
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mindenre, és eszetekbe juttat mindent, 
amiket nektek mondottam. Békességet 
hagyok nektek, nem mint a világ adja, 
adom én nektek. Ne háborodjék meg a 
ti szívetek és ne féljen. Hallottátok, hogy 
én mondottam nektek: elmegyek és el- 
jövök  hozzátok. Ha engem szeretnétek, 
örülnétek azon, hogy az Atyához megyek; 
mert az Atya nagyobb nálamnál. Es most 
megmondottam nektek, mielőtt megtör
ténnék, hogy midőn meglesz, higyétek. 
Immár nem sokat szólok veletek; mert eljő 
e világ fejedelme; de énbennem semmije 
sincsen; hanem hogy megismerje a világ, 
hogy szeretem az Atyát, és amint parancsot 
adott nekem az Atya, úgy cselekszem.

Hiszek egy Istenben. (133. lapon.)

Fölaj.4iilás.

67. Zsolt. Erősítsd meg azt Isten! 
mit közöttünk cselekedtél, a te templo
modért Jeruzsálemben. A  királyok aján
dékokat hoznak neked; alleluja.

(A következő imákat I. a 135 — 138. lapokon.)
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Csendes ima.

Uram! kdrünk, szenteld meg a neked 
fölajánlott adományokat, s tisztítsd meg 
szíveinket a Szentlélek fölvilágosításával. 
Szent Fiad Urunk Jézus Krisztus által, ki 
veled ugyanazon Szentlélekkel egyetem
ben egy Isten, él és uralkodik stb.

Elöszózat.

V. Mindörökön örökké.
Ámen stb.

Valóban méltó és igazságos, illő s 
üdvös, bogy mi neked mindenkor és min
denütt hálát adjunk szentséges Urunk, 
mindenható Atya, örök Isten! Krisztus 
Urunk által. Ki fölmenvén mennyekbe és 
ülvén jobbodon, a megígért Szentleiket e 
mai napon a fogadott fiakra kiárasztá. 
Miért is áradozó örömmel vigad az egész 
földi világ; de a mennyei erők is, és az 
angyali hatalmasságok dicsőséged énekét 
együtt zengik, szünet nélkül mondván:
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Szent, szent, szent a seregek Ura 
Istene! Telve az ég és föld dicsőséged
del ! Hozanna a magasságban! Áldott, ki 
az Úr nevében jő !  Hozanna a magas
ságban !

(Szabályszerű könyörgések mint a 140. és köv. 
lapokon; az „Elok emléke“ utáni ima azonban a 
142. lapon következőleg változik:)

Ugyanazon egyességben ünnepeljük 
a pünkösd legszentségesebb napját, me
lyen a Szentlélek az apostoloknak szám
talan nyelvben jelent meg, de tiszteljük 
egyúttal főleg a dicső s mindenkor szűz 
Máriának, Istenünk és Urunk Jézus Krisz
tus anyjának emlékét; úgy szintén boldog 
apostolid- és vértanúid- Péter- és Pálnak, 
Endre-, Jakab-, János-, Tamás-, Jakab-, 
Fülöp-, Bertalan-, Máté-, Simon- és Tá
dénak, továbbá Linus-, Kiüt-, Kelemen-, 
Kszisztus-, Kornél-, Cziprián-, Lőrincz-, 
Krizogon-, János- és Pálnak, Kozma- és 
Demjénnek és minden szentednek emlé
két, kiknek érdemei és escdezése tekin
tetéből add, hogy mindenben pártfogásod



seg(51yővel gyámolíttassunk. Ugyanazon 
Krisztus Urunk által. Ámen,

Ugyanazért szolgálatunk ez áldozatát^ 
valamint egész családodét, melyet neked 
bemutatunk —  azokért is, kiknek víz és 
Szentlélekből való újraszületését eszkö
zölni méltóztattál, megadván nekik minden 
bűnük bocsánatát —  kérünk Uram! vedd 
kegyesen, napjainkat intézd a te békéd
ben, és az örök kárhozattól minket meg
menteni s választottaid seregébe méltóz- 
tassál soroztatni. Krisztus Urunk által. 
Ámen.

Mely fölajánlást stb. (143— 151. lapokon.)

#
Áldozás.

Lön hirtelen az égből, mintegy sebe
sen jövő szélnek zúgása, ahol ülnek vala, 
alleluja, alleliija! és heteiének mindnyájan 
Szentlélekkel, szólván Istennek nagy dol
gairól, alleluja, alleluja!
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Utóáldozás.

Uram! tisztítsa meg lelkünket a Szent- 
kUeknek belénk öntése^ s termékenyítse 
azt az ő kegyelemliarmatának legbensőbb 
meghintésével. Szent Fiad, a mi Urunk 
Jézus Krisztus által sat.

A zárima, áldás 153. lapon.
Utolsó Evangeliom 156. lapon.

m
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K risztu s  U runk le g s z e n te b b  
te s té n e k  ünnepén .

(Az előkészületi imák mint a 123— 12(1. 
lapokon.)

K e z d i m a.

80. Zsolt. A gabona javával 
táplálta őket, alleluja! és a kőszik
lából mézzel elégíté ki Őket, alle
luja, alleluja, alleluja! V. Örven
dezzetek a mi segítő Istenünknek, 
örüljetek Jákob Istenének, Di
csőség az Atyának stb. (128. lap.)

Uram irgalmazz stb.
Dicsőség a magasságban Isten

nek stb. (129. lapon.)
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Közíma.

Atyámfiái! én az Úrtól vettem, amit 
át is adtam nektek, hogy az Ür Jézus, 
amely éjjel elárultaték, vévé a kenyeret 
és hálát adván, megszegé és mondá: „V e
gyétek és egyétek; ez az én testem; mely 
érettetek adatik, ezt cselekedj étek az én 
emlékezetemre.“ Hasonlóképen a kelyhet 
is, minekutána vacsorála, mondván: „Ez 
a kehely az uj szövetség az én véremben; 
ezt cselekedj étek valahányszor iszszátok.

210
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Ur Isten! ki nekünk a csodálatos 
Oltáriszentségben kínszenvedésednek em
lékezetét hagytad: adjad kérünk a te tel
tednek és vérednek szentséges titkát úgy 
tisztelnünk, hogy megváltásodnak gyü
mölcsét magunkban szüntelen érezzük. 
Ki élsz és uralkodói az Atyával és Szent- 
lélekkel egyetemben sat.

Olvasmány szent Pál apostol korinthi- 
akhoz irt leveléből. (I. lev. XI.)
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az én emlékezetemre. “ Mert valahányszor 
eszitek e kenyeret és iszszátok e kelyliet^ 
az Ur halálát hirdetitek, amíg eljő. Aki 
tehát méltatlanúl eszi e kenyeret, vagy 
iszsza az Ur kelyhét, vétkezik az Ur teste 
és vére ellen. Vizsgálja meg azért magát 
az ember, és úgy egyék azon kenyérből 
és igyék ama kehelyhől; mert aki mél
tatlanúl eszik és iszik, ítéletet eszik és 
iszik magának, meg nem különböztetvén 
az Ur testét.

Lépcsőének.

t g
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144. Zsolt. Mindenek szemei tebenned 
biznak Uram, és te adsz azoknak eledelt 
alkalmas időben. V. Fölnyitod kezeidet, 
és bet ölt esz minden élő teremtményt ál
dással, alleluja, alléin ja. F. Ján 6 . „Az 
én testem bizonynyal étel, és az én vérem 
bizonynyal ital. Aki eszi az én testemet, 
és iszsza az én véremet, énbennem lakik 
és én ő b e n n e ; alleluja! tÍ3
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Dicsének.

Dicsérd Sión Megváltódat, 
Vezéredet, pásztorodat,

Víg szívvel és énekkel. 
Dicsérd minden érzéseddel; 
Mert bármi nagy dicsérettel 

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

Nyújtatik ma itt nekünk. 
Mit hogy hajdan asztalánál. 
Jézus a végvacsoránál 

Nyújta, nem kételkedünk. 
Legyen teljes, legyen édes. 
Legyen vidám és fönséges 

Lelkünk jelen öröme;
Mert az Oltáriszentségnek,
E nagy szentség szerzésének, 

Van ma fényes ünnepe. 
Melyen ezen uj Királyunk 
Új husvétet szerzett nálunk, 

És az ó végeztetett; 
m
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Ekep az ó frigy az újtol^
Az árnyék a valóságtól 

S éj naj^tól elűzetett.
Mint a végső vacsoránál 
Tőn Jézus, szent parancsánál 

Fogva, mi is úgy teszünk.
A  hatalmat nagy kegyétől 
Nyerve, leikeinknek étkül 

Kenyeret s bort szentelünk.
Fő igazság ez hitünkben.
Hogy kenyér s bor egyetemben 

Testté s vérré változik.
Valljuk ezt mi élő hittel;
Bárha elménk érzékinkkel 

liajta elcsodálkozik.
Bár Urunknak teste s vére 
Más alakra, más ízére.

Lényegre egy mindenik.
A test étel, a bor ital;
De Krisztus itt épségben áll. 

Mind egy, mind két szin alatt. 
Aki eszi, nem sértheti.
Nem oszthatja, nem törheti:

f
Ep- s egészen veszi őt.

# 1
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# Veszi egy és veszi ezer;
De annyit egy, mennyit ezer, 

És mégsem kevesbedik. 
Veszi őt a jó  s a vétkes;
De gyümölcse, oh! mi kétes: 

Örök üdv, vagy kárhozat.
A gonosznak leszen átka.
De a jónak boldogsága.

Az egyenlő áldozat.
Az ostyának törésében.
Mind egészben, mind részében 

Szintannyi találtatik. 
Valójában törhetetlen,
Tördelés van csak a színben;

Ö egészen vétetik.
Az angyalok szent kenyere 
Embereknek lön étele.

Oh ne vegyék hát roszak! 
Képét Izsák oltárában,
Lásd a hús vét bárányában,

S az ősök mannájában.
Oh jó  pásztor. Jézus! kérünk. 
Lelkünk étke, légy vezérünk, 

S életünkben áldva védj ;
m
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Te ki itten táplálsz minket, 
Boldogítsd ott lelkeinket,

S szenteid sorába végy ! Ámen. 
Alleluja!

(Az üdvirat előtt mondandó két imát 1. a 132. lapon.)

A szent üdyirat szakasza János szerént.
(VI. 56— 59.)

Az időben mondá Jézus a zsidók se
regének: Az én testem bizonynyal étel, 
és az én vérem bizonynyal ital. Aki eszi 
az én testemet, és iszsza az én véremet, 
énbennem lakik, és én őbenne. Amint 
engem küldött az élő Atya, és én élek az 
Atyáért: úgy aki eszen engem, ő is él 
én érettem. (Itt a pap térdet hajt.) Ez a ke
nyér, mely az égből szállott alá. Nem 
úgy, mint atyáitok mannát ettek, és meg
haltak. Aki e kenyeret eszi, örökké él. 

Hiszek egy Istenben. (133. lapon.)

Fölajáűlás.

Mózes 3. k. 21. v. Az Úr papjai 
Istennek jó  illatot és kenyereket mutatnak
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b e : és ezért szentek legyenek Istenök- 
nek, és meg ne fertöztessék az ő nevét; 
alleluja!
(A kenyér és bor bemutatása a többi imával a 

135— 138. lapokon.)

Csendes ima.

Kérünk Űr Isten! add kegyesen szent 
egyházadnak az egység és béke ajándé
kait, melyeket a fölajánlott adományok 
titokszerüleg jelképeznek. Szent Fiad a 
mi Urunk Jézus Krisztus által sat.

Elöszózat.
(Mint Urunk születése ünnepén —  1G2. lap. —  
Szabályszerű könyörgések a 140— 151. lapokon.)

Áldozás.

(Szt. Pál a korint. I. lev. XI. f.) 
Valahányszor eszitek e kenyeret és isz- 
szátok e kelyhet, az Űr halálát hirdetitek, 
amig e ljő : aki tehát méltatlanul eszi c 
kenyeret, vagy iszsza az Ur kelyhét, vét
kezik az Úr teste és vére ellen; alleluja.
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Utóáldozás.

Kérünk Úr Isten! engedd, hogy isten
séged örök éldeletével, amit drága szent 
tested és véred ideiglenes vétele jelképez, 
elteljünk. Ki élsz és uralkodói az Atyával 
és Szentlélekkel egyetemben Isten mind
örökön örökké. Ámen.

A zárima, áldás 153. lapon.
Utolsó evangeliom 156. lapon.
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Krisztu- 
az Oltári-

Udvöz légy a keresztnek megújult 
szeplőtelen engesztelő áldozata!

Udvöz légy az Atyának Igéje, 
dicsőségének örökfénye!

Udvöz légy világ üdve, béke fe
jedelme, az isteni hatalom te lje !--------

Hiszem édes Jézusom! hogy nem
csak isteni erőddel, hanem tested- és 
lelkeddel, emberi és isteni természe
teddel, egész személyeddel jelen vagy 
e titkos nagy szentségben; hiszem, 
mert Te, örök igazság, nyilatkoztattad 
ki ezt; oly erősen hiszem, hogy az em-
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béri elmének semmiféle álokoskodása nem 
tántoríthat el e meggyőződésemtől. —

Miért is leborúlva a legmélyebb hó
dolat érzelmével s a világegyetem hála- 
dicsőitésével egyesülten imádom isteni 
Felségedet, mely e szentségben rejlik; 
egyesülve lélekben, főleg az angyalok, ke- 
rubok, szeráfok és a mennyei dicső lelkek 
minden seregével zengem: szünet és vég 
nélkül magasztaltassék a legdicsőbb Oltári- 
szentség!

Örök hála neked imádandó Szent- 
háromság, hogy c nagy szentséget rendel
ted, mely az eget a földnek folyvást kien
geszteli, az emberiséget megszámlálhatlan 
jótéteményekkel elárasztja, a mennyet a 
földre templomainkba lehozza, és a földet 
az égbe emeli. —  Hála neked édes Jézu
som! hogy mennyei trónodról leszállva 
emberi testet vevél föl, és minket szá
nandó bűnösöket drága véred árán meg
váltottál. Örök hála neked, hogy nemcsak 
a kegyszereket, áldásidnak ugyanannyi 
csatornáit rendelted számunkra, hanem

r^i
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végtelen szereteted —  és az örök ndv zálo
gául tenmagadat adád eledelünkül, és 
gyarlóságunktól nem irtózva folyvást kö
zöttünk lakói az Oltáriszentségben, hogy 
látásodra fölemelkedjék eséséből a kétség- 
beesett, s előtted kitárva panaszát, meg
könnyebbüljön a szenvedő kebel.

íme én is méltatlan bűnös eljöttem 
szent színed elé, hogy a legmélyebb hó
dolat köteles adójának egy parányi részét 
leróva, egyúttal szivem mély alázatossá
gával esedezzem előtted: irgalmazz nekem! 
bocsásd meg bűneimet és fogadj vissza 
kegyelmedbe. No tekintsd Uram vétkeim 
nagy számát, hanem a kebelem oltárán 
égő őszinte áldozat lángját; —  önts csak 
egy cseppet a világ üdvéért csörgedező 
patakból e lángra, hogy a szeretet hevétől 
áthatva még inkább lobogjon; küldd e 
sokszor csüggedő lélekre kegyelmed üdítő 
harmatát, hogy föléledve hozzád emelked
jék  s a te szent akaratodon mindenha és 
mindenben megnyugodva, általad és ben
ned éljen örökké.

® C!
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Szíved szentélyként nyitád meg előt
tem: én e szentélybe akarok eljutni. —  
Fogadj be engem édes Üdvözítőm! légy 
vigaszom, üdvöm, menedékem a halálban, 
s ez élet után örök jutalmam.

S miután Te, az Oltáriszentségben 
rejlő Istenember, paranesolád, hogy sze
ressük egymást, imádkozzunk egymásért; 
Íme én, bár magam is bűnös, esedezem 
előtted minden előtt közös anyánk szent
egyházadért. —  Tartsd meg Uram e szent 
intézményedet folyvást az igazság ösvé
nyén és soha ne engedd tévedni. Áraszd 
ki kegyelmedet főpásztorunk N. pápára. 
—  Áldd meg Istenem édes hazánk- s 
nemzetünket. —  Szálld meg kegyelmeddel 
fejedelmünk szivét. —  Áldd meg az egész 
kereszténységet. —  Ékesítsd föl a könyö- 
rületesség és szánakozás gyöngyével a 
gazdagok és hatalmasok szemeit, tedd 
őket a szűkölködők, szegények vigaszta
lóivá, az ártatlanul szenvedők védőivé, 
az özvegyek, árvák gyámolaivá.
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S ki a kereszten megbocsátál a bűn
bánó gonosztevőnek, bocsáss meg itt ez 
oltáron azoknak, kik megszentségtelenítik 
nevedet. Indíts töredelemre minden bű
nöst, és hogy megsirassák vétkeiket, csor- 
díts bánatkönyűket szemeikből; küldd 
világosságod sugarait a tévelygők és hi
tetlenek szívébe. —  Részesítsd kiváló ke
gyelmedben szüléimet, testvérim-, roko
nim-, jótevőim-, jóbarátim- és minden 
ismerőimet, különösen N. N.

Fogadd kegyesen és szenteld meg 
áhítatomat édes Üdvözítőm. Add, hogy 
soha semmit el ne niulaszszak, ellenben 
mindent megtegyek, ami az Oltáriszentség 
tiszteletét terjeszthetné, ápolhatná; —  tedd 
igyekezetemet foganatossá, s adj reá ál
dást. Dicsőítsd meg szent nevedet s en
gedd, hogy én is gyönge eszközöd legyek 
ebben.

Áldj meg minket oltárunkon jelen 
levő Üdvözítő Jézusom az Atyával és 
Szentlélekkel egyetemben. Ámen.
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Litánia az Oltáriszentségről.

Uram  ̂ irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! 
Menny beli Atya Isten!
Szentlélek ür Isten. .
Megváltó Fiú Isten!
Szentháromság egy Isten!
Eleven kenyér, ki az égből szállottál 

alá,
Elrejtett Isten s Üdvözítő, 
Választottak tápszere.
Szüzeket nevelő bor,
Tápláló kenyér, királyok gyönyörű- 

ségc,
Szüntelen való áldozat.
Tiszta áldozat,
Szeny nélküli bárány.
Angyalok eledele.
Elrejtett manna.
Isten csodáinak emléke. 
Természet-fölötti kenyér.
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tfd Testté lett —  és közöttünk lakó Ige, 
Imádandó szent ostya,
Áldásnak kelylie.
Hitünknek titka.
Magasztos, tiszteletre méltó szentség. 
Legszentebb áldozat.
Valóban engesztelő áldozat az élők 

és holtakért.
Bűntől óvó mennyei gyógyszer. 
Minden csodáknak csodája.
Az Ur halálának szentséges emléke. 
Minden bőséget meghaladó ajándék. 
Isteni szeretetnek fŐemléke,
Az isteni bőkezűségnek túláradása. 
Szent és fölséges titok. 
Halhatatlanság gyógyszere. 
Rettenetes és éltető Szentség,
Az igének mindenható erejével testté 

vált kenyér.
Vér-nélküli áldozat,
Etel és vendég.
Gyönyörűséges lakoma, melyben az 

angyalok szolgálnak. 
Kegyességnek szentsége.
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Szeretetnek köteléke^
Bemutató és bemutatott adomány. 
Saját forrásában ízlelt lelki édesség, 
Szent lelkek tápláléka.
Az Úrban elhalóknak úti eledele,
A jövendő dicsőségnek záloga. 
Isten, irgalmazz nekünk!
Uram, kegyelmezz nekünk!
Isten, irgalmazz nekünk 1 
Uram, hallgass meg minket!
Szent tested és véred méltatlan 

vételétől,
A test ingerétől,
A szemek kivánságától,
Az élet kevélységétől,
A vétek minden alkalmától.
Azon óhajért, melylyel e husvétet 

tanítvány!ddal üllni kívántad, 
Nagy alázatosságodért, melylyel ta

nítványaid lábait megmostad. 
Ama lángoló szeretetedért, melylyel 

ezen isteni szentséget rendelted. 
Drága szent véredért, melyet ne

künk az oltáron hagytál.
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Ezen szentséges testednek öt 
sebeért, melyeket érettünk 
fölvettél.

Mi bűnösök,
Hogy ezen csodálatos szentségnek hi

tét, tiszteletét s kegyeletét bennünk 
öregbíteni s föntartani méltóztassál.

Hogy minket az Oltáriszentség gya
kori vételére, bűneinknek igaz 
meggyónása által vezetni méltóz
tassál.

Hogy minket minden tévelytől, hitet
lenségtől és a szívnek vakságától 
megóvni méltóztassál.

Hogy halálunk óráján ezen meny- 
nyei iiti eledellel minket bátorítani 
és erősíteni méltóztassál.

Hogy minket az örök élet örömeibe 
elvezetni méltóztassál.

Istennek szent Fia!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit. 

Kegyelmezz nekünk!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit. 

Hallgass meg minket!

i-S_
B

e-h
CfQQp-i
tr

oTp

Soerq
g
5*

Í 3

# 3

v‘o



# 1

[g]

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Mi Atyánk stb.

V, Kenyeret adtál mennyből nekünk 
Uram!

F'. Mely minden gyönyörűséggel teljes. 
V. Uram, hallgasd meg könyörgé

semet.
F, Es kiáltásom jusson el hozzád.

Könyörögjünk.
ür Isten, ki nekünk a csodálatos 01- 

táriszentségben kínszenvedésednek emlé
két hagytad, add kérünk a te testednek 
s vérednek szentséges titkait ligy tisztel
nünk, hogy megváltásodnak gyümölcsét 
magunkban szüntelen érezzük. Ki élsz és 
uralkodói az Atyával a Szentlélek egysé
gében sat.
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Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, hallgass minket! 
Krisztus, hallgass meg minket! 
Mennybeli Atya Isten,
Megváltó Fiú Isten,
Szentlélek Ur Isten, 
Szentháromság egy Isten,
Jézus, ki miattunk harmincz ezüst 

pénzért el adattál,
Jézus, ki érettünk a kertben 

halálos szomorúságot szen
vedtél.
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Jézus, ki érettünk vérrel verejté
keztél,

Jézus, ki Judás csókja által eláriil- 
tattál.

Jézus, ki a hóhérok által megkötöz- 
tettél.

Jézus, ki tanítványaidtól elhagyattál. 
Jézus, ki Annás és Kaifás főpapok 

által kicsiifoltattál.
Jézus, ki a szolgától arczúl verettél, 
Jézus, ki hamis tanúk által igazság

talanul vádoltattál,
Jézus, ki Péter által háromszor meg- 

tagadtattál.
Jézus, ki egész éjen át csúfoltattál. 
Jézus, ki megkötözötten Pilátushoz 

hurczoltattál.
Jézus, ki Herodestöl ■ megvetőleg 

kigúnyoltattál.
Jézus, ki Barabás latornál keve

sebbre becsültettél.
Jézus, ki kegyetlenül megostoroz-

tattál.
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Jézus, ki gonoszságaink miatt ineg- 
sebesíttettél,

Jézus, ki miattunk bíbor gűnyruliába 
öltöztettél.

Jézus, ki érettünk tövissel koronáz
tattál.

Jézus, ki ártatlanul a keresztnek 
csúfos halálára ítéltettél.

Jézus, ki vállaidon a nehéz keresztet 
hordoztad,

Jézus, ki mint szelíd bárány halálra 
vezettettél.

Jézus, ki érettünk ruháidtól meg- 
fosztattál,

Jézus, ki érettünk kínosan megfe- 
szíttettél,

Jézus, ki a keresztfán ellenségeidért 
imádkoztál,

Jézus, ki érettünk latrok közé szá
míttattál.

Jézus, ki a keresztfán is gúnyoltattál.
Jézus, ki a töredelmes latornak ir- 

gal m az ni m é 11 ó z t a 11 íll,

Cíq
P
3̂
p
CS3
CSÍ

P
CD

p:
P

g<]

230



Jézus, ki a kereszt alatt álló szent 
anyádról gondoskodtál,

Jézus, ki érettünk epével és eczettel 
itattattál,

Jézus, ki érettünk a keresztfán kí
nosan meghaltál.

Jézus, ki érettünk lándzsával átve
rettél.

Jézus, ki a keresztfáról levétetvén, 
eltemettettél,

Isten, irgalmazz nekünk!
Jézus, kegyelmezz nekünk!
Isten, irgalmazz nekünk!
Jézus, hallgass meg minket!

Minden gonosztól,
Minden bűntől,
A roszra való kísértettől,
Hirtelen és véletlen haláltól.
Az ördög cseleitől,
Ragályos halálvésztől, éhség — s 

minden háborútól.
Fajtalan lélektől.
Az örök haláltól.
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A szent véred iránti hálátlanságtól, 
IMinden világi dicsvágytól,
Judás árulásától,
Péter tagadásától,
Keserves kínszenvedésed által, 
Fájdalmaid és gyötrelmeid által, 
Szentséges lelkednek mennyei Atyád 

kezeibe ajánlása által,
Kínos halálod által,
Szent szíved átdöfése által.
Szent véred kiontása által.
Vért csepegő öt szent sebed által, 

Mi bűnösök.
Hogy nekünk megbocsátani méltóz- 

tassál.
Hogy irántunk kegyes lenni méltóz- 

tassál,
Hogy minket igaz bűnbánatra vezé

relni méltóztassál,
Hogy apostoli helytartódat, és az 

egész egyházi rendet a szent val
lásban megőrizni méltóztassál. 

Hogy az anyaszentegyház ellenségeit 
megalázni méltóztassál,
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Hogy a keresztény királyoknak és fe- 
jedelmeknek békességet és egyes- 
séget adni méltóztassál,

Hogy szenvedésed és lialálod állan
dó emlékét szívünkben megtartani 
niéltóztassál,

Hogy minket szent kereszted ereje 
által minden ellenségtől megóvni 
méltóztassál,

Hogy minket keserves kínszenvedé
sed érdemeiben részesíteni mél
tó ztassál,

Hogy szent halálodnak minden tisz
telőit kegyelmedben megtartani 
méltóztassál,

Hogy lialáluidv óráján irántunk ke
gyelmes lenni méltóztassál,

Hogy minden kimúlt hívőnek örök 
nyugalmat engedni méltóztassál,

Hogy minket meghallgatni méltóz- 
tassál,

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
kegyelmezz nekünk!
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Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
hallgass meg minket!

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
irgalmazz nekünk I 

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
5 Mi Atyánk. 5 Udvöz légy.

V, Imádunk téged Krisztus és áldunk. 
-F, Mert szent kereszted által meg

váltottad a világot.
V. Uram, hallgasd meg könyörgé

semet.
Es kiáltásom jusson el hozzád.

Könyörögjünk.

IJr Isten! ki egyszülött Fiadat a fíddrc 
leküldted, hogy magát bűneinkért engesz
telő áldozatul bemutassa, kérünk: add 
kegyelmedet, hogy a bűnnek meghalván, 
szent akaratod szerént igazságban éljünk 
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e földön, OS az örök üdvöt elnyerjük a 
mennyben.

Ur Isten! ki egyszülött Fiadnak drága 
vérevei akarád az életadó kereszt zász
lóját megszentelni, engedd kérünk, liogy 
kik a szent keresztet tisztelve örvendenek, 
oltalmadat mindenütt érezhessék.

Ur Isten! alázattal kérünk, tekints 
kegyesen népedre, melyért szent Fiad, a 
mi Urunk Jézus Krisztus nem vonakodott 
magát az üldözők kezeibe adni s a kereszt 
kínos halálát kiállani. Ugyanazon Urunk 
Jézus Krisztus által. Ámen.

Oh legkegyelmesebb Jézus, ki lel
künket oly bensőleg szeretted, kérlek 
téged legszentebb szívednek halálgyöt
relme- és szeplőtelen szűz Anyád fájdal
mai által: tisztítsd meg véredben az egész 
világ bűnöseit, kik jelenleg haldokló szo
rongásban vannak, s különösen, kik még 
ma meghalnak. Add nekik kegyelmedet, 
és vezesd őket szent országod örök fé
nyébe. Ámen.
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Krisztus Uniiik szent sírjának 
látogatása.

Megváltó Istenember, Jézus Krisz
tus ! ki e szent helyen, a csodálatos 0 1 - 
táriszentségben a kenyérszín alatt isten
ségeddel és emberségeddel egészen jelen 
vagy, — íme hozzád jöttem, hogy előtted 
leborúlva a legőszintébb és legmélyebb 
hódolattal imádjalak téged.

Szent sírodnál térdelve azonban, nem 
lehet, hogy lelkem e nevezetes napon 
vissza ne szálljon ama nagy események
hez, melyekkel több, mint 18 század előtt, 
fényt árasztál a sötét földre, s melyeknek 
emlékére szent borzadály tölti el egész 
lényemet.

Az ember hajdan fölfuvalkodva Isten 
akart lenni: s Te, oh örök lény, magadat 
megalázva emberré levél. — A föld az 
égbe akart emelkedni: s Te, oh Isten, le- 
szállottál a földre. —  A  halandó megbán- 
tásod által a sötétség, a bűn, a nyomor 
rabja, az örök halál martaléka lön, kép-
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télen magán segítni: s Te, oli határtalan 
Jóság, könyörültél rajta; — m égj el énéi kö
zöttünk, hogy az iga alól megszabadíts 
minket. Végeden Szeretet! hol vannak 
méltó szavak dicsőítésedre és hálánk ecse
telésére ! hol vannak szavak örömüdvöz
letünk kifejezésére !

De ha a fájdalmakra, melyeket éret
tünk kiállottál, édes Jézusom! fordítom 
tekintetemet, lelkem keserűséggel telik 
el bűneim fölött, melyek szenvedésedet 
okozák.

Mi Atyánk. Udvöz légy.

Oh üdvünkért szenvedő világmeg
váltó Jézus! áraszd lelkembe a halálban 
is tündöklő világosságod egy sugarát, hogy 
átláthassam kínaid mélyét. Óvj minden 
szórakozás és figyelmetlenségtől, hogy 
összeszedett elmével szenvedésed tenge
rébe merüljek és hő hálára gerjedve 
imádjalak téged igaz Istenembert, kit a 
legigazságtalanabb zsarnokság a legbor
zasztóbb halálra itélt. —  Te ez Ítéletet
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elfogadva kimondliatlan szeretetet tanu- 
sítál irányomban^ mélyért méltó hálát adni 
— ha ezer életem volna is — mindannyi
nak föláldozásával sem volnék képes.

Hogy azonban végig tekinthessem 
szenvedésed útját s azon kisérhesselek, 
gyulaszd föl lelkemben a hit és szent szerel
med lángját, mert csak a hit foghat föl, csak 
tiszta szeretet méltó kísérhetni téged. Csor- 
díts bánat könyűket szemeimből bűneim 
sokasága fölött, melyek neked oly súlyossá 
tevék a kereszt terhét, hogy ismételve 
ellankadtan rogytál le alatta.

Mi Atyánk. Üdvöz légy.

Midőn szemembe ötlik a vérverejték, 
melyet a megváltottnak hálátlansága f()- 
lötti aggály sajtola szentséges testedből; 
midőn látom, hogy akire isteni kegyeidet 
pazarul árasztád,— a szeretet jelével, csók
kal árul el; midőn eszembe jut durvasága 
a vad szolgának, ki nem irtózik szent ar- 
czodat kegyetlenül illetni, —  midőn látom, 
hogy tanítványaidtól elhagyatva, megta-
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gadva, minden védelem nélkül állsz a 
gonoszok gúnyára, bántalmazása- és üldö
zésére. —  Midőn szent arczodat — borzad 
a nyelv kimondani — megpökdösik, szent 
fejedet iszonyúan sebző tövis koszorúval 
megkoronázzák, midőn ama szentséges 
testet, melyet soha bűn nyoma nem sze- 
nyezett, ostorozzák, verik és szaggatják; 
midőn a keresztet vállaidon vinni, vért 
izzadni és a fájdalomtól ellankadtan leros
kadni látlak, s mindezekhez a könyörtelen 
nép gúny-kaczaját hallom; midőn a ka
lapácsütések zöreje érinti hallérzékeniet 
s kezeidet, lábaidat átlyukgatva szemlé
lem : keblemet a keserű érzelmek tengere 
árasztja el, lelkem tele úijdalommal, hogy 
ezen szenvedésnek én is okozója vagyok. 
Oh Istenem! miért nem fontoltam meg 
jobban szereteted nagyságát, miért nem 
óvakodtam a bűntől, mely most is oly 
kegyetlenül sérti jóságodat.

Mi Atyánk. tldv()z légy.
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# Fájdalmam eléri netovábbját s nem * 
ismer határt, midőn az anyák legjobbika 
a szenvedésben kimerülve a kereszt alatt 
szívszaggató zokogás és fuldoklás között 
kesereg, és kínaid folyvást növekednek. 
S te, oh megváltó Jézusom! elgyötörve 
bár s ezernyi sebekkel tetézve, most is 
oly szeretetteljesen nézesz körül, és hűi 
bizalommal tekintve föl mennyei Atyád
hoz, a legkeserűbb fájdalmak között is 
üdvünkre gondolsz. Emberi tested közel 
a végkimerültséghez, borzad a kínok 
iszonyától; de isteni lényed örvend, hogy 
ütött a megváltás órája; s megfoghatlan 
jósággal fohászkodol az ég felé: „Atyám 
bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit 
cselekszenek. “

Hasonló szelídséggel fordulsz a bűn
bánó és most már hivő gonosztevőhez, 
ki átlátván ártatlanságodat, dorgálja fölöt
ted gúnyolódó latortársát. Hitét teljes 
búcsúval jutalmazod mondván: „Még ma 
velem leszesz a paradicsomban.^^ —  Oh 
végeden szeretet, ki ne szeretne téged!

§3.
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Édes Üdvözítőm! embein természe
tednek magának is vigaszra volna szük
sége; s Te feledve minden fájdalmat, csak 
szűz anyád keserveinek enyhítésére gon
dolsz, neki magad helyett kárpótlásúl, 
gyámoliil a szeretett tanítványt rendeled: 
„Asszony ime a te íiad“ : s a tanítványról 
is megemlékezve a világ legdrágább kin
csét neki hagyományozod: „íme a te 
anyád Boldog tanítvány, kinek ily nagy 
kincs jutott osztályrészül!

De midőn a gondolat, hogy itt kell 
hagynod szeretteidet, megtámadja szíve
det : a kínok tengere elárasztja emberi 
lényedet, a test nem állhat többé ellen a 
kebel mélyéből fölküzdő sóhajnak, — a fój- 
dalom hangos kiáltásban tör ki: „Istenem, 
Istenem, miért hagytál el engem Vala
mivel később a kínok gyötrelme, a vég- 
kimerűltség epedése e sóhajban: „Szomjas 
zom.“

Végre midőn földi pályád utolsó 
pillanata eljött, hogy tudtunkra add szen
vedésed végét, hogy értesíts a megváltás
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# áldozatának bevegeztéről^ keserve
inket örömre fordítsd^ igy szólasz: „Betel- 
jesedett^ és utána az ártatlanul szenve
dőnek magasztos önmegadásával: „Atyám 
a te kezeidbe ajánlom lelkemet/‘

Oh világmegváltó Istenember! miért 
nem karolhatom át lábaidat, ki
öntsem kebelem fájdalmát s a bűnbánó 
Magdolnaként könyeim árjával áztassam 
azokat, — s megszenteltetvén könyeim, bű
neimet elmossák!

Mi Atyánk. Udvöz légy.

Üdvözítő Jézusom ! ki a latornak szí
vét az élet utolsó pillanataiban indítád 
bánatra, sebezd meg az én szívemet is; 
öntsd beléje iszonyú keserveidnek csak 
egy cseppjét, hogy eltelve fájdalommal 
igazán átérezzem vétkeim nagyságát, és 
kereszted lába elé omolva sirjak, keserű 
kényeket sirjak ellened elkövetett bű
neim fölött; —  s hogy átölelve szí
vemhez szorítsam üdvöm szent jelvényét, 
mialatt fülembe zengjen a bocsánat isteni



szava, s én megtisztulva azonnal elhaljak 
ama boldogító reményben: veled leszek 
a paradicsomban!

Ha pedig azt akarod, hogy éljek, 
add szünet nélkül szomjaznom az igaz
ságot, keresztény szeretet- s lelki békét; 
add, hogy soha el ne hagyjam az üdv 
(ísvényét, az én Istenem parancsait. Vésd 
mélyen szívembe kínszenvedésed képét; 
lebegjen az folyvást előttem, intő jelűi az 
öríünben, vigaszul a szenvedésben ; legyen 
bátorítom a csüggedésben, reményem s 
üdvöm a halálban; hogy midőn üt a vég
óra, bizalommal mondhassam Istenemnek: 
Atyáin a te kezeidbe ajánlom lelkemct. 
Ámen.

Krisztus engedelmes volt érettünk 
a halálig.

h\ Es pedig a kereszt haláláig.









Imádkoznám Istenem, de nem tu
dok; leráznám magamról a föld porát, 
de nem szabadúlhatok tő le ; a magasba 
emelkednem, trónod zsámolyához, de 
a múlandó érdekek rabbilincse fogva 
tartja lelkemet. — Meggyujtom a hit 
fáklyáját, de a földkör nyomasztó köde 
azonnal eloltja lángját; fölélesztem a 
szent szeretet tüzét, de az anyagiság 
áradata azonnal megsemmisíti hevét. —  
Ajkam mozog, de szivem nem érez; 
elmém, lelkem idegen gondolatok ta
nyája. — Oh Istenem! pedig ha az embe
rekkel társalkodóm, elmém mily figyel-
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rnes, beszédem mily lelkesült, szavaim 
mily hű tolmácsai a szív érzelmeinek! 
Miért vagyok épen előtted oly szórako
zott? Avagy kevesebb tiszteletet érde
melsz-e tőlem, mint a teremtmények ? .........
Nem oh Istenem ! -------de véges a halandó,
s végeden magasságodhoz fölemelkedni 
nem tud, ha csak Te nem segíted; a szív 
legforróbb lángjai is elalszanak, ha Te 
nem éleszted Uram.

Szánd meg tehát gyengeségemet, vi
lágosítsd meg elmémet, hogy ne lásson 
mást mint szent Felséged fényét; —  bo
csáss isteni édességed árjából egy szikrát 
szívembe, hogy magasra lobogjon fölfelé 
törekvő lángja; adj lelkemnek szárnyakat, 
hogy hozzád fölemelkedhessék; taníts meg 
az üdv tudományára, taníts meg engem 
imádkozni: s a hála hő hevével foglak 
áldani és dicsőítni; magasztalom szent ne
vedet, s a porba hullva imádom szent 
Fölségedet. Add meg Uram a kegyelmet, 
hogy egészen elmerüljek benned, ki a sze
retetnek mérhetlen tengere vagy; add meg

248



e kcp^yelmet, a buzgó imádkozás kegyel
mét; mert ez bánatom enyliitője, ez örö
mem édesítője, ez szenvedélyeim csende- 
sítöje; ez ápolja hitem lángját, élénkíti 
reményemet, fokozza szeretetem hevét, ez 
hozza le nekem áldásodat, ez emel föl a 
boldogság honába, —  Taníts meg hát Uram 
lélek és igazságban imádni a te szent 
Fölségedet! Ámen.
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„Békességet hagyok nektek, az 
én békémet adom nektek, nem amint 
a világ adja, adom én azt nektek.“ 
Mily isteni kegyesség és szeretet ára- 
doz e szavakból! Mily vigasz a fá
radt léleknek, mily enyhülés a há
borgó kebelnek! — S az én lelkem 
mégis mint irány vesztett hajó a szél
korbácsolta hullámokon ide s tova 
űzetik, s nem lel révpartot, nem meg- 
nyugvást sehol.

Hol keressek enyhülést Istenem! 
Egy hang azt kiáltja fülembe: „agaz
dagság békét eredményez, gyújts kin
cseket De hisz a kincsszerzőnek 
nincs nyugta soha; minél többet gyűjt, 
annál többért sovárog. — Nem itt 
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vau tehát az a béke, melyet szent Fiad az 
én Üdvözítőm hirdetett oh Istenem!

A  másik azt mondja: „a méltóság, 
czím, hírnév édes megnyugvást szerez: 
törj e l ő r e O h !  de hol a méltóság, mely
nek elvesztésétől nem kellene minden 
perezben félni, mely állandó békét biztosí
tana a léleknek; a nagy név, melyet a 
rágalom lehelete be nem homályosítna ? — 
Itt sem lelhetem föl lelkem békéjét Uram!

„Élvezz, elégítsd ki szenvedélyeidet —  
kiáltja egy harmadik hang —  és megpihen 
lelked a fáradalmak után/‘ — Oh! de az 
élvezet megízlelve nagyobb csáberővel bir, 
a szenvedély kielégítve égetőbb, kínzóbb 
lesz. Nem a te szavaid ezek oh Istenem! 
nem itt a te békéd, nem adhatja ezt semmi 
teremtmény; —  az igazi béke csak a te 
adományod. — „Nem amint a világ adja, 
adom én azt nektek‘É niondá Üdvözítőm; 
„béke ajóakaratú embereknek^ hirdetéd 
angyalaid által. A  jóakarat tehát minden- 
előtt a béke föltéte.

Adj azért nekem Istenem jóakaratot
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minden cselekedetemben. —  Oszlasd el 
elmém homályát mennyei fényeddel, hogy 
a béke álforrását az igazitól megkülönböz
tetvén, ott keressem a békét, ahol, és úgy, 
amiként az föllelhető —  keressem jóaka
rattal, nem a világ adományai és élveiben, 
hanem a lélek tisztaságában. Add oh Iste
nem, hogy saját akaratomat a tiednek 
mindig alávetve, óhajaim-, vágyaimat fé
kezve, szenvedélyeimet megtörve szent 
törvényednek hódoljak; add, hogy híven 
teljesítsem irántad és embertársaim iránti 
kötelmeimet, adj buzgó igyekezetét a szere
tet nagy parancsainak betöltésére, adj ne
kem teljes megnyugvást szent végzésidben.

Ha e kegyelmet megadtad Istenem, 
zúduljanak bár óriási mérvben ellenem az 
élet viharos hullámai: én nyugodtan fogok 
állani; —  sem az élet apró bajai, sem ül
dözés, sem tartós szenvedés nem diUhatja 
föl lelkem nyugalmát; élvezendem a lelki 
békét, mely fölülhalad minden érzést, mely 
elkísér az élet végső pontjáig s követ 
azután is örökké. Ámen.
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Éltem minden órája tied oli Iste
nem ! tied szívem is ; egyiket xigy mint 
a másikat Te adtad nekem^ hogy sze
resselek és neked szolgáljak. Ha nem 
jutott is osztályrészemül nagy dolgo
kat művelni, ha nem végezhetek is 
minden órában valami fontosat; de 
helyzetemhez illőt minden perczben, 
s ennél többét nem kivánsz Te oh 
Istenem! Egy kellemetlen esemény, 
egy ellenmondás, egy méltatlan szó, 
egy sértés, szereteted miatt békésen 
tűrve, —  az önakarat és indulatok fölött 
kivívott győzelem, gyakran nagyobb 
becsű előtted az óriásinak látszó mű-
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nél; s Így az ember hasznosan foglalko
zik, ha szelídség és béketűrésben gyako
rolja magát.

Azonban fájdalom! sokszor megfe
ledkezvén erről, ligy elvesztegetem az 
időt, mintha az figyelmet sem érdemelne, 
némelykor terhemre van, unalmamban 
nem is tudom mit tegyek, többször tétlen
ség- és henyélésbe merülök; holott Te 
oh határtalan jóságú Isten! azért adtad 
nekem a mulékony időt, hogy azt mint 
tőkét kamatoztassam, és használata által 
az örök életet megérdemeljem. Mily vétek 
lenne tehát könnyelmű haszontalan fog
lalkozásokkal eltölteni napjaimat; mily 
balgaság volna egy napnak pillanatnyi 
élvéért egy egész élet boldogságát áldo
zatul vetni? Pedig mi egyéb e múlandó 
lét egy nap-, egy óránál az örökkévalóság 
mellett!

Ments meg azért oh Istenem! a 
tétlenségtől; világosítsd meg elmémet és 
igazgasd akaratomat, hogy ne keressek 
oly javakat, melyek nem méltók az időre.
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Mennyei Atyám! isteni gondvi
selésed jelölte ki nekem a hivatást  ̂
melyet e földön lelkiismeretesen be
tölteni kötelességemmé tevéd: ki
sérd hát —  esdve kérlek —  áldásod
dal mindennapi munkámat. Távoz- 
tasd el tőlem Istenem! az emésztő 
elégületlenségek mely folyvást elér- 
lietlen boldogság után sovárog. — 
Ne engedd kicsínylenem a munka
kört, melyet atyai gondviselésed 
tűzött ki tevékenységemnek, mely 
egyetemes világrendszeredben ép 
oly fontos, más részről nem kevésb- 
bé igénytelen, mint a föld leghatal
masabb] ainak tevékenységi köre; —
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s így ha a rám bízott munkát elvégeztem, 
annyit tettem, mint a legnagyobbak. A 
parányi harmatcsopp f()lüdítvén a nap he
vében ellankadt gyönge virágot, épen úgy 
eleget tesz rendeletednek, mint a dicső 
nap, melynek jótékony melegét és világát 
egy egész világrendszer élvezi. —  Juttasd 
eszembe Urain, hogy a kinek sokat adtál, 
attól sokat is fogsz követelni! Add oh 
Istenem! hogy jelenlétedről soha meg ne 
feledkezzem, —  hogy jó  szándékom tisz
taságát a gonosz gondolatok köde el ne 
homályosítsa, s lelkemet hivatásom elleni 
bűn be ne szennyezze. Őrizz meg, nehogy 
életpályámon akár az üdvözítő hit, akár 
hazám szent ügyét eláruljam vagy bármi 
csekély veszélynek is kitegyem. Add 
mennyei Atyám! kegyelmedet, mely a ho
mályos ügyekben fölvilágosítson, a kéte
lyekben jó  tanácscsal gyámolítson, az igaz
ságban vezéreljen és a valódi erényben 
éltem utolsó pillanatáig rendíthetlenül meg
tartson. Ámen.
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Te ismered szivem gyengeségeit és 
gyarlóságait Uram! látod hibáit és téve
déseit; tudódj mily gyakran zavarba jön 
indulatai miatt  ̂ s háborog, hányattatik, 
mint a széltől ingatott nádszál, vagy a 
viharoktól végnélkül űzött hajó; mindig 
égő a világ csalárd dicsfénye és szeret
teinek emberi érdekei iránt; csak határ
talan jóságod- és vallási kötelmei iránt 
közönyös.

Oh Istenem! ily szív egészen tied 
nem lehet soha; hogy hozzád méltó 
legyen, meg kell változnia; új szívnek 
kell lennie, különbözőnek attól, milyen 
eddig volt.
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De ki változtatja, ki alakítandja át? 
ha te nem teszed ezt, oh Istenem! emberi 
akarat nem elég véghez vinni ily nagy 
csodát; csak irgalmad segélyével történhe
tik ez. Te látod gyarlóságomat, segítsd 
tehát gyöngeségemet, és emeld magadhoz 
szívemet, melyet a végre alkotál, hogy 
csak téged szeressen.

Új szívet teremts bennem, oh Uram! 
hasonlót ahhoz, milyet a koronás látnok 
könnyező szemekkel kért tőled; oly szívet, 
mely lemond a világról és szeretetedtől 
van áthatva, oly szivet, mely alázatos a 
szerencsében, béketűrő és engedelmes a 
látogatás idején; oly szívet, mely kegyel
med hatására fogékony, érzéketlen pedig 
a világ hiú dicséretére és a gyönyörök 
csábjaira; oly szívet, mely csak utánad 
sovárog, s mást nem szeret, mint azt, mit 
éretted szerethet, szeretnie k e ll; mely éret
ted szenvedni, s ha kell, elhalni is kész: de 
tőled, végeden Szeretet! elválni nem akar, 
nem képes soha; szívet, melynek Te vagy 
s leszesz öríime és üdve örökké. Ámen.
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Végeden fölségü Ür Isten! nieg- 
foghatlanok a te ítéleteid és kikutat- 
liatlanok a te utaid.

Képmásodnak teremtéd az embert, 
egyenlően halhatatlan lelket ajándé
kozva mindeniknek; mégis ínséggel 
küzd az egyik, míg pazar fénynyel 
övezi magát a másik. Tán válaszfalat 
akartál vonni közöttünk s földi javak
kal elárasztani, kik előtted kedvesek, 
szegénységgel sújtani, a kik büntetést
érdem elnek?......... Nem oh Istenem!
Hisz gyakran „a gonosz........úszik az
örömben és az igaz nyomorban epedez, 
szegénység és megvetés vetélkedve 
egyesülnek lesújtani őt̂  ̂ — Te szere- 
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tetednek zálogául látogatád ínséggel a 
szegényt, hogy neki alkalmat adj béke- 
türés által a mennyet megérdemelni: — 
s a gazdagra azért bízád e világ javait, 
hogy atyai kezedet e földön helyettesítse, 
s vagyonát a szegénynyel megoszsza. — 
Atyai gondviselésed eszközének választád 
a dúst, de egyúttal szigorú büntetéssel 
sújtod, ha várakozásodat be nem tölti. 
„Könnyebb lesz a tevének átbújni a tű 
fokán, mint a dúsnak bejutni mennyekbe 
ha elébe szabott hivatását be nem tölti.

Kincset kérek azért tőled mennyei 
Atyám! de nem fényeset, földit, nem szem
kápráztató eszközét a hiúságnak: hanem 
a szegényebb embertársaimhoz őszintén 
leereszkedő alázatos, jó  szív kincsét.

Gyöngyöt kérek tőled Istenem, de 
nem olyat, minőt kufár lélek életveszélyek 
közt keres föl a tenger fenekén, hanem 
kelet gyöngyénél sokkal becsesebb gyön
gyét, a kebel mélyéből fakadó szánako
zásnak, — a szemekben ragyogó drága 
gyöngyét a könyörület és részvétnek.
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Igen, mennyei Atyám! irgalmasságod 
szellemét éleszd föl szívemben, liogy te
hetségem szerént segélyére siessek a szű- 
kölködőnek. Ha pedig vagyoni állapotom 
korlátoltsága gátolna az anyagi segélye
zésben; add, hogy legalább részvétemmel 
enyhítsem a szegénynek Ínségét, gondvi
selés és ápolással édesítsem nyomorának 
keserűségét. —  Ne engedd Istenem elfe
lednem, hogy a nyomorral küzdő, az Ínség 
gyermeke is a te képmásod, s meglehet, 
előtted sokkal kedvesebb mint én ; ne 
engedd elfelednem, hogy előtted nincs 
személyválogatás, hogy Te a szegénynek 
ép úgy atyja vagy, mint a föld leghatal- 
masbjainak; hogy az emberiség nagy 
családjában ugyanazon atyának gyerme
kei, testvérek vagyunk mindnyí îjan. Add 
tehát a szegényeket mint testvéreimet 
szeretnem, hogy te is szerethess engem; 
tégy irgalmassá ez életben, hogy irgal
madat érezhessen! a másikban. Ámen.
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(XI. Kelemen pápa imája szerént.)

Hiszek Uram! de erősítsd hitemet; 
remélek benned Uram! de növeld re
ményemet; szeretlek Istenem! de he
vítsd szeretetemet; bánom, hogy vét
keztem, de fokozd bánatomat.

Imádlak téged mint létem alkotó 
Istenét, sovárgok utánad mint végső 
czélom után; magasztallak mint örökös 
jótevőmet és segélyül hívlak mint ke
gyelmes gyámolomat.

Bölcseségeddel igazgass, igazsá
goddal fékezz, kegyességeddel vigasz
talj, hatalmaddal oltalmazz.
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Istenem! neked ajánlom föl gondola- 
timat; kogy feléd irányiíljanak, szavaimat^ 
hogy csak Te légy tárgyuk, tetteimet, 
hogy akaratod legyen rugójuk, bajaimat, 
hogy csak éretted szenvedjek.

Csak azt akarom, mit Te akarsz; 
csak azért, mert Te akarod; csak ügy, 
miként Te akarod ; —  és csak addig, 
ameddig Te akarod.

Kérlek Uram! világosítsd meg értel
memet, lelkesítsd akaratomat, tedd tisztává 
szívemet, szenteld meg lelkemet.

Add, hogy a kevélység meg ne fertőz- 
tessen, a hizelgés el ne tántorítson; a világ 
el ne ámítson; a gonosz lélek el ne szé
dítsen.

Gyámolíts kegyelmeddel, hogy emlé
kező tehetségemet tisztán tartsam, nyelve
met fékezzem, szemeimet őrizzem, érzé
keimet korlátozzam.

Add, hogy tévedéseimet helyrehoz
zam, a jövendő kísérteteket meggyőzzem, 
vétkes hajlamaimat javítsam, az állapotom 
igényelte erényeket gyakoroljam.
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Végetlenűl jó  Istenem! töltsd el lel
kem et irántad! gyöngéd érzelmekkel, vét
keim iránt gyűlölettel, —  embertársaim 
iránt szeretettel — s a világ hiúságának 
megvetésével.

Add, hogy elüljáróimnak engedel
meskedni, alárendeltjeimen segíteni, bará
taimat gyámolítni, ellenségeimnek meg
bocsátani törekedjem.

Vajha mindig szemem előtt lebegjen 
oh Jézusom! törvényed és példád, az 
ellenségeim iránti szeretetben, a sérelmek 
tűrésében, az üldözöimmeli jóttevésben, 
a rágalmazóimért való imádkozásban.

Segíts, hogy a testi vágyakat önmeg
tagadással, a fösvénységet bőkezűséggel, 
a haragot szelídséggel, a langyosságot 
buzgó Sággal győzzem meg.

Tégy eszélyessé vállalkozásaimban, 
szilárddá a veszélyekben, türelmessé az 
életbajokban, alázatossá a szerencsében.

Add oh Uram! hogy az imádságban 
ájtatos, az étkezésben mértékletes, hiva
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tásom betöltésében serény, föltcíteimben 
állhatatos legyek.

Vajha szorgalmasan gondoskodjam, 
hogy lelkiismeretem tiszta, külsőm szerény, 
társalgásom épületes, önviseletem illemes 
legyen.

Add, hogy természetemet fékezni, a 
kegyelemmel közreműködni, a törvényt 
megtartani, az üdvöt megérdemelni ügye- 
kezzem.

Add Uram ! hogy szent életre töre
kedjem : bűneim őszinte meggyónása, —  
Krisztus testének buzgó vétele, —  elmém 
folytonos ébrentartása, —  szivem tiszta 
szándékának megőrzése által.

Taníts meg Istenem ! hogy átlássam : 
mily gyarló minden, ami földi, mily nagy
szerű, ami isteni, mily mulékony, ami 
ideiglenes, mily állandó, ami örökkévaló.

Add, hogy elkészüljek a halálra, fél
jem Ítéletedet, megmenekedjem a kár
hozattól, és elnyerjem az örök boldogságot. 
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
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Szeg<3ny vagyok Uram! nincs 

semmim, ami neked tetszhetnék, nem 
tudok, s nem tehetek semmit, ami 
előtted kedves volna: de van szívem, 
mely benned bízik egyedül, s ez 
nekem mindenem. Oh Istenem! ápold 
e bizalmamat, s légy e szívnek re
ményhorgonya örökké.

Elveszhet jó  hírnevem, elra
bolhatják becsületem, megromolhat 
egészségem, megszűnhet életem is: 
de szívemet nem rabolhatja el senki. 
Fogadd, oh fogadd Istenem! ez égő 
szívet, mint jó  illatii kedves áldozatot; 
s ha ez egyszer a földi salaktól meg
tisztulva méltó lesz hozzád, ne en
gedd, kérlek, hogy a világi kisértetek 
tőrébe essék, hanem inkább vedd 
hozzád azonnal folyvást érted égő s 
egyedül Téged szerető lelkcmet. 
Ámen.
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Vigasztalás Istene! gyíHrelmei 
mélységéből kiált föl hozzád, enyhü
lést, vigasztalást keres atyai keble
den egy szorongatott szív, hallgasd 
meg könyörgését!

A fájdalmak tengere kiáradt 
fölöttem. A nap följöttével ébred 
bánatom, fájdalmam tanúja a keb
lem borújával öszhangzó alkony is; 
nappalaim keserűség, éjeim könyek 
között múlnak el; lelkeniet elborí- 
ták a szenvedés ádáz hullámai. — 
O h! ki virasztasz az emberek fö
lött, miért választál csapásaid czél- 
jáúl engem! Ha már meglátogatád 
gyönge alkotmányodat, hogy megkí
sértsed állhatatosságát: szánd meg 
erőtlenségét és gyámoltalanságát. — 
Ne vedd panaszúl Istenem! e fájdalom
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sajtolta hangokat, hanem esedezéskép, 
melylyel erőt kerek kezeid súlyának el
viselésére „mert életem mint a lehelet, 
és ha keresni fognak szemeid, rövid idő 
múlva nem leszek

Oh Istenem! én a haláltól nem félek, 
sőt üdvözlöm azt, mint a nap hevében 
ellankadt munkás az üdítő árnyat, mint 
fáradt napszámos a közelgő csendes éjt, 
mint sötét börtön rabja a zárt fölnyitó 
őrt. — Keserű nekem az élet, mióta szívem 
megtört kebelemben.

De ne tovább! zúgolódást ne hallj 
tőlem Istenem! Ezen élet boldogsága úgy 
sem végczélja a te képmásodnak.

Nem kérek hát egyebet tőled, csak 
azt, mit egykor szentséges Fiad: „Atyám! 
ha lehetséges, múljék el e pohár tőlem.^ 
Azonban ha neked másként tetszik Iste
nem, adj nekem erőt szenvedéseim elvi
selésére ; add a béketűrés kegyelmét, add 
azon teljes önmegadást, melylyel isteni 
Fiad mondotta: „nem az én akaratom, 
hanem a tied legyen meg.“ Taníts meg
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engem Uram! végzeteidben megnyugodni; 
juttasd eszembe nagy apostolod által, 
hogy: „nem méltók ez élet szenvedései 
ama dicsőségre, melyre hivatva vagyunk^. 
Ha ezen kegyelmet nem vonod meg tőlem 
Uram! úgy lesz erőm a keserűség poharát 
fenékig ürítni, mert lelkesítend a meggyő
ződés, hogy atyai kezed a szenvedést 
üdvöm eszközéül adta nekem. Csak azt 
kérem még Istenem ! ha bűneimmel hara
godat magamra vontam: úgy büntess
inkább ez életben, mint a másikban. Ne 
kimélj itt, hogy irgalmazhass, hogy üdvö
zíthess fönn a mennyben. Ámen.

f f l
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Mennyei Atyám ! elismerem^ 
hogy vétkeimmel haragodat ma
gamra vonva büntető ostorodat 
megérdemeltem; tudom, hogy a 
szenvedés tüzében tisztul a lélek 
leggyorsabban a földi salaktól; —  
hiszem Istenem, hogy végetlen 
bölcseséged üdvöm eszközlésére 
küldé reám a csapást, talán mert 
lelkem túlságosan a földiekhez 
volt tapadva; meg vagyok győ
ződve, hogy ugyanazon atyai kéz, 
mely most sújt, minden pillanatban 
fölemelhet; s éltet a remény, 
hogy nem hagysz erőmön fölül 
kisérteni.
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De miután a fájdalomtól megrohanva 
erőtlen az em ber; félek nehogy a kínok 
között panaszaimmal sértsem mindent 
javamra intéző atyai gondviselésedet. 
Esedezem azért előtted oh Istenem! adj 
nekem béke tűrést és teljes megnyugvást 
szent akaratodban; add fölfognom és 
valósítnom a czélt, melyet csapásod által 
rajtam elérni akarsz; add, hogy hitemet 
megtartsam, reményemet el ne veszítsem. 
— S ha kiállottam a ki sértést, könyörülj 
rajtam nagy Isten végeden irgalmasságod 
szerént; elégeld meg szenvedésemet, s 
vedd le rólam sújtó karodat; ments meg 
a kínoktól, melyek nappal nem hagynak 
pihennem, éjjel elűzik az üdítő álmot 
bágyadt szemeimről.

Elhal bár az ima ajakimon, de hozzád 
röpítem sóhajaimat; hallgass meg Istenem, 
és add vissza egészségemet, hogy a jám
borság útján haladva neked híven szol
gáljak éltem utolsó pillanatáig.

Ha pedig végeden bölcseséged más
ként határozott fölöttem; add ligy is
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megnyugodnom szent végzéseden. Ne 
hagyd elfelednem, hogy ez élet nem 
végczélja gyönge alkotmányodnak, hanem 
csak mulékony eszköz s alkalom egy 
nemesebb, magasabb czél elérésére; — 
hogy a halál nem ellenség, nem rémalak, 
hanem az élet veszélyeitől megszabadító 
—  s örök boldogságod elnyerésére vezető 
jótékony angyal. Add, hogy minden előtt 
legbecsesebb birtokomra, halhatatlan lel- 
kemre, ennek örök üdvére fordítsam 
gondomat, és használjam az e végből 
rendelt szent kegyszereket.

Ismételve esedezem oh Istenem ! óvj, 
nehogy türelmetlenségem által megsértsem 
ápolóim önfeláldozó jószivűségét, s elveszít
sem a csapás nyugodt elviseléséből mint for
rásból áradozó lelki javakat; adj megnyug
vást szent akaratodban;— erősítsd bennem 
a Intet, különösen a halhatatlanság hitét, 
élénkítsd reményemet, főleg az örök üdv 
reményét; add meg a végső kegyelmet, 
melynek szárnyain hozzád fölcmelked- 
hessem. Ámen.
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Mennyei Atyám! térdre borúivá 
hálát adok. neked, hogy vissza adtad 
egészségemet és tovább nyújtottad 
éltemet. Miként lettem méltó haragod 
ostorától megmenekedni ? Mi érde
mem volt előtted, hogy amint beteg
ség és fájdalommal árasztál el, azon
nal irgalmasságoddal fordultál hoz
zám? Oh! távol volt tőlem az érdem, 
csak kegyelmed tartotta meg éltemet.

Most miután a betegség kese
rűségét megízlelni kényszerültem, 
érzem, mily drága kincs az egészség! 
Most miután mintegy sírból keltem 
föl, érzem igazán az élet becsét.

f
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Javamra lön Uram  ̂ megaláztál,
hogy megtanítál engedelmeskedni paran- 
csidnak. Oh ne engedd ez érzést lankadni 
szívemben, ne engedd, hogy e betegség 
emléke eltűnjék elmémből; add inkább, 
hogy halálom órájáig megőrizvén az üdvös 
tanulságokat és jámbor föltéteket, miket e 
látogatás ébresztett lelkemben, mindvégig 
híven megmaradjak a te szent szolgála
todban.

Áldott légy kegyes mennyei Atyám, 
hogy könyörültél rajtam; áldott légy, hogy 
levetted rólam csapásodnak ostorát s 
visszaadád erőmet és egészségemet; áldott 
légy, hogy a haláltól megmentve másod
szor adál nekem létet; de ezerszer légy 
áldott főleg azért, hogy a betegség tüzéből, 
mely számomra a kétségbeesés örvényévé 
is válhatott volna, lelkemet a salaktól 
megtisztítva emeléd ki kegyelmeddel. D i
csőség legyen neked oh nagy Isten örökké! 
hála, soha nem szűnő hála zengjen aja- 
kimon. Ámen.
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Vilá^ Ura Istene, erős gyámola 
a benned, bízóknak! — ki a hozzád 
terők fohászait és a keseredettek sóha
ját nem veted meg, — a szomorúság, — 
gyötrelmek mélyéből kiáltunk hozzád, 
hallgasd meg könyörgésünket, s ne 
vond meg tőlünk irgalmasságod vi
gaszát.

A háború szörnyei körülfogtak 
minket, tűz emészti templomainkat, 
az ellenség romba dönti városainkat 
és falvainkat, a boldog családi körök 
földulvák. Oh Isten! hány ezer meg 
ezer könyteljes szem emelkedik hoz
zád segélyért? mert a háború iszo
nyatossága megfosztá őket mindentől.
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mit sok évi szorgalom és fáradozás által 
gyűjtöttek a te áldásidból. Hányán resz
ketnek és aggódnak azokért, kik minden 
nap, minden órában a harezok veszélyeinek 
kitéve drága élőtöket, a te adományaid e 
legbecsesbikét koczkáztatják az ellenség 
gyilkos fegyverei előtt? Oh Uram! ki oly 
liatár+alanul jó  vagy, nézheted e sokáig 
ezen nagy nyomort?

Nem szolgáltunk ugyan híven Téged, 
szent akaratoddal ellenkeztünk, törvénye
det megszegtük, vétkeink sokaságával 
megérdemeltük haragod ostorát: de ne 
nézd a mi bűneinket, hanem végeden 
irgalmasságodat. Szánd meg e szegény 
népet, mely úgy is annyit szenvedett 
már, szánd meg e szép országot, mely 
kegyelmed által oly gazdag lehetne.

Nagy Isten! szent nevedre kérünk, 
elégeld meg szenvedéseinket, s ne engedd, 
hogy a háború dühének áldozatúl essünk; 
hanem fölemelve mellettünk erős karodat, 
vezesd diadalra seregeinket, és ezután 
elfordítván a csaták zajának rémképét.
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vedd le rólunk a nyomasztó igát, s add 
vissza a békét drága honunknak, hogy 
a veszélyből kiszabadiilván örömünkben 
forró hálát zengjünk szent Fölségednek. 
Óvj ezután minket minden háborútól, óvj 
elleneink gonosz szándékától, hogy csend 
és békében hazánk új fídvirágzásának 
reményétől lelkesítve dicsőítsük nagy 
nevedet örökké. Ámen.
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mánsátt.
Szeretet és béke Istene! tőled szár

maznak a szent óhajok, tőled a jámbor 
igyekezet s a jó eselekedetek; hozzád 
folyamodunk tehát esdekelve: áraszd 
ki békéd világát a fejedelmek szívébe, 
hogy csekély érdek-összeütközés miatt 
ne dúlják föl országok, népek nyugal
mát, boldogságát. — Világosítsd föl 
népeidet is Ur Isten! hogy hiú vetél
kedés és súrlódás miatt ne feledkez
zenek el a testvéri kötelékről, mely 
minket, e föld lakóit, mindnyájunkat 
mint egy atyának gyermekeit öszsze- 
kapcsol. Tartsd főn a békét az egész 
föld kerekségén, tartsd fön különítsen





Áldások Istene! ki a hozzád 
folyamodók könyörgését meghallga
tod, szentséges Fiad intését: „kér
jetek és adatik nektek“ követve, 
panaszos szívünk teljes bizalmával 
küldjük hozzád esdő fohászainkat.

Munkára teremtél minket Iste
nünk ! de mit használ fáradozásunk, 
ha áldásod nem kiséri azt? nem 
attól, aki szánt, aki vet, hanem tő
led oh Istenem! függ a süker; s ha 
nem hull áldásod az üdítő harmat 
és termékenyítő esőben földeinkre, 
a legnagyobb szorgalom is ered
ménytelen marad. — Ha bezárod 
az egek csatornáit s nem bocsátód 
láthatárunkra a föllegeket: — mi-
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ként élhet meg a táplálásunkra rendelt 
növény ? s ha nem lesz táplálékunk: mh 
ként tartjuk fon éltünket? . . . .  Minden- 
hatóságod a morzsát is megsokszorozhatja 
ugyan^ de méltók vagyunk-e csodatételeid 
ismétlésére ?

Oh Istenem! ha a természet az eléje 
tűzött úttól eltért  ̂ térítsd vissza a rendes 
irányba intésed mindenható erejével; ne 
tagadd meg ez egyetlen intést, melyre 
öszszegyűlnek a vízpárák, elborul a lát
határ s jótékony eső hull a földre.

Igen, mennyei Atyánk! ki a lég 
szárnyasait táplálod, hallgasd meg esedezé- 
sünket és küldd egünkre jótékony fel
hőidet, hogy áraszszák el üdítő nedvvel 
mezeinket, s éleszszék föl aszni indúlt 
vetéseinket; — csepegtesd ránk irgal
masságod könyűit: s mi szemünkben a 
hála könyűivel áldozandunk neked; ön
tözd meg vetéseink - ,  erdeink - ,  gyü
mölcsöseink- s virágainkat: és ezek a 
mező ékes liliomával élükön a nap első 
sugarának csókjára akeblökben rejtegetett





Világ Ura Istene! ki az emberiség 
ele tűzött nagy ez élok könnyebb elé
résére társas lényekké alkotál minket, és 
rendeléd, hogy külön nemzettestekben 
mint ugyanannyi nagy nép családokban 
egyesülve munkáljuk egymásnak ideig
lenes és örök üdvét, imádva örök Föl- 
ségedet, hódolunk szent végzésed előtt, 
s a népe házájának romlása fölött 
kesergő megváltó Istenember útmuta
tását követve hű szeretettel ragaszko
dunk honunkhoz. — E szeretet indít, 
hogy trónod zsámolyához járulva kitár
juk előtted kebelünk esdő hangjait.

Népek Ura Istene! tekints kegye
sen magas mennyedből nemzetünk- és
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hazánkrn, terjeszd ki fölötte védő karodat 
és oltalmazd ellenségeitől. —  Távolítsd el 
határainktól a világrázkódtató viharokat, 
és ne hagyd szenvedni e népet, ne hagyd 
szenvedni a kereszt zászlója alatt ennek 
elleneivel századokon át küzdött és elvér
zett apáink hagyományát, édes hazánkat, 
mely bölcsőnk s majd sírunk is, melyen 
kivűl a nagy világon nincsen számunkra 
hely. —  Távolítsd el tőlünk haragod ostorát, 
óvd nemzetünket a belviszályok és pol
gárháborúk átkától, hogy ne dúljon közöt
tünk visszavonás és ádáz irigység.

„S mert minden ország támasza és 
talpköve a tiszta erkölcs^^: óvd nemze
tünket az erkölcstelenség örvényétől. S 
mert az erénynek alapja a hit: —  gyújtsd 
föl e hon virányain az igaz hitnek fölfelé 
törő lángját. —  S hogy annyi balsze
rencse, annyi veszély után se veszítse el 
reményét e nemzet, gerjeszd föl benne 
egy szebb jövőnek bizalmát és ápold 
kebelében a tevékeny szeretet jótékonyan 
melegítő tüzét. —  Tartsd távol hazánktól
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a közinseggel járó drágaságot^ a sorvasztó 
éhséget, járványos mirigy — halálozást és 
pusztító árvizet. — Áldd meg a munkásnak 
fáradozását, és adj bőséget nekünk. Tűzd 
le hazánk ormaira az egyetértés és béke 
zöldellő olaj ágát —  s ápold azt kegyelmed 
harmatával. —  Rontsd le a válaszfalat, 
melyet a testvérek között egy szomorú 
korszak emelt, és egyesíts minket ismét 
a szent keresztnek magasan lengő zászlója,, 
alatt, a közös édes anyának, szent egy
házadnak tárt karjai között. —  Világosítsd 
meg kegyelmeddel e nép vezetőit, hogy 
a hon boldogságát ne az anyagiságban 
keressék, hanem szent törvényednek tisz
teletében. — Vezesd kegyelmeddel apo
stoli királyunkat is, adj neki nemes 
lelkű, bölcs tanácsadókat, kik őt nem 
tévútra vezetni, hanem az igazságról meg
győzni, s a népnek szent akaratod szerénti 
kormányzását eszközölni ügyek ezz enek.

Nagy Isten! tekintsd imára öszsze- 
kulcsőit kezeinket, tekintsd buzgó szí
veinket s ne nézd vétkes tetteinket; ne
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Szeretet Istene! ha nem is tetted 
volna jutalom Ígéretével összekap
csolt parancs által szigorú kötelemmé 
a szülék iránti tiszteletet: a szívbe 
kitörűlhetlen betűkkel vésett örök 
törvény szózata egyedül is el-ég volna 
a kegyelet érzelmét ébren tartani 
kébelemben. Most pedig kétszeres 
kötelességemnek érzem nekik a leg
őszintébb hódolat és kegyelet adóját 
leróni. De nem pusztán tisztelet aẑ  
mit irányukban érzek, hanem a leg
forróbb hálával párosult szeretet; mert 
hisz e világon nincs oly jótevőm, mint 
ők, nincs kinek anynyival tartoznám, 
mint nekik.
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Te vagy Istenem! az én mennyei 
Atyám, de mindenható jóságod szüléimet 
választá eszközül áldásidnak rcám árasz- 
tására. —  Ok áp okinak, midőn még 
tehetlen, szótlan valék; ők virrasztának 
álmatlan éjeken át ágyam mellett lázas 
álmaimban, ők neveiének páratlan türelem 
és önodaadással, ők fáradozának miattam 
teljes önföláldozással —  s ami legfőbb, 
ők tanítának szent nevednek kimondása 
—  félelme —  és tiszteletére. —  Miként 
adhatnék én ezen jótéteikért méltó hálát? 
Nincs halandó a világon, ki a szülék 
fáradozásait megfelelő hálával viszonozni 
képes volna. Hozzád fordulok azért Iste
nem ! segíts az én gyöngeségemen.

De minden előtt neked legyen örök 
hála egek Ura! hogy ily jó  szüléket adál 
nekem; áldom és magasztalom azért szent 
nevedet örökké. És most esedezem előtted: 
jusson el hozzád a hála-áldozat illata, 
mit kebelem oltárán szüléimért bemuta
tok. —  Hallgasd meg esedezésemet és 
áldd meg jó  szüléimét; áldd meg őket a
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jó  egészség ajándékával s add, hogy ezt 
sokáig élvezzék szent szolgálatod buzgó 
teljesítésében.

S ha az ősznek napsugarai nem 
melegítnek többé, ha az egykor viruló 
levelek egyenként lehullanak az előbb 
dús lombokról, s nem nyílik többé virág 
az élet fáján; add, hogy legalább egök 
tiszta legyen minden vészes föllegtől, 
s ezek helyett örömkönyeket csepegtető 
áldásos felhők lebegjenek fölöttük; add, 
hogy a díszes virág helyett élvezzék 
munkájuk édes gyümölcsét gyermekeik 
szeretete- és boldogságában, s jámbor 
óhajtásaikat, — melyek egykor a szerető 
szív tövében fakadtak, teljesülve lássák, 
s tisztelet- és szeretettől környezve álljanak 
ismerőik között. Nekem pedig add kegyel
medet, hogy szívemben a hála érzelmét 
mindig megőrizve, üdvös intéseiket pa
rancskép, teljesíteni kész gyermeki hódo
lattal fogadjam, hibáikat a szeretet leplével 
födözzem, szomorúságukat vigasztaljam, 
és tisztes Őszkoruk gyöngeségeit és kelle-
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metlenségeit teljes erőmből enyliítni tigye
kezzem.

Jutalmazd őket oh Istenem! áldásod
dal, áraszd reájok kegyelmed bőségét, —  
s add, hogy azon szeretet-tőkének, melyet 
gyermekeikre költöttek e földön, kama
tait tőled dúsan elnyerjék; jutalmazd 
fáradságukat ideiglenes és örök jóléttel. 
Ámen.

U
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Végetlen Jóság! Te úgy szeret
ted e világot, liogy egyszülött Fiadat 
adád érette, ;,liogy aki őbenne liisz, 
el ne veszszen, hanem örök élete 
legyen, “ s parancsolád, hogy szeres
sük egymást, miként Te szerettél 
minket, és imádkozzunk egymásért.

Szent akaratod előtt mélyen 
meghajolva szívem hő buzgalmával 
esedezem előtted egy gyermekedért, 
kit hozzám a legédesebb kötelék 
fűz. —  0  a bűn csábjaitól el vakítva, 
szenvedélyei által tévútra vezettetve, 
a tátongó örvény felé rohan s ment
be tlenül elbukik, ha őt atyai gond-
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viselésed mindenható erejével vissza nem 
tartod.

Irgalmas Isten! elhagyod-e veszni 
azt, kiért szentséges Fiad szenvedett és 
meghalt ? Ha, mielőtt megváltatott, könyö
rültél bűnös teremtményeden, megvon
hatnád-e szent kegyelmedet attól, kiért 
egyszülött Fiadat föláldoztad? — Nem, 
oh határtalan Jóság! — „Te nem akarod 
a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen 
és éljen.“

Teljes bizalommal esedezem azért 
oh Istenem! világosítsd meg eltévedt 
gyermeked elméjét, nyisd föl lelki szemeit, 
hogy az útnak, melyen most jár, veszélyes 
irányát megismerve szent törvényeid ös
vényére visszatérjen. — Szabadítsd, oh 
szabadítsd meg őt az örvénytől, és vezesd 
kegyelmeddel az isteni Fiad által kijelölt 
útra. Törd meg szívét, hogy bűneit a 
tékozló fiúval megismerve, lelkét a vezeklés 
fürdőjében mély bánata könyűivel lemossa.

Oh ha az én könyűini megtisztíthatnák 
őt a bűn szenny foltjaitól!
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Szentséges nevedre s Üdvözítőm vé
geden érdemeire ismételve kérlek irgalmas 
Istenem! sírva, zokogva esedezem előtted, 
hagyd el egy pillanatra a kilenczvenkilencz 
igaz liivőt, s keresd föl kegyelmeddel a 
századikat, a tévelygőt; öntsd leikébe szent 
félelmedet, gyulaszd föl kebelében szerete
ted szent tüzét, éleszd föl benne a jámbor 
óhaj ok- és vágyakat, hogy amily hálát
lan volt irántad eddig, oly buzgón szol
gáljon ezután —  s a jóban állhatatosan 
megmaradván, elnyerje örök boldogságo
dat. Ámen.
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Elet és halál Ura! Te adál 
nekünk létet, hatalmad van azt el 
is venni — ha szent akaratodnak 
úgy tetszik. — Nem vizsgálhatjuk 
Ítéleteid kikutathatlan, mélységét; 
csak imádva kell végzésed előtt 
meghódolnunk, és rajta zúgolódás 
nélkül megnyugodnunk.

De Te nekünk egyúttal irgalmas 
Atyánk is vagy, kit bizalommal 
kereshetünk föl, ki előtt sükerrel 
esedezhetünk egymásért. „Imádkoz
zatok egymásért, hogy meggyógyúh 
jatok^  ̂ Így buzdít szent apostolod.

En magam is bűnös, méltó 
vagyok csapásaidra; de atyai jósá-

2 95



u

1

godra emlékezve feledek mindent^ s szívem 
élénk reményével folyamodom hozzád 
egy szenvedő gyermekedért^ l^ogy meg- 
gyógyulásáért esedezve megnyugvást sze
rezzek aggódó szívemnek.

Nem tudom^ miért bocsájtottad reá 
a. betegséget? tán hogy lelkét a földiektől 
el- és magadhoz vonjad^ talán türelmét 
kísérted^ tán bűneiért lakoltatod. —  Miután 
„az igaz is hétszer esik el napjában/^ a 
szenvedő beteg is megérdemelte sújtó 
ostorodat oh Istenem! de — esdve kérlek 
—- ne tekintsd az ő vétkeit^ hanem saját 
irgalmasságodat. —  Nézd Uram^ az Ő 
szenvedő arczát, bűnbánó tekintetét; em
lékezzél álmatlan éjeire, nyugtalan nap
jaira, s elégeld meg büntetését; enyhítsd 
fájdalmait, és szabadítsd meg őt a kínoktól,. 
engem pedig, ki drága egészsége és éle
téért félve remegek, a gyötrelmes aggálytól.

Ki benned bízik Uram! nem csalat
kozik. Jegyedül benned bízom azért; egye
dül Te tudsz segíteni. Rendeltél ugyan 
számunkra orvosokat és gyógyszereket, —
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de a legügyesebb orvos fáradozását, a 
legalkalmasbnak látszó gyógyszert sem 
követi süker, ba Te áldásodat megvonod. —  
„Ha az Ur nem épít, hiába fáradoznak 
a munkások.^ —  Te vagy az út, igaz
ság és élet, s minden élet csak tőled szár
mazik; ahol kegyelmed megjelen, ott 
nincs hatalma a föloszlásnak; —  a mú
landóság, az enyészet szünetel, ahol lehe
leted új világot alkot. Bocsásd ki kegyel
medet, és parancsolj ne továbbot a beteg
ségnek, parancsold, hogy ne rombolja el 
az életet, melyért előtted könyörgök. —  
Tudom, hogy az élet úgy sem tarthat 
örökké, de azt is tudom, hogy egy 
leheleted fölélesztheti a már-már kialudt 
lángot, —  intésed mindenható ereje meg
erősítheti, meghosszabbíthatja a szakadozó 
életfonalat.

Ha azonban végetlen bölcseséged 
tovább akarja lakoltatni a kedves beteget, 
legalább béketűrést adj neki Istenem! 
hogy ne zúgolódjék végzésed ellen. Add 
végre, hogy a betegségben üdvös fölté-
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tekre gerjedve, testi meggyógyulásával 
lelke is megtisztulva hagyja el a szenvedés 
próbatüzét.

Hallgasd meg Uram szívem esdő 
hangjait, s add meg, amit kérek, nem 
saját hasznomra, hanem a te dicsőségedre 
és egy lélek örök üdvére; add meg, 
amiért könyörgök, hogy kegyelmedet 
érezvén, a veszélyből kimenekülttel együt
tesen dicsérjünk téged e földön, s egykor 
a mennyben örökké. Ámen.



Vigasztalás Istene, mennyei Atyáin! 
gyermeki bizalommal közeledem hoz
zád, hogy ntrakeld (v. úton levő) gyer
mekedet oltalmadba ajánlva, enyhülést 
szerezzek háborgó k(‘belemnek. —  Kire 
is bízhatnám kivüled a kedves utazót, 
midőn szívem érte oly igen aggódik? 
kinél lelhetnék édesebb vigaszt a tá
voliét nehéz napjaiban, mint nálad? 
miben nagyobb megnyugvást, mint 
atyai gondviselésedben? Nem tagadom 
mennyei Atyám! hogy fáj szívemnek 
az elválás; nem tarthatom vissza, nem 
rejthetem könyűimet, melyekkel a sze
retet aggálya a bekövetkezhető veszé-
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lyek miatt elborítja szívemet; de nem. 
a gondviselésed hitében! ingadozás, hanem 
lángoló szeretetemnek féltékenysége csalja 
ajakimra a kesergő hangokat; mert lia 
búsongok, könyezek is a kedves lélekért, 

* megnyugszom atyai jóságod és hatalmad 
mindenható erejében. Iteád bízom azért 
oh legjobb Atyám a kedves lényt, ki 
oly féltett tárgya gondjaimnak; tőled 
kérem, mert csak Te adhatod meg út
jának szerencsés végét; általad várom a 
keserű elválás után a viszonlátás édes örö
mét. Oh légy hát gondviselője a távolban 
is. Küld védelmére angyalidat, kik őt 
oltalmazzák a veszélytől, s őrködjenek 
mellette, hogy ne keserítse bú, ne érje 
semmi baj ; — vezéreld őt örömről örömre, 
és minél előbb sértetlenül hozd vissza, 
hogy az elválás könyűi úgy, mint az út 
fáradalmai feledékenységbe menvén, a sze
rencsés visszaérkezés boldog pillanatában 
és azután velem együtt áldjon és dicsőítsen 
téged örökké! Ámen.

m
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Erőtlenek gyámola, hatalmas nagy 
Isten! a világ hiúságai közöl trónod 
zsámolyához küldi fohászait s kegyel
medért esd egy gyönge női kebel. — 

Segélyed nélkül ingadoz s a vi
szontagságok szele által ide s tova űze
tik az élet hullámain az is, ki erősnek 
látszik: miként állhassak meg tehát 
én járatlan, a szenvedélyek viharának 
hatalmát még alig ismerő gyönge al
kotmányod? — De aki benned bizik 
Uram ! soha nem csalatkozik; a ki nálad 
keres oltalmat, nem marad védetlenül.

Térdre hullva esedezem azért előt
ted mennyei jó  Atyám! terjeszd ki
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védő karodat erőtlen gyermeked segé
lyére, s vezesd az élet szirteinek veszélyei 
között. — Őrszemed viraszszon fölöttem, 
s kegyelmed védjen a világ romlottságá
nak áradata ellen; liogy megóvliassani 
magamat az üres fényelgés- és liiu tet- 
szelgéstől, s a kevélységre való hajlamot 
még csirájában elfojthassam. — Add oh 
Istenem, hogy ne helyezzek sokat a külső 
szépségre, mely hervatag mint a virág, 
mit az enyészet forró szele kímnyen 
leperzsel, — ne vágyódjam rang, gazdag
ság után, — ne világi méltóságban talál
jam örömemet, hanem a lélek nemességé
ben, a szív jóságában és az erények gaz- 
dagságában. A kincsek, fény, méltóság 
elmúlnak, a viszontagságok egy vihara 
elsepri őket, mintha nem is lettek volna: 
de a szív jósága, a lélek fönsége és erényei 
megmaradnak, elkísérnek a síron túl, a 
soha nem szűnő boldogság honába.

Nyújtsd kegyelmedet Istenem! hogy 
szívem ártatlanságát és tisztaságát minden 
körülmények között sértetlenül niegőríz-
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zem; s ne engedd, liogy e szívből, mit 
szeretetre alkotál s boldogságíbrrásiil adál 
nekem, valaha keservek sarjazzanak.

S minthogy a vész rendesen a külső 
érzékek csatornáin hatol a lélekbe: add 
mennyei Atyám, hogy hallérzékemet a szen- 
dcségre károsan ható szédítő bókoktól és 
kábító hízelgésektől megőrizzem. Add, 
hogy önviseletemben az alázatosság és 
szelídség annyi méltósággal egyesüljön, 
amennyi elég és szükséges a nőnem és 
nőiesség iránti tisztelet fölgerjesztésére. —  
S mert a bűn, nem ritkán az erény alak
ját ölti magára: világosítsd meg Istenem 
elmémet, hogy a cselt szép szavakba bur
kolva is észrevegyem, a vészt vonzó külső 
alatt is fölismerjem, s a sebző tövis rózsák 
közé rejtve se kerülje el figyelmemet. — 
S mert a női szív oly gyönge, a te kegyel
med legyen az én erősségem mennyei 
Atyám !

Ila Te vagy velem, ki ellenem! Oltal
mazz tehát és ne engedd, hogy valaha 
könnyelműen veszélynek tegyem ki maga
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mát; sőt inkább mindent, — lássek bár 
csekélységnek — gondosan kerüljek, ami a 
női szendeséget sérthetné. Ha pedig szí
vemet cselszövény fogná körül: add az 
égiekre föltekintenem; s midőn távol a 
világ kémlelő szemeitől azt vélném is, 
hogy senki sem lát: a gondolat, hogy 
Te mindenütt jelen vagy, ébreszsze föl 
netán szunyadó lelkemet, s ne engedjen 
semmit elkövetnem, amiért előtted piriil- 
nom kellene; ne engedje felednem, hogy 
a szendeség és szemérem a női kebel e 
drága virágai az emberi élet évében csak 
egyszer nyílnak, s ha a feslő bimbókat 
elhervasztá a szenvedélyek égető szele, 
azok többé viriilni soha nem fognak.

íme szent hajlékodban az áhítat hő 
érzelmei által fölemelve neked szentelem 
oh Istenem! gondolatimat, érzelmeimet s 
szívem minden dobbanását. Szentegyház 
legyen kebelem belseje, oltára szívem, s 
rajta örök lánggal égő tiszta áldozat a hő 
szeretet irántad, melynek illatárja a buzgó 
ima szárnyain szálljon hozzád a magasba.
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Csak azt engedd még mennyei jó  
Atyám! hogy akár örömet, akár biít 
rejt számomra a jövő titkos fátyola; 
rózsa vagy tövis teremjen életem litain, 
teljesedve vagy eltiporva látandom egykor 
reményeimet; minden esetben teljes ön- 
megadással mondjam: legyen nekem a te 
igéd szerént; Atyám! legyen meg akara
tod. Ámen.
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Mennyei Atyám! imádandó gond
viselésed a parányi féregre is kiterjeszti 
figyelmét, mennyivel inkább ügyelsz 
képmásodra, az emberre? Tudtod nélkül 
nem esik ki egyetlen hajszálam sem, s ha 
mindenkitől elhagyatva egyedül állanék 
is, nem kellene félnem ; mert mindenható 
jóságod megvédne a veszélyektől. Mégis 
megfoghatlan bölcseségednél fogva egy 
hű barátot, férjet rendelél, hogy helyetted 
támasza legyen a gyöngének, vezetője 
a járatlannak, vigasztalója a szenvedő
nek, osztályos társa az örvendezőnek.— 
Te rendelőd, hogy a férfi és nő szövet
ségre lépve mint egy test, egy lélek,
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mozdítsák éld egymás ideiglenes és ()rök 
üdvét. Azonban, ha azt akrarád is, hogy 
a házasságban egyesültek kizárólag egy- 
máshoz ragaszkodjanak: nem mondái le 
igényedről irányunkban. —  Nem fogom 
feledni oh Istenem! hogy Te a féltékeny
ség Istene vagy, s aki bármely teremtményt 
inkább szeret, mint téged, nem méltó 
liozzád. Te vagy azért Uram! s leszesz min
dig legszentebb eszménye szerelmemnek.

De midőn neked tetszeni leghőbb 
vágyam : engedd, hogy utánad minden
gondolatom és óhajom tárgya kedves 
férjem legyen. Add nekem a kegyelmet, 
liogy figyelmes gyöngédség, kedélyem 
változatlan nyájassága, saját akaratomnak 
f()láldozása s az Ő óhajai iránti találékony 
előzékenységgel életét kellemessé téve, őt 
állandóan magamhoz bilincselhessem; —  
hogy komoly foglalkozásai után ne a 
külvilágban, hanem körömben keressen 
enyhülést, megnyugvást, szórakozást és 
élvet. Töltsd el lelkemet azon házias 
erényekkel, melyek a nőnek fő ékességét
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képezik, melyek őt férje szemében bá
jossá és kedvessé teszik s fölüllialadják, 
túlélik a múlandó külső szépség liervatag 
virágát.

Add oh Istenem! hogy e szent szö
vetségben, melyet szentséges Fiad, a mi 
megváltó Jézusunk kegy szeri méltóságra 
emelt, örömet és bút megosztva, egymást 
gyámolítva, mint egy test, egy lélek szol
gáljunk neked élet- és halálban. Add 
hogy a hűség- és szeretetet, mit egymás
nak szent oltárodnál esküvel Ígértünk, 
sem gonosz szándékii bujtogatás, sem 
üldözés, sem szenvedés, sem betegség 
vagy bármi viszontagság ne gyöngíthesse, 
hogy e szeretet elkisérjen minket a sírig, 
kisérjen még a síron túl is, az öröklét 
honába. Ámen.

1
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Fölséges Űr Isten! íme a porba 
omolva előtted a szerető anyai szív leg
alázatosabb érzelmeivel kérlek, iiogy 
gyermekeimet, kikkel atyai jóvoltodból 
megajándékozál, tartsd, áldd és szen
teld meg; s engedd, bogy a te félel
medben, mely a bölcseség kezdete, s 
az igaz vallásban, legszentebb akaratod 
szerént növekedjenek. Adj nekik min
den erkölcsi szép- és jóra fogékony, 
tanulékony szívet, és erőt a világ 
romlottságától magukat menten tartani; 
adj nekik fölvilágosító kegyelmet a 
hivatás választásában és kedvet annak 
lelkiismeretes betöltésére; óvd őket
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a könnyelműségtől, a szívok ártatlanságát 
megmérgező rósz társaságoktól; óvd a 
legnagyobb rosztól e világon, a bűntől és 
ennek minden alkalmától. Add, hogy 
buzgó, erényes, példás és emberszerető 
keresztények, s egyúttal munkás jó  hazafiak 
váljanak belőlek, — minden perez ben 
készek vagyont, hírnevet, vért s életet 
áldozni az üdvözítő vallás, anyaszentegy- 
házunk és édes hazánk szent ügyéért: de 
azokat elárúlni, vagy bármi csekély veszély
nek kitenni ne akarják, ne tudják soha.

Nekem pedig add Uram szent kegyel
medet, hogy anyai kötelmeimet híven tel
jesítve és nekik mindenben tűkörűi szol
gálva épülésökre lehessek, s az élet után 
velők együtt elnyerhessem az örök bol
dogságot. A mi Urunk Jézus Krisztus által. 
Ámen.

1
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Árvák es özvegyek Atyja, Istene! 
nem zúgolódom ellened, liogy elvetted 
tőlem azt, ki nekem legkedvesebb volt 
ez életben, hogy megfosztottál egyet
lenem, — hű támaszomtól; mert hisz 
a te kegyességed érdemem nélkül adta 
őt nekem, s atyai kéz volt, mely elvette 
tőlem. — Ha nem is vagyok képes 
fölfogni, miért ízleltetéd meg velem az 
özvegység keserűségét; de annak meg
gondolása után, hogy atyai gondvise
lésed mindent üdvömre intéz, a porba 
omolva imádom szent Fölségedet, azon 
vigasztaló reményt táplálva mélyen seb
zett keblemben, hogy miután egyedül 
állök a nagy világon minden földi 
támasz nélkül, végeden jóságod annál 
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inkább fog őrködni fölöttem; s Te, ki a, 
mező liliomait oly ekesen ruházod, a lég 
szárnyasait táplálod, nem fogsz megfeled
kezni szenvedő gyermekedről, ki benned, 
egyedül benned liatílrtalanul bizik, vé- 
getlen jóságii mennyei Atya!

E bizalommal közeledem hozzád, s a 
buzgó szív legmélycibb alázatosságával es- 
dek előtted Istenem! tekints reám kegyel
mesen, és fogadj atyai gondviselésed alá; 
őrizz meg Ínségtől, bánattól, szomoriiság- 
és betegségtől, ha ör(>k bölcseséged lelkem 
üdvére jónak látja; de őrizz meg főleg 
a vétektől, mely tőled legjobb Atyám! 
elszakasztana; igazgasd lépteimet paran- 
csid ösvényén, vigasztalj keservemben, 
erősíts meg viszontagságaimban.

Add Uram! szent kegyelmedet, hogy 
özvegy állapotomban kedved szerént éljek ; 
szemeim csak rajtad függjenek s gondo
lataim, vágyaim tárgya egyedül Te légy; 
hogy azok csak feléd irányuljanak és 
benned nyugodjanak meg. Senkinek se 
akarjak tetszeni, csak egyedül neked, én
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teremtő, megváltó ós megszentelő Istenem! 
Oltalmazz —  esdekelve kérlek —  a világ
nak álnoksága- és hiúságától, gonosz em
bereknek hízelgő és rágalmazó nyelvétől, 
hogy őrszárnyaid alatt nyugodt és ájtatos 
szívvel szolgálhassak neked és kereshessem 
lelkem üdvét. Gyámolíts az özvegység 
öszszes terheinek béketürő elviselésében, 
(főleg árváim nevelésében, s kik fölött 
nem őrködik többé földi atyjok szeme, 
légy azoknak gondos atyja; óvd őket 
minden veszélytől, vezesd kegyelmeddel 
az üdv ösvényén;) s engedd oh Istenem! 
hogy bilban úgy, mint örömben szent 
akaratodon megnyugodva, állhatatosan 
dicsérjem és magasztaljam imádandó szent 
Fölségedet örökké. Ámen.

i
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Litíliiiíi Jézus szeiitséges nevéről.

Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk !
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus liallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Menny beli Atya Isten,
Megváltó Fiii Isten,
Szentlélek Ur Isten,
Szentháromság egy Isten,
Jézus, élő Istennek Fia,
Jézus, szűz Máriának Fia,
Jézus, testté lett Ige,
Jézus, e világnak Megváltója,

crq
B-
3ptsN
öa

m



1

1

Jézusj az emberek közbenjárója, 
Jézus, uraknak Ura, királyok Király a. 
Jézus, minden tökéletesség tárháza. 
Jézus, az életnek kútfeje.
Jézus, minden örömnek forrása. 
Jézus, minden jó  cselekedetnek tű

köre.
Jézus, béke fejedelme.
Jézus, tisztaság kedvelője.
Jézus, a világnak fényessége.
Jézus, erősségnek tornya,
Jézus, szerelmünknek czélja.
Jézus, jámborságnak bére.
Jézus, alázatos engedelmességnek 

mestere.
Jézus, tűrés- és szenvedésnek példája. 
Jézus, lelkűnknek hő vágya.
Jézus, tengeren evezők fényes csil- 

laga,
Jézus, zarándokságunk kalauza. 
Jézus, a benned bízóknak gyámola. 
Jézus, tudatlanok bölcsesége,
Jézus, betegeknek orvosa.
Jézus, a megtérő bűnösök kedvelője.
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Jézus, szomorúak vigasztalója, 
Jézus, szegények kegyelmes atyja. 
Jézus, szegények kincse.
Jézus, üldözöttek menedéke.
Jézus, árvák és özvegyek táplálója, 
Jézus, hozzád folyamodók megliall- 

gatója.
Jézus, juhaidnak jó  pásztora,
Jézus, angyalok öröme.
Jézus, ősatyák királya.
Jézus, látnokok ihletöje.
Jézus, apostolok mestere.
Jézus, evangélisták tanítója.
Jézus, vértanúk erőssége.
Jézus, hitvallók világa.
Jézus, szüzeknek jegyese.
Jézus, minden szentek koronája. 
Jézus, irgalmazz nekünk!
Jézus, kegyelmezz nekünk!
Jézus, hallgass minket!
Jézus, hallgass meg minket;

Minden gonosztól, ments meg minket 
Jézus!

;u(i
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Minden veszélytől^
Minden bűntől^
Páráncsid megszegésétől,
A jóra való restségtől,
Haragodtól,
Az ördög cseleitől,
Harag, gyű 1 ölség és minden gonosz 

akarattól.
Fajtalan lélektől,
A villámok és viharoktól,
Hirtelen és véletlen lialáltól. 
Megtestesülésed által.
Eljöveteled által,
Keresztséged és szent böjtölésed 

által.
Kereszted és kínszenvedésed által. 
Szent halálod és temetésed által, 
Szentséges föltámadásod által. 
Csodálatos mennybemeneteled által, 
A vigasztaló Szentlélek eljövetele 

által.
Szerelmes anyádnak, és minden 

szenteidnek esedezése által.
Az Ítélet napján.
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Isten báránya, ki elveszed e világ bűneit, 
Jézus, kegyelmezz nekünk!
Isten báránya, ki elveszed e világ bűneit, 
Jézus, hallgass meg minket!
Isten báránya, ki elveszed e világ bűneit, 
Jézus, irgalmazz nekünk!
Jézus, hallgass minket!
Jézus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! 
j\Ii Atyánk stb. Udvöz légy stb.

F. Legyen áldott az Ur neve 
F , Most és mindörökké 
F. Uram hallgasd meg könyörgésemet 
F . És kiáltásom jusson el hozzád.

1

K ö n y Ö r ö g j ü n k. Örök mindenható 
Isten! vezéreld igyekezeteinket s igazgasd 
cselekedeteinket tetszésed szerént, hogy 
szerelmes Fiad szentséges neve által méltók 
legyünk jó  tettekkel bővelkedni.

Ontsd Uram! szent nevednek foly
tonos félelmét és szerelmét szivünkbe.

:ji}|
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mert gondviselésed soha nem hagyja el 
azokat^ kiket szereteted állhatatosságában 
megerősítesz.

Ur Isten! ki szent Fiadnak^ a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak dicsőséges nevét 
híveid szivében szerelmessé és gyönyör- 
áradozóvá, a gonosz lelkeknek pedig 
iszonyúvá s rettenetessé tetted^ engedd 
kegyelmesen, hogy akik Jézus szentséges 
nevét ájtatosan tisztelik e földön, viga
szaid édességét megízlelvén ez életben, 
kimúlásuk után a végnélküli boldogság 
örömeire eljussanak. Ugyanazon Urunk 
Jézus Krisztus által. Ámen.

Ü d v ö z í t ő n k  szent  a n y j a !  stb. 
(850. lapon.)

V, Szülésed után stb. i .̂ Istennek 
szülője stb. (861. lapon.)

K ö n y ö r ö g j ü n k .  Ur Isten, ki a 
boldogságos stb.

1 Hála-ima.

Mindeneknek mindenható Teremtője,

.‘89
oh nagy Isten! néhány óra még, és ismét
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vége egy évnek. — Eltűnt az minden 
viszontagsága- és szenvedéseivel, melyek
nek elviselésére magamat gyakran elég
telennek gondoltam; eltűnt minden liiii 
örömeivel, melyekben, nem tudom, mi 
állandó boldogságot képzeltem. — Most 
már kegyes Isten, időnek és örökké
valóságnak Ura! számot kell neked adnom, 
mire fordítottam ez évet, melynek végét 
ezer meg ezer embertársam el nem éré. 
Rettegek e számadástól, mert öntudatom 
vádol, hogy ismételve vétkeztem; s azért 
mindenek előtt bocsánatért esdek.

Oh! de kevés napja volt az évnek, 
mely halálos ágyamon bennem édes és 
megnyugtató visszaemlékezést fog ger
jeszthetni: ellenben mily számtalan nap 
lesz vádlóm igazságod rettenetes szigora 
előtt, Ítélő Istenem! hogy azokat a világ 
hiúságaiban töltvén elvesztettem, és szent 
parancsid megszegésével megbántásodra, 
saját lelkem kárára s embertársaim sérté
sére fordítottam.

.‘J20
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Oh nagy Isten! ha elkövetett bűneim- 
és mulásztásaimat azon kevés jóval^ mit 
— tán csak saját hiúságomnak hizelegve — 
teljesítettem^ mérlegre teszed: mélyen
lealázva, pirulva kell megvallanom, hogy 
ez éven át kezeidből vett ajándékidra 
érdemetlenebb valék, mint más számtala
nok, kik azokban nem részesültek, kiket
ez évben a sír elnyelt___S mégis nagyobb
volt a te türelmed, mint az én hálát- 
lanságom. Élni hagytál, noha meg nem ér
demeltem ; kegyelmeidet nyújtottad, noha 
azokkal visszaéltem. —  Irgalom Istene ! mit 
mondjak, ha e jótéteidre gondolok? —  
Valóban nem tudom ez évben nekem 
nyiíjtott kegyeidet megszámlálni; mert 
gyarló elmém nem ismerte meg mind
azon javakat, melyeket velem csodálatosan 
közlöttél! Csak most sejdítem a sok testi 
és lelki veszélyt, melyeket tőlem elhárí- 
tál. — Oh én méltatlan, oh én hálátlan 
gyerm ek!

Kegyes Üdvözítőm, édes Jézus ! szám
talanszor emeléd föl a mennyei Atya
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előtt — mint közbenjáró —  szavadat, hogy 
vétkeimért ne büntessen; sokszor esdeklett 
bűneim bocsánatáért szentséges véred; 
ismételve nyertem meghatalmazott, fölkent 
szolgádtól bűneim bocsánatát, miután azt 
Ígértem, hogy életemet megjobbítom; de 
ezen fogadásomról is, oh én bűnös teremt
mény ! számtalanszor mefeledkezvén, az 
maradtam, aki voltam, vagy épen roszabbá 
lettem.

Irgalmas Isten! ne szállj ellenem 
Ítéletre; mert ha gonoszságaimat tekinted 
Uram! Uram! hogyan állhatok meg előt
ted? — Törődött szívvel folyamodom irgal
masságodhoz: törüld el számtalan bűnömet 
az ártatlan Bárány vérével, mely a kereszt 
oltárán az egész emberi nemért kiomlott.

Istenem, könyörülj rajtam! Engedd 
a holnap kezdődő évet kegyidőűl meg
térésemre, hogy jóvá tehessen!, helyre
hozhassam tévedésimet és mulasztásimat. 
—  íme én örömest kívánlak kiengesztelni, 
kész vagyok veled új szövetségre lépni 
s az új évben jámbor életet folytatni.
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Szándékom tisztaságának zálogául mit 
nyújtsak át neked oh Istenem! mit adjak 
viszonzásúl megszámlálliatlan jótéteidért, 
melyekkel a már-már letűnt évben el
áraszt ál ? Oh! vajha most  ̂ midőn előtted 
térdelek^ áthatná lelkemet irántami szere- 
tetednek nagysága, s szívem örökös hálá
val telnék el. De mivel e hálaérzést is 
egyedül atyai kezeidnek jótékonyságától 
várhatom : ím ide siettem szent oltárodhoz, 
hol szentséges Fiad, az én üdvözítő Jézu
som a kenyérszín alatt jelen van; hogy 
ez év utolsó óráiban szívemet, lelkemet 
és mindenemet szent oltárodra tevén, 
neked jótevő Atyámnak hála áldozatúl 
fölajánljam, s mint Uramat Istenemet lebo- 
rúlva dicsőítselek, magasztaljalak és imád
jalak, s egyúttal esdve kérjelek: ne vond 
meg tőlem kegyelmedet, hanem segíts, 
hogy — ha az üdv napjait eddigelé elvesz
tegettem —  ezen pillanattól kezdve neked 
hiven szolgáljak éltem végéig, s egykor 
hozzád eljuthassak. A  mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Ámen.

32a
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Szent Ambrus és Ágoston hálaéneke.

Téged Isten! dicsérünk;
Téged Urunknak vallunk;
Tégedj örök Atya Isten!
Minden földi állat tisztel.
Neked mindnyájan az angyalok^
Neked az egek és minden hatalmasság, 
Neked a kerub- és szeráfok 
Szünet nélkül énekelnek:
Szent, szent, szent,
A seregeknek Ura Istene;
Telvék az egek és a föld 
Fölséged dicsőségével.
Téged az apostoloknak dicsőséges kara. 
Téged a látnokok dicséretes száma, 
Téged a vértanúknak 
Fényes seregei dicsérnek.
Téged széles e világon
Vall és dicsér az anyaszentcgyliáz,
Végtelen fölségű Atya Istent.
A te tiszteletre méltó 
Igaz és egyetlen Fiadat,
S a vigasztaló Szent lelket.
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Te dicsőség királya Krisztus!
Te az Atyának örökkévaló Fia vagy;
Te a megváltásért fölvevén az emberi 

természetet,
Nem iszonyodtál a Szűznek niéliétől.
Te meggyőzvén a halál fulánkját 
Megnyitád híveidnek a mennyországot. 
Te az Istennek jobbján ülsz,
Atyádnak dicsőségében;
E világra jövendő birónak 
Hiszünk téged lenni.

(Itt le kell térdepelni.)

Téged azért kérünk; légy segítségül szol
gáidnak,

Kiket szent véreddel megváltottál. 
Engedd, hogy az örök boldogságban 
Szenteiddel együtt megajándékoztassunk. 
Üdvözítsd Uram! népedet,
Es áldd meg a te örökségedet;
Igazgasd őket,
Es magasztald föl most és mindörökké. 

(Itt fölkelnek.)

Mindennap áldunk téged /
Es dicsérjük nevedet örökön örökké!
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Méltóztassál Uram! minket 
E nap a bűntől megóvni.
Könyörülj rajtunk Úr Isten!
Könyörülj mirajtunk.
Legyen irgalmad Uram mirajtunk^ 
Amiként tebenned biztunk.
Benned biztam Uram!
Soha meg nem szégyenűlök.

V. Áldjuk az Atyát a Fiúval és Szent
lélekkel.

F , Dicsérjük és magasztaljuk őt mind
örökké.

F. Uram hallgasd meg könyörgé
semet.

f
F , Es kiáltásom jusson el hozzád.
F. Az Úr veletek.
F. A te lelkeddel is.

Könyörögjünk.

Ur Isten! — kinek irgalmassága meg
számlálhat! an, és jóságának kincse végte
len, — hálákat adunk szent Fölségednek 
minden ajándékodért, kegyességed előtt 
szüntelen esdekelvén: hogy, ki a hozzád

3íir)



&
folyamodók könyörgését meghallgatod, — 
ókét soha el nem hagyván, az örök 
jutalmakra elrendeljed. A mi Urunk Jé
zus Krisztus által, ki veled és a Szent
lélekkel egyetemben Isten, él és uralkodik 
mindörökön örökké. .

:}27
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(Az előkészületi imák, mint íi 122— 127. lap.)

Kezílima. (Izsai. 45.)

E gek! harmatozzatok onnan 
fölől, és a föllegek csepegjék le az 
igazat, nyíljék meg a föld, és teremje 
az Üdvözítőt. F. (84. zsolt.) Meg
váltottad Uram! a te földedet és 
elfordítottad Jákob fogságát. V, Di
csőség az Atyának, és Fiúnak, és 
Szentiéleknek, miként kezdetben 
vala, most és mindörökön örökké. 
Ámen.

m



Uram ir^almazz stb.
Dicsőség a magasságban Istennek. 

(T29. lapon.)

Közima.

Ur Isten! ki akarád, hogy Igéd a 
boldogságos szűz Mária mébéből angyali 
üzenet által testet vegyen magára, add 
híveidnek, hogy kik őt igazán Isten any
jának hiszszük, előtted az ő esedezései 
által gyámolíttassunk. Ugyanazon Urunk 
Jézus Krisztus, a te szent Fiad sat.

Olvasmány Izaiás látnok jóslataiból.
(VIL, 1 1 -1 6 .)

Azon napokban: szóla az Ur Akáz- 
nak, mondván : kérj magadnak jelt a te 
Urad-Istenedtől alant a mélységben, vagy 
fönt a magasságban. Es feleié A káz: Nem 
kérek, és nem kisértem az Urat. Akkor 
mondá (a látnok): Halljátok tehát Dávid 
háza: kevés-e nektek, hogy az embereket 
sértitek, hanem az én Istenemnek is hán
tására vagytok? Azért az Ur maga ad
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jelt nektek: íme egy szűz méheben fogan 
és fiat szül, és neve Emmanuclnek fog 
hivatni. Vajat és mézet eszik  ̂ tudja
a gonoszt megvetni és a jót választani.

Lépcsőének. (23. zsolt.)

Emeljétek föl fejedelmek! a ti ka
puitokat és emelkedjetek föl örök ajtók, 
hogy bemenjen a dicsőség királya. F. Ki 
megy föl az Ur hegyére, s ki álland az 
ő szent helyén ? Az ártatlan kezű s tiszta 
szívű; alléi úja, alléi úja! F , Udvözlégy 
Mária, malaszttal teljes, az Ur teveled; 
áldott vagy te az asszonyok között, alleluja! 
(A lépcsőének után következő két imát 1. a 132. lap.)

A szent üdviríit szakasza Lukács sze
rént. (I. 26— 38.)

Az időben: küldeték Gábor angyal 
Istentől Galileának városába, melynek 
neve Nazaret, egy szűzhez, ki egy férfiú
nak vala eljegyezve Dávid házából, kinek 
neve vala József, és a szűznek neve Mária.

333
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És bemenvéu hozzája az angyal  ̂ mondá: 
Udvözlégy malaszttal t(3ljes, az Ur teveled, 
áldott vagy te az asszonyok között! Ki 
niikoi' ezt hallotta, megháborodék az ő 
beszédén és gondolkozék, minő köszön
tés ez? És mondá az angyal neki: Ne 
félj Mária! mert megnyerted kegyét Isten
nek. íme méhedben fogansz és fiat szülsz, 
és az ő nevét Jézusnak hivod. Ez nagy 
leszen, és a Magasságbeli Fiának fog 
hivatni, és neki adja az Ur Isten Dávid
nak, az ő atyjának székét, és orszá- 
golni fog Dávid házában örökké, és az 
ő országának nem lesz vége. Mondá pedig 
Mária az angyalnak: Miként lesz ez, holott 
férfiút nem ismerek? És feleié az angyal: 
A Szentlélek száll terád, és a Magasság
belinek ereje megárnyékoz téged és azért 
a szent is, mely tőled születik. Isten

f
Fiának fog hivatni. Es ime Erzsébet a 
te rokonod, ő is fiat fogant öregségében, 
és ez hatodik hónapja annak, ki magta
lannak hivatik; mert Istennél semmi sem 
lehetetlen. Mondá pedig Mária: íme az

m
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ü r szolgálója, legyen nekem 
szerónt.

a te igéd

Hiszek egy Istenben. (133. lapon.)

Fölajáulás.

Udvözlégy Mária! malaszttal teljes, 
az Ür teveled: áldott vagy te az asszonyok 
között és áldott a te mellednek gyümölcse.

(A következő imákat 1. a 135— 139. lapokon.)

Csendes ima.

Erősítsd meg kérünk Uram! értel
münkben az igaz hit titkait, hogy kik 
szűztől fogantatott igaz Istent és embert 
hiszünk s vallunk, az ő üdvhozó föltáma
dásának hatalmánál fogva, méltók legyünk 
az örök vigaságba eljutni. Ugyanazon 
Urunk Jézus Krisztus sat.

Előszózat.
(Szűz Máriának minden ünnepén ez mondatik.)

V. Mind örökön örökké,
F . Ámen.
V. Az Ür legyen veletek,
F. A  te lelkeddel is.

335



/h

V. Szivünket fölfelé 
7̂ . Emeljük az Úrhoz!
F. Adjunk hálát Urunk Istenünknek^ 

jF, Méltó ez és igazsáigos.

Valóban méltó és igazságos, illő s 
üdvös, bogy mi neked mindenkor és 
mindenütt hálákat adjunk szentséges 
Urunk, mindenható Atya örök Isten! Es 
hogy téged a mindenkor szűz Mária tiszte-
1 etéb en (így monrlatik a szent Szűz fogadalmi 

miséiben, más ünnepein pedig az ünnej  ̂ nevez
tetik meg, pl. s z e p l ő t e l e n  f o g a n t a t á s á b a n ,  

ni e n n y 1) e V i t e 1 é b e n, n e V e n a ]) j á n stb.) együtt 
dicsérjünk, áldjunk és magasztaljunk. 
Ki mind egyszülött Fiadat a Szentlélek 
ereje által méhébe fogadta, mind szűze- 
ségének dicsőségét is megtartva az örök 
fényt a világra kiárasztotta. Jézust Krisz
tust a mi Urunkat. Ki által Fölségedet 
dicsérik az angyalok, imádják az ura- 
ságok, rettegik a hatalmasságok; az egek 
és mennyei erősségek, és a boldog szeráfok 
egyesült örvendezéssel magasztalják. Kik
kel, bogy szavainkat is megballgatni mél-



tóztassál, könyörgünk, alázatos vallomás
sal mondván:

Szent, szent, szent! a seregek Ura és 
Istene ! Telve az ég és föld dicsőségeddel! 
Hozanna a magasságban! Áldott ki az Ur 
nevében jő. Hozanna a magasságban!

(Szabályszerű kr3nyörgések az áldozás! imáig 
kizánSlag, mint a 141— 152. lapokon.)

Áldozás.

íme egy szűz méhében fogan és fiat 
szül, és neve Emmanuelnek fog hivatni.

Utó.áldozás.

Kérünk Ur Isten! öntsd lelkűnkbe 
szent malasztodat, hogy kik az angyali 
üzenet által Fiad, — Krisztus-Jézusnak 
megtestesülését megismertük, az ő kin- 
szenvedése és keresztje által a föltáma
dásnak dicsőségébe elvezettessünk.Ugyan
azon Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

A zárima, áldás 153. lap.
Utolsó evangelioin lőG. lap.
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(Az előkészületi imák, mint a 12*2— 1*27. 
lapokon.)

Kezdima. (Izai. 61.)

Ürülve örülök az Úrban, és ör
vendez lelkem az én Istenemben; mert • •
az üdv ruházatába öltöztetett, és az 
igazság öltönyével övezett körül engem, 
mint ékszereivel földiszített menyasz- 
szonyt. V, (29. zsolt.) Magasztallak téged 
Uram, mert fölemeltél engem, és nem 
hagytad ellenségeimet fölöttem örülni.

Dicsőség az Atyának stb.
Uram irgalmazz stb.
Dicsőség a magasságban Istennek. 

(129. lap.)

m



Közima.

Ür Isten! ki a Szűznek szeplőtelen 
fogantatása által Fiadnak hozzá méltó 
hajlékot készítettél^ kérünk téged^ hogy 
amint ugyanazon Fiad előrelátott halálá
nak érdemeinél fogva őt minden vétektől 
megóvtad, úgy az ő esedezései miatt minket 
is hűntisztán juttass el hozzád. Ugyanazon 
Urunk sat.

Olvasmány a bölcseség könyvéből.*)
(Példab. VIII, 22— 35.)

Az Ür birt engem utalnak kezdetén, 
mielőtt valamit teremtett kezdettől. Örök
től fogva elrendeltettem, mielőtt a föld 
lett. Még nem voltak a mélységek, s én

*) A szentiratok e szakasza az Isten bölcse- 
ségére vonatkozik ugyan; de mintliogy az ember 
a teremtésnek s igy az Isten bölcsesége kifolyásának 
koronája; a szent Szűz pedig az emberi tisztaság 
és tökély bámulandó mintaképe, meghaladliatlan 
netovábbja: méltán alkalmazza rá az anyaszentegy- 
liáz a szentirás e sorait.



már fogantattam vala; mág a vizek for
rásai ki nem fakadtak; mdg a hegyek 
nagy tömegben meg nem állapodtak; 
— a halmok előtt születtem án: mág a 
földet nem teremtette ds a folyóvizeket 
es a földgömb sarkait. Mikor az egeket 
keszité, jelen voltam; mikor a világterv 
szabályai szerént a földet kikerekítette, 
mikor az egeket fönn megerősíté, és a 
vizet illető tartalékába a földre tette, 
mikor a tengernek kimérte határát, és 
törvényt adott a vizeknek, hogy át ne 
menjenek határaikon; mikor a földnek 
alapokat vetett: ővele voltam mint ápoltja 
(kedveltje), és gyönyörködtem naponkint, 
mulatván előtte minden időben, mulatván 
a föld kerekségén; és gyönyörűségem 
az emberek fiaival lenni.

Most tehát fiaim! hallgassatok engem. 
Boldogok, a kik megőrzik utaimat. Hall
gassátok az oktatást és legyetek bölcsek, 
és el ne vessétek azt. Boldog ember, ki 
engem hallgat, és ki ajtómnál vigyáz 
naponkint, és várakozik ajtóm felénél, (ki
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minden esetben és körülményben tanácsot 
kér tőlem). A ki engem megtalál, életet 
talál, és üdvösséget merít az Úrtól.

Lépcsőének. (Judith 13.)

Áldott vagy te szűz Mária! a fölséges 
Ür Istentől minden asszonyok fölött a 
földön. F. Te Jerusalem dicsősége, te 
Izrael öröme, te népünk tisztessége vagy; 
alleluja, alleluja! F. (Ének. éneke 7.) Egé
szen szép vagy Mária, és az eredeti bűn 
szennye nincs benned, alleluja.

(Fogadalmi misékben hetvened vasárnap után 
az alleluja és vers elhagyatik, s ezek helyett mon
datik a következő:)

Búsének.

86. Zsolt. Az ő alapjai a szent hegye
ken vannak: szereti az Ür Sión kapuit
(mint az anyaszentegyház keletkezési helyét)

Jákob minden hajléka fölött.
F. Dicső dolgok mondattak felőled 

Isten városa! F. Ember született benne, 
és maga alapította azt a Fölséges.

m
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(Húsvéti időközben kihagyatván a lépcsőének)

Alleluja, alleluja. Te Jerusalem dicsősége 
Stb. (mint fönn a lépcsdénekben) alleluja  ̂ alle
luja. V. Egészen szép vagy stb. (ugyanott) 

alleluja.
(A lépcsőének után mondandó két imát 1. a 132. lap.)

A szent üdvirat szakasza Lukács 
szerént. (I. 26—29.)

Az időben küldeték Gábor angyal 
az Istentől Galileának városába^ melynek 
neve Nazaret, egy szűzhez, ki egy fér
fi linak vala eljegyezve Dávid házából, 
kinek neve vala József, és a szűznekf
neve Mária. Es bemenvén az angyal 
hozzája, mondá: Udvözlégy malasztteljes, 
az Úr teveled, áldott vagy te az asszonyok 
között.

Hiszek egy Istenben. (133. lap.)

Fölajánlás. (Luk. 1.)

Udvöz légy Mária malaszttal teljes, 
az Ür teveled; áldott vagy te az asszonyok 
között, alleluja.

A következő imákat 1. a 135— 139. lapokon.
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Csendes ima.
Uram! fogadd el̂  kérünk, az üdvös 

áldozatot, melyet a boldogságos szűz Mária 
szeplőtelen fogantatásának ünnepén ne
ked bemutatunk, s add, bogy valamint őt 
megelőző kegyelmed működéséből minden 
szennytől mentnek valljuk, úgy mi az 
ő esedezése tekintetéből minden bűntől 
megszabadúljunk. A mi Urunk Jézus 
Krisztus sat.

ElÖSZÓzat. (385. lap.)

Szabályszerű könyörgések az áldozási imáig 
kizárólag, mint a 141— 152. lapokon.

Áldozás.
Dicső dolgok mondattak felőled Mária! 

mert nagy dolgokat művelt rajtad a hatal
mas Ur.

Utóáldozás.
Urunk Istenünk! e szentségek,melyek

ben részesültünk, orvosolják bennünk 
azon vétek sérveit, melytől a boldogságos 
szűz Mária szeplőtelen fogantatását kivé
telesen megóvtad. A mi Urunk sat.

A zárima, áldás 153. lap.
Utolsó evangeliom 156. lap.
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Az előkészületi imák, mint a 122 — 127. laj).

Kezdima.

Örvendezzünk az Úrban mindnyá
jan, kik ez ünnepet ülljük a boldog- 
ságos szűz Mária tiszteletére, kinek 
mennybe fölvételén örvendeznek az 
angyalok és dicsőítik az Isten Fiát. 
V. (44. Zsolt.) Az én szívem jó  beszéd
ben ömledez, énekemet a király előtt 
mondom.

Dicsőség az Atyának stb.
Uram irgalmazz stb. (129. lap.)
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Dicsőség a magasságban Istennek. 
(129. lap.)

Közima.

Ui'am! bocsásd meg, kérünk, szolgáid
nak bűneit, bogy kik cselekedeteink miatt 
neked nem tetszhetünk, a te Fiad, a mi 
Urunk Jézus Krisztus anyjának hathatós 
esedezése tekintetéből üdvözülhessünk. 
Ugyanazon szent Fiad, a mi urunk sat.

Olvasmány a bölcseség könyvéből.*)
(Sir. X XIV , 1 1 -2 1 .)

Mindenben nyugalmat kerestem, és 
az Ur örökségében lett maradásom. Akkor 
parancsolá a mindenek Teremtője, . . . .  és 
aki teremtett engem, megnyugovék hajlé
komban és mondá nekem: Jákobban lakjál

*) E szakasz szintén az Úr bölcseségérol 
szol, mely a kinyilatkoztatás által a választott nép
nél állapodott meg. Minthogy pedig a szent Szűz 
ebben különösen részesült, minden teremtmények 
között legtöbb kegyelemmel áldatván meg; az anya- 
szentegyház az o szertartásában e szakaszt is méltán 
alkalmazza reá.
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és Izraelben bírj ttrökséget, és választottaiin
f

kí)Z()tt verj gyökeret. Es igy Sionban meg- 
erösíttettem, ds a megszentelt városban 
hasonlóképen megnyugodtam, és Jerusa- 
lemben az én hatalmam! Es meggyöke
reztem a tiszteletre méltó nép között, és 
az én Istenem részében, mely az ő örök
sége, és a szentek teljes gyülekezetében 
az én tartózkodásom. Magasra nőttem, 
mint Libanon hegyén a czedrus, és mint 
a cziprusfa Sión hegyén; növekedtem 
mint a pálma Kadeszben és mint a 
rózsaültetvény Jerikóban. Mint mezőkön 
a szép olajfa, fölnőttem, és mint a platán 
a víz mellett az iitczákon. Mint a fahéj 
és illatozó balzsam illatoztam, s mint a 
válogatott mirrha adtam a jó  illat gyö
nyörűségét.

Lépcsőének.

44. Zsolt. A valóságért, szelidség- és 
igazságért, jobbod csodálatosan vezet té
ged. —  V, Halljad leányom! és lássad, és 
hajtsd ide füledet; — mert az Ur meg-



kívánta ékessdgedet, alleluja, alleluja! 
V. Mária fölvétetett a mennybe, s ezen 
örvend az angyalok serege, alleluja.
(A lépcsőének után mondandó két imát 1. a 132. 

lapon.)

A szent üdvirat szakasza Lukács 
szerént. (X. 38—42.)

Az időben hetére Jézus egy faluba, 
és egy Márta nevű asszony befogadá őt 
házába; s ennek Mária nevű nővére vala, 
ki az Ur lábainál ülvén, hallgatá az ő 
igéjét. Márta pedig szorgalmatoskodék a 
gyakori szolgálatban, s megállván mondá: 
Uram! nem gondolsz-e vele, hogy nővérem 
egyedül hagyott engem szolgálni? mondd 
azért neki, hogy segítsen nekem. Es feleié 
neki az Ur: Márta, Márta! szorgalmas 
vagy és sokban törődök Pedig csak egy 
a szükséges. Mária a legjobb részt válasz
totta, mely el nem vétetik tőle.

H is z e k  egy Istenben. (133. lap.)
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Fölajáulás.

Mária fölvétetett a mennybe, és ezen 
örvend az angyalok serege, s közös dicsőí
téssel áldja az Urat, alleluja.

A következő imákat 1. a 135 — 139. lapokon.

Csendes ima.

Uram! gyámolítsa népedet az Isten 
anyja esedezése, h og y — jóllehet tudjuk, 
miszerént az emberi test természeténél 
fogva távozott e földről, — a mennyei di
csőségben érettünk való esedezését tapasz
taljuk. Ugyanazon szent Fiad, Urunk sat.

ElÖSZÓzat. (335. lap.)

Szabályszerű könyörgések az áldozási imáig 
kizárólag, mint a 141 — 152. lapokon.

Áldozás.

Mária a legjobb részt választotta, 
mely soha el nem vétetik tőle.

Utóáldozás.

Urunk Istenünk! a mennyei ven
dégségben részesíttetvén, kérjük kegyes-





(Az előkészületi imák, mint a 122 127. lapokon.)

K evA im a.

44. Zsolt. Színed előtt könyörögni 
fognak a község minden gazdagjai: 
utána szüzek vezettetnek a királyhoz: 
az ö társai hozzád vitetnek (oh király) 
vigaság- és örvendezéssel. F. Az én szi
vemből jóbeszéd ömledez: a királynak 
ajánlom énekemet. Dicsőség az Atyá
nak stb.

Uram irgalmazz stb. (129. lap.)

Dicsőség a magasságban Istennek. 
(129. lap.)
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Közíma.

Mindenható Úr Isten! kérünk téged^ 
engedd^ l^ogy híveid^ kik a boldogságos 
szűz Mária szentséges nevén és oltalmán 
örvendenek^ hathatós esedezése következ
tében e földön minden gonosztól meg
menekülve, mennyekben az örökké tartó 
örömekre eljutni érdemesek lehessenek. 
A mi Urunk Jézus stb.

Olvasmány a bölcseség könyvéből.*)
(Sir. X X IV . 23— 31.)

En mint a szőlötő az illat gyönyörű
ségét termettem, és virágaimból díszes és 
becses gyümölcs lett. En a szép szeretet
nek, a félelem, — az ismeret —  és a szent 
reménység anyja vagyok. Nálam az út és 
igazság minden kegyelme, nálam az élet és 
erény minden reménye. Jöjjetek át hozzám 
mindnyájan, kik engem kivántok, és gyü
mölcseimből teljetek el. Mert az én lelkem

E szakasz folytatása a fönnebbieknek; lásd 
a jegyzeteket a 339. és 345. lapokon.
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édesebb a méznél, és örökségem jobb a 
szín- és lépes méznél. Az én emlékem él 
minden idők nemzedékeiben. Akik engem 
esznek, még inkább éheznek, s akik engem 
isznak, még inkább szomjaznak. Aki engem 
hallgat, nem szégyenül meg, és akik álta
lam munkálkodnak, nem vétkeznek. Akik 
fényt derítenek rám, örök életet nyernek.

Lépcsőének.
Áldott és tiszteletre méltó vagy szent 

Szűz, Mária! ki szűzeséged sérelme nélkül 
a Megváltó anyjává lettél. F. Istennek 
szűz szülője! Az, kinek befogadására az 
egész világ szűk, emberré lévén méhedbe 
zárkozott; alleluja, alleluja! V. Szülésed 
után szeplőtelen szűz maradtál; Isten 
anyja! esedezz érettünk, alleluja.
(A lépcsőének után mondandó két imát 1. a 132. lap.)

A szent üdvirat szakasza Lukács szerént.
(I. 26—38.)

Az időben küldetek Gábor angyal stb.
(mint a „Rorate^ szent misében 333. lapon.)

Hiszek egy Istenben. (133. lapon.)
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Föliijánlás
mint a ^Rorate“ szent misében a 335. lapon.

(A következő imákat 1. a 135 — 139. lapokon.)

Csendes ima.

Uram! váljék ez áldozat a te kegyel
med —  és a boldogságos, mindenkor szűz 
Mária esedezése következtében a mi örök
kévaló és jelen jólétünkre és békessé
günkre. Urunk Jézus Krisztus a te Fiad 
által sat.

Elöszózat. (335. lapon.)

Szabályszerű könyörgések az áldozási imáig 
kizárólag, mint a 141— 152. lapokon.

Áldozás.

Oh boldog méhe szűz Máriának, mely 
az örök Atyának Fiát hordozta!

Utóáldozás.

Uram! üdvünk segédszereiben része- 
síttetvén, add kérünk, hogy a boldog 
s mindenkor szűz Mária pártfogásában

‘m





Loretói litánia.

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

Mennybeli Atya Isten  ̂
Megváltó Fiú Isten, 
Szentlélek Úr Isten, 
Szentháromság egy Isten,

Szentséges szűz Mária, 
Istennek szent Anyja, 
Szüzeknek szent Szüze, 
Krisztusnak szent Anyja, 
Isteni kegyelem Anyja, 
Tisztaságos Anya, 
Szeplőtelen szűz Anya, 
Bűnmentes szent Anya, 
Szűz virág szent Anya, 
Szeretetre méltó Anya, 
Almélatos Anya, 
Teremtőnk szent Anyja,
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Üdvözítőnk Anyja^
Nagy okosságii Szűz, 
Tiszteletre méltó szent Szűz, 
Dicsérendő szent Szűz, 
Nagyhatalmú szent Szűz, 
Kegyes és irgalmas Szűz, 
Hűségteljes szent Szűz, 
Igazságnak tűkre, 
Bölcseségnek széke. 
Örömünknek oka.
Lelki tiszta edény. 
Becsülendő edény.
Ahitatnak jeles edénye. 
Titkos értelmű rózsa,
Dávid királynak tornya. 
Elefántcsont torony,
Mária aranyház.
Szövetség szent szekrénye. 
Mennyországnak ajtaja. 
Hajnali szép csillag.
Betegek gyógyítója,
Bűnösök oltalma.
Szomorúak vigasztalója, 
Keresztények segítsége.

O:
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O:
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Angyalok királynéja,
Ősatyák királynéja,
Látnokok királynéja.
Apostolok királynéja,
Vértaniik királynéj a,
Hitvallók királynéja.
Szüzek királynéja, .
Minden szentek királynéja,
Honunk Védasszonya,
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 

kegyelmezz nekünk!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 

hallgass meg minket!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 

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

Mi Atyánk stb. Udvöz légy stb. 
Oltalmad alá menekülünk Istennek 

szent Anyja! könyörgésünket meg ne vesd 
szükségünk idején; hanem oltalmazz meg 

3 5 7





Urjövettöl Gyertyaszentelő Boldog- 
asszonyig.

Üdvözítőnknek szent anyja! 
Mennyeknek megnyílt kapuja, 
Tengeren evezők csillaga, 
Boldogságos szűz Mária.

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

Mert angyali köszöntésre.
Szállá rád az Ür szent lelke;
S ekkor lett az örök Ige,
Szűz méhednek szűz gyümölcse.
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Te azért Istennek anyja!
Légy bűnösöknek gyáinola: 
ínségünk vigasztalóia^
Üdvösségünknek aj táj a.

Adjunk bálát az Istennek,
Atya, Fiú, Szentiéieknek,
Egyenlő három személynek,
Egy lény egű Istenségnek.

(A következő ima karácsonig mondatik:)

F. Az Úr angyala köszönté Máriát. 
F. Es SzentlélektÖl méliébe íbgada.

o

Könyörögjünk.

Kérünk, Ür Isten! öntsd lelkűnkbe 
szent malasztodat, hogy kik az angyali 
üzenet által szent Fiadnak, Krisztus Jézus
nak megtestesülését megismertük, aző kín- 
szenvedése és keresztje által a föltáma
dásnak dicsőségébe elvezettessünk. Ugyan
azon Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Karácsontól Gyertyaszentelő Boldoí]fasszonyig 
a következő ima mondatik:
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^  V. Szülésed után szeplőtelen szűz
maradtál.

F. Istennek szent szülője, esedezz 
érettünk.

líöiiyörög^jttiik.

Ur Isten! ki a boldogságos szűz 
Mária termékeny szűzesége által az emberi 
nemnek az örök üdv ajándékát adtad, 
engedd kérünk, hogy érettünk való ese- 
dezésének foganatét érezzük, ki által 
méltókká lettünk megnyerni az élet szer
zőjét, a te Fiadat, a mi Urunk Jézus 
Krisztust. Ámen.

Gj ertj aszeiitelö Boldogasszony napjától 
Hiisvétig.

Mennyországnak királynéja! 
Angyaloknak szent asszonya.
Áldott gyökér, szűz Mária,
Udvözlégy Krisztus szent anyja.
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Teáltalad e világra 
Uj világosság virrada:
Örök dicsőség virága!
Kinél szebb nem jött világra.
f

Áldott légy oh drága szent Szűz!
Kit mihozzánk hű gondod fűz; 
Mennyben szent Fiad mellett ülsz, 
Tudjuk, rajtunk is könyörülsz.

V. Tégy méltóvá engem szent Szűz 
a te dicséretedre!

F . Adj erőt ellenségeid ellen.

Könyörögjünk.

Adj irgalmas Isten! gyarlóságunknak 
oltalmat, hogy kik isteni Fiad anyjának 
emlékét tiszteljük, az ő esedczésének 
segélyével vétkeinkből fölkeljünk. Ugyan
azon Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
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Husvéttől Szentháromság vasárnapig.

Mennynek királyné asszonya!
Örülj szép Szűz! Alleluja.
Mert kit méhedben hordozni
Méltó voltál, Alleluja!

Amint megmondotta vala,
Föltámadott. Alleluja.
Imádd Istent, hogy törleszsze
A bűn nyomát. Alleluja.

V. Örülj és vigadj szűz Mária; Alleluja.
F. Mert bizonynyal föltámadott az 

Ur. Alleluja.

Könyörögjünk.

Úr Isten! ki szent Fiadnak, a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával 
a világot megörvendeztetni méltóztattál: 
add kérünk, hogy az ő szent anyja, szűz 
Mária közbenjárása által, az örök élet 
örömeit elnyerhessük. Ugyanazon Urunk 
Jézus Krisztus által. Ámen.
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Szenthároniság vasárnapjától ürjöveti^.

Mennyországnak királynéja! 
Irgalmasságnak szent anyja! 
Elet  ̂ édesség, reménység! 
Udvöz légy szép szűz Mária!

Évának árva fiai, 
Számkivetett maradéki,
Sir alminak örökösi 
Sok nyavalyának hajléki.

E siralomnak völgyében 
Kik nyomorgunk nagy Ínségben, 
Hozzád sóhajtunk menny égbe 
Hol vagy örök dicsőségbe’.

Azért szószólónk! szemedet 
Fordítsd hozzánk, s kegyelmedet; 
És a te bűnös népedet 
Oltalmazzad híveidet.
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Oh édes Szűz! irgalmadat /
Éreztesd, s kegyes voltodat;
Holtunk után szent Fiadat
Mutasd meg boldogságodat.

V, Imádkozzál érettünk Istennek 
szent anyja.

F, Hogy méltók lehessünk Krisztus 
Ígéreteire.

Könyörögjünk.

Örök mindenható Ur Isten! ki a 
dicsőséges szűz Máriának testét és lelkét, 
hogy szent Fiadnak méltó hajléka lenne, 
a Szentlélek ereje által fölékesitéd; add, 
hogy kik az Isten anyjának emlékén 
örvendezünk, az ö kegyes esedezése által 
minden ránk következő veszélytől és az 
örök haláltól megszabaduljunk. Ugyanazon 
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.



ijaíiim 
páriában.

ÜdvÖz Id^y Mária, malaszttal 
teljes szent Szűz, az Ur van teve
led! Üdvöz légy szerencsétlenek 
egyetlen reménye! Üdvöz légy 

.árváknak anyja Mária!
Ha zárva volna is előttem 

a mennyország ajtaja; ha vét
keim miatt már reményem sem 
volna Istentől megliallgattatni; ha 
csüggedt lelkem minden öröm s 
vigasz nélkül, az életnntság- és 
szívaggályoktól szüntelenül gyö- 
törtetnék; bornlna bár remény
napomra sötét éjnek föllege; vagy 
megtbsztatván minden mennyei 
vigasztól, a kisértetek és follázadt
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szenvedélyek vihara kétségbeesésig ostro* 
molná szívemet; ha betegség, balsors, 
és viszontagság megrendítené egész való
mat ; ha zúgó áradatként rohanna is rám 
az élet minden baja: maradna nekem 
mégis egy reményem, vigaszom és me
nedékem .............— Mária! —  Hozzád,
hozzád fordulnék oh szent Anyám! leg- 
kcgyesebb vigasztalója a csüggedő kebel
nek. — Hova is fordíthatnám szemeimet, 
hogy föltaláljam az üdv révpartját, ha 
nem ama fényes tengeri csillagra, mely 
mindig ugyanazon bámulandó fénynyel 
ragyog, mely soha sem tagadja meg vilá
gának jótéteményét?

Oh édes szűz Anyám Mária! te vagy 
ezen fénycsillag, te vigasztalod, te vezér
led a béke s üdv kikötőjébe mindazokat, 
kik hozzád fordulnak. — S miután te 
mindazt, mit szent Fiadtól kérsz, kétség 
kivűl megnyered; most is teljes bizalom
mal folyamodom hozzád. Oh dicső szűz 
Mária! ha te vagy pártfogóm, ki lesz 
akkor ellenem; ha te kérsz velem, ki
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állhatna ellen könyörgésemnek ? Hallgasd 
meg tehát siralmimat^ tárd ki könyörü
letes karodat, hogy oltalma alá menekül
hessek. Szerezz, oh szerezz nekem, eny
hülést a viszontagságok lankasztó hevé
ben s virraszsz mellettem lázas álmaim
ban, mint édes anya szokott virrasztani 
kedves gyermeke fölött. Vigasztald szí
vemet, mely örömmel hallgat rád, mely 
óhajtaná résztvevő jóságod vigaszát foly
vást élvezni. Miként az anyja ölében 
szendergő gyermek nem tart semmi ve
szélytől : oly nyugodt vagyok én is köröd
ben, mert lelkem határtalanul bízik ben
ned, Mária! Te anyja vagy a Megvál
tónak, tehát az emberiség üdvének is, és 
ez által anyja az egész emberi nemnek, 
—  de különösen az istenfélőknek; nyerd 
meg számomra a kegyelmet, hogy én is 
választott gyermekeid sorába lépjek; és 
engedd, hogy örökre neked szenteljem 
magamat; neked szenteljek mindent, amit 
szívem szeret ezen a világon. De esz
közöld egyúttal, hogy benned helyezett 
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Szeplőtelen szűz Mária  ̂ Ma
gyarország Védasszonya! kinek 
oltalmába ajánlá hazánk- s nem
zetünket szent István apostoli 
királyunk, —  jó l tudván, hogy 
a Szűzanyának szava nem hang
zik el Isten-fia előtt, hozzád folya
modunk Ínségünk idején.

Ne vesd meg kérésünket 
szent Anyánk! —  Tekints kegye
sen mennyei trónodról e sokat 
szenvedett népre, mely annyi 
század óta a tisztelet és kegyelet



legoszintébb hódolatával említ és magasz
tal téged.—  Ha bűneinkkel Istenünk méltó 
haragját magunkra vonván, minden elle
nünk fordulni látszik is : csak Te ne 
hagyj el minket Védasszonyunk! Ha meg
engeded, hogy kegyességedről e vigasz
taló reményt tápláljuk kebelünkben: úgy 
a viszontagságok viharai között sem félt
jük szeretett honunkat, nem édes nem
zetünket.

Szent Anyánk! őseink a százados 
küzdelmekben harczi lobogóikon a csaták 
zajában is hirdették dicsőségedet, s győ
zelmi babérral övezted homlokukat: mi 
is lángolva tiszteletteljes szeretetedtől, 
szent nevedet Írjuk zászlónkra. — Ne 
hagyj minket, kik benned határtalanúl 
bízunk, megszégyenülni Védasszonyunk! 
S miután a közel ezredéves viharnak 
bús éjén vezetted, ne hagyd szenvedni 
népedet. —  Esedezz szent fiadnál, a mi 
Istenünknél, elégelje meg a büntetést 
s áraszsza honunkra békés napjának ál
dást terjesztő sugarait; hogy a hosszú tél
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dermesztő fagyából fölmelegedve, virá
gozzék e hon, virágozzék e nemzet, mely 
századokon át volt a Golgota megdicsőűlt 
keresztjének paizsa, védfala, az isteni 
gondviselés hatalmas eszköze; esedezz, 
hogy egünket ezentúl ne borítsa vissza
vonás és ádáz irigység vészes, —  hanem 
az áldásos egyetértés üdvhullató föllege; — 
eszközöld, hogy apostoli királyunk e 
névnek magasztos érteményét fölfogva, 
apostola vallásunknak és édes atyja le
gyen nemzetünknek. —  Nagyasszonyunk! 
állítsd meg valahára az egek sújtó harag
ját s távolítsd el hazánktól esdéseddel 
az Ínség sanyarú éveit; tartsd távol a 
pusztító ragály-, járványos hirtelen halá
lozások veszélyét; gyulaszd föl közben
járásoddal e hon virányain a régi vallá
sosság és vele a boldogság szent tüzét; 
eszközöld esedezéseid üdítő harmatával, 
hogy újra kizöldüljön a hitviszályok miatt 
egymástól elszakadt testvérek között az 
üdvös béke és szent frigy olaj ága, hogy 
ugyanazon hit-, remény- és szeretetben
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egyesülve a te néped fiai és leányai vallá
sosak, erényesek j elégítitek^ boldogok 
legvenek, és versenyre csak a jóban, az 
Isten dicsőítése, —  szent neved tisztelete 
— és a honszeretet mezején keljenek; — 
eszközöld, hogy egy szív s lélekkel kiált
suk: Dicsértessék Védasszonyánk, a szep
lőtlen szűz Mária! dicsőíttessék az Ur Jé
zus imádandó szent neve örökké! Ámen.



Szerelmes szent Anyám ! midőn 
a Golgota keresztje alatt állva azon 
függeni láttad reményed-, üdvöd-, 
boldogságodat, a fájdalmak tőre 
átjárta szeplőtelen szívedet, azon 
szívet, melynél dicsőbb, nemesebb 
még nem jött — és soha nem jő  ki a 
Teremtő kezéből.

Hol vannak a szavak, melyek 
az egyetlen kedves gyermeke fölött 
kesergő anyának fájdalmát hűn ecse
telnék? — s mégis mily csekély bár-



mely halandónak vesztesége a tiedhez 
képest? Mert hisz a veszteséget mindig 
a szeretet fokozza vagy kisebbíti. — S ki 
szeretett úgy, mint Te, szűz Anyám?

Minél fönségesebb a szeretet tárgya, 
annál forróbbak a kebel érzelmei, annál 
égetőbbek a kínok annak elvesztése után. 
De ki bírt s ki veszíthetett oly kincset, 
mint Te, oh fájdalmak anyja? Minden 
más halandó vesztesége csak emberi lény 
lehet: tőled a világ üdvét rabiák el 
marczona kezek; én és embertársaim bű
neinkért lakóiunk: szent szerelmed isteni 
tárgya ártatlanul szakasztatott el lángoló 
kebeledről, és méltatlanságokkal, melyek
nek emléke is borzadálylyal tölti el a jó  
érzésű kebelt, kiniélet nélkül halmoztatott 
el. Oh hol van a szív, mely annyit szen
vedett mint a tied ! — De épen ez által 
levél a szomorúak vigasztalója, az árvák, 
()zvegyek végső menedéke, a keserv ten
gerében fuldoklók egyetlen reménye.

Az emberi nem üdvéért kifolyt vér

;575



szíved véréből eredeti; ez által lettél 
legbiztosabb út Istenünkhez!

A világ megváltási árának lefizetésé
ben részed volt; s ez által ama dicsőségre 
jutottál, hol bámul a csillagok szeme; ez 
által fölszabadítád az ezredek előítéletének 
bilincseiből gyönge nemünket. —  Kihez 
fordulhatnánk hát annyi kegyelet-, annyi 
bizalommal, mint hozzád, fájdalmas szent 
Szűz!

Feléd emeljük azért tekintetünket, 
legszentebb anya, Mária! s ama szív
gyötrelmedre, melyet Jézusnak három 
órai halálküzdelme alatt a kereszt mellett 
kiállottál és minden egyéb szenvedésedre 
kérünk: légy ez életben vezércsillagunk, 
s midőn alkonyodik éltünk napja, légy 
majd halálunk küzdelmében mindnyájunk
nak segélyére, kik fájdalmaidban gyer- 
mekeidkép részt veszünk; hogy közben
járásod hathatóssága által a hitben végig 
állhatatosan megmaradván, a mennyben 
dicsőséged részesei lehessünk. Ámen.

Udvöz légy Mária. (Háromszor.)
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Oli íinyja a kegyelmeknek! anyja 
a k(‘)ny()rűletnek, Mária! —  Légy védel
münk, halálban menedékünk!

Könyörögjünk.

Úr Isten! ki megengedted, hogy szent- 
séges Fiad szenvedésekor a dicső szűz 
jMáriának szent lelkét a fájdalom tőre 
átjárja, add kegyelmesen, hogy kik az ő 
fájdalmait tisztelve ünnepeljük, a meg
váltás boldog eredményében részesüljünk. 
Ugyanazon szent Fiad, a mi Urunk Jézus 
Krisztus által, ki veled a Szentlélek egy
ségében Isten, él és uralkodik ()r(")kké. 
Ámen.
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Emlékezzél meg oh legkegye
sebb szűz Mária! hogy hallatlan, 
miszerént valaki gyámol nélkül ma
gára hagyatott volna, ki oltalmadat 
buzgóan kérte és pártfogásodért ese- 
dezett. En is hasonló bizalomtól 
lelkesülten hozzád sóhajtok oh szü
zek szűz anyja! Hozzád tekintek 
föl én nyomorult bűnös, és sirva, 
zokogva lábaidhoz borúlok. Ne vesd 
meg alázatos bizalmamat oh hatal
mas asszonya a világnak, és szent 
Anyja az örök Igének! hanem fordítsd
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hozzám figyelmedet, és hallgasd m,eg 
kérésemet oh kegyes szűz Mária! nyerd 
meg szent Fiadtól mindenek előtt az igaz 
töredelmesség és tökéletes jobbulás kegyel
mét nekem és mindazon bűnösöknek, 
kik Urunk Istenünket és a te szent 
nevedet gyakori sértésekkel bántalmazni 
nem irtóznak, s igy eszközöld, hogy 
vétkeinkből kitisztulva neked legjobb 
Anyánknak méltó gyermekei legyünk.

Üdvöz légy Mária stb.
Oh Mária bűnösök oltalma!
Könyörögj érettünk! Ámen.
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Ima szent Mihály föangyalról.

Ür Isten! ki az angyalok és emberek 
tisztét csodálatos renddel igazgatod, szent 
Mihály főangyal emlékét tisztelvén lebo- 
rűlva kérünk: add kegyelmesen, hogy e 
kitűnő szolgád védelmét minden ügyeink
ben érezzük, s amit saját buzgóságunkkal 
el nem érhetünk, az ő esedezései által 
megnyerjük. A mi Urunk Jézus Krisztus 
által. Ámen.
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Kér. szent Jánosról.

Úr Isten! ki a mai napot szent János 
születése által nekünk tiszteletre méltóvá 
tetted, szívünk mély alázatosságával ké
rünk, hogy az üdv ezen előhirnökének 
érdemei és esedezése tekintetéből néped
nek a lelki örömek malasztját megadni, 
és minden híveid elméjét, szívét és lépteit 
az örök élet útjára igazgatni méltóztassál. 
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Szent Józsefhez.
Oh dicső szent József, kit Isten egy

szerű ács-létedre méltónak talált ked
ves leánya, a szent Szűz jegyesének és 
szentséges Fia nevelő atyjának kijelölni, 
Íme én is atyámnak választalak, esdve, 
fogadj engem gyermekedül. S mint haj
dan a kisded Jézust megmentéd az üldö
zők ádáz dühétől, esedezésed által ments 
meg engem is üdvöm elleneinek táma
dásaitól; miként őt karjaidon hordoztad 
és örvendeztél engedelmessége fölött, ve

381



zess engem is az élet veszélyei között; 
légy jó  atyám, én figyelemmel hallgatom 
tanácsodat és 
intéseidnek.

engedelmeskedni fogok

Ima.

Ür Isten! ki szentséges Fiad szeplő
telen szűz anyjának jegyesül szent Józsefet 
választottad, imádandó bölcseséged meg- 
fogliatlan végzései előtt leborúlva kérünk, 
hogy akinek emlékét tiszteljük, érdemei 
és esedezése tekintetéből minket is kegyel
meddel elárasztani és egykor az örök 
boldogság részeseivé tenni méltóztassál. 
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Szent Péter és Pál apostolokról.

Örök mindenható Isten! ki ezen na
pot szent Péter és Pál nagy apostolaid 
vértaniiságával megszentelted, add anya- 
szentegyházadnak, hogy mindenben azok 
parancsait kövesse, kik íiltal a szent hit 
üdv(’)S tudományát vette. A mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Ámen.
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Szent János apostolról.

Örök mindenható Isten! dicsőítsd 
meg anyaszentegyházadat és add  ̂ hogy 
magas röptű, lánglelkű apostolod s evan
gélistád szent János tanai által fölvilágo- 
síttatva azok hű követese által az örök 
ajándékokat elnyerhesse. A mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Ámen.
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mindenható Isten! mély alázat
tal kérjük szent Fölségedet: 

engedd, hogy boldog apostolod szent 
Endre, amint e földön az üdv tudo
mányában buzgó tanítónk volt, úgy 
most a mennyben hatalmas szószólónk 
s védőnk legyen. A  mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Ámen.
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p̂ lntplfnán ̂ iráíî
Dicső szent István  ̂ nemzetünk

nek egykor apostoli királya! —  kinek 
az üdvözítő Jézus után köszönlietjük, 
hogy igaz Istent ösmerünk; ki az 
üdv lobogóját e szép haza ormaira 
kitűzve boldogság virágával ültetéd 
be virányait; ki szellemed és szent 
jobboddal nyolez század vérzivata
rai, visszavonás és belviszályok átka 
között védtcd nemzetünket, — te
kints a mennyből könyörülő sze
mekkel esdő néped- és honára; s 
midőn bú, szükség, Ínség nyomorgat, 
légy vigaszunk; midőn halált mér 
ránk az ellenség, légy segélyünk;
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midőn örvénybe akar ejteni álnokok se
rege, légy vezérfényünk. —  S ki apostoli 
buzgalmadban annyit fáradoztál a hitegy
ségért, esedezéseiddel eszközöld ki az 
ég Urától, hogy kiket a nyelv közössége 
és ugyanazon anyának gondos ápolása 
testvérekké tett, ne válaszsza el egymás
tól a hit különsége; eszközöld ki oh dicső 
szent védnökünk, hogy az általad átül
tetett ugyanazon egyház védő karjai alatt 
neved közös tiszteletében egyesülve, a 
közös anya bármely nyelvű s nemzetiségű 
gyermekei fokozott buzgalom és erővel 
munkálják az édes hon javát, egymás
nak ideiglenes és örök üdvét; hogy egyek 
legyenek a szent hit, haza és utódod az 
apostoli király iránti hűségben, egyek 
legyenek Urunk Istenünk nagy nevének 
dicsőítésében örökké.

Ima.

Ür Isten! ki az igaz hit világát szent 
István által nemzetünknek földerűlni en
gedted, add kérünk, hogy lángbuz-
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hípálî  iinnfiib.
Oh dicső szent László király! 

ki kedves valál Istennek e világon 
és szeretett atyja a magyar nemzet
nek, most pedig a boldogult lelkek 
sorában ragyogsz, esedezz a te néped
ért; gyámolítsd azt, hogy közben
járásod és a haza gyermekeinek 
csüggedetlen, önzéstelen együttmű
ködése által virágozzék a haza s éljen 
e nemzet örökké.

Ima.
Úr Isten! ki szent László hit- 

vallód —  egykori királyunkat csodás 
3 8 8



0 '

esemeuyek által már e löldön megdicsöi- 
t(‘d ; kérjük végtelen Felségedet, kogy e 
koronás szent esedezése tekintetéből az 
általa hajdan kormányzott népnek és 
íejedelmének különös kegyelmedet adni, 
és őket az általa megjelölt ösvényen, a 
földi jólét és örök üdv ösvényén szent 
országodba elvezetni méltóztassál. A mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

CV
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Oh szent Imre, mennyországnak 
dísze! ki az ártatlanság feher öltönyét 
tisztán megőrizve, lelkedet szenny nél
kül adtad vissza Teremtődnek, ki 
élted kora tavaszán emeltettél föl a 
szentek társaságába, a te különös oltal
madba ajánlom magamat esedezve, 
légy védőm Isten előtt, és tanácsadóm 
földi ügyeimben.

Oh ha utánozhatnám erényeidet! 
ha az én szívem is oly gyöngéd lehetne 
Isten iránt, mint a tied volt; ha tud
nám őt oly hévvel, oly lángolón sze
retni és szolgálni, mint te.

De én igen gyönge és gyarló 
vagyok. —  Nyújtsd ki tehát felém.
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oh tiszta ártatlanság! gyöngéd kezedet, és 
vezess az igazi boldogság honába vivő utón.

Oh szent Imre! légy Isten előtt szó
szólója azon nemzetnek^ melynek, ha oly 
korán nem távozál vala földi hazádból, 
jogarát kellendett átvenned. —  Ha e f(d- 
dön nem éreztethetted királyságod áldá
sait e néppel, esedezz érette a mennyben.

Ima.

Ur Isten! ki szent Imrét iQusága 
virágában szenteld társaságába magasz
taltad : engedd kérünk, hogy akit irántad 
oly buzgó áhítatra gerjesztettél, annak ál
landó gyámolítását érezzük. A mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Ámen.

m



Oh Istennek dicső bajnoka és vér
tanúja szent György! ki élő hittel 
rendíthetlen bátorság- és csüggedetlen 
kitartással legyőzted a világ bűnei és 
gonoszságainak szörnyetegét, légy mel
lettem a harczban, melyet üdvöm el
leneinek kisértéseivel szemben, nekem 
is folytonosan vívnom kell; esedezésed 
által eszközöld ki számomra a kegyel
met, hogy csüggedt állapotomban az 
élő hit- és lángoló szeretetben keres-
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sek bátorságot es menedéket; hogy pél
dádat követve szívemet oda irányozzam^ 
hol a. gyöngék és elhagyottak oltalmat, 
vigaszt és segélyt nyernek.

Ima.

Ur Isten! ki senkit nem terhelsz 
erején túl, leboriilva kérünk, nyújtsd ne
künk szent György esedezése tekintetéből 
a szünet nélkül támadó kisértetek elle
nében segítő kegyelmedet, hogy a harczból 
mindig diadalmasan távozva, dicsőségedet 
minden lépten hirdessük s egykor szent 
országodban neked örök hála s magasz
taló éneket zengjünk. A mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Ámen.



pSspiife h  Bfrtflnúrnl.

Örök mindenható Isten! ki szent 
Béla vértanú- és püspököt a szen
vedések érdemeinél fogva szenteld 
közé sorolni méltóztattál, add kérünk, 
hogy az ő példája nyomán mi is az 
igaz hitben éltünk végperczeig szilár
dak maradván, az örök béke honába 
eljutni méltók legyünk. A mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Ámen.
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^  r Isten, ki égi tanaid buz

gó hirdetőjét, szent Feren- 

czet már e földön kegyel

med bőségével elárasztani és kitün

tetni meltóztattál, add kérünk hogy 

az ő esedezése által mi is, kik em-





Mindenható Isten! ki egykor Hubert- 
nek a vadászaton a szent kereszt jele 

atyai gondviselésed 
bámulatos működését^ leborűlva szent 
színed előtt, szívem mély alázatosságával 
kérlek, hogy e szentnek esedezése tekin
tetéből küldd őrangyalodat a vadászat 
sokféle veszélyei között áldozatiil eshető 
híveidnek, különösen N. N. kinek (vagy 
kiknek) élete s jóléte nekem oly becses, oly 
drága, oltalmára; — hogy őt (vagy őket) 
őrizze minden veszélytől, védje és szeren-
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Oh szent Anna! dicső példány- 
képe az őskor családanyáinak, kit 
Isten, Fia anyjának szülőjévé választ
ván, a menny legszebb liliomának 
ápolását reád bízta, — ki példás éle
ted és tanításaid által előkészítéd a 
szeplőtelen szent Szüzet ama dicső 
pályára, melyen a nőnemnek ragyo
gó csillagakép tündököl, hozzád fo
lyamodom esdve: fogadj engem is 
gyermekednek; esedezz érettem szep
lőtelen szűz leányod és az ő szent- 
séges fia, — az üdvözítő Jézus előtt, 
hogy irgalmasságának erejét velem 
is éreztetve minden veszélytől meg
mentsen; — eszközöld, hogy eré-
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nvcid nyomán járjak életem utolso pilhi- 
natáig.

Ima.

Űr Isten, ki malaszttal teljes leányod
nak Máriának anyjává szent Annát ren
delted, esdye kérünk: add, hogy kinek 
emlékét tiszteljük, esedezése által az üd
vünkre szükséges kegyelmeket elnyer
hessük. A mi Urunk Jézus Krisztus által. 
Ámen.
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Oh Istennek alázatos szolgá- 
lója, az önmegtagadás dicső pél
dányképe szent Erzsébet! ki bő
kezű adakozásod —  a szegények 
segélyezése — a betegek látogatása 
és gyógyítása — a csüggedőnek 
bátorítása, —  a zugo ló dónak türe
lemre intése — s végre szenvedé
sedben tanúsított nemes türelmed 
által oly kitünően megmutattad 
nekem, miként kelljen magamat 
megtagadva Jézust követnem és 
jó  tettekkel egyedül neki szolgál
nom, hozzád folyamodom, párt
fogásodért esdek; segíts könyör- 
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géseiddel engem buzgó tisztelődet, hogy* 
dicső tulajdonaidat utánozva én is az 
erény utján járjak, Jézus szellemében, 
minden sértést megbocsátó, minden csa
pást békésen tűrő szeretetben éljek; ma
gamért keveset, másokért, különösen a 
szegények- és betegekért igen sokat te
gyek; végre hogy erényeidet szemem 
elől soha ne téveszszem, és jutalmat csak 
Istentől várjak.

Ima.

Irgalmas Úr Isten! világosítsd meg 
híveidnek sziveit kegyelmed sugaraival, 
s engedd, hogy szent Erzsébet buzgó 
esedezése által segíttetvén, ne e világ, 
hanem az öröklét boldogságát keressük 
és a mennyei vigasznak folytonosan ör
vendhessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus 
által. Ámen.
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Szűz szent Margit! ki király- 
leányi méltóságod daczára e világon 
minden pompát és fényt megvetve, 
tiszta szíved sugalata folytán a zárdái 
életet választád pályádúl, hogy az ájta- 
tosság-, szelídség- és alázatosságnak 
szentelhesdmagadat; bizíilommal kér
lek, légy védőm, pártfogóm Isten 
előtt a mennyben. —  Miután a világ 

•zajában és hiúságai között megisme- 
hogy egyedül az általad járt 

ösvény a boldogság igazi útja; csend
ben és magányban, távol minden 
zajtól, mely csak háborgat és szóra
koztat , akarok én is a te kitűnő



tulajdonaid után törekedni^ csak Istennel 
fb ’̂lalkozm, és lelkiismeretemet folyvást 
tisztán tartani. — A magiiiiyban érezni 
fogom én is, mily nagy különbség van a 
mennyei és világi örömek között — ezek 
a porba vonnak, azok ellenben fölemel
nek a szellemek honába. Isten k(')zelébe.

Oh szent Margit! a te példád erősítsen, 
és ápolja bennem azon jó szándékot, hogy 
Istennek határtalan jósága és bölcseségé- 
ről meggyőződvén ügyekezzem egyedül őt 
szolgálni, s ezt tartsam e világon legna
gyobb boldogságomnak.

Ima.

Úristen, a szűz ártatlanság kedvelője 
és őre! kinek kegyelmével szolgálód szent 
Margit a szűzeség diszét a jó  cselekedetek 
érdemével párosította; engedd kérünk, 
hogy elménknek és szívünknek bűneink 
által elhomályosult tisztaságát az üdvös 
bűnbánat szellemével megújíthassuk. A 
mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
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?)inderiható Isten! ki a gyön- 

^  ge szűz-  ̂ szent Ágnest a 

vértanuság díszes koszorú

jának elnyerésére szükséges lelki erő

vel megajándékoztad, szívünk mély 

alázatosságával esdünk szent Fölséged 

előtt: add kegyelmedet, hogy a tisz-





mindenható Isten! — ki jámbor 
szolgálódat szent Terézt már 

gyermek korában tanítottad akaratod 
helyes megismerése- és pontos teljesí
tésére, —  add kérünk, hogy e szent 
szűz példáját követve, mi is a világ 
zajos mulatsága^ és múlandó örömeinek 
túlságos kedvelése helyett imádság, jó  
irányú s szent könyvek olvasásában 
keressünk élvezetet; s a ránk mért 
csapásokat, mint üdvünk eszközeit, bé- 
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Istennek dicső szentje N. N. 
kinek neve alatt fogadott testvéréül 
édes Üdvözítőm az újjászületés für
dőjében, hozzád sóhajtok föl a föld 
porából és kegyes pártfogásodért 
esdek; mert téged jelölt ki vigasz
talóm- és védőmül mennyei Atyám.

Elsoroljam-e panaszaimat? De 
hiszen te ismered a földi élet küz
delmei- és szenvedéseit; neked ha
sonló kisértések-, támadások- és 
veszélyekkel sokkal nagyobb mér
tékben kelle megküzdeni, míg az 
erények azon dicső magaslatára

411



cv

jutottál, liol most első rendű csillag* 
gyanánt tündökölsz.

Fájdalommal vallom be előtted, hogy 
utánzandó példányoműl kitűzött erényes 
életed követése helyett a keresztségben 
nyert ártatlanság fehér öltönyét lijra és 
újra beszennyeztem, s az általad számom
ra nyert kegyelemmel visszaéltem. — De 
azért —  esdve kérlek — ne fordulj el tőlem, 
hanem légy tovább is az én jóakaró védőm 
Isten előtt. Távolítsd el tőlem az Úr harag
ját, s eszközöld ki buzgó esedezéseddel a 
kegyelmet, hogy lelkemről a bűn szennyét 
a vezeklés fürdőjében bánatom könyűivel 
lemossam, s ezután üdvözítő hitemet 
megőrizzem, reményemet el ne veszítsem, 
a szent szeretet jótékonyan melegítő tüzét 
kebelemben szünet nélkül ápoljam. — 
Példás életed legyen vezércsillagom, szent 
szellemed kalauzom az élet tekervényes 
utain; ez óvjon a környező veszélyek 
örvényétől, óvjon különösen a létem min
denható Alkotója —  Üdvöm Szerzője —  s 
lelkem megszentelő Istene iránti hálátlaii-
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S á g t ó l , óvjon a l e g n a g y o b b  r o s z t ó l  c 
v i lá g o n , a b ű n t ő l .

Segíts oh Istentől mellém rendelt 
jóakaróm, hogy föltétemben állhatatosan 
megmaradva a kegyelmet üdvömre hasz
náljam, és az öröklét boldogságát elnyer
jem. Ámen.

A keresztségi fogadalmak megújítása.

ü
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Közim.a.

( )r()k mindenha tó ü r  Isten! ki nekünk 
minden szenteid érdemeit e g j  ünnepély- 
lyel engedted tisztelni  ̂ kérünk téged^ 
hogy sóvároga várt irgalmasságodnak tel
jét számos szószólónk esedezése tekin
tetéből nekünk megadni méltóztassál. A 
mi Urunk stb.

Olvasmány szent János jelenéseiből.
rvil. 2-12.)

Azon napokban: íme én János más 
angyalt láték följöni napkeletről^ ki az 
élő Isten jelét viselte, és nagy szóval 
kiálta a négy angyalnak, kiknek adatott, 
hogy ártsanak a földnek és a tengernek 
mondván: Ne ártsatok a földnek és ten
gernek, se az élöfáknak, mig meg nem 
jelöljük a mi Istenünk szolgáit hom
lokaikon. Us haliám a megjelöltek szá
mát, száz negyvennégy ezeren valának 
megjelölve Izrael fiainak minden nemzet-
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ségéből. Júda nemzetségéből tizenkétezer 
je lö lj Ruben nemzetségéből tizenkétezer 
jelölt, Gád nemzetségéből tizenkétezer 
jel()lt, Aser nemzetségéből tizenkétezer 
jelölt, Neftali nemzetségéből tizenkétezer 
jelölt, Manasszes nemzetségéből tizenkét
ezer jelölt, Simeon nemzetségéből tizen
kétezer jelölt, Lévi nemzetségéből tizen- 
kétezer jelölt, Isszakár nemzetségéből 

^  tizenkétezer jelölt, Zabulon nemzetségé
ből tizenkétezer jelölt, József nemzetsé
géből tizenkétezer jelölt, Benjámin nem
zetségéből tizenkétezer jelölt. Ezek után 
láték nagy sereget, melyet senki sem 
számlálhatott meg, minden nemzetből és 
nemzetségből, népekből, és nyelvekből a 
királyi szék előtt, és a Bárány színe 
előtt állani fehér hosszú ruhákba, öltözve, 
pálmákkal kezeikben, és kiáltának nagy 
szóval mondván: Üdv a mi Istenünknek, 
ki a királyi széken ül, és a Báránynak! 
És az angyalok mindnyájan a királyi szék 
körül állának, és a királyi szék előtt 
arczra borulának és imádák az Istent
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mondván: Ámen! áldás, dicsőség és böl- 
cseség, hálaadás és tisztelet, hatalom és 
erősség a mi Istenünknek mindörökön 
örökké! Ámen.

Lépcsőének.
33. zs. Féljétek az Urat minden szentel! 

mert semmi hiányt nem szenvednek az őt 
fél ők. V. Kik az Urat keresik, semmi jóban 
meg nem fogyatkoznak; alleluja, alleluja! 
id Máté 1 1 . Jőjctek hozzám mindnyájan, 
kik fáradoztok és terhelve vagytok, és én 
megnyugtatlak titeket; alleluja!
(A lépcsőének után mondandó két imát 1. a 132. lap.)

A szent üdvirat szakasza Máté szerént.
(V. 1 -1 2 .)

Az időben: Látván Jézus a sereget, 
fídmene a hegyre, és miután leült, hozzája 
járulának az ő tanítványai. Es megnyit
ván száját tanítá őket mondván: Bol
dogok a lelki szegények*); mert övék

*) Az alázatosak, kiknek lelkében —  ha 
fény és gazda^sáj^ jutott is osztályrészökül — oly 
érzelmek honolnak, mintha szeg-ények volnának.
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mennyeknek országa. Boldogok a szelídek^ 
mert ők bírják a földet Boldogok^ akik sír
nak, mert ők megvígasztaltatnak. Boldogok^, 
akik éhezik és szomjuliozzák az igazságot; 
mert ők megelégíttetnek. Boldogok az 
irgalmasok; mert ők irgalmasságot nyer
nek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők 
meglátják az Istent. Boldogok a békes- 
ségesek, mert Isten fiainak hivatnak. 
Boldogok, akik üldözést szenvednek az 
igazságért, mert övék mennyeknek orszá
ga. Boldogok vagytok, midőn szidalmaznak 
és üldöznek titeket, és hazudván, minden 
roszat mondanak ellenetek énérettem. 
Örüljetek és vigadjatok, mert a ti jutal
matok bőséges leszen mennyekben.

Hiszek egy Istenben. (133. lapon.)

Fölajíínlás.
Bölcs. 3. Az igazak lelkei Isten kezében 

vannak, és a halál gyötrelme nem éri őket; 
az esztelenek szemeiben meghalni látsza
n a k : . . . .  pedig ők békességben vannak.

(A következő imákat lásd a 135— 139. lapokon).
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Csendes iimi.

Uram! áliitatimk adományait ajánljuk 
föl iieked^ esedezvén, hogy azok irgal
madból valamennyi szentéid megtisztel
tetésére előtted kedvesek legyenek, ne
künk pedig üdvünkre váljanak. A mi 
Urunk sat.

Elöszózílt.
V, Mindörökön örökké 

Ámen stb. (mint fönnebb).

Valóban méltó és ií2;azsás’os, illő
üdvös, bogy mi neked mindenkor és 
mindenütt bálákat adjunk, szentséges 
Urunk, mindenható Atya, örök Isten! 
Krisztus Urunk által. Ki által Fölségedet 
dicsérik az angyalok, imádják az uraságok, 
rettegik a batalmasságok; az egek és 
mennyei erősségek és a boldog szeráfok 
társas örvendezéssel együtt magasztalják. 
Kikkel hogy szavainkat is meghallgatni 
méltóztassál, könyörgünk, alázatos vallo
mással mondván:
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Szent, szent, szent a seregek Ura 
Istene! Telve az ég és föld dicsőségeddel! 
Hozanna a magasságban! Áldott ki az 
Ur nevében jő ! Hozanna a magasságban!
(Szabályszerű könyörgések az áldozás! imáig kizá

rólag a 141— 152. lapokon.)

Áldozás.

Boldogok a tiszta szívűek, mert ők 
meglátják az Istent; boldogok a békések, 
mert Isten fiainak hivatnak; boldogok, 
akik üldözést szenvednek az igazságért, 
mert övék mennyeknek országa.

^ 0

Utóáldozás.
Uram! kérünk engedd hogy hivő 

néped mindig örvendezzen minden szenteid 
tiszteletén, s az ő esedezésökben folytonos 
gyámolítást leljen. A  mi Urunk Jézus 
Krisztus stb.

A zárima, áldás 153. lapon.
Utolsó evangeliom 156. lapon.

420



t I l i i  I

lialafuiiK

liexA eiĉ .̂
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Élők és lioltak bírája, irgalmas 
nagy Isten! szentséges Fiad a nagy 
parancsban, mely a velünk kötött 
új szövetség alapja és koronája, 
kötelességünkké teszi az egymás 
iránti szeretetet. —  Örömmel hódo
lunk e szent érzelemnek, mely nem 
áll a halál fölsőbbsége alatt. A test 
megszüli élni, de a szeretet öröklő, 
ez megmarad a síron túl, és el
hat az ideiglenes szenvedések 
helyére is.

E szeretet indít bennünket, 
hogy hozzád emelve szavunkat oh 
nagy Isten! dicsőítsünk a szentek-
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kel, és egyúttal esedezzünk elhúnyt tár
sainkért, Krisztusban testvéreinkért; ese
dezzünk szüléink-, rokonink-, jóbarátink- 
és minden liivőért, kik a halál után 
nem juthattak be örömeidbe. — Ok is 
a te gyermekeid, mennyei Atyánk! kiket 
szentséges Fiad vérével váltott meg; ok 
e földön neked szolgáltak, ők kegyelmed
ben hunytak el; csakhogy kebelökben 
hiányzott amaz égető láng, mely meg
semmisítette volna a bűnnek hátramaradt 
szennyfoltjait. — Ok kimondhatlanúl sóvá
rognak utánad, — egy örökkévalóság 
előttük minden perez, melyet látásodtól 
megfosztva kell eltölteniök; — mert téged 
forrón szeretnek, s nincs más óhajuk, 
nincs más vágyuk, mint szent színed elébe 
jutni. —  Hallgasd meg Isten! és tedd 
foganatossá könyörgéseinket, szűntesd meg 
az elhúnyt hivők szenvedését, elégítsd 
ki égető vágyukat és adj nekik örök 
nyugalmat.

Megváltó Jézus Krisztus! legyen ked- 
-ves előtted áhitatunk, melyet érdemeidben
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Szentséges szűz Mária!
Istennek szent Anyja!
Szent Mihály főangyal.
Mindnyájan szent angyalok és fő

angyalok, könyörögjetek érettök! 
Keresztelő szent János,
Szent Péter apostol.
Szent Pál apostol,
Szent János apostol.
Szent András apostol,
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Mindnyájan szent apostolok és evan
gélisták, könyörögjetek érettök! 

Szent István vértanú,
Szent Ldrincz vértanú.
Mindnyájan szent vértanúk, könyö

rögjetek érettök!
Szent Gergely pápa.
Szent Ambrus püspök.
Mindnyájan szent püspökök és hit- 

vallók, könyörögjetek érettök! 
Szent Mária Magdolna,
Szűz szent Katalin,
Szűz szent Borbála,
Szent Anna asszony.
Szent Erzsébet asszony.
Mindnyájan szent szüzek és 

könyörögjetek érettök!
Istennek minden szentel, 

könyörögjetek érettök!
Isten! irgalmazz nekik.
Uram! kegyelmezz nekik.
Isten! irgalmazz nekik.
Uram! hallgass meg minket.

m
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Mindeii gonosztól,
Rettentő liaragoeltol,
A tisztulási hely fogságától.
Szent színed látásának halasztásától, 
E világra lett irgalomteljes eljöve

teled által.
Csodálatos megtestesülC3sed által. 
Vigaszteljes neved által.
Keserves kínszenvecKsed és fájdal

maid által,
Szentséges öt mély sebed által, 
Végetlen érdeműkereszthalálod által. 
Dicsőséges föltámadásod által, 
Csodálatos mennybemeneteled által. 
Az általad kiszabadult szent atyák

nak és minden szenteidnek cse- 
dezése által,

Mi bűnösök.
Hogy szüléink, rokonink, jótevő

ink és jó  barátink leikeinek 
szenvedését enyhítsed.

Hogy minden megholtnak érdem
lett büntetését kegyelmesen 
megkönnyebbítsed,
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Hogy őket szent angyalid által vi
gasztaljad,

Hogy őket teljes fölmentés és bocsá
natban részesítsed,

ílogy  égő vágyaikat betöltsed.
Hogy őket a szomorúságból örömre, 

a sötétségből a szentek világos
ságába vitessed.

Hogy a te szent színed óhajtott
látásában őket mielébb része
sítsed,

Hogy őket választottaid seregébe
soroljad.

Hogy nekik a te arczod szelíden
és vidáman ragyogjon.

Jézus, Istennek Fia!
Jézus, jóság forrása, dicsőség kirá

lya! ki a halál és pokol hatalmát 
megtörted

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
adj nekik nyugalmat!

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
adj nekik nyugalmat!
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Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
adj nekik örök nyugalmat!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! 
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Mi Atyánk stb. Udvöz légy stb.

129. Z s o l t á r .

A mélységből kiáltok hozzád Uram!
Uram! hallgasd meg az én szómat; 

legyenek füleid figyelmesek könyörgésem 
hangj ára.

Ha a vétkeket figyelembe veszed. 
Uram! Uram! ki állhat meg előtted?

De nálad vagyon a kegyelem, és a 
te törvényedért reményiek benned Uram!

Reményi lelkem a te igédért.
Az én lelkem az Urban bízik.
A reggeli vigyázattól éjjelig bizzék 

Izrael (minden igaz hivő) az Urban.
427
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Mert az Urnái az irgalmasság, és 
nála bőséges a megváltás.

f

Es ő megszabadítja Izraelt minden 
gonoszságából.

F. Imádkozzunk a megholt hívekért.
F , Adj nekik Uram! örök nyugalma^ 

és az elenyészhetlen világosság fényes- 
kedjék nekik.

F. Uram, hallgasd meg könyörgé
semet.

F . Es kiáltásom jusson el hozzád.

Könyörögjünk.

Ur Isten! kinek irgalmassága mér- 
hetlen, fogadd kegyesen escdezésünket, 
és azon szolgáid és szolgálóid lelkeit, 
kikért könyörögni különösen tartozunk, 
szabadítsd meg kínaiktól és vedd föl örök 
boldogságodba.

Szülékért.

Örök mindenható Isten! ki paran- 
csolád, hogy atyánkat és anyáinkat tisz
teljük, a kegyeletnek haláluk után is hű
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kifejezést óhajtván adni, alázattal esdünk: 
légy kegyelmes elliűnyt szüléink lelkének, 
és bűneiket megbocsátván, vezesd be 
őket az örök fénybe, hol egykor velők 
együtt örvendhessünk.

Rokonink-^ barátink-  ̂ jótevőinkért.

Irgalmas Isten! ki az ember vesze
delmén nem örülsz, hanem üdvözülését 
kivánod, alázatosan kérünk, hogy atyánk- 
hai-, barátink- s jótevőinket, kik az igaz 
hitben múltak ki, öklözd föl minden bűn 
bilincsétől, és szent angyalaid által ve
zesd be őket az örök nyugalom honába.

Minden elliúnytért.

Ur Isten! kinek tulajdona az irgal- 
mazás és bocsánat, bizván kegyességed
ben, alázatosan könyörgünk minden el
hunyt hivőért: engedd el nekik az —  
emberi gyarlóságból elkövetett vétkeikért 
— érdemlett minden büntetést; hogy 
megszabadűlván szenteid társaságában 
áldják végtelen irgalmadat.
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Minden hivőnok teremtő ds megváltó 
Istene ! bocsásd meg ez életből eltávozott 
szolgáid és szolgálóidnak minden bűnét, 
hogy amely engedelmet mindig óhajtottak, 
azt ájtatos könyörgések által elnyerhessék.

Elet és halál Ura, irgalmas nagy 
Isten! kegyességedet alázatosan kérjük: 
adj megholt híveknek csendes nyugal
mat. — Ne szállj Uram Ítéletre szol
gáiddal : hanem szent Fiad drága vére 
hullásáért bocsásd meg nekik, mit a test, 
világ és pokol incselkedéseitól elcsábíttatva 
vétettek; szűntesd meg kínaikat, és adj 
nekik örök nyugalmat. A mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Ámen.
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(Az előkészületi imák 122— 127. lapokon, 1. 

ugyanott a jegyzetet.)

Kezdima.

Adj Uram ! örök nyugalmat nekik, 
es enyeszhetlen világosság fényesked- 
jék  nekik. F. 64. zs. Téged illet a 
dicséret Isten ! Siónban, és neked telje
sítik a fogadást Jerusalemben; hallgasd 
meg imádságomat; (hozzád folyamo
dom mert) tehozzád jut minden ember. 
F , Adj Uram! örök nyugalmat nekik, és 
enyeszhetlen világosság fényeskcdjék 
nekik.

Uram irgalmazz stb. (129. lap.)

m
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Közíliia.

Minden hívek teremtő es megváltó 
Istene! bocsásd meg a te szolgáiid es 
szolgálóid leikeinek minden vétkeiket, 
hogy amely bocsánatot mindenkor ohaj- 
tának, azt ájtatos könyörgések által meg
nyerhessék ; ki élsz és uralkodói mind
örökön örökké. Ámen.

Olvasmány szent Pál apostolnak a korin- 
thiakhoz irt leveléből. (I.lev.XV. 51—57.)

Atyámfiái! Íme titkot mondok nektek : 
mindnyájan föltámadunk ugyan, de nem 
mindnyájan változunk el. Rögtön, egy 
pillanatban a végharsonára, —  mert meg
riad a harsona, — a holtak föltámadnak 
rothadatlanúl, és mi elváltozunk. Mert e 
rothatag testnek rothadatlanságba kell 
öltözni, és e halandónak halhatatlanságba 
kell öltözni. Mikor pedig ez a halandó 
halhatatlanságba öltözik, akkor teljesedik 
a mondás, mely Írva vagyon: Elnyeletett
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a halál a győzelem által. Hol van  ̂ halál! 
a te győzelmed? hol van  ̂ halál! a te 
fulánkod? A halál fulánkja a bűn; a bűn 
ereje pedig a törvény (a halál). De legyen 
hála Istennek ! ki nekünk győzelmet adott 
a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Lépcsőének.

Adj Uram örök nyugalmat nekik^ 
és elenyészhetlen világosság íenyeskedjék 
nekik. V, 1 1 1 . zs. Örök emlékezetben lesz 
az igaz, s nem fél gonosz hír hallásától 
(rágalomtól).

Búséiiek.

Mentsd meg Uram minden megholt 
hivő lelkét a bűn minden bilincsétől. 
V, Es a te kegyelmed oltalma alatt 
legyenek méltókká —  a szigorú Ítélet alól 
fídoldatva —  az örök világosság boldog
ságának élvezetére.



9

Gjászének.

Napja Isten haragjának^ 
Végét veti a világnak;
Ez szavok a látnokoknak.

A szív tele rettegéssel 
Lesz a biró jövetével,
Hol kezdődik a számvétel.

A tronibitaszó egyszerre 
Lehat minden sírfenékre,
S kit-kit hí itélőszékre.

Bámúl természet és halál. 
Hogy a földpor emberré vál, 
Es a biró elébe áll.

Az Írott könyv megnyittatik. 
Melyben minden foglaltatik, 
Valami megbiráltatik.

Ha a biró ül ragyogva, 
Semmi sem marad titkolva. 
Minden meg leszen boszúlva.

m
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Akkor szegény, én mit tegyek, 
Oltalmamra kit keressek ? — 
Hol a szentek is rettegnek.

Eg s föld hatalmas Fölsége, 
Világ ingyen üdvössége! 
Üdvözíts maiaszt mélysége.

Kegyes Jézus! emlékezzél. 
Hogy érettem kínt szenvedtél; 
Ments meg, kit véreden vettél.

Kerestél, értem fáradván, 
Megváltottál a keresztfán: 
Munkád haszna áradjon rám.

Igaz Te a boszulásban.
Légy bő a megbocsátásban, 
Mig nem állok számadásban.

Szűmbe szállva fohászkodom. 
Szégyen terül el arczomon; 
Könyörülj bűnös voltomon.

Ki Magdolnát föloldoztad,
Es a latrot meghallgattad, 
Kegyed nekem is ajánltad.
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Noha tőled nem érdemiem, 
Tégy irgalmat mégis velem; 
Hogy a tűzkínt elkerüljem.

Midőn Ítélsz végsorsomról, 
Híveiddel állíts jobbról, 
Elválasztván a roszaktól.

9y

Ha majd kikre átkod lehull, 
Benyeli az égő pokol,
Végy oda, ahol áldatol.

Halld meg ajkam könyörgését. 
Tekintsd szívem törődését, 
Nyugasztald meg éltem végét.

Aznap minden könybe borúi. 
Melyen a test hamujából 
Fölkelvén elődbe járul.

Akkor Jézus! nyújts irgalmat. 
Híveidnek adj nyugalmat, 
Szenteiddel közjutalmat! — Ámen.

(Az üdvirat előtt mondandó imát 1. a 132. lapon.)
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X

Á szent üdvirat szakasza János szerént.
(V. 25— 29.)

Az időben: Mondá Jézus a zsidó- 
seregnek : Bizony, bizony mondom nektek, 
hogy eljő az óra, és most vagyon, midőn 
a halottak meghallják az Isten Fia szavát, 
és akik hallják, élni fognak. Mert mikép 
az Atyának élete van önmagában, azonkép 
adta a Fiúnak is, hogy élete legyen 
önmagában, és hatalmat adott neki, hogy 
Ítéletet tartson, mivel ő az ember fia. Ne 
csodáljátok ezt; mert eljő az óra, melyben 
mindnyájan, kik a sírokban vannak, meg
hallják az Isten Fia szavát, és eléjőnek, 
kik jót cselekedtek, az élet föltámadására, 
akik pedig gonoszt cselekedtek, az Ítélet 
föltámadására.

Fölajáiilás.
Ur Jézus Krisztus! szabadítsd meg 

minden megholt hivő lelkét a szenvedés! 
hely büntetésétől, és a mély börtönből; 
mentsd meg az oroszlán torkától, hogy
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a pokol, a sötétség el ne nyelje okét; 
hanem szent Mihály főangyal vezesse be 
azokat a szent világosságba, melyet egykor 
Abrahámnak és az ő sarjadékának Ígértél. 
V. Uram! ime dicsőítő áldozatokat és 
könyörgéseket mutatunk be neked; fogadd 
el azokat azon lelkekért, kikről ma megem
lékezünk! juttasd őket Uram! a halálból 
életbe, melyet egykor Ábrahámnak és 
ivadékának Ígértél.
(A következő imákat lásd a 135— 139. lapokon.)

Csendes ima.
Uram ! kérünk, tekints engesztelődöt- 

ten az általunk szolgáid- és szolgálóidért 
fölajánlott ez áldozatra, hogy kiket az 
igaz hit érdemével megajándékoztál, annak 
jutalmával is boldogítsd. A mi Urunk 
Jézus Krisztus sat.

Elöszózat
mint fönnebb a 419. lapon.

(Szabályszerű könyörgések az áldozás! imáig 
kizárólag mint a 141— 152. lapokon.)

m
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Az elenyészhetlen világosság fényes- 
kccljék nekik, Uram ! szenteiddel együtt 
ör()kké; mert kegyes vagy. Adj Uram! 
örök nyugalmat nekik, és elenyészhetlen 
világosság fényeskedjék nekik!

lltóáldozás.

Uram! kérünk, váljék szolgáid és 
szolgálóid leikeinek javára az esdeklők 
könyörgése, hogy azokat minden bűneik
től megmentsed és megváltásodban része
sítsed. A mi Urunk Jézus Krisztus a te 
Fiad által sat.

V. Nyugodjanak békében.
F. Ámen.
A zárinia 153. lap.
Utolso evangeliom 156. lap.
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(E misében, valamint eg^jéb fogadalmi mi
sékben, nem inondatik az ang-yali dicsének 

és hitvallás.)

Az áldozat fölajánlása.

Mindenható Isten! e szent misét 
Üdvözítőmj Jézus Krisztus végeden 
értékű keresztáldozatával egyesítve 
fölajánlom neked, esedezvén: te
kints irgalmasan beteg szolgádra 
(kiért könyörögni akarok). Oh Uram ! 
ki egyedül nyújthatod meg nap
jaink fonalát, hallgasd meg kéré
semet és tartsd meg azon életet,
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melyért hozzád fohászkodom^ nem az én 
javamra, hanem a te dicsőségedre és azon 
lélek üdvére, mely nekem oly becses, 
oly drága.
(Az előkészületi imák mint a 122— 127. lapokon.)

Kezdima.

54. zs. Hallgasd meg Isten! az én imád
ságomat, és ne vesd meg könyörgésemet; 
figyelj rám és hallgass meg engem! 
Elszomorodtam az én küzdelmemben és 
megháborodtam üdvöm ellenségének sza
va- és a bűnös szorongattatása miatt.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és 
Szentléleknek! Miként kezdetben vala 
most és örökké. Ámen.

Uram irgalmazz stb. (129. lapon.)

Közima.

Mindenható Isten, örök üdve a hi- 
vőknek! hallgasd meg beteg szolgád (vagy 
szolgálód) N.-érti könyörgésünket, kiért 
a te irgalmasságodhoz segélyért esede
zünk. Add neki erősítő kegyelmedet,
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c) hogy visszanyervén előbbi egészségét, 
neked híveid gyülekezetében adhasson 
hálát. A mi Urunk Jézus Krisztus által, sat.

/C B

Olvasmány szent Jakab apostol 
leveléből.

(V. 13 —  16.)

Atyámfiái! szomorkodik valaki közű- 
letek? imádkozzék. Csendes szivvel va
gyon? zengjen dicséretet Istennek. — 
Beteg valaki közűletek? hivassa el az 
egyházi szolgákat, és ezek imádkozzanak 
fölötte, megkenvén őt olajjal az Ur nevé
ben; — és a hitből jött imádság meg
szabadítja a beteget és megkönnyebbíti 
őt az Ur, s ha még bűnökben vagyon, 
megbocsáttatnak neki. Vallj átok meg tehát 
bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok 
egymásért, hogy üdvözűljetek.

Lépcsőének.

6 . zs. Könyörülj rajtam Istenem! mert 
erőtlen vagyok: gyógyíts meg Uram ! mert 
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reszketnek csontjaim, és lelkem igen meg
háborodott. Alleluja, alleluja.

V. Uram hallgasd meg könyörgésemet 
és kiáltásom jusson el hozzád; alleluja!

(Hetvened-vasárnap után húsvéti^ a lépcső
ének végén az alleluja és utána következő vers 
elmarad, s helyette mondatik:)

Búséiiek.
30. zs. Könyörülj rajtam Uram! mert 

szorongattatom, megzavarodott a búsulás- 
ban szemem, lelkem és testem, mert 
életemet a fájdalom emészté föl, s éveim 
fohászok közt folytak el. —  F. Erőm az 
Ínségben megfogyott és csontjaim elgyen
gültek.

(Húsvéti időben a lépcsőének elmarad.)

Alleluja, Alleluja! 101. zs. Uram! 
hallgasd meg imádságomat, és az én 
kiáltásom jusson el hozzád; alleluja!

F. 27. zs. Istenben bízott szívem és 
megsegíttettem; és testem újra fölvidúlván, 
örömmel adok hálát az Úrnak; alleluja.

(Az üdvirat előtt mondandó két imát 1. a 132. lapon.)
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A szent üdrirsit szakasza Máté szerént. 
(VIII. 5— 13.)

Az időben, midőn bement Jézus 
Kafarnaumba, egy százados ment hozzája 
és kéré őt mondván: Uram! szolgám
házamban fekszik inaszakadtan, és ször
nyen gyötrődik. És mondá neki Jézus:

r f
En elmegyek és meggyógyítom őt. Es 
felelvén a százados mondá: Uram! nem 
vagyok méltó, hogy hajlékomba jö jj, 
hanem csak egy szóval mondjad és meg- 
gyógyűl az én szolgám. Mert habár 
magam is hatalom alatt levő ember va
gyok, vitézek lévén kormányom alatt: 
mégis ha mondom ennek: menj el, el 
megy, és a másodiknak: jöszte, s eljön, 
és szolgámnak: cselekedd ezt, és megcse- 
lekszi. Hallván pedig ezt Jézus csodál- 
kozék, és követőinek mondá: Bizony 
mondom néktek, nem találtam ennyi 
hitet Izraelben. Mondom pedig néktek: 
hogy sokan eljőnek napkeletről és napnyu
gatról, és letelepednek Abrahám-, Izsák-
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és Jákobbal mennyeknek országában: az 
ország fiai pedig kivettetnek a külső 
sötétségre, ott leszen sírás és fogak csi- 
korgatása. Es monda Jézus a százados
nak: Menj el, és amint hittél, úgy legyen 
neked. És meggyógyúla a szolga azon 
órában.

Fölajánlás,

Hallgasd meg Isten! az én imádságo
mat, és ne vesd meg könyörgésemet, 
figyelmezz rám és hallgass meg engem. 
(A következő imákat lásd a 135— 139. lapokon.)

Csendes ima.

Úr Isten! kinek szent akarata szerént 
folynak életünk perczei, fogadd kegyesen 
szenvedő szolgád (szolgálód) N. áldozatát 
és a mi könyörgésünket, melylyel az ő 
betegsége miatt irgalmasságodhoz esede
zünk : hogy kit az életveszélytől féltünk, 
kegyelmed által visszanyert egészségének 
örvendhessünk. A mi Urunk Jézus Krisz
tus sat.
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Elöszózat
mint fönnebb a 419. lapon. 

(Szabályszerű könyörgések mint a 141 — 152. lapon.)

Áldozás.

30. zs. Tekints nyájasan a te szol
gádra és szabadíts meg engem irgalmad 
által Uram! ne szégyenűljek meg, mert 
segítségül hívtalak téged.

Utóáldozás.

Ur Isten, az emberi erőtlenség különös 
gyámola ! mutasd meg N. beteg szolgádon 
(szolgálódon) segélyed mindenható erejét, 
hogy irgalmad által ápoltatva meggyó
gyuljon, s egészségesen mutathassa be 
magát szent egyházadnak. A mi Urunk 
Jézus Krisztus által, ki veled él és ural
kodik a Szentlélek egységében. Isten 
örökké. Ámen.

A zárima, áldás 153. lap.
Utolsó evangeliom 156. lap.
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Mise iitáii.

Mindenható Isten! fogadd kegye
sen ez áldozatot, melyet szent F(dséged- 
nek beteg szolgádért (vagy szolgálódért) 
fölajánlottam; tedd foganatossá esedezé- 
semet és terjeszd ki áldó s védő karodat 
a nekem kedves szenvedő fölött; legyen 
neki ez áldozat szent oltalmad és az 
üdv záloga a jelen és jövő életre.

Oh boldogságos szűz Mária, Isten
nek szent anyja, bűnösök oltalma, szo- 
moriíak vigasztalója, betegek gyógyí- 

esedezz érettünk! fordiilj anyai 
sziveddel beteg szolgádhoz (szolgálód
hoz) s éreztesd vele szeretetednek oltal
mát íh’ökké.
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Nyomatott BécsLen, llolzhiiusen Adolfnál.
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