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K E D V E S H I T T E S T V É R E K ! 

Krisztusnak, az Isten-embernek közelségében — át-
szellemül, átalakul az emberi lélek és a földi harcot győ-
zelemmel fogja megvívni! 

Ezt a célt szolgálja az imakönyv — lelki, szellemi mun-
kára tanítva az embert, mellyel idő — mulandóság, emberi 
gyöngeség fölé emelkedve, örömben és bánatban — az 
örök Napfény, Isten felé fordul s Tőle várja, Tőle kapja 
az élet megoldatlan problémáira a megnyugtató választ. 

A szenvedő ember a megpróbáltatások napjaiban egy-
mást keresi, hogy megenyhítse — könnyebbé tegye az 
élet keresztjét... Az emberi szív azonban itt nem állhat 
meg! A szív tiszta érzelmei a magasságok felé vonzanak 
s az átszellemült — emelkedett — imádságos lélek, abban 
a fönnséges magasságban, ahová már nem érhet el a 
békétlen föld zavaró lármája, — ösztönösen megérzi, 
hogy közel van hozzá az Isten s az enyhülést, vigasztalást 
kereső szenvedő ember lelke előtt megjelenik az örök 
„cire.nei Simon" — s fülébe csendülnek Jézus szavai: „Jöj-
jetek hozzám mindnyájan, kik fáradoztok és terhelve 
vagytok és én megenyhítlek titeket." 

Nemzeti nyelvünkön írott ősi szép szertartásunk imái 
és énekei, — melyeknél a földi gondokat néhány percre 
félretéve — a lélek Jézussal marad együtt, — kimeríthe-
tetlen gazdag forrását képezik az ember által keresett 
legdrágább földi kincsnek, — a lelki békének!.. 

E szerény imakömyv: „HITÉLETÜNK ŐRE" — segítsen 
bennünket együtt imádkozni az Úr Jézussal a mindennapi 
kenyérért, — türelemre az élet kereszthordozásában, — 
önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Iste-
nünknek ajánlva! 

„Legyen Uram a Te kegyelmed rajtunk, amint mi Te-
benned bízunk!" 





A NAP MEGSZENTELÉSE 

MINDENNAPI IMÁK 

Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek ne-
vében. Amen. 

Dicsőség neked Istenünk, dicsőség neked! 

A Szentlélek segítségül hívása 

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki 
mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, min-
denjónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj és la-
kozzál mibennünk és tisztíts meg minket minden 
szennytől és üdvözítsd, Jóságos! a mi lelkünket. 

Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgal-
mazz nekünk. (3-szor.) 

A Szentháromság dicsőítése. Dicsőség az Atyá-
nak és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor 
és örökkön-örökké. Amen. 

Szentháromság, könyörülj rajtunk; Urunk, tisz-
títs meg bűneinktől; Uralkodó, bocsásd meg vétke-
zéseinket; Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegsé-
geinket a te szent nevedért. 

Uram irgalmazz, Uram irgalmazz, Uram irgalmazz. 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, 

most és mindenkor és örökkön-örökké. Amen. 
Az Úr imádsága. Mi Atyánk, ki a mennyekben 

vagy, szenteltessék a te neved. Jöjjön el a te orszá-
god. Legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben, 
azonképpen a földön is. Mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma és bocsásd meg nekünk a mi 
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elle-
nünk vétőknek és ne vígy minket a kísértésbe, de 
szabadíts meg a gonosztól. 



Mert tied az ország és a hatalom és a dicsőség, 
Atya, Fiú és Szentlélek most és mindenkor és örök-
kön-örökké. Amen. 

A Szentháromság dicsőítése. Uram irgalmazz. 
(12-szer.) Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent-
léleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. 
Amen. 

Hódolás Krisztus Királynak. Jertek, imádjuk a 
Királyt, a mi Istenünket. 

Jertek, imádjuk Krisztust, a Királyt, a mi Istenün-
ket. 

Jertek, boruljunk le és imádjuk magát Jézus 
Krisztust, a Királyt a mi Urunkat és Istenünket. 

50. Zsoltár. Könyörülj rajtam, Isten, a te nagy ir-
galmasságod szerint és könyörületed sokasága sze-
rint töröld el gonoszságomat. 

Moss meg engem mindinkább gonoszságomból és 
bűnömből tisztíts meg engem. 

Mert elismerem gonoszságomat és bűnöm előttem 
vagyon mindenkoron. 

Egyedül neked vétettem és gonoszt előtted csele-
kedtem, hogy igaznak találtassál beszédeidben és 
győzelmes légy, midőn ítéltetel. 

Mert íme vétekben fogantattam; és bűnökben fo-
gant engem anyám. 

Mert íme az igazságot szereted, a te bölcsességed 
titkos és elrejtett dolgait kinyilatkoztattad nekem. 

Hints meg engem izsóppal és megtisztulok; moss 
meg engem és a hónál fehérebb leszek. 

Add, hogy örvendezzenek megalázott csontjaim. 
Fordítsd el orcádat bűneimről és töröld el minden 

gonoszságomat. 
Tiszta szívet teremts bennem, Ó Isten! és az igaz 

lelket újítsd meg belső részeimben. 
Ne vess el engem színed elől; és szent lelkedet ne 

vedd el tőlem. 
Add vissza nekem üdvözítésed örömét; és jeles lé-

lekkel erősíts meg engem. 



Megtanítom utaidra a gonoszokat; és az istentele-
nek hozzád térnek. 

Szabadíts meg engem a vérbűntől, Isten, üdvös-
ségem Istene! és nyelvem magasztalni fogja a te igaz-
ságodat. 

Uram, nyisd meg ajkaimat és szám a te dicsére-
tedet fogja hirdetni. 

Mert ha kedvelnéd, bizonyára áldozatot adtam vol-
na; de az égő áldozatokban nem gyönyörködöl. 

Áldozat Istennek a kesergő lélek; a töredelmes és 
alázatos szívet, ó Isten! nem veted meg. 

Cselekedjél kegyesen, Uram, jóakaratodból Sion-
nal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai. 

Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az 
ajándékokat és az égö áldozatokat, akkor tesznek 
oltárodra boijakat. 

A Hitvallás. Hiszek egy Istenben, mindenható 
Atyában, mennynek és földnek, minden látható és 
láthatatlan dolgoknak Teremtőjében. És az egy Úr-
ban, a Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki 
az Atyától öröktől fogva született, világosság a vilá-
gosságtól, igaz Isten az igaz Istentől, aki született és 
nem teremtetett, ki az Atyával egyvalóságű, ki által 
mindenek lettek. Aki miérettünk emberekért és a mi 
üdvösségünkért, mennyből alászállott és megteste-
sült a Szentlélektől és szűz Máriától és emberré lett. 
És megfeszíttetett miérettünk Poncius Pilátus alatt 
és szenvedett és eltemettetett és feltámadott harmad-
napon az írások szerint. És fölment a mennyekbe és 
ül az Atyának jobbján; és ismét eljövend dicsőséggel, 
ítélni eleveneket és holtakat és az ő országának nem 
lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elevení-
tőnkben, ki az Atyától és Fiútól származik, ki az 
Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőíttetik, ki 
szólott a próféták által. Hiszek az egy, szent, katoli-
kus és apostoli Anyaszentegyházban. Vallok egy ke-
resztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föl-
támadását és a jövendő örök életet. Amen. 



Naponkinti bánat felindítása. Gyengítsd, engedd 
el, bocsásd meg Istenünk minden szándékos és nem 
szándékos vétkezésünket, mit szóval, tettel, tudva 
vagy nem tudva, gondolattal vagy kívánsággal, nap-
pal vagy éjjel elkövetünk. Mindezeket engedd el és 
bocsásd meg nekünk Istenünk, ki jóságos és ember-
szerető vagy. 

Szűz Mária dicsőítése és segítségül hívása. Üd-
vözlégy Istenszülő szűz, malaszttal teljes Mária; Űr 
vagyon teveled. Áldott vagy te az asszonyok között 
és áldott a te méhednek Gyümölcse; mert szülted 
nekünk Krisztust, az Üdvözítőt, a mi lelkünk Szaba-
dítóját. 

A te oltalmad alá sietünk, Istenszülő Szűz, meg 
ne vesd szükségünk idején könyörgésünket, hanem 
szabadíts meg minket minden veszedelemtől, mint 
egyedül áldott és szeplőtelen! 

Dicsőséges Istenszülő s mindenkor szűz Mária, 
Krisztus Istenünknek Anyja! fogadd el a mi imádsá-
gainkat s vidd a te Fiad, a mi Istenünk elé, hogy 
világosítsa meg és üdvözítse a mi lelkünket. 

Önfelajánlásunk a Szentháromságnak. Bizodal-
munk az Atyaisten, menedékünk a Fiúisten, védel-
mezőnk a Szentlélekisten. Szentháromság egy Iste-
nünk, dicsőség neked! 

Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek, Isten, tisz-
títs meg bűneimtől és könyörülj rajtam, Isten, segíts 
meg, hogy többé ne vétkezzem. Amen. 



REGGELI IMÁDSÁGOK 

A gondviselő Istenhez 

I. 

Hozzád emelkedik lelkem, erőknek Istene, a nap 
első sugarainak feltűntével. A te hatalmad és szere-
teted virrasztott az éjen át fölöttem s üdítő álmot 
küldve szememre, a te jóságod tartotta tőlem távol 
gyarló testem és bűnös lelkem veszélyeit. Dicsőség 
és hála legyen neked, gondviselő Istenem, ki nem 
méltatlanságom szerint bántál velem s nem büntet-
tél, mint azt gyarlóságom megérdemelte volna! Időt 
adtál nekem, hogy magamért és enyéimért szent aka-
ratod szerint munkálkodjam; módot és tehetséget 
nyújtottál, hogy gyarlóságaim, rossz szokásaim és 
bűneim ellen e szent napon is harcoljak. Légy áldva, 
Istenem, minden jónak adója! 

Hiszek tebenned, örökkévaló igazság, reménylek 
ígéreteidben, ó örök hűség és mindenekfölött szeret-
lek, ó végtelen jóság! 

Ne engedd, mindenható Atyám, hogy valamikor el-
lenségeid kitépjék szívemből hitemet. Erősítsd remé-
nyemet mindenkoron s ne hozz reám oly napot, 
melyben szereteted bennem megfogyatkozzék. 

Azt akarom csak, amit te akarsz. Ha akarod, hogy 
tűrjek, szenvedjek és küzdjek, legyen a te akaratod. 
Ha fájdalommal sújtani és megalázni akarsz vagy ha 
felmagasztalni és boldogsággal elhalmozni kívánsz, 
megnyugszom szent akaratodban. Csak tenmagad 
ne vond el tőlem, mert zúgolódásban, bűnökben s 
kegyelmedtől távol élnem mindennapos halál, örök 
kárhozat. 

Adj erőt tagjaimnak a munkára s gyarló lelkemnek 
a türelemre! Őrizz meg a csábítástól és világosítsd 
fel lelkemet, hogy ami a te szemed előtt jó, helyes és 



igazságos, mindenkor megismerjem, beszéljem és 
cselekedjem; mert tisztán és igazán akarok járni előt-
ted. Tartsd ébren lelkiismeretemet, hogy ha gyarló-
ságomból kifolyólag valamit akaratod ellen cseleked-
nék, hibámat azonnal belássam s a bűnbánat tisztító 
érzelmei között ismét szerető kebledre boruljak. Úgy 
legyen! 

II. 

Aranyszájú szent Jánostól 

Uram! ne hagyj ki engem mennyei javaidból. 
Uram! szabadíts meg engem az örök kínoktól. Uram! 
akár gondolattal, akár érzeteimben, szóval vagy tettel 
vétkeztem, bocsásd meg nekem. Uram! szabadíts 
meg engem minden vétkes tudatlanságtól, feledé-
kenységtől, kislelkűségtől és megkövesült érzéketlen-
ségtől. Uram! ments meg minden kísértéstől. Uram! 
világítsd föl szívemet, mert sötétté tette azt a gonosz 
testi kívánság. Uram! mint ember vétkeztem, de te, 
látva lelkem erőtlenségét, könyörülj rajtam mint ir-
galmas Isten. Uram! küldd segélyemre kegyelmedet, 
hogy dicsőítsem szent nevedet. — Úr Jézus Krisztus! 
Jegyezz föl engem, szolgádat, az élet könyvében és 
ajándékozz nekem boldog kimúlást. Úr Istenem! bár 
semmi jót színed előtt nem cselekedtem, mégis add, 
hogy kegyelmed által jól kezdjem dolgaimat. Uram! 
áraszd szét szívemben kegyelmed harmatját. Menny-
nek és földnek Ura! Emlékezzél meg rólam, bűnösről, 
a te megrögzött és tisztátalan szolgádról, országod-
ban. Amen. 

Uram! fogadd el bűnbánatomat. Uram! ne hagyj 
engem. Uram! ne vígy engem a kísértésbe. Uram! adj 
nekem jó érzetet. Uram! adj nekem könnyeket (bű-
neim felett), halálról való megemlékezést és bánatot. 
Uram! add, hogy gondoskodjam bűneim meggyóná-
sáról. Uram! adj nekem alázatosságot, tisztaságot és 



engedelmességet. Uram! adj nekem türelmet, nagy-
lelkűséget és szelídséget. Uram! ültesd belém a jók 
gyönyörét és szívembe félelmedet. Uram! tégy méltó-
vá, hogy teljes lélekkel és gondolattal szeresselek, 
hogy mindenben akaratodat teljesítsem. Uram! oltal-
mazz engem az igaztalan emberek, az ördög, a szen-
vedélyek és minden más tisztességnélküli dolgok el-
lenében. Uram! tudom úgy cselekszel, amint akarod, 
teljesüljön énbennem, bűnösben, a te akaratod, mert 
áldott vagy örökké. Amen. 

Istennek szent Szülője, boldogságos szűz Anyám, 
tiszteletedre és szolgálatodra ajánlom fel mai napon 
egész lényemet. Anyai hatalmad tartsa tőlem távol a 
bűnnek és pokolnak sötét szellemét, ki lelkem üdve 
ellen agyarkodni meg nem szűnik. A te tisztaságod, 
alázatosságod és türelmed példája lebegjen egész 
nap szemem előtt, hogy Hozzád és Szent Fiadhoz 
mindörökre hű legyek. Amen. 

Az angyalokhoz és a szentekhez 

Istennek szent angyalai és szentjei, kik reám az 
örök dicsőségben várakoztok, esedezzetek érettem a 
Mindenhatónál, hogy e fáradságos élet munkái és 
szenvedései között hű legyek hozzá mindenkor, mint 
ti, s meg ne szűnjem a ti példátok szerint szent aka-
ratának ösvényein járni, hogy így egykor együttesen 
magasztalhassuk az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, 
az egyvalóságú megoszthatatlan Szentháromság egy 
Istent, akit illet minden tisztelet, dicsőség és leboruló 
imádás, most és mindörökké. Amen. 

A boldogságos Szűz Máriához 



IMÁDSÁGOK NAPKÖZBEN 

Munka előtt 

Uram, nagy Istenem, ki végtelen bölcsességed által 
e dolgok teljesítésére vezettél, segíts kegyelmeid bő-
ségével, hogy elvégezhessem ezt a munkát a te ne-
vednek dicsőségére és lelkem javára és boldogításá-
ra; szűz Mária és minden szentek imáiért. Amen. 

Munka után 

Köszönöm neked, Uram, szent segítségedet, mely 
nélkül minden igyekezetem hiábavaló lett volna; se-
gíts, hogy minden dolgomban hűségesen szolgáljak 
neked és minden körülmények között áldjam a te 
szent akaratodat, hogy így szent mennyei országodba 
jussak. Amen. 

Evés előtt 

Keresztvetés után Miatyánk stb. 

Úr Jézus Istenünk! Áldd meg ételünket és italun-
kat, tisztaságos szent Atyánk és minden szenteid 
imája által; mert áldott vagy örökkön-örökké. Amen. 

Evés után 

Hálát adok neked, Krisztus Istenünk, mert meg-
elégítettél minket földi javaidból, ne hagyj ki mennyei 
országodból sem, de amint eljöttél tanítványaid közé, 
Üdvözítőnk, midőn békességet hoztál nekik, jöjj hoz-
zánk is és üdvözíts minket. 

A hit, remény, szeretet felindítása 

Istenem, hiszek benned, ki a jóknak jutalmazója, 
a gonoszoknak büntetője vagy. Hiszem, hogy egy 



vagy három személyedben: Teremtőm, Megváltóm, 
Megszentelőm. Hiszem és vallom azon szent hitet, 
melyet Krisztus Urunk tanított, az apostolok hirdet-
tek és az Anyaszentegyház elénk ad; és ezen szent 
hitben állhatatosan akarok élni és halni. Hiszek Ben-
ned, mert örökké igazmondó vagy. 

Remélek benned Istenem, mert hű és irgalmas 
vagy. Remélem, hogy Jézus Krisztus érdemeiért meg-
bocsátod minden bűnömet. Remélem, hogy az örök 
élet megszerzésére bőséges kegyelemben részesítsz. 
Remélek Benned, mert ígéreteid teljesítésében hatal-
mas vagy. 

Szeretlek, Istenem, mindenek felett teljes szívem-
ből, lelkemből, erőmből. Ó, vajha oly tiszta égő sze-
retettel szerethetnélek, mellyel a megdicsőült szentek 
szeretnek téged. Az ő szeretetükkel egybekapcsolom 
az én gyenge szeretetemet. 

Fohászok 

Temető mellett v. temetőben 

Szenteiddel nyugtasd meg, Krisztus, a te szolgáid 
lelkét, hol nincs fájdalom, sem aggódás, sem sóhaj, 
de végtelen élet. 

Vagy: Adj, Urunk, a tőlünk elköltözötteknek bol-
dog nyugalmat és készíts nekik örök emléket. 

Az útszéli kereszt előtt. 

Keresztre feszített Jézus Krisztus, Isten Fia, kö-
nyörülj rajtunk. 

Bármikor 

Uram, Jézus Krisztus, légy velem, óvj meg minden 
bajtól! 



Boldogságos Szűz Mária, könyörögj érettem, bű-
nösért, a te szent Fiad előtt. 

Búcsúfohászok 

Jézus édes Szíve, add, hogy mindig jobban szeres-
selek! (300 n. b.) 

Jézus szentséges Szíve az Oltáriszentségben, kö-
nyörülj rajtunk! (300 n. b.) 

Jézus szentséges Szíve, jöjjön el a Te országod! 
(300 n. b.) 

Jézus isteni Szíve, térítsd meg a bűnösöket, 
mentsd meg a haldoklókat, szabadítsd meg a lelkeket 
a tisztítótűzből! (300 n. b) 

Én Uram és én Istenem! (7 évi és 7-szer 40 napi b.) 
Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd be híveid szívét és 

gyullaszd föl bennünk szeretetednek tüzét! (300 n. b.) 
Imádunk és áldunk Téged, legszentebb Urunk, Jé-

zus Krisztus, mert szent kereszted által megváltottad 
a világot! (100 n. b.) 

Szűz Mária édes szíve, légy menedékem! (300 n. b.) 
Ó Mária, reménységünk, légy kegyes irántunk! 

(300 n. b.) 
Ó Mária, fájdalmas Szűz, az összes keresztény hí-

vők anyja, könyörögj érettünk! (300 n. b.) 
Jézus, Mária és szent József! Nektek adom szíve-

met és lelkemet! Jézus, Mária és szent József! Le-
gyetek segítségemre végső küzdelmemben! Jézus, 
Mária és szent József! Veletek költözzék el lelkem 
békében. Amen. (300 n. b.) 

Isten angyala, hű oltalmazom, a Gondviselés ir-
galmassága reád bízott, világosíts, őrizz, vezérelj és 
igazgass engem. Amen. (100 n. b.) 

Szent Mihály főangyal, védj meg minket küzdel-
münkben, hogy el ne vesszünk a rettenetes ítéletkor! 
(100 n. b.) 



ESTI IMÁDSÁGOK 

Mennyei Atyánkhoz 

I. 
E nap végén hozzád emelem szívemet, ó, Istenem 

s hálát adok mindazon jótéteményekéit, melyekben 
a tejóságod ma részesített és a te atyai oltalmadért, 
mellyel ma minden testi és lelki rossztól megőriztél. 
Te voltál hű vezérem utaiinon, védelmezőm a veszély-
ben, segítő Atyám minden életviszonyaimban. Te jó-
tékony szeretettel gondoskodtál szükséges dolgaim-
ról; békével tűrted gyarlóságomat; áldásodat adtad 
munkámra. Egész valóm és mindenem tőled van, a 
mai nap is a te jóvoltad ajándéka. Ó legjobb Atyám! 
teljes szívemből hálát adok neked, legyen kedves 
előtted jó szándékom s a bekövetkező éjen át is légy 
oltalmam és segítőm. Amen. 

II. 

Az eltűnő napnak enyészetével hozzád emelem szí-
vemet és kezeimet, mindenekkel jóttevő Isten! Beis-
merem és megvallom, hogy minden jó, amit e napon 
nyertem, egyedül tőled adatott nekem. Ami velem 
történt akaratod vagy megengedésed nélkül. Megtar-
tottad e szent napon is életemet, megóvtad erőmet, 
egészségemet, hogy magam és embertársaim javára 
hasznosan munkálkodhassam. Megóvtad értelme-
met az ámítóktól és szívemet a csábítás mérgétől és 
lehetővé tetted, hogy hitem szárnyain ismét hozzád 
emelkedjem, leborulva hálát adni neked mindazon 
jókért, melyeket velem, méltatlan gyermekeddel, a 
természetes és természetfölötti rendben egyaránt kö-
zölni méltóztattál. Fogadd el, ó mennyei Atya, bűnös 
szolgádnak háláját, köszönetét és dicséretét! 

Téged áld minden teremtmény és tied a dicsőség, 
Atya, Fiú és Szentlélek mindörökké. Amen. 



A legszentebb Istenszülőhöz 

I. 

Jóságos Királyunknak jóságos Anyja! tisztaságos 
és áldott Istenszülő Mária! áraszd ki szenvedélyektől 
zaklatott lelkemre Fiad, a mi Istenünk kegyelmét, 
vezess imáid által üdvös cselekedetekre, hogy éltem 
hátralévő részét hiba nélkül töltsem el és általad, ó 
Istenszülő Szűz, föltaláljam a paradicsomot, ki egye-
dül tiszta és áldott vagy mindörökké. 

IL 

Mint diadalmas hadvezérnek győzelmi éneket, mi-
után általad szabadultunk meg a bajoktól, mi, a te 
szolgáid hálaadást zengünk neked, Istenszülő! Miért 
is, ki legyőzhetetlenül hatalmas vagy, szabadíts meg 
minket minden bajtól, hogy énekeljük neked: üdvöz-
légy szeplőtelen ara! 

Krisztus Istenünknek mindenekfölött dicső, min-
denkor szűz szent Anyja, vidd imáinkat Fiadhoz, a 
mi Istenünkhöz, hogy üdvözítse lelkünket. 

Benned helyezem minden bizalmamat, Istennek 
szent Anyja, tarts meg engem a te védelmedben. 

Istenszülő Szűz! ne vess meg engem, bár bűnös 
vagyok. — Segítségedre és közbenjárásodra szüksé-
gem van, benned bízott lelkem és nem csalatkozott, 
azért könyörülj rajtam. 

A szent őrangyalhoz 

Krisztustól kirendelt szent őrangyalom, lelkem és 
testem védelmezője, kélj bocsánatot nekem mind-
azért, mivel a mai napon vétkeztem és ments meg 
engem az ellenem támadó ellenség minden gonosz-
ságától, hogy egy vétekkel sem sértsem meg Istene-
met. Imádkozzál értem, bűnös és méltatlan szolgá-



dért, hogy általad a szentséges Szentháromság és az 
én Uram Istenem, Jézus Krisztus szent Anyja és min-
den szentek kegyelmére és irgalmára méltóvá legyek. 

Itt vizsgáljuk meg röviden lelkiismeretünket és az-
után imádkozzuk: 

Jóságos és emberszerető Urunk Istenünk! bocsásd 
meg minden bűnömet, amit e napon szóval, tettel és 
gondolattal vétkeztem, ajándékozz nekem békessé-
ges és zavartalan álmot, küldd őrangyalodat, hogy 
vigyázzon rám és őrizzen meg minden gonosztól, 
mert te vagy lelkünk és testünk őrzője, miért is téged 
dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és min-
denkor és örökkön-örökké. Amen. 

Megemlékezés a tisztítóhelyen szenvedő lelkekről 

Istennek kedveltjei, dicső szentek, könyörögjetek 
érettem s a tisztitóhelyen szenvedő szegény lelkekért, 
hogy legyen nyugalmuk boldog és emlékük örök! 

Ima 



A HÉT MEGSZENTELÉSE 

Vasárnap 

A Szentháromság dicsőítése 

Mindenható, életadó és felvilágosító Szenthárom-
ság, egy Isten! Te minden lényt a nemlétből az életre 
hoztál és fenntartásáról gondoskodol. Az emberi nem 
iránti végtelen szeretetből minket is földi élettel aján-
dékoztál meg, hogy bűnbánatot tartva dicsérjük és 
magasztaljuk a te Fölségedet. Ne engedd hát, hogy 
nyomorultul haljunk meg, s hogy irigyeink, rossz-
akaróink és rágalmazóink szánalmas áldozataivá 
süllyedjünk. Tekints reánk kegyelmesen és lásd, 
hogy ellenségeink száma nagy; de azt is megvalljuk, 
hogy hanyagság, ösztönösség és emberi gyöngeség 
terhel bennünket. Kérünk Téged, szentháromsági! 
egy Isten, ne haragudjál reánk nagyon, hanem 
áraszd reánk a te kifogyhatatlan kegyelmedet. És 
mindazt, amit eddig gondolattal, szóval, kívánsággal, 
cselekedettel és a jónak elmulasztásával ellened el-
követtünk, bocsásd meg nekünk. Méltass minket ar-
ra, hogy életünket bűnbánatban, ájtatosságban, jó-
cselekedetekben és szent parancsaid buzgó 
teljesítésében tölthessük el és add meg nekünk a 
bátorság és az erő kegyelmét, hogy mindenben és 
mindenkor a te szent akaratodat teljesíthessük és 
emberszeretetedtöl megerősödve és megtisztulva je-
lenjünk meg egykor színed előtt. Mert Téged, Szent-
háromság, illet a dicsőség, az imádás és tied a te-
remtés, a megváltás és a megszentelés isteni műve, 
azért én is magasztallak: Dicsőség a szent, egyvaló-
ságú, elevenítő és feloszthatatlan Szentháromságnak 
mindig, most és mindenkor és örökkön-örökké. 
Amen. 



Hétfő 

Az angyalokhoz 

Gyengeségem tudatában hozzátok — szent Angya-
lok — életem védőihez és őrzőihez fordulok és arra 
kérlek benneteket, eszközöljetek ki számomra a min-
denható Istennél gonosz gondolatoktól, vágyaktól és 
cselekedetektől mentes mindennapi életet. Nyissátok 
fel füleimet, hogy halljam meg az Isten igéjének sza-
vát, szemeimet, hogy lássam meg az erények útját, 
melytől visszatart a bűnös sötétség. Imádkozzatok 
érettem, hogy ne éijen utol az Úr haragjának bün-
tetése, mert a bűn súlya, kora ifjúságomtól kezdve 
nehezedik rám. És Te, Üram, irgalmas Uram, tekints 
reám és vezesd ki lelkemet a sötétségből, hogy mi-
előtt e földi életből eltávoznám és a te ítélőszéked elé 
kerülnék, már itt e földi életemben megigazulják. 
Hallgasd meg az érettem imádkozó angyalokat, kik 
félelemmel állják körül szent trónusodat és az ő, de 
legkivált a Boldogságos Szűz Mária könyörgései által 
ments meg engem igazságos ítéleted rettenetességé-
től. Mert te vagy az Isten báránya, ki elveszed a világ 
bűneit, tehát az én bűneimet is. Te vagy a mi Iste-
nünk s azért hozzád menekülünk és csak benned 
van reményünk, mert ha vétkeztünk is, soha el nem 
hagytunk téged és más Istent nem kerestünk ma-
gunknak. Küldd hozzánk szent angyalaidat, hogy az 
ő védelmük mellett áldjunk, magasztaljunk, dicsőít-
sünk és imádjunk Téged, ki egyike vagy a Szenthá-
romságnak s ki uralkodol az Atyával és Szentlélekkel 
örökkön-örökké. Amen. 



Kedd 

Keresztelő szent Jánoshoz 

Krisztus keresztelője és a bűnbánat hirdetője, Ke-
resztelő szent János, ne vess meg engem bűnbánót, 
hanem hirdetéseddel együtt imádkozzál érettem mél-
tatlanért az Úrhoz, mert elmém tele van mindenféle 
bűnös gondolatokkal. A gonosz cselekedetek bar-
langjává lettem s nincs határa bűnös szokásaimnak 
és elmémet teljesen a földiek foglalták el. Hozzád for-
dulok, Keresztelő szent János, mert a Boldogságos 
szűz Mária után te állasz legközelebb az Úrhoz. Te 
lettél arra méltó, hogy a világ bűneit magára vevő 
Isten Bárányának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
szent fejét a Jordán vizében tulajdon kezeddel meg-
érinthetted. Légy közbenjáróm és imádkozzál éret-
tem, hogy a földi élet terhét békével viselvén, elnyer-
hessem az örök élet jutalmát. Te vagy az utolsó 
próféta, a böjtölök első vértanúja, a pusztalakók ok-
tatója, a tisztaság hirdetője és Jézus közeli rokona, 
barátja és előhírnöke. Készítsd bennem is az Úr út-
ját, hogy bejussak a földi élet által az örökkévaló 
boldogságba. Amen. 

Szerda 

A szent Kereszthez 

A paradicsomban Éva nem tudott ellenállni az ör-
dög csábításának és evett a tiltott fa gyümölcséből. 
Éva bűne miatt mi is kiestünk a paradicsomból és 
a kárhozat fiaivá lettünk. Az irgalmas Isten azonban 
megkönyörült rajtunk. Kiválasztotta a Boldogságos 
szűz Máriát, ki megtörte a gonosz lélek hatalmát. Őt 
ugyanis többé el nem csábíthatta az ördög, mert mél-
tóvá lett arra, hogy Megváltónak, Jézus Krisztusnak 
anyja legyen. 



Áldunk Téged, égi szűz Anyánk, istenanyai méltó-
ságodban. Tudjuk, hogy szíved nem örülhetett a töb-
bi boldog anyák örömével. Fiad, Isten, akit Te táp-
láltál, dédelgettél, felneveltél, kiröppent a te anyai 
kebledből, hogy az egész világ bűneit vállára vegye 
és azokért meghaljon. Anyai szíved vérzett, midőn 
látnod kellett, hogy szent Fiadat miként kínozzák, 
ostorozzák, mint gonosztevővel kegyetlenül bánnak 
és szégyenletes halálra ítélik: keresztre feszítik. 

A keresztfáról az édes Üdvözítő vére lemosta a gya-
lázatot és az üdvösség, a dicsőség fájává magaszto-
sította azt fel. Azért hódolattal hajlunk meg az üd-
vösség ezen szent fája előtt. Fájdalmainkban e szent 
fához sietünk, mert csak itt nyerhetünk enyhülést. 
Az élet megpróbáltatásai közepett ez a mi csendes 
kikötőnk, mert itt találjuk a mi leghűségesebb bará-
tunkat, az érettünk felfeszített édes Üdvözítőt. 

Te szenvedő édes Üdvözítőnk, méltass minket ar-
ra, hogy mindig veled lehessünk. Adj nekünk kegyel-
met, hogy Tőled soha el ne távozzunk. Veled akarjuk 
viselni életkeresztünket s ha nagyon-nagyon súlyo-
san nehezedik az a vállainkra, kérünk ó, Te édes 
Üdvözítőnk, ki magad vitted a Golgotára keresztedet, 
enyhíts keresztünk súlyosságán, nehogy elbukjunk 
és ne tudjunk többé fölkelni! Nyújtsd felénk irgalmas 
kezedet, hogy megpróbáltatásunk között abba fogód-
zunk és szent kereszted árnyékában örökké veled 
maradjunk. Nyújtsd kegyelmedet azoknak is, kiket 
a világ szeretetlensége, igazságtalansága súlyos ke-
reszttel sújt, hogy hozzád forduljanak s hogy veled 
maradhassanak a hit, a remény és a szeretet erős-
ségében. Áldunk téged szent fa, üdvösségünk életadó 
szent Keresztje, mert rajtad fejeződött be megváltá-
sunk ténye. Boldogságos szűz Mária, te fájdalmas 
szent szűz, könyörögj érettünk. Amen. 



Csütörtök 

A szent Apostolokhoz 

Uralkodó Urunk! földi vándorlásodban magadhoz 
vettél tizenkét egyszerű embert és őket a kegyelmek 
bőségével árasztván el, apostolokul elküldted őket a 
világra, hirdetni az evangéliumot és a bűnök bocsá-
natát. S e tizenkettő közül szent Pétert magad helyett 
az Anyaszentegyház kormányzásával bíztad meg, 
hogy földi helytartód gyanánt azt tévmentesen vezes-
se minden veszedelmek között győzelmesen a világ 
végezetéig. Gyarlóságom és bűnös voltom tudatában 
gyermeki alázatossággal kérlek, Uram, méltass en-
gem is, ha nem is oly nagy kegyelemre, mint szent 
apostolaidat, de legalább arra, hogy megismerjem 
életem valódi célját és hogy a bűnre csábító kísérté-
sek és emberi gyengeségek között csak veled, a te 
igéid szerint haladjak, éljek, másokat tanítsak és le-
gyek az Isten országának, ha legkisebb is, de őszinte, 
fáradhatatlan munkása és a te leghűségesebb szol-
gád. Szent apostolaid könyörgéseire gyógyítsd meg 
szívem sebeit, melyeket a bűn ejtett rajta, orvosold 
lelkem fekélyeit és félelmed lángjával égesd ki azokat, 
hogy lelkem teljék be mindenható kegyelmeddel. S 
ti szent Apostolok könyörögjetek érettem, eszközöl-
jétek ki számomra az őszinte bánat kegyelmét, a tán-
toríthatatlan hit kegyelmét, azután a bölcsességnek, 
a tudománynak, az értelemnek, a tanácsnak, a bá-
torságnak, az Úr félelmének és a jámborságnak ke-
gyelmét, hogy veletek együtt szüntelenül dicsőíthes-
sem az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, a teremtő, 
megváltó és megszentelő Szentháromságot. Alien. 

Szent Miklóshoz 

Csodatévő szent Miklós atyánk! Te pásztora és 
tanítója vagy azoknak, kik buzgó imában pártfogá-



sódat és segítségedet kérik. Hallgasd meg az én kö-
nyörgésemet is és ments meg ellenségeim támadá-
sától, az ördög incselkedésétöl és minden testi-lelki 
bajtól!.Az egész kereszténységet pedig hathatós párt-
fogásoddal óvd meg elemi csapásoktól, lázadástól, el-
lenséges megszállásoktól, forradalmaktól, éhségtől, 
háborútól, nagy munkanélküliségtől. És miként cso-
dálatos módon megmentetted azt a két férfiút, akiket 
igazságtalan ítélettel tömlöcbe vetettek és halálra 
ítéltek s ők igazságukért imáikkal hozzád fordultak, 
ó, te nagy szent, ments meg engem is a lelkem sötét 
tömlöcéből, melybe bűnös gondolatok, vágyak, cse-
lekedetek és mulasztások révén estem be. Te kiér-
demelted embertársaid nagy tiszteletét, mert az Isten 
gazdag kegyelmekkel tüntetett ki. Te az egész világ 
kedvelt szentje vagy és Téged tisztelünk keleti egy-
házunk védőszentjének. A Mindenható nagy kivételt 
tett veled, hogy megmentette földi maradványaidat 
az enyészettől. S mert imáiddal sokat tehetsz az Úr 
előtt, kérünk téged hatalmas Védőszentünk és ked-
ves pártfogónk, könyörögj érettünk, hogy földi éle-
tünket buzgón és keresztényi módon folytassuk, 
hogy egykor a Szentháromságú egy Isten látására 
vezérelhess bennünket. Amen. 

Péntek 

A szent Kereszthez 

Isten Fia, Urunk Jézus Krisztus, világ Megváltója! 
Méltatlanságom tudatában meghajtom térdeimet a 
te felséged előtt, éneklem és dicsőítem határtalan 
kínszenvedéseidet, hálát mondok neked az érettünk 
vállalt határtalan áldozatokért. Test nélküli lévén, 
emberré lettél, hogy összekösd az emberi természetet 
az isteni természettel, szegénnyé lettél, hogy az em-
bert gazdaggá tedd; negyven napig böjtöltél, hogy 
példát mutass az önfegyelmezésre; megkísértettél a 



gonosztól, hogy minket megszabadíts a gonosztól. El-
adtak harminc ezüstért, hogy minket a gonosz nehéz 
rabságából kiválts; Annás és Kaifás ítélőszéke előtt 
állottál, hogy az embert az örök tüz ítéletétől meg-
mentsd; megkötöztek, leköptek, megvertek, hamis 
tanúk rágalmaztak, kereszthalálra ítéltek, hogy Te 
mindezért az embert a bajból, szenvedésből és az 
örök halálból megszabadítsd. Pilátusnak soha nem 
ártottál és mégis elítélt, hogy az embert a gyáva és 
érdekből fakadó elítélésből megmentsd. Ó, én édes 
Üdvözítőm! Mindezért a sok, megszámlálhatatlan jó-
ért mit adjak neked cserébe? Hiszen lelkem, testem 
a tied, minden javam tőled van. Egyedül, amit ad-
hatok neked, csak az lehet, hogy éneklem a te 
határtalan hosszú tűrésedet, magasztalom kifür-
készhetetlen gondviselésedet, dicsőítem határtalan 
irgalmadat, mert ezekkel énérettem aláztad meg ma-
gadat. Én édes Üdvözítőm, kit oszlophoz kötöttek és 
megostoroztak, kérlek, oldozz fel engem bűneimtől; 
kit tövissel megkoronáztak irtsd ki lelkem töviseit; 
kinek fejét náddal verték, törd össze a rám leselkedő 
ördög fejét; kit gúnypalástba öltöztettek, öltöztess fel 
engem az ártatlanság ruhájába, hogy bemehessek a 
te gyönyörűséges palotádba; kit a gonoszok közé 
számláltak, ments meg engem a gonosz ellenségek-
től; kit keresztre szegeztek, szegezd fel parancsaid 
megtartására az én szívemet; kit ecettel kevert borral 
itattak, édesítsd meg szenvedéseddel a bűntől meg-
keseredett szívemet; ki szent kezeidet széttártad, fo-
gadj el engem is; kinek a lábait a kereszthez szegez-
ték, óvd meg lábaimat minden bűnös úttól; kinek 
megnyitották oldalát, nyújtsd nekem bőséges kegyel-
med; ki szent fejedet a kereszten lehajtottad, hall-
gasd meg az én alázatos imáimat; ki a kereszten el-
lenségeidért imádkoztál, add meg nekem gyarló, 
bűnös embernek is a kegyelmet, hogy képes legyek 
ellenségeimnek megbocsátani, őket szeretni és éret-
tük imádkozni; ki a megtért latornak megnyitottad 



a paradicsom ajtaját, nyisd meg irgalmad ajtaját előt-
tem is és emlékezzél meg rólam a mennyországban; 
ki szent lelkedet Atyád kezeibe ajánlottad, fogadd vé-
górám idején az én lelkemet is; kit a keresztről levéve 
sírba tettek, ki a világosság Világossága vagy, ne un-
dorodj ál el tőlem sem, hanem költözzél be elsötétült 
szívem bűnös sírjába, hogy meghaljon benne minden 
testies gondolkodás, hogy többé ne magamnak, ha-
nem neked éljek én Uram, én Istenem! Amen. 

Szent Isten, ki a szentekben nyugszol, és kit az 
angyalok a mennyben háromszor szent énekkel ma-
gasztalnak, a földön az emberek szenteidben dicsér-
nek, Szentlelkeddel megadtad mindannyiunknak a 
hivatás ajándékát. így egyeseket apostoloknak hívtál 
meg, másokat prófétáknak küldtél ki, némelyeket ta-
nítókul és elöljárókul állítottál az egyházba s így min-
denkit természetéhez és a tőled kapott ajándékokhoz 
képest olyan helyre állítasz, hogy ki-ki hivatásának 
buzgó és odaadó teljesítése által szentté lehessen. S 
ti dicső lelkek, kik már elnyertétek küzdelmetek győ-
zelmi koronáját, ti dicső szentek, legyetek közbenjá-
róink a Mindenhatónál, hogy földi küzdelmünket a 
ti segítségetekkel mi is győzelmesen vívjuk meg. Mi, 
tehetségünkhöz képest követni akarjuk kiváló, nagy 
erényeiteket, de ha mégis gyöngének bizonyulnánk 
a végső győzelem kivívásában, siessetek segítségünk-
re, nehogy a kishitűség kétségbeejtsen bennünket. 
Emléketeket tiszteljük és veletek együtt imádjuk a 
mindenható Istent, ki országában helyet készít azok-
nak, kik őt szeretik és törvényeit megtartják. Amen. 

Szombat 

Minden szentekhez 



KÖTELESSÉGEINK, 
amelyeket mindenkinek ismernie és hinnie kell 

Az öt főigazság 

1. Hiszem, hogy egy Istenben három személy van: 
Atya, Fiú és Szentlélek; 

2. hogy az Isten igazságos bíró, ki a jókat megju-
talmazza, a gonoszokat megbünteti; 

3. hogy a Fiú-Isten emberré lett, hogy minket ha-
lálával megváltson és üdvözítsen; 

4. hogy az ember lelke halhatatlan; 
5. hogy az Isten malasztja az üdvösségre szüksé-

ges. 

A két főparancsolat 

1. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes 
lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. 

2. Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. 

Isten tízparancsolata 

1. Én vagyok a te Urad Istened, más isteneid ne 
legyenek énkívülem. 

2. Istennek nevét hiába ne vedd. 
3. Emlékezzél meg arról, hogy a vasárnapokat 

megszenteld. 
4. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú- és 

boldogéletü lehess e földön. 
5. Ne ölj. 
6. Ne paráználkodjál. 
7. Ne lopj. 
8. Felebarátod ellen hamis tanúságot ne tégy. 
9. Felebarátod feleségét bűnre ne kívánd. 
10. Felebarátod semmi egyéb jószágát ne kívánd 

meg. 



Az Anyaszentegyház öt parancsa 

1. Az ünnepnapokat szenteld meg. 
2. A vasár- és ünnepnapokon szentmisét hallgass. 
3. A parancsolt böjtöket tartsd meg. 
4. Minden évben meggyónjál és megáldozzál. 
5. Tiltott időben mennyegzőt ne tarts. 

1. A bölcsesség. 2. A tudomány. 3. Az értelem. 4. 
A tanács. 5. A bátorság. 6. Az Úr félelme. 7. A jám-
borság. 

1. A keresztség. 2. A bérmálás. 3. Az oltáriszent-
ség. 4. A bűnbánattartás szentsége. 5. Az egyházi 
rend. 6. A házasság. 7. Az utolsó kenet. 

A Szentlélek hét ajándéka 

A hét szentség 



ERÉNYES ÉLET GYAKORLÁSA 

Isteni erények 

1. Hit. 2. Remény. 3. Szeretet. 

Erkölcsi vagy sarkalatos erények 

1. Okosság. 2. Mértékletesség. 3. Igazságosság. 4. 
Lelkierősség. 

Az irgalmasság testi cselekedetei 

1. Az éhezőknek ételt adni. 2. A szomj azoknak italt 
adni. 3. A mezíteleneket ruházni. 4. A fogságban le-
vőket kiváltani és vigasztalni. 5. A betegeket látogat-
ni. 6. Az utasoknak szállást adni. 7. A halottakat 
eltemetni. 

Az irgalmasság lelki cselekedetei 

1. A bűnösöket javítani. 2. A tudatlanokat taníta-
ni. 3. A kételkedőknek jó tanácsot adni. 4. Az igaz-
ságtalanságokat békével elviselni. 5. A szomorúakat 
vigasztalni. 6. Az élőkért és holtakért imádkozni. 7. 
Ellenünk vétkezőknek megbocsátani. 

A nyolc boldogság 

1. Boldogok a lelki szegények, mert övék a 
mennyek országa. 

2. Boldogok a szelídek, mert ők bírják a földet. 
3. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztal-

tatnak. 
4. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz-

ságot, mert ők kielégíttetnek. 
5. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot 

nyernek. 



6. Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az 
Istent. 

7. Boldogok a békességesek, mert ők Isten fialnak 
neveztetnek. 

8. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazság-
ért, mert övék a mennyek országa. 

SZENTMISE — ÁJTATOSSÁG 

Előkészület 

Tisztává tedd szívemet, Istenem, és ne vedd el tő-
lem Szentlelkedet. Töröld el minden bűnömet, hogy 
méltó legyek szent színed előtt megjelenni, s az új 
szövetség szeplőtelen áldozatában teljes szívemből, 
teljes elmémből és minden erőmből résztvenni. A te 
szolgád, az áldozópap, most készíti el és ajánlja föl 
azon áldozatadományokat, melyek a szent Liturgiá-
ban szent Fiad testévé és vérévé változnak. Az áldozó 
pap imádságaival, melyeket érettünk bemutat, egye-
sítem én is a magam imáit s esdve kérlek, fogadd el 
e szent áldozatot, mind az élőknek, mind pedig az 
elhunytaknak lelki javára, hálaadásul mindazon jó-
kért, melyeket velünk tettél, megkérlelésül mindazon 
bűnökért, melyekkel mi hálátlanok téged bántani 
meg nem szűnünk és dicsőítésül kimondhatatlan jó-
ságodért és fenségedért. Mert imádásra méltó vagy, 
mennyei Atyánk, a te szent Fiaddal s a te jóságos és 
életadó Szentlelkeddel együtt örökkön-örökké. 
Amen. 

A nagy ekténiára 

Áldott a te országod, Atya, Fiú és Szentlélek Úris-
ten! Leborulva imádunk, elismerve és megvallva, 
hogy te vagy egyedül a mi Urunk Istenünk és rajtad 
kívül nincs más, ki segíthetne. Mivel e szent áldozat 
mindenkiért bemutattatik, azért mi is mindenkiről 



megemlékezünk, kérvén számukra irgalmadat e 
szent áldozat kezdetén. Őrizd egyházadat a hitnek 
egységében s az erkölcsök tisztaságában; védjed egy-
házunknak fejét, a római Pápát, ígéreted szerint a 
pokolnak minden hatalma ellen. Adj hazánknak bé-
kességet, királyunknak bölcsességet, elöljáróinknak 
vallásosságot! Szentlelked erősítse és lelkesítse úgy 
a papságot, mint a világi híveket. Őrizd meg min-
dennemű csapásoktól e városnak (községnek) min-
den lakóját. Ovj meg minket döghaláltól, éhségtől, 
háborútól és minden veszedelemtől. Áldd meg enyéi-
met, házam népét, családomat, rokonságomat s 
mindazokat, kiknek szent kegyelmedre szükségük 
van. Az Istenszülő mindenkor szeplőtelen szűz Má-
riát minden szentekkel együtt tisztelve említvén, 
mindmagunkat és egymást neked ajánljuk fel telje-
sen, mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és le-
borulva imádás, Atya, Fiú és Szentlélek! Uram irgal-
mazz! 

Antifonákra 

Urunk Istenünk! a te uralkodásod hasonlíthatat-
lan és dicsőséged végtelen. Irgalmad megmérhetetlen 
s hozzánk való szereteted kimondhatatlan. Tekints 
mostan reánk, kik e szentegyházban összegyűlve va-
gyunk, s az Istenszülő szűz Máriát és minden szen-
teket tisztelve kéljük, hogy előtted érettünk esedez-
zenek. Hallgasd meg érettünk való imáikat és 
cselekedj velünk irgalmasságod szerint. Amen. 

Midőn a Jordánban kereszteltettél, Üdvözítő Jézu-
sunk, az imádandó Szentháromság megnyilatkozott, 
szózat hallatszott mennyekből: „Ez az én szerelmes 
Fiam, kiben nekem kedvem telt", a Szentlélek pedig 
galamb képében lebegett fejed fölött. Te vagy a mi 
Megváltónk, tebenned reménylünk, téged imádunk, 
mert üdvünkért megtestesülvén, magadra vállaltad 
a kínos halált s föltámadván, életet adtál mind-



nyájunknak. Üdvözítsd a benned bízó népeket. 
Amen. 

Megjelentél a világnak és isteni tanításod által 
megváltoztattad a föld színét, Üdvözítő Jézusunk. A 
te tanításod az igaz bölcsesség egyedül s tudjuk, 
hogy nincs üdvösségük azoknak, kik szent igéidet 
megvetik. Legyen neked hála igazságod kijelentéséért 
és add, hogy szent tanításod nekünk ne szolgáljon 
kárhozatunkra, hanem üdvösségünkre, mert nem 
azok a boldogok, akiket azoknak tart a világ, hanem 
akiket, te emberszerető Megváltónk, boldogoknak 
mondasz. Amen. 

Háromszor szentre 

Gyűlölöd a bűnt és minden gonoszságot, mint 
egyedül szent; legyőzöd és megalázod megátalkodott 
ellenségeidet, mint egyedül erös; a téged szeretőknek 
pedig életet és halhatatlanságot adsz, mint egyedül 
halhatatlan! Természetes eszünk törvénye azt mond-
ja, hogy tenálad nélkül nincs élet, nincs boldogság, 
az általad kinyilatkoztatott igaz hit pedig, mely után 
a szent hajdankor prófétái epedve sóhajtoztak, egye-
nesen hozzád vezet. Szent hitünk fényénél látjuk a 
mi gyarlóságunkat és tanulunk meg irgalmadért ese-
dezni. Szent Isten, szent Erös, szent Halhatatlan, ir-
galmazz nekünk! 

Apostolra és evangéliumra 

Igazságnak Istene, én erősen hiszem mindazt, mire 
engem szent Fiad s az apostolok tanítása és anya-
szentegyházadnak élő szava által tanítasz és kész va-
gyok ezen szent hitemért bármily áldozatra, sőt in-
kább meghalok, semhogy e szent hitből csak egy 
betűt is megtagadjak. ígérem és fogadom neked, Is-
tenem, hogy életemet e szent hit igazságainak meg-
felelöleg fogom berendezni. Világosítsd meg értelme-



met, erősítsd emlékezetemet és támogasd akarato-
mat, hogy semmi más után ne vágyjam, semmi mást 
ne akaijak és semmi mást ne cselekedjem, csak amit 
szent evangéliumod parancsol vagy megenged. Erő-
síts, ezen föltett elhatározásomban, mert csak téged 
akarlak szeretni és követni utolsó lehelletemig. 
Amen. 

A kettős és a hitjelöltek ekténiáira 

Mindeneknek szüksége van tanításodra, ó isteni 
Mester! Azért anyaszentegyházad is fáradságteljes 
életed buzgó könyörgéseire visszaemlékezve, ismétel-
ve esedezik irgalmadért mindenkinek számára. Én 
is, gyarló teremtményed, leborulva kérlek, erősítsd 
szent hitünkben egyházunk fejét, a Pápát, Uralko-
dónkat, minden egyházi és világi híveket, s tekints 
reánk, kik itt e szent hajlékban egybegyűlve hozzád 
fohászkodunk, s add mindnyájunknak a te nagy és 
dús kegyelmedet. 

Különösen emlékezzél meg azokról, akik szent hi-
tünk világosságára el nem jutottak. Küldj a pogá-
nyokhoz lánglelkű apostolokat, nyisd fel szemeit a 
megátalkodott zsidóságnak. Tisztítsd meg anya-
szentegyházadat a veszélyes eretnekségektől s azon 
testvéreink iránt, kiket a szerencsétlen keleti szokás 
tőlünk mai napig távol tart, légy irgalommal, s vezesd 
őket vissza a te gondviselésed csodálatos útjain, 
egyedül igaz hitünk egységébe! Térítsd meg a közö-
nyösöket és törd meg a hitetleneknek gőgös kevély-
ségét, hogy ezek is mindnyájan velünk egyetemben 
áldják, magasztalják és leborulva imádják az Atyát, 
a Fiút és a Szentlelket, az egyvalóságú megosztha-
tatlan Szentháromságot most és mindörökkön-örök-
ké. Amen. 



A kerub-énekre 

Senki sem méltó, hogy neked szolgáljon és atyai 
szeretetedben részesüljön, kinek lelki szemeit a hi-
tetlenség elvakítja és szívét a testi gyönyörűségek vá-
gya emészti. Mi tehát, bűnös szolgáid, kik oltárodat 
mostan angyalaid helyett körülálljuk, kik bűnössé-
günk tudatában hármas szent éneket zengünk ne-
ked, minden földi gondot elvetve magunktól, az an-
gyalok hitével és tisztaságával óhajtanánk és 
akarnánk körünkbe fogadni. De mit tegyünk mi nyo-
morult bűnös szolgáid, isteni haragodnak méltó tár-
gyai! Változékonyak és állhatatlanok vagyunk, mint 
a hálátlan jeruzsálemiek, kik szent Fiadat hozsan-
nával fogadták ugyan, de néhány nap múlva kereszt-
re hurcolták. Szent Fiad ez utolsó diadalútjáról meg-
emlékezve, alázattal esedezünk végtelen jóságod 
előtt, fogadd kegyesen ez ajánlatokat mindnyájun-
kért, kikről szolgád megemlékezett, mint egykor ke-
gyesen fogadtad Melchisedek áldozatát. Néhány perc 
még s e kenyér és bor szent Fiad teste és vére leszen. 
Általa tisztítsd meg szívünket, erősítsd hitünket, és 
add, hogy mindenkor gyermeki alázattal mutassuk 
be neked a hála, könyörgés és dicséret szeplőtelen 
áldozatát, vígan énekelve Alleluja! 

Az ajánlatok átvitele után 

Add meg nekünk, örökkévaló Isten, hogy e napot 
és életünk minden napját szentül, békében és bűn 
nélkül tölthessük. Add mellénk a békességnek hív 
angyalát, testünknek és lelkünknek hív őrzőjét. Ve-
zess bennünket arra, ami lelkünknek üdvösségére s 
a világ békességére üdvös és hasznos. Töröld el gyar-
lóságainkat és bocsásd meg irgalmad szerint bűne-
inket, hogy életünknek hátralévő idejét békében és 
bűnbánatban töltvén, mindvégig állhatatosak ma-
radhassunk a jóban. Ne vond meg tőlünk segítő ke-



gyelmedet, hanem engedd, hogy irántad való hűsé-
günkben utolsó leheletünkig kitartván, jó feleletet 
adhassunk a te rettentő ítélőszéked előtt. Amen. 

Mikor a hitvallást olvassák 

Te vagy Isten, ki sem meg nem csalhatsz, sem meg 
nem csalathatol! Bár elménket felülhaladják isteni 
igazságaid, alázatos hittel fogadjuk azokat, megvall-
ván hitünket az egész világ előtt, úgy, amint azt egy-
házad tanítja, mondván; 

(Itt mondd el a hitvallást) 

Átváltozás előtt 

Ezen szent hit igazságaitól eltelve, ismételve hoz-
zád emeljük fel szívünket, ki elménket felülmúló cso-
dálatos Istenség vagy. Méltó és igazságos, hogy téged 
porba borulva imádjunk, mert te vagy Teremtőnk és 
imádott mindenható Atyánk, dicsőített igaz Iste-
nünk, aki nekünk igazságaid ismeretét megadtad. Ki 
volna képes hatalmadat kibeszélni, dicsőségedet 
méltóan zengeni s minden időben hirdetni örök cso-
dáidat! Mindeneknek, az égnek és a földnek, minden 
látható és láthatatlan lénynek te vagy teremtő Ura 
és Istene. Kezdet és vég nélküli, láthatatlan, határ-
talan, leírhatatlan, változtathatatlan Atya a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak, a nagy Istennek, a mi lel-
künk megváltójának, aki a tejóságodnak képe, örök-
től fogva születvén tetőled, mint Isten Istentől, Vilá-
gosság a Világosságtól; ki a te örök igéd, örök 
bölcsesség, élet, szentség, hatalom és igaz világos-
ság, akitől s tetőled öröktől fogva származik, mint 
egy isteni ősforrásból, a Szentlélek, az igazság lelke, 
a megszentelő kegyelem forrása, jövendő örök-
ségünknek záloga, minden jóságnak örökkévaló kút-
feje, életadó erő, a megszentelés forrása, aki által 
minden élő és értelmes lény megerősíttetve és meg-



szenteltetve neked szolgál és mindenkori dicséreté-
nek szavát hozzád emeli föl mennyei lakodba, ahol 
téged dicsőítenek az Angyalok, Arkangyalok, Királyi 
székek, Uraságok, Kezdetek, Erők, Hatalmak, Keru-
bok és Szeráfok győzedelmi éneket énekelvén, kiált-
ván, harsogván és mondván (itt letérdelsz): 

Szent, szent, szent a seregek Ura! Teljes az ég 
és a föld a Te dicsőségeddel. Hozsánna a magas-
ságban! Áldott, ki az Ur nevében jő! Hozsánna a 
magasságban! 

E boldog erőkkel mi is kiáltjuk neked, örök Atya! 
szent, örökre szent vagy, a te egyszülött Fiaddal 
együtt, akit irántunk való szeretetből e világra küld-
tél a bűnösöket üdvözíteni! Ő eljővén, a Szentlélek 
által megtestesült s megváltásunk nagy művét bevé-
gezve azon éjszakán, melyen elárultatott, s a világ 
életéért önmagát adta, nem a mi gyarlóságunkra te-
kintve, hanem irántunk való határtalan szeretettől 
ösztönözve a kenyér és bor színe alatt nekünk ter-
mészetfölötti módon megfoghatatlanul valóságos tes-
tét és vérét adta istenségével és emberségével együtt, 
hogy örökké velünk maradjon. 

(Atlényegülés alatt nem imádkozunk, hanem figye-
lemmel és nagy áhítattal hallgatjuk az átlényegülés 
szavait, mert akkor áldozza fel magát érettünk az 
édes Üdvözítő.) 

Imádunk a kenyér és bor színeiben hozzánk szállt 
édes Üdvözítőnk, Jézus Krisztus! A Golgotán felál-
doztad magadat a világ bűneiért és énérettem, s most 
ugyanezt tetted, midőn a kenyér és bor igénytelen 
színeiben rejtőzve eledelül és italul adod át magadat 
nekünk, hogy vele lelkünket táplálva, hitünkben meg 
ne fogyatkozzunk, s hogy Te bennünk, s mi Benned 
lévén, győzelmesen jáijuk meg életünk útját. Azért 
kiáltjuk neked: Imádtassék, dicsőíttessék és magasz-
taltassák a legméltóságosabb Oltáriszentségben je-
lenlévő Úr Jézus Krisztus mindörökkön-örökké! 
Amen. 



Átlényegülés után 

Méltó és igazságos, atyáinknak Istene, hogy dicső-
ítve és magasztalva emlékezzünk meg az istenszülő 
Szűzről, akit határtalan jóságodban az eredeti bűntől 
már fogantatásában megoltalmaztál, szent Fiad any-
jává kiválasztottál, angyalod által üdvözöltél s mint 
legtisztábbat, legalázatosabbat angyalaid fölé felma-
gasztaltál, s nekünk hatalmas pártfogóul ajándékoz-
tál! Hála és dicsőség legyen neked mindazon kegyel-
mekért, melyekkel őt s szenteidnek az ő nyomdokain 
járó nagy seregét elhalmoztad. 

Tekints az ő közbenjáró imáikra és érdemeikre s 
szent Fiadnak érettünk imént bemutatott áldozatát 
fogadd kegyesen, megemlékezvén mindazon meghol-
takról és élőkről, kikért az neked különösebben be-
mutattatik. Emlékezzél meg elhunyt szolgáidról, N. 
N.-ről (itt említsd fel azon elhunytak neveit, ki-
kért imádkozni kötelességed), bocsásd meg bűne-
iket, engedd el büntetéseiket, s vezesd őket szent 
színed látására. Ismételve esedezünk hozzád, em-
lékezzél meg a te egy, szent, katolikus és apostoli 
egyházadról s egyesítsd velünk engedetlenségbe, sza-
kadárságba és gonosz tévelygésekbe merült atyánk-
fiait. Emlékezzél meg szolgáidról, N. N.-ről (itt em-
lítsd fel azon élők neveit, akikért imádkozni 
kötelességed), s mindnyájunknak add bőséges ke-
gyelmedet, bűneinket megbocsátván, őket megtérít-
vén s testi és lelki szükségeikben megsegítvén. Bo-
csáss meg ellenségeimnek, mint én is megbocsátok 
nekik; légy irgalmas jótevőimhez. Könyörülj a szen-
vedőkön, üldözötteken és rabságban sínylődőkön. A 
betegeknek adj gyógyulást és türelmet, védelmezd 
meg az árvát, özvegyet és elhagyatottat, térítsd meg 
a megátalkodott bűnösöket. Ovd meg minden ve-
szedelemtől hazánkat, városunkat és községünket, s 
végezetül emlékezzél meg rólam, méltatlan bűnös 
szolgádról! Erősítsd hitemet, a szenvedések, nélkü-



lözések és viszontagságok között adj türelmet és re-
ményt s a jóban végig való állhatatosságot. Adj ne-
kem egészséget, vezess jó emberek közé, adj erőt a 
munkához, s védelmezz a csábítóktól s a gonosz szel-
lem kísértéseitől! 

Védelmezd egyházunk fejét, a római Pápát, kit az 
egység központjává és mindnyájunknak tévedéstől 
megőrizett tanítójává s legfőbb pásztorunkká rendel-
tél. Emlékezzél meg püspökünkről s egyházad pap-
ságáról és szerzetesrendeiről. Óvd meg őket és mind-
nyájunkat minden bűntől s egyesíts mindnyájunkat 
összetartásban és önzetlen szeretetben és add, hogy 
egy szájjal és egy szívvel énekeljük és magasztaljuk 
fönséges nevedet, mert te vagy a Fiúval és a Szent-
lélekkel mindnyájunknak, s a föld végső határainak 
reménysége, akit illet hitünk, reményünk, szere-
tetünk és leborulva imád ásunk örökkön-örökké. 
Amen. 

Miatyánk után 

Tisztává tedd bennem a szívet, Istenem, s add ne-
kem Szentlelked kegyelmét, hogy e szent áldozat lel-
kem üdvösségére váljék, mert nem a bálványok, nem 
a képzelet alkotásai előtt hajtok térdet és fejet, ha-
nem egyedül előtted, égnek és földnek fenséges Is-
tene és téged imádlak örökkön-örökké. Amen. 

Mikor a pap áldozik 

Csak szenteknek és igazaknak szállhatsz te szívé-
be, emberszerető Jézus! Kimondhatatlan szereteted, 
mely a kenyér és a bor színe alatt oltárainkra száll, 
felülmúl mindent, de egyúttal meg is aláz minket, 
kik ily véghetetlen nagy szeretetet annyiszor hálát-
lansággal és méltatlansággal illetünk. Ismételve meg-
újítom utálatos bűneim felett érzett bánatomat s bár 
ezerszer méltatlan vagyok hozzád közeledni, mégis, 



mint a keresztfán megtérő gonosztevő, egyedül irgal-
masságodban bízva feléd fordulok és egyesülni vá-
gyom veled, szeretetednek ezen természetfölötti, min-
den emberi észt felülmúló csodálatos szentségében. 
Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a te or-
szágodba s add, hogy minden bűnömtől megtisztul-
va, minél gyakrabban léphessek szent asztalodhoz, 
mert tenmagadért teremtettél engem s az élet nálad 
nélkül száműzetés, gyötrelem, kín és halál. Te vagy 
és te leszel szívemnek Istene mindörökké és nem sza-
kíthat el tőled többé soha semmi; értelmem tied, 
akaratom, vágyaim rád vannak irányozva, téged sze-
retlek és akarlak egyedül örökké szeretni magasztal-
ni és dicsőíteni! Te vagy életem célja, légy áldott! légy 
áldott! 

Midőn a pap a szentséggel áldást ad 

Teljenek be ajkaink dicséreteddel, hogy örökké 
magasztaljuk fönségedet, mert méltattál bennünket 
részesíteni a te szent, halhatatlan, tiszteletreméltó, 
életadó titkaidban. Erősíts meg minket szentséged-
ben, hogy örökké igazságod útjain járva, vígan zeng-
hessük neked: Alleluja! 

Hálaadás a szentmise végén 

Mit adjak vissza neked mindazért, amit nekem ad-
tál; hálaadásul és köszönetül ismételve felajánlom 
neked magamat, gondolataimat, érzelmeimet, egész 
életemet. Tekints azokra, kikért imádkoztam, kikért 
e szent áldozat bemutattatott, s adj mindnyájunknak 
erős hitet, biztos reményt, lángoló szeretetet. Add re-
ánk áldásodat és ítéletednek rettenetes napján, az 
Istenszülő, mindenkor szeplőtelen szűz Máriának s 
a te minden szenteidnek társaságába végy föl min-
ket, hogy mennyei dicsőségednek lakhelyén örökké 
boldogan zenghessük angyalaiddal: Legyen áldott az 



egyvalóságú, megoszthatatlan Szentháromság, az 
Atya, a Fiú és Szentlélek, akit illet minden tisztelet, 
dicsőség és leborulva imádás, most és mindenkor, 
és örökkön-örökké. Amen. 

A SZENTSÉGEK 

A keresztség és a bérmálás 

Jusson eszedbe, mily nagy kegyelemre méltatott 
téged az Úr, midőn a szent keresztség felvétele által 
az Anyaszentegyház tagjának hívott meg. Hányan él-
nek a világon, kik nincsenek megkeresztelve, mert 
sokszor önhibájukon kívül nem juthattak el az igaz-
ság ismeretére és szüleik sem részesültek az igaz 
vallás kegyelmében. Születésed napján tehát újítsd 
meg keresztségi fogadalmadat, amit annak idején ke-
resztszüleid tettek helyetted. Tedd fel magadban, 
hogy katolikus hitedet életed egész folyamán drága 
kincsként őrizni, ápolni és terjeszteni lesz minden 
törekvésed és ősi szépséges szertartásodat atyáid 
példája szerint szeretni és megőrizni fogod. „Aki újjá 
nem születik vízből és Szentlélekből, nem megyen be 
mennyeknek országába" — mondja az Úr. Újjászü-
letésedért tehát Istennek hálával, az Anya-
szentegyháznak gyermeki engedelmességgel, önma-
gadnak pedig öntudatos vallásos élettel tartozol. 

Az egyházi rend 

Az Úr egyeseket arra hív meg, hogy az egyház ta-
nítói hivatalát lássák el, az egyház kegyszereit kiszol-
gáltassák és a híveket mindenben az üdvösség útjára 
irányítsák. „Elmenvén tanítsatok minden nemzete-
ket..." — mondja az Úr. Akik az egyházi rend szent-
ségét felvették, azok pappá lettek. Ők az Úr szolgái. 
Azért imádkozzunk, hpgy elegendő és jó papjaink le-
gyenek. Tiszteljük az Úr fölszentelt szolgáit és fárad-



ságos, és áldozatos munkájukban támogassuk őket. 
A szülők pedig ne akadályozzák, hogy gyermekeik a 
papi pályára lépjenek, ha arra hivatást éreznek, úgy-
szintén a szerzetesi hivatástól se térítsék el őket, 
mert hivatásukban az Úr hívó szavát kell látnunk. 

A BÜNBÁNATTARTÁS SZENTSÉGE 

Tudnod kell, hogy mikor a bűnbánat szentségéhez 
járulsz, Istenhez térsz vissza. Azért komolyan és ala-
posan készülj a szent gyónás elvégzésére. A bűnbá-
nattartás szentsége áll: lelkiismeretvizsgálatból, bá-
natból, erős fogadásból, gyónásból és elégtételből 
(penitenciából). 

A szentgyónáshoz való előkészület 

Mennyei király... Szentháromság... Miatyánk... 

A mennyei Atyához 

Eltávoztam tőled és a bűnök útjain eltévedtem, ó 
mennyei Atyám! Fölkelek hát, hogy irgalmad széke 
előtt leborulva bocsánatért esedezzem, mert kegyel-
med nélkül nem élhetek. Lelkiismeretem nyugtalanít 
és lelkemet nyomja gonoszságom tudata! Irgalmazz 
nekem, Istenem, mert íme kész vagyok mindent meg-
termi, amit tennem kell, hogy kegyelmedbe és barát-
ságodba visszajussak. Nagyok az én botlásaim, de 
mégnagyobb a te végtelen irgalmad. Bocsáss meg el-
vetemült szolgádnak, mert bánkódom és lelkem el-
telik fájdalommal azért, hogy oly vakmerő és hálátlan 
voltam. Segíts a bűnbánat szentségének méltó felvé-
telére, mert jóságos és emberszerető Isten vagy és 
bűnbánó keblem sóhaja hozzád emelkedik, Atya, Fiú 
és Szentlélek, csak téged akarlak szeretni most és 
mindenkor és örökkön-örökké! Amen. 



A Szentlélekhez 

Szentlélek Úr Isten, világosságnak és minden ke-
gyelemnek osztója, jöjj segítségemre, hogy méltóan 
készüljek el a bűnbánat szentségének felvételére. Vi-
lágosítsd meg elmémet, hogy jól megismerhessem 
bűneimet; támogasd emlékezetemet, hogy egyet se 
hallgassak el közülük; indítsd fel szívemet, hogy bű-
neimet szívből megbánjam; erősítsd meg akarato-
mat, hogy erősen elhatározott legyek, hogy többé 
ne vétkezzem és javulni fogok; támogass malasz-
toddal, hogy a pap előtt minden bűnömet bevalljam, 
úgy, amint előtted is merem, Istenem. 

* 

Szűz Mária, irgalom anyja, imádkozzál érettem bű-
nösért. Szerezd meg számomra hatalmas közvetíté-
sed által az igaz bűnbocsánat malasztját. 

* 

Istennek Angyala, ki védőm vagy, őrizz meg most 
a gonosz lélek minden kísértésétől. Amen. 

LELKIISMERETVIZSGÁLÁS 

Első parancsolat 

Vajon hittem-e mindent, mire a katolikus egyház 
tanít? — Kételkedtem-e szándékosan a hit valamely 
tanában? — Beszéltem-e a hit ellen? — Hallgattam-e 
szívesen beszédeket a hit ellen? — Olvastam-e hitel-
lenes dolgokat? — Úgy gondolkoztam-e, hogy min-
den vallás jó? — Lemondtam-e a katolikus hitről? 
— Mentem-e imádkozni nem katolikus templomba? 
— Felvettem-e valamely szentséget nem katolikus 
papoktól? 

Követtem-e el halálos vétket azon gondolattal, 
hogy majd megbánom és meggyónom, vagy azon 
gondolattal, hogy Isten megbocsát? — Elmulasztot-
tam-e javulásomat és bűnbánatomat vétkeimért? — 



Gondoltam-e, hogy az én bűneim oly nagyok, hogy 
Isten nem fogja nekem azokat megbocsátani? — 
Gondoltam-e valamely bajomban, hogy Isten nem 
segíthet vagy nem akar segíteni? 

Imádkoztam-e reggel és este? — Gondoltam-e 
akarattal máshová, mikor imádkoztam? 

Voltam-e babonás? — Nem kerestem-e gyógyulást 
babonával? — Nem viseltem-e magamat illetlenül 
szentelt helyeken? — Rágalmaztam-e az egyház pap-
jait? — Nem neveltem-e gyermekeimet eretnekség-
ben? — Nem tettem-e ilyenre ígéretet? 

Második parancsolat 

Káromoltam-e Istent és a szenteket? — Vettem-e 
Istennek nevét hiába? — Gyúnyoltam-e Isten nevét? 
— Esküdtem-e hamisan? — Esküdtem-e, hogy va-
lami rosszat csinálok? — Véghezvittem-e egy olyan 
esküt? — Megesküdtem-e, hogy valami jót csinálok 
és azután nem tartottam meg az esküt? — Fogad-
tam-e valamit Isten előtt és nem teljesítettem? 

Harmadik parancsolat 

Hallgattam-e szentmisét vasár- és ünnepnapo-
kon? — Mulasztottam-e saját hibámból ezen napo-
kon egy jelentékeny részt a szentmiséből? — Gon-
doltam-e öntudatosan máshová a szentmise ideje 
alatt, beszéltem, nevettem, nem viseltem jól maga-
mat? — Dolgoztam-e vasár- és ünnepnapokon? — 
Parancsoltam-e másoknak, hogy dolgozzanak vasár-
és ünnepnapokon? — Vasárnapon és ünnepen nem 
dorbézoltam-e? 

Negyedik parancsolat 

Gyermekeknek: Lenéztem-e szüleimet? — Beszél-
tem-e rosszat szüléimről mások előtt? — Szégyelltem 



magamat szüleimmel? — Imádkoztam-e Istenhez 
szüleimért? — Óhajtottam-e valami rosszat szüleim-
nek? — Szomorítottam-e szüleimet, gúnyoltam-e 
őket, vertem-e őket? — Segítettem-e szüleimet a ba-
jaikban? — Szótfogadtam-e szüleimnek? 

Szolgáknak: Szótfogadtam-e gazdáimnak, becsül-
tem-e őket, beszéltem rosszat róluk? — Megmond-
tam-e szükség nélkül másoknak azt, ami gazdáin 
házában történt? — Teljesítettem-e becsületesen 
szolgálatomat? 

Szülőknek: Gondoskodtam-e, hogy gyermekeim a 
katolikus vallást megtanulják? — Intettem-e gyer-
mekeimet, hogy keresztényi kötelességüket teljesít-
sék, hogy imádkozzanak Istenhez, hogy vasár- és 
ünnepnapokon szentmisére menjenek, hogy gyónja-
nak és áldozzanak? — Adtam-e jó példát gyermeke-
imnek kötelességeim teljesítése által Isten és a Szent-
egyház előtt? — Visszatartottam-e gyermekeimet a 
bűnöktől, rossz társaságoktól? — Engedtem-e, hogy 
tiltott napokon ne böjtöljenek? — Nem voltam-e fö-
lötte enyhe, vagy fölötte szigorú gyermekeimmel? — 
Gondoskodtam-e gyermekeim egészségéről? — Szok-
tattam-e őket dologra? 

Gazdáknak: Goromba voltam-e a szolgákkal? — 
Kifizettem-e a szolgáknak a kiérdemelt bért? — Ad-
tam-e nekik kellő táplálékot? — Buzdítottam-e a 
szolgákat, hogy szentmisére menjenek, gyónásra, 
szentáldozásra? — Megtiltottam-e a szolgáknak, 
hogy rossz társaságokba j áijanak? —Adtam-e jó pél-
dát nekik saját magaviseletem által? — Mondtam-e 
szolgáimnak, hogy tiltott napokon ne böjtöljenek? — 
Visszatartottam-e szolgáimat vallásos kötelességük 
teljesítésétől? — Parancsoltam-e a szolgáknak, hogy 
valami vétket elkövessenek? — Nem csábítottam őket 
bűnre? 



Ötödik parancsolat 

Nem yoltam-e haragos? — Szomorítottam-e vala-
kit? — Összevesztem-e valakivel? — Ellenségesked-
tem-e valakivel, ellenségeskedem-e még? — Szomo-
rítottam-e valakinek az életét? — Bántottam-e 
valakinek az egészségét? — Megsebesítettem-e vala-
kit? — Megöltem-e valakit? — Megvertem-e valakit? 
— Nem rontottam-e egészségemet kicsapongás, mér-
téktelen evés, ivás vagy dohányzás által? — Buzdí-
tottam-e valakit vétekre, hány személyt? — Segítet-
tem-e másoknak vétkezni? — Tanítottam-e másokat 
törvénytelen és illetlen dolgokra? — Helyeseltem-e 
mások vétkeit? — Beszéltem-e a vallás vagy az er-
kölcsös szokások ellen? — Nem adtam-e erkölcstelen 
könyveket másoknak? — Nem írtam-e ilyen leveleket 
vagy könyveket? 

Hatodik és kilencedik parancsolat 

Gondolkoztam-e szívesen szemérmetlen dolgok-
ról? — Voltak-e szemérmetlen vágyaim? — Be-
széltem-e szemérmetlen dolgokat? — Hallgattam-e 
szívesen szemérmetlen beszédeket? — Néztem-e tet-
széssel szemérmetlen tárgyakat és képeket? — Sze-
mérmetlen voltam-e az öltözködésben és vétkezés-
ben egyedül vagy mások előtt? — Igyekeztem-e 
valami tiltott élvezetet magamban felkelteni? — Sze-
mérmetlenül érintettem-e magamat vagy másokat? 
— Engedtem-e, hogy mások illetlenül érintsenek? — 
Követtem-e valami szemérmetlen tettet egyedül, 
avagy másokkal? — Volt-e tiltott és bűnös viszonyom 
más nemű személyekkel? - Összejöttem-e más nemű 
személyekkel titkos helyeken éjjel? —Jártam-e illet-
len helyekre? — Olvastam-e erkölcstelen könyveket? 

Házasoknak: Házasságomat egyházam papja előtt 
megkötöttem-e? — Szándékozom-e olyan házasságot 
kötni, amelyet az egyház tilt, és Isten Törvénye sze-



rint el nem ismer? — Nem élek-e bűnös viszonyban? 
— Nem élek-e elválva anélkül, hogy az egyház ezt 
megengedte volna? — Megőriztem-e házastársi hű-
ségemet? — Megvetettem-e családom tagjait? — Kö-
vettem-e házasságtörést? — Gonosz viseletem által 
nem adtam-e okot hitestársamnak a bűnre? — Nem 
bántam-e hitestársammal gorombán vagy szemér-
metlenül? 

Hetedik és tizedik parancsolat 

Loptam-e valamit, milyen értékű volt? — Szándé-
koztam-e lopni valamit? — Segítettem-e másoknak 
lopni? — Visszatérítettem-e a lopott dolgokat? — 
Megvettem-e tudattal valami lopott dolgot? — Csi-
náltam-e valakinek szándékosan kárt vagy vesztesé-
get kötelességeim nem-teljesítése által? — Visszaté-
rítettem-e a kárt azoknak, akiket megkárosítottam? 
— Nem csaltam-e meg másokat? — Nem uzsorás-
kodtam-e? — Nem törekedtem-e vagyonra, rangra 
becstelen úton? — Nem adtam-e el jogaimat? — Tel-
jesítettem-e az egyház iránt pénzbeli tartozásomat? 

Nyolcadik parancsolat 

Hazudtam-e fontos dologban? Ártottam-e valaki-
nek hazugságaim által? — Mondtam-e igazságtalan-
ságot és hazugságot a törvény előtt? — Felfedtem-e 
felebarátom ismeretlen hibáit, hány személy előtt? 
— Állítottam-e valakiről valami rosszat, ami nem volt 
igaz, hány személy előtt? — Nagyítottam-e mások 
fogyatkozásait? — Hallgatóztam-e szívesen, mikor 
másokról rosszat beszéltek? — Gyanakodtam má-
sokról semmi alap nélkül? — Hoztam-e rossz ítéletet 
valaki fölött elegendő bizonyíték nélkül? — Nem iz-
gattam a hatóságok és a törvények ellen ok nélkül? 
— Nem ámítottam-e el másokat? — Nem szegtem-e 
meg becsületes ígéretemet? 



Ezután még fontold meg, nem vétkeztél-e az alábbi 
különböző bűnök valamelyikével? 

A hét főbűn 

1. A kevélység 

Vonakodtam-e dölyfösségből feljebbvalóimnak en-
gedelmeskedni? — Nem akartam-e dölyfösségből il-
letlen dolgokat elkövetni? — Öltözködtem-e engem 
illető módon felül? — Becsültem-e magamat mérté-
ken felül? — Nem akartam-e beismerni, hogy min-
den javam Istentől van? — Lenéztem-e másokat? 

2. A fösvénység 

Adakoztam-e a szegényeknek vagyonomhoz mér-
ten? — Vettem-e kölcsönzött pénz után törvénytelen 
kamatot? — Szerettem-e túlságosan a földi javakat? 

3. Az irigység 

Bosszankodtam-e más boldogsága miatt? — Irigy-
ségből igyekeztem-e másnak kárt csinálni? — Örül-
tem-e más szerencsétlenségén? 

4, A torkosság 

Kerestem-e nagyon válogatott ételeket? — Elége-
detlen voltam-e torkosságból az ételekkel? — Ittam-e 
mértéktelenül szeszes italokat (bort, pálinkát és 
egyebet)? — Megrészegedtem-e? — Nem szokásom-e 
ez? 

Jegyzet: A bujaságról lásd fentebb a 6. parancsot 
A haragról lásd az 5. parancsot 



7. A restség 

Elhanyagoltam-e restségből valamely köteles-
ségemet, melyiket? — Különösen vallásos köteles-
ségeimet? — Nem okoztam-e restségem által kárt 
magamnak vagy másoknak? 

A Szentlélek elleni hat bún 

1. Isten irgalmában való vakmerő bizakodás. Nem 
tettem-e készakarva rosszat, azt gondolva, hogy az 
Isten irgalmas, úgyis megbocsátja azt nekem? 

2. Isten kegyelméről való kétségbeesés. Vagy nem 
estem-e kétségbe, gondolva azt, hogy az Isten úgy-
sem bocsátja meg bűnömet? 

3. A megismert igazságok ellen való tusakodás. A 
megismert igazságok ellen nem lázadoztam-e? Kö-
vettem-e őket a mindennapi életben is? 

4. Isten kegyelmének mástól való irigylése. Ha 
mást boldognak láttam, nem irigyeltem-e azt tőle, s 
nem szerettem volna-e jobban, hogy ne legyen bol-
dog? 

5. A bűnökben való megátalkodottság. Makacsul 
ragaszkodtam-e bűnös életmódhoz vagy valamely 
megszokott bűnhöz? 

6. A végső töredelmetlenség. A bűnbánat teljes hiá-
nyát nem ápolom-e magamban? Nem törekszem-e ar-
ra, hogy lelkiismeretem szavát végképpen elaltas-
sam? 

A négy égbekiáltó bűn 

1. Szándékos gyilkosság. 2. Természetelleni tisz-
tátalanság. 3. Az özvegyek és árvák nyomorgatása. 
4. A szolgák és munkások bérének megrövidítése. 



A kilenc idegen bűn 

1. Másnak bűnre tanácsot adni. 
2. Vétkes dolgot parancsolni. 
3. Vétekben mással egyetérteni. 
4. Mást bűnre ingerelni. 
4. Másnak bűnét dicsérni. 
6. Másnak bűnét elhallgatni. 
7. Másnak bűnét nem büntetni. 
8. Mást bűnre segíteni. 
9. Másnak bűnét oltalmazni. 
Ezeken kívül vedd fontolóra azt is, hogy szántszán-

dékkal nem mulasztottad-e el a hét főbűnnel ellen-
kező erények gyakorlását 

Végre kérdezd magadat: Melyik bűnt szoktam 
leggyakrabban elkövetni? — utolsó gyónásom óta 
megjavultam-e vagy rosszabb lettem? — Megszeg-
tem-e az egyház parancsait? 

Bánat és erősfogadás 

Oktatás 

Miután lelkiismeretedet megvizsgáltad, törekedjél 
felébreszteni szívedben a bánatot az elkövetett bű-
nökért, hogy azokkal a jó és szeretetreméltó Istent 
megbántottad azután az erősfogadást, vagyis azt az 
elhatározást, hogy többé nem fogsz vétkezni. A bánat 
felindítása oly szükséges, hogy nélküle senki sem 
nyerhet Istentől bűneiért bocsánatot, még akkor 
sem, ha meg is gyónja minden bűnét és ha kapna 
is feloldást a lelkiatyától. De a bűnbánat is csak ak-
kor igazi, ha el vagyunk határozva, hogy minden ha-
lálos bűnt és bűnre szolgáló alkalmat kerülni fo-
gunk. — Kerüljük a halálos bűnt, mert az lázadás 
Isten ellen. A halálos bűnnel elveszítjük a megszen-
telő kegyelmet és a mennyországot. Legyünk óvato-



sak, mert a kísértés sohasem szünetel, s ahol és ami-
kor csak lehet, halálos bűnre igyekszik az embert 
vezetni. 

A bánat és erősfogadás felindítása 

Könyörülj rajtam, Istenem! Bánom teljes szívem-
ből, hogy vétkeimmel téged, a jó és szeretetreméltó 
Istent megbántottalak. Bánom minden bűnömet, 
mert általuk elvesztettem kegyelmedet, barátságodat 
és a mennyországot, és méltó lettem a pokol örök 
kárhozatára. 

Ó, Istenem, ha csak igazságos lettél volna velem 
szemben, mi történt volna lelkemmel? Megérdemel-
tem, hogy pokolba kerüljek és hogy ott maradjak 
örökké csüggedésben, kétségbeesésben, mindenféle 
kínok között. 

Teljes szívemből bánom bűneimet azért is, mert 
velük annyiszor és oly nagyon megbántottalak téged, 
ki Teremtőm, Atyám, Megváltóm, s oly jó, oly nagy 
és oly szeretetreméltó Istenem vagy. Ó, szerencsétlen 
napok, melyeket gonoszul használtam fel Istenem 
megvetésére és lelkem kárhozatára! 

Vajha meghaltam volna, amikor még Isten kegyel-
mében voltam, mielőtt e sok rosszat elkövettem vol-
na! De most minden bizalmamat segítségedbe he-
lyezve, elhatározom teljes szívemből, hogy nem 
vétkezem többé és minden bűnre szolgáló alkalmat 
elkerülök, mert mindenekfölött szeretlek és örökké 
mindenekfölött akarlak szeretni. Amen. 

Hogyan kezdjük a gyónást? 
i 

Keresztet vetünk magunkra és mondjuk: 
Én bűnös ember gyónom a Szentháromságban 

egy, mindenható Úr Istennek, a legtisztább Szűz Má-
riának, minden szentnek és neked, lelkiatyám, min-
den bűnömet. 



Elmondom a bűneimet. 

Azután mondom: 
Mindezen és más, ismert és ismeretlen bűnömet 

teljes szívemből szánom és bánom, mert azokkal az 
én jóságos Istenemet megbántottam és magamra ha-
ragítottam. Bánattól telve megtérek és fogadom, hogy 
Isten segélyével életemet megjobbítom. Töredelmesen 
kérek erre, lelkiatyám, üdvösséges penitenciát és fel-
oldozást. 

Gyónás után 

Imádság 

Köszönetet mondok, Uram, jóságodért és kegyel-
medért. Te nem vetetted meg bűnbánatomat, hanem 
visszafogadtál, mint jó atya és megbocsátottad min-
den bűnömet a bűnbánat szentsége által. Most meg-
van nekem Isten fiainak szabadsága; bűneim meg 
vannak bocsátva. 

Milyen méltatlan vagyok a malasztra, melyet tőled 
nyertem, Istenem! Mily nagy türelmed volt irántam 
tévedéseimben, mily atyai szeretettel intettél, hogy 
javuljak meg és most, miután bánattal beismertem, 
mint a tékozló fiú, bűneimet előtted és helyettesed 
előtt, mily hamar megszántál és megszabadítottál 
bűneim súlyos terhétől, Istenem! A te akaratod, hogy 
irántunk irgalmas légy. Te nem akarod a bűnös ha-
lálát, hanem, hogy megtérjen a bűnös útjáról és éljen 
örökre. Istenem! Jöjj és gyújtsd föl szívemben a sze-
retetet, hogy én is szeresselek téged, és irántad való 
szeretetből gyűlöljem és kerüljem a bűnt. 

Igen, ettől a pillanattól kezdve szeretni akarlak 
örökre s amennyire lehetséges lesz, kötelességeim és 
szent akaratod teljesítése által helyre akarok hozni 
minden rosszat. Te mindent ismersz, te tudod szin-
tén, hogy szeretlek és hogy el vagyok határozva, hogy 



megjavítsam és neked áldozzam életemet. Jöjj gyen-
geségem segítségére, segíts a harcban a bűn ellen, 
emeld föl hozzád lelkemet, hogy csak az égi dolgokat 
keressem. Adj, ó minden malasztnak kútforrása, ki-
tartást a jóban, hogy hűséggel szolgálhassak néked 
örökre. Amen. 

Ó boldogságos szűz Mária! jó és hatalmas anyám, 
te vagy a keresztények támogatója és azoknak ereje, 
akik benned bíznak. Légy közvetítőm isteni Fiad 
előtt, szerezz kitartást a jóban, hogy folyton Isten 
barátságában éljek és abban haljak meg. Amen. 

BŰNBÁNATI ÓDÁK 

Részletekben is végezhető 

I. óda 
Vétkeztem ellened, Atyám! Messze távoztam ösvé-

nyedről. Elfordítottam arcomat törvényeidtől s lábbal 
tiportam igazságodat. Esztelenül kidobtalak szívem-
ből, én Istenem! 

Por és hamu vagyok, — átokra és megvetésre mél-
tó földi féreg. Mégis a csillagok fölé akartam maga-
mat helyezni, balgatagul megvetve téged, mindenek 
teremtő Ura! Ki mérheti meg vakságomat? 

Mindenemet tőled vettem, Uram, létet, életet, erőt 
és boldogságot. — S nem adtam neked semmit cse-
rébe, hálátlanul elzárva tőled bűnökkel telt szívemet. 
Lázadó kevélységnek tettem undok tanyájává romlott 
keblemet. Ki számlálhatja meg gonoszságomat, én 
Istenem! 

Porig alázom magamat előtted, Istenem és átkot 
mondok lázadó kevélységemre! Legcsekélyebb va-
gyok az emberek között s minden szolgád között a 
leghitványabb. Megtört szívvel esengek irgalmadért! 
Tekints reám, Emberszerető! 

* 



A kevélység a világosság angyalát a sötétség elve-
temült szellemévé tette. De téged, Istenszülő Szűz, 
mélységes alázatosságod az ég királynéjává emelt. Én 
is, nyomorult lázadó, szent Fiad ellen emeltem büsz-
ke fejemet, mint hajdan a sátán. De íme vedd ke-
gyelmedbe megtérő szolgádat, ki anyai kebledre 
visszatérek. Esedezzél érettem, ó Mária! 

II. óda 

Egy atyának vagyaink mindnyájan gyermekei, egy 
család az egész emberi nemzet, s én balgatagul meg-
vetettem testvéreimet, (elfordulva a tudatlantól s a 
szűkölködőtől). Vétkeztem, nagyot vétettem ellened, 
Istenem. 

Nem talált menedéket nálam az üldözött, sem eny-
hületre nem lelt az elhagyott. A rágalmazottnak párt-
jára nem álltam s a kétkedőnek nem adtam jó taná-
csot. Hasztalan várt tőlem segélyt az éhező s nem 
siettem befödni a mezítelent. Szívtelen valék színed 
előtt, én Istenem. 

Mintha örökké e földön kellene élnem s mintha 
csak én volnék e világ egyedüli lakója, mindeneket 
kizártam szívemből, mindeneket megvetvén és ki-
zsákmányolván. Nem akartam irgalmat ismerni, s 
most megalázva irgalmadért esedezem, egyetlen Em-
berszerető. 

* 

Szeretetnek és jóságnak vagy te Istene, s én a gyű-
lölet és gonoszság útjaira tévedtem, irgalmas Atyám. 
Szívtelenül megbántottam felebarátomat, de nem 
volt lelkierőm bocsánatot kérni tőle. Lágyítsd meg 
megkövült szívemet s adj bánatkönnyeket féktelen 
szemeimnek, mert gonoszságom felháborít engem, s 
bánkódom bűneim miatt, én Istenem. 

* 

Elhagyta mennyei dicsőségét a te szent Fiad és 
szolgai alakot öltött magára, — hogy én is dicsőség 



és haszon helyett felebarátaimnak javát keressem. 
De én, méltatlan lázadó, megvetettem Krisztusom-
nak példáját. Vezess vissza szent Fiadhoz, Istennek 
Szülője! 

III.óda 

Posványba dobtam életem virágát, s nem szűntem 
vágyaimat gonoszra tüzelni. Utálatossá tettem kép-
másodat, én Jézusom, és szívemet minden undokság 
lakhelyévé. Önakarva süllyedtem az oktalan állatok 
alá én, kit angyalaiddal őriztettél. Boldogtalan va-
gyok és beszennyezett, én Istenem! 

Testem rosszra hajló érzéki tilalmasra ösztönöz-
nek, s romlott természetem ingerel ellened. Ámde én 
magam kerestem összes érzékeim tilalmas gyönyö-
reit, szándékosan elrontva mindent, ami tiszta és ne-
mes volt bennem. Nem kerültem, de nem kerestem 
a gonoszt, s dalokat zengettem az aljasság dicsére-
tére. Hogyan emelkedjek fel e süllyedésből, én Iste-
nem? 

Sem az özönvíz borzalmai, sem a Sodorna rémítő 
esete, sem a világ általános romlottsága, sem sújtó 
karod büntető hatalma nem ijesztettek el a gonosztól 
s megvetettem a pokol büntetését, sőt téged, én sza-
badításom Istene! Összes érzékeimmel visszaélve go-
noszul, másokat vétekre vivén, szolgáltam a sátánt. 
Esztelenül cselekedtem előtted, Istenem! 

* 

Bűneim undok képei gyötrik lelkemet, s a bánat 
útjáról csábítanak vissza. Égő tűz gyanánt járják át 
tilos vágyak testemet s romlott lelkem nem bírom 
kiragadni e nyomorból. Törd meg szívemet könnyező 
bánattal, s vezesd ki lelkemet ösvényeidre, Uram! 
Mert bánkódom bűneimen és átkozom tévedéseimet. 
Vonj szereteteddel magadhoz, s tisztítsd meg bűn-
terhelt lelkemet, egyetlen Emberszerető. 

* 



Isten lakóhelyévé tette kebledet a tisztaság, Isten-
szűlő Szűz s az ég angyalainak lett királynéjává. En-
gem a tisztátalanság szelleme bűnnek és nyomornak 
tanyájává aljasított. A pokol szolgaságának hordom 
nehéz láncait s erőtlenül roskadok össze alattuk. 
Szent Fiadat ostoroztam undokságaimmal. Ments 
meg romlásomból, Mária. Isten után benned bízom, 
esedezzél boldogtalan eltévedt híveidért. 

* 

Mi haszna van életem napjainak? Mit értem el bű-
nös életemmel? Visszahozhatatlanul fut az idő s min-
den pillanattal közelebb a hervasztó halál! Gazdag-
ság és gyönyörök eltűnnek, s rommá lesz a 
legnagyobb dicsőség. Nincsen állandóság, csak te-
benned és boldogság, csak a téged kedvelők szívé-
ben! Add nekem, hogy bűneimből felkeljek s egyedül 
téged szeresselek, egyetlen Emberszerető. 

IV. óda 

Nem ember hozta e világra az irigység utálatos bű-
nét. Lelkünk gyilkosa plántálta át sötét hónából, s 
én balgatagul hódoltam e bűnnek. Felebarátaim ba-
ján örültem és szerencséjükön szomorkodtam. De 
bocsáss meg szolgádnak, Emberszerető! 

Átokká tettem imádságomat és hazugsággá kö-
nyörgésemet. Kértelek. Uram, Bocsáss meg úgy, 
amint én is megbocsátok másoknak. Ámde én nem 
akartam senkinek megbocsátani, s a bocsánatkérő 
előtt bezártam szívemet. Szánd meg hitványságomat, 
ó Fölséges! 

Keblem telve gyűlölettel, mint a pokol és ajkaim 
szidalommal egész nap. Esztelenül káromlom szent 
nevedet, s álnoksággal telt szívem féktelenül dühöng. 
Idegen vagyon után áhítozom és mint a vadállat, pré-
da után leselkedem. Hűtelen és állhatatlan az én 
lelkem mindenkihez. Mennyire eltávoztam tőled, ir-
galom Istene! 



Keserűség és fájdalom fog el engem, Istenem, mert 
fáj nekem, hogy hálátlan valék tehozzád. Bánkódom 
ártatlanságom gyászos romjain, s nem találok rajtad 
kívül vigasztalást! Ó mért hagytalak el, üdvösségem 
Istene? 

Szívtelenül üldözött egész élteden át a gonoszság, 
a dühöngök és kegyetlenek vesztedre törtek, Isten-
szülő! S nem nyíltak panaszra ajkaid és szíved nyu-
galma el nem hagyott. De én szent Fiaddal és veled 
mit sem törődtem, s üldözőidnél gonoszabb valék. 
Utálom és gyűlölöm éltem bűneit, ó Mária! Könyörögj 
értem megbántott Istenemnél! 

V. óda 

Sem ételben, sem italban a természet törvényét át 
nem hágja az oktalan állat, mint én boldogtalan bű-
nös. Mert élvezni akartam szüntelen, megvetve Iste-
nemnek törvényét. Mélyen az állatok alá aljasodtam, 
elvetemülve gonoszul. Meddig fetrengek e posvány-
ban, ó Istenem! 

Szívemet a szenvedélyek poklává tevém, s nem 
emeltem fel hozzád, Krisztusom! Gonoszságaim éjje-
lévé tettem a nappalt s bűneim nappalává az éj et. 
Csak szent szavaidat követni voltam rest, bűnös él-
veim posványában fetrengve. Szánd meg, Uram, bol-
dogtalan lelkemet! 

A bűnök gyászos álmát aludván, ajkaimat nem 
nyitottam imára. Megvetettem a böjtöt és irgalom 
nem gerjedt szívemben a szegény és elhagyott iránt. 
Elkerültem a te szent áldozatodat s nem borultam 
le szent színed előtt. Törd meg szívem keménységét, 
Istenem! 

Tobzódó, rest életem napjai, mint a füst és pára 
eltűnnek. Halhatatlan lelkem eléd kerül, Uram, rak-
va és fertőzve bűnökkel. Igazságnak Szent Lelke, ih-
lesd szívemet s add szemeimnek a bánat könnyeit. 



Mert bár egyedül ellened vétkeztem, de csak téged 
akarlak szeretni, ó vigasztaló Isten! 

* 

Szorgalom, munka és szegénység voltak részed e 
világon, ó Istenszülő Szűz! Tétlenség és tobzódás 
vontak el engem, hogy elfeledjem példádat, Isten 
Anyja! Azért bánkódom szívemben bűneim miatt, 
esedezzél kegyelemért bűnös szolgádnak. Mert te 
szülted e világra lelkünk Szabadítóját. 

VI. óda 

Ki vagyok én, hogy szavaidban kételkedjem? Por, 
hamu és hitvány földi féreg. S mégis lábbal tiportam 
szent hitet, égből adott megdönthetetlen szavadat. A 
hazugság ámításai voltak kedvemre s a gonoszság 
hirdetőit örömest hallgattam. Ó add vissza hitemet, 
Istenem! 

Addig voltam boldog e földön, míg meg nem mart 
a kétkedés kígyója. Addig volt szívem a te hajlékod, 
míg a hitetlenség éje el nem vakította lelkem szemeit. 
Hittem akkor szavaidnak, mint csecsemő anyjának 
s a gonoszság mentségeit nem kerestem. О add 
vissza hitem erősségét, Istenem! 

Te hoztad, én Krisztusom, az égből az élet igéit a 
földre s én a pokol ámításait kerestem, kigúnyolva 
igazságaidat. Te az igazság napját adtad lelkembe, s 
én hitetlenségemrnel elűztelek szívemből. Add vissza 
alázatos hitemet, Emberszerető! 

* 

Világosságodat add szívembe, ó vigasztaló Szent-
lélek, mert a gonosz kételkedés gyötrelmei zaklatnak 
engem. Hittagadásra ösztönöz a világ. Átkozott a 
perc, melyben reá hallgattam. Utálom és bánom hi-
tetlenségemet. Hiszek tebenned, örök Igazság. 

Hittél az angyal szavának s e hit tett téged égi 
anyánkká. Nem rendült meg hited Egyiptomban, s 
erősen állottál a kereszt tövében, mert előre láttad 



hiteddel a szenvedések dicső végét. Kérd a vigasztaló 
Szentlelket, adjon nekem is, szolgádnak, rendületlen 
hitet. 

* 

Mindennapos halál a bűnnel terhelt élet s a rólad 
való megfeledkezés kezdete a pokolnak. Irgalmas Is-
tenem! Ne engedd szolgádat nálad nélkül élni, ne 
hagyj engem bűneimben meghalni! Ments meg a lel-
kem ellen áskálódók tőréből, mert te vagy egyedül 
irgalmas örökké. 

VII. óda 

Keserűség és teher nekünk a földi élet. Fájdalom 
és bánat környeznek mindenfelől. Jobb hazába vá-
gyik szívünk, igazságod és szentséged országába. Ezt 
reméljük, mert ígérted nekünk, habár szavaidat át-
hágtuk hűtlenül sokszor. Bocsáss meg, lelkünk 
egyetlen reménye! 

Sem szent Fiadra, sem egyházadra nem hallgatva, 
megátalkodtam bűneimben! Vakmerően bizakodva 
irgalmadban, megtérésemet esztelenül halogattam. 
Fölkelek hát s bűneimet megutálva űj életet akarok 
kezdeni. Add hozzá kegyelmedet, én Jézusom! 

Kétségbeesés martalékává lett a megátalkodott 
áruló Júdás. Nem fordult irgalomért isteni Szíved-
hez, esztelenül megvetve a bűnbánat utolsó mene-
dékét. Engem is árulóddá tett a bűn, de íme, hittel 
és reménnyel esek tehozzád. A kétségbeesés tenge-
réből szabadítsd meg boldogtalan lelkemet! 

* 

Boldogságom romjain kesergek s elveszített ártat-
lanságomat siratom. Fájdalommal telik meg a lelkem 
és körülvesz a keserűség tengere! Mert téged, életem 
egyetlen reményét, hálátlanul elárultalak. Töröld le 
könnyeimet megbocsátó irgalmaddal! 

Esengve vártad a Megváltót, epedtél a megszaba-
dítás új korszaka után. S ím, reményedet beteljesí-



tette, ó Istenszülő, a belőled megtestesült Ige! Nyisd 
meg szülötted szent Szívét imáiddal, hogy számunk-
ra is reménységnek legyen örök forrásává, eltörölve 
gonoszságainkat! 

VIII. óda 

Mi haszna, ha mondom, hogy szeretlek, ha szívem 
meghazudtolja számat? Mert csak ajkaimon hordom 
szerelmedet, de bűnös szívem telve gyűlölettel. El-
fordultam tőled, én Uram, én Istenem! 

Végtelenül jó vagy te, Uram, irgalmas és hosszú -
türelmű! Nem bűneim szerint bántál velem és nem 
taszítottál emésztő kínokra örökké. Add vissza hitem 
erősségét, hogy újra egyedül téged szeresselek. 

Nem vetem meg többé felebarátomat, s aki meg-
bántott, éretted megbocsátok neki szívemből. Mert 
te Atyánk és Bíránk vagy, s a visszafizetés egyedül 
téged illet. Légy hát irgalmas hozzám, s ne vesd meg 
bánkódó lelkemet. 

* 

Mindenem tied, s íme visszaadok neked mindent. 
Csak szeretetedet el ne vond tőlem, s gazdagabb va-
gyok, mintha egész világot bírnék. Örökké akarlak 
szeretni, szívemet bűnbánattal megtisztítva. Ne tá-
vozz el tőlem, én szabadításomnak Istene. 

* 

Örök szeretetnek szent Anyja, mily szavakban ma-
gasztaljalak? Isten szeretete anyánkká tett téged, s 
mi hálátlanok elfordultunk anyai szívedtől! Légy hát 
beteg lelkünknek gyógyítója, Istenszülő Szűz, s ve-
zess vissza szent Fiad keblére. Egyesíts vele szere-
tetben ismét, s kéij számunkra örök állhatatosságot, 
ó Mária! 



IX. óda 

Örök fájdalom és kétségbeesés honol a pokolban, 
hasztalan kesergés és késő bánat. Gyalázat, átok és 
szidalom váltja fel a nem szűnő kínokat, undok em-
lékek gyötrik a lelket. Rettentő képek kínozzák a szel-
lemet s a lelkiismeret bűntudatának lángjai meg nem 
szűnnek égetni a megátalkodott szívet. Nem hatol be 
irgalmad bocsánata s az üdv reményének egy har-
matcsöppje sem hoz enyhületet a sátán martaléká-
nak. Jaj nekem, Édes Istenem! Mert ezekre vagyok 
én méltó bűneim miatt! 

Éltem, hogy szívem kívánta és nem vontam meg 
magamtól semmit. Testemet gyönyörök forrásává tet-
tem és keblem élvezetek tanyájává. Kéj, dicsőség és 
haszon követtek napjaimban, de elvesztettelek téged, 
egyetlen reményem. Bánom bűnös tetteimet, s fáj 
nekem, hogy kiestem kegyelmedből! Atyám! Fiaddá 
fogadtál engem s én ellenségednek rabszolgája let-
tem. Nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessem. 

Visszasírok hazám után, mint a száműzött, bán-
kódom és kesergek kegyelmed után, mint egy elítélt! 
Inkább ezer halált, semhogy még egyszer, szántszán-
dékkal megbántsalak. Bűneim éje után virraszd re-
ám a megtérés és kegyelem napját! Nem akarok sze-
reteted nélkül élni! Visszatérek hozzád, szívemnek 
Istene! 

* 

Jóváteszem éltem hibáit, s elégtételt ajánlok fel ne-
ked. Elégtételt adok mindeneknek, kiket gonoszul 
megbántottam. Bánom bűneimet, s téged szeretlek 
egyedül. Nem térek vissza többé bűnös útjaimra, té-
ged szeretve egyedül haladok ösvényeden. Bocsáss 
meg nekem, Istenem, mert íme, semmi sem szakíthat 
el engem többé tőled örökké. 

* 

Megtérő bűnösök áldott menedéke, Istenszülő 
szűz Mária! Hozzád kiáltok bűnbánó lelkem gyötrel-



mei között, légy közbenjáróm szent Fiadnál. Ajánld 
neki megtört szívem bűnbánatát és jobbulásom ígé-
retét. Szent Fiad isteni Szívét, az irgalom forrását 
nyisd meg nekem, hogy megtisztult lélekkel és ör-
vendező szívvel zenghessem neked az angyal szavait: 
Üdvözlégy, ó kegyelemmel teljes! 

* 

Valóban méltó dicsérni téged, Istenszülő, boldog-
ságost és szeplőtelent és a mi Istenünknek Anyját. 
Ki a Kerubinoknál tisztesebb és a Szeráfoknál ha-
sonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki Istent, az Igét, sé-
rülés nélkül szülted, téged, valóságos Istenszülő, ma-
gasztalunk. 

Felajánló ima 

Bűneim tudatában bánat és szomorúság fogta el 
lelkemet és visszatérni óhajtva hozzád, ó mindenható 
Isten, a bűnbánat s töredelem könnyeivel és fohá-
szaival fordulok hozzád, s epedve kérlek, fogadd el 
bűnbánó szívem töredelmes fohászait és bánatomra 
tekintve az Istenszülő szűz Máriának és minden 
szenteidnek esedezését add vissza lelkem békessé-
gét, eltörölve bűneimet irgalmad sokasága szerint. 
Add meg nekem az állhatatosság kegyelmét, hogy 
utolsó leheletemig csak azt gondoljam, szóljam és 
cselekedjem, amit te akarsz, mert íme kész vagyok 
mindent, sőt a halált is inkább elszenvedni, semhogy 
téged szántszándékkal ismét megbántsalak. Szeret-
lek, én Istenem, és örökké akarlak szeretni, mert 
egyedül téged illet hitünk, reményünk, szeretetünk 
és imádó hálaadásunk, Atya, Fiú és Szentlélek, most 
és mindenkor s örökkön-örökké. Amen. 



A HÉT BŰNBÁNATI ZSOLTÁR 

I. Könyörgés irgalomért 

Uram! ne feddj meg engem búsulásodban és ha-
ragodban ne dorgálj engem. 

Könyörülj rajtam, Uram! mert erőtlen vagyok; gyó-
gyíts meg engem, Uram! mert reszketnek csontjaim, 
és lelkem igen megháboríttatott; de te, Uram! med-
dig? 

Fordulj meg, Uram! és mentsd ki lelkemet; szaba-
díts meg engem a te irgalmasságodért. 

Mert nincs, ki a halálban megemlékezzék rólad; a 
pokolban pedig ki fog dicsérni téged? 

Elfáradtam fohászkodásomban, megöntözöm min-
den éjjel ágyamat, megáztatom fekvőhelyemet 
könnyh u 11 at ásaimmal. 

Meghomályosult szemem a búsulás miatt; megag-
gottam sok ellenségem között. 

Távozzatok tőlem mindnyájan, kik gonoszságot 
cselekesztek; mert meghallgatta az Úr sírásom sza-
vát. 

Meghallgatta az Úr könyörgésemet, az Úr bevette 
imádságomat. 

Piruljanak és fölötte zavarodjanak meg minden el-
lenségeim; téijenek hátra és piruljanak meg hirtelen. 

2. Boldogok, akiknek bűne megbocsátva 

Boldogok, kiknek megbocsátattak gonoszságaik és 
kiknek bűneik elfődöztettek. 

Boldog a férfiú, kinek az Úr nem számítja be a 
bűnt és kinek lelkében nincs álnokság. 

Mivel hallgattam, megavultak csontjaim egésznapi 
kiáltásomban. 

Mert éjjel és nappal megnehezedett rajtam kezed; 
megtértem nyomorúságomban, midőn a tövis szur-
dalt. 



Vétkemet megvallottam neked és hamisságomat 
nem titkoltam el. Mondtam: megvallom magam ellen 
hamisságomat az Úrnak; és te megbocsátottad bű-
nöm istentelenségét. 

Ezért könyörögjön neked minden szent alkalmas 
időben; és a nagy vizek áradása nem fog hozzá kö-
zeledni. 

Te vagy menedékem a szorongatástól, mely körül-
vett engem; te, én öivendezésem, ragadj ki az engem 
környezőktől. 

„Értelmet adok neked és megtanítlak téged az út-
ra, melyen jáij; és rajtad lesznek szemeim". 

Ne legyetek, mint a ló és az öszvér, melyeknek 
nincs értelmük. Fékkel és zabolával szorítsd meg 
azok állát, kik hozzád nem közelednek. 

Sok a bűnös ostora; de az Úrban bízót irgalom 
veszi körül. 

Vigadjatok az Úrban és örvendjetek, igazak, és di-
csekedjetek mindnyájan, egyenes szívűek! 

3. Meghajlok ostorodnak 

Uram! ne feddj meg engem búsulásodban és ha-
ragodban ne dorgálj meg engem; 

mert a te nyilaid belém szegeztettek és megnehe-
zítetted rajtam kezedet. 

Nincs épség testemben a te haragod színe miatt; 
nincs nyugalma csontjaimnak bűneim színe miatt. 

Mert gonoszságaim felülhaladták fejemet; és rám 
súlyos teherként nehezültek. 

Megbűzhödtek és senyvedtek sebhelyeim az én 
balgatagságom miatt. Nyomorulttá lettem és igen 
meggörbíttettem; napestig szomorkodva járok vala. 

Mert ágyékaim telvék csalatkozásokkal és nincs 
épség testemben. 

Megsanyargattattam és igen megaláztattam; jajga-
ték szívem fohászkodása miatt. 



Uram! előtted van minden kívánságom és fohász-
kodásom tőled nincs elrejtve. 

Szívem megháborodott, elhagyott engem erőm; és 
szemem világa nincs velem. 

Barátim és feleim ellenem közeledtek és állottak 
és akik mellettem voltak, távol állának; 

és erőszakot cselekvének, kik lelkemet keresték; 
és kik romlásomra törekedtek, hiúságokat szólottak 
és egész nap álnokságokról gondoskodtak. 

Én pedig, mint a siket, nem hallám, és mint a 
néma, ki nem nyitja föl száját. 

És levék mint a nem halló ember, és kinek szájá-
ban nincsenek ellentmondások. 

Mert, Uram! Tebenned bíztam; Te meghallgatsz 
engem, Uram Istenem! 

Azért mondottam: Ne örüljenek valaha rajtam el-
lenségeim! midőn megtántorodnak lábaim, nagyokat 
ne szóljanak rólam. 

Mert én ostorokra kész vagyok, és fájdalmam előt-
tem van mindenkoron. 

Mert én gonoszságomat megvallom, és bűnömről 
gondolkodom. 

Ellenségeim pedig élnek és erőt vettek rajtam; és 
megsokasodtak, kik gonoszul gyűlölnek engem. 

Kik jóért rosszal fizetnek, rágalmaztak engem, mi-
vel a jót követtem. 

Ne hagyj el engem, Uram, Istenem! ne távozzál 
tőlem. 

Figyelmezz az én segítségemre, Uram, üdvösségem 
Istene! 

4. Könyörülj rajtam 

Lásd 5. 1. 



5. Szorongó ember panasza és könyörgése 
szabadulásért 

Uram! hallgasd meg imádságomat és az én kiál-
tásom jusson hozzád. 

Ne fordítsd el tőlem a te orcádat; amely nap szo-
rongattatom, hajtsd hozzám füledet; amely nap se-
gítségül hívlak téged, azonnal hallgass meg engem. 

Mert mint a füst, elenyésznek az én napjaim és 
tetemeim mint a forgács elszáradnak. 

Levágattam mint a széna és szívem kiszáradott, 
úgy hogy elfeledtem enni kenyeremet. 

Az én nyögésem szava miatt csontom húsomhoz 
ragadott. 

Hasonló lettem a pusztaság pelikánjához; olyan 
lettem mint a bagoly az ő lakhelyén. 

Virrasztok és olyan lettem, mint a magányos ma-
dár a háztetőn. Napestig gyaláznak engem az én el-
lenségeim; és akik dicsértek engem ellenem esküsz-
nek. 

Mert a kenyeret hamuba eszem és italomat sírás-
sal vegyítem 

a te haragod és bosszankodásod miatt; mert föl-
emelvén, levetettél engem. 

Napjaim mint az árnyék hanyatlanak és én mint 
a széna elszáradok. 

Te pedig, Uram, mindörökké megmaradsz és a te 
emlékezeted nemzedékről nemzedékre. 

Te fölkelvén könyörülni fogsz Sionon; mert ideje, 
hogy rajta könyörülj, mert eljött ideje. 

Mivel kedvesek szolgáidnak az ő kövei és romján 
sajnálkoznak. 

És a népek félni fogják a Te nevedet, Uram! és a 
föld minden királyai a te dicsőségedet. 

Mivelhogy az Úr fölépíti Siont és láttatni fog az ő 
dicsőségében. 

Az alázatosok imádságát tekintetbe veszi és nem 
veti meg azok könyörgését. 



Hogy meghallja a foglyok sóhajtásait és föloldja a 
megöltek fiait; 

írassanak meg ezek a jövő nemzedéknek; és a te-
remtendő nép dicsérni fogja az Urat; 

mert letekintett az ő szent magasságából; az Úr 
mennyből a földre tekintett: 

hogy hirdessék az Úr nevét Sionban és az ő dicsé-
retét Jeruzsálemben, 

midőn a népek és királyok egybegyűlnek, az Úrnak 
szolgálandók. 

Erre felelt neki ő életereje javában: napjaim kevés 
számát jelentsd meg nekem. 

Ne szólíts ki engem napjaim felén; a te esztendeid 
nemzedékről nemzedékre. 

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 öltözet, elváltozta-
tod azokat és elváltoznak; 

Te pedig ugyanaz vagy és esztendeid nem fogynak el. 
Szolgáid fiainak lakásuk lesz nálad és ivadékuk 

megmarad mindörökké. 

6. Könyörgés bocsánatért 

A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, 
Uram! hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid 

figyelmesek az én könyörgésem szavára. 
Ha a vétkeket figyelembe veszed, Uram! Uram! ki 

állhat meg előtted? 
De nálad vagyon a kegyelem és a te törvényedért 

reménylek benned, Uram! Remény az én lelkem az 
ő igéjéért. 

Az én lelkem az Úrban bízik. 
A reggeli vigyázattól éjjelig bízzék Izrael az Úrban; 
mert az Úrnál az irgalmasság és nála bőséges a 

megváltás. 
Es ő megszabadítja Izraelt minden gonoszságból. 



7. Sóvárgás az isteni kegyelem után 

Uram! Hallgasd meg imádságomat; vedd füleidbe 
esedezésemet igazmondásod szerint; hallgass meg 
engem igazságod szerint; 

és ne szállj ítéletre szolgáddal; mert egy élő sem 
igazul meg a te színed előtt, 

mert az ellenség üldözé lelkemet, földig alázza éle-
temet, sötétségbe helyez engem, mint a rég meghol-
takat. 

És lelkem szorongatásban vagyon, szívem meghá-
borodott bennem. 

Megemlékezem a régi napokról, elmélkedem min-
den cselekedetedről; kezeid alkotmányairól elmélke-
dem. 

Kiterjesztem hozzád kezeimet; lelkem eped érted, 
mint a vízért szomjazó föld. 

Hamar hallgass meg engem, Uram! lelkem eleped; 
ne fordítsd el tőlem orcádat, mert hasonló leszek a 
sírgödörbe menőkhöz. 

Add, hogy korán halljam irgalmasságodat; mert 
tebenned bízom. Mutasd meg nekem az utat, melyen 
jáijak; mert hozzád emelem az én lelkemet. 

Ments meg engem ellenségeimtől, Uram! tehozzád 
folyamodom. 

Taníts meg engem akaratodat cselekednem, mert 
Istenem vagy; a te jó lelked elvezet engem a biztos 
földre; 

A te nevedért életet adsz nekem, Uram! igazságod 
szerint kiviszed lelkemet a szorongatásból; 

és irgalmad szerint elveszted ellenségeimet és el-
veszted mind, akik szorongatják lelkemet; mert én a 
te szolgád vagyok. 

Az Oltáriszentség 

A szentáldozásban az Oltáriszentséget, tehát ma-
gát az Úr Jézust veszed magadhoz a kenyér és bor 



színében. Hogy tehát méltó légy e nagy szentségre, 
előbb meg kell tisztítanod lelkedet a bűnbánat szent-
ségében minden súlyos bűntől. Mert aki nincs a 
megszentelő malaszt állapotában, szentségtörés ve-
szedelme nélkül nem járulhat az Úr asztalához. Ha 
úgy érzed, hogy súlyosabb bűn nem terheli lelkedet, 
gyóntatóatyád utasítása szerint gyónás nélkül is 
többször járulhatsz a szentáldozáshoz. A szentáldo-
zás előtt éjféltől se enned, se innod nem szabad. A 
szentáldozás előtti és utáni imákat ájtatosan imád-
kozzad el. 

ÁLDOZÁS ELŐTT 

Aranyszájú szent János imája 

Istenem, enyhítsd, engedd el, bocsásd meg bűnei-
met, melyekkel ellened vétettem szóval vagy csele-
kedettel, gondolattal, szándékosan vagy akaratlanul, 
tudva vagy tudatlanságból, mind bocsásd meg ne-
kem, mint jóságos és emberszerető! Valamint tiszta-
ságos szent Anyád, szellemi szolgáid, a szent erők 
és minden kezdettől fogva előtted kedves szented kö-
nyörgései által add, hogy gonosz gondolataim meg-
tisztítására elítéltetés nélkül vegyem magamhoz 
szent és legtisztább testedet és drága véredet, mert 
tied az uralkodás, a hatalom és a dicsőség, Atya, Fiú 
és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örök-
ké. Amen. 

Damaszkuszi szent János imája 

Szentélyed ajtaja előtt állok és mégsem hagyom el 
a kárhozatos gondolatokat, de te ó Krisztus Istenem, 
ki a vámost igazulttá tetted, a kanáneabeli asszo-
nyon megkönyörültél, a gonosztevőnek a paradicsom 
ajtaját fölnyitottad, nyisd meg számomra, embersze-
rető, a te kebledet, fogadj el, ki hozzád közeledem és 



érintlek, mint ama bűnös és beteg asszonyt. Emez 
ugyanis csak a ruhád szélét érintette és azonnal 
meggyógyult, amaz pedig, midőn legtisztább lábaidat 
átkarolta, elnyerte bűnei bocsánatát. Én pedig, ki 
bűnös létemre egész testedet magamhoz venni bá-
torkodom, add, hogy el ne égjek, fogadj el, mint azo-
kat és világosítsd meg lelki érzeteimet, égesd ki vét-
kezésem sebhelyeit, a téged szeplőtelenül szülő szent 
Anyád és a mennyei erők könyörgései által, mert ál-
dott vagy örökkön-örökké. Amen. 

Aquinói szent Tamás imája 

Örök mindenható Isten! íme közeledem Fiadnak, 
a mi Urunk Jézus Krisztusnak szentségéhez. Köze-
ledem, mint beteg az élet forrásához, mint tisztátalan 
az irgalom forrásához, mint vak az örök dicsőség fé-
nyéhez, mint szegény és ügyefogyott az égnek és föld-
nek Urához. Kérem azért végtelen irgalmad bőségét: 
kegyeskedjél betegségemet meggyógyítani, utálatos-
ságomat megmosni, vakságomat megvilágosítani, 
szegénységemet fölgazdagítani, meztelenségemet be-
fedni, hogy az angyalok eledelét, a királyok Királyát, 
az Uralkodók Urát oly tisztelettel és alázattal, annyi 
töredelemmel, áhítattal és tisztasággal, oly hittel, ja-
vulási föltétellel és szándékkal vegyem magamhoz, 
amint lelkem üdvének hasznos. Engedd, Uram, hogy 
ne csak színre vegyem magamhoz Jézus testének és 
vérének Szentségét, hanem úgy, hogy e szentség ere-
jét és hatását is vegyem. Ó, jóságos Isten, add, hogy 
egyszülött Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
testét, melyet szűz Máriától öltött föl, úgy vegyem 
magamhoz, hogy azáltal titkos testébe iktattassam 
és tagjai közé fölvétessem. Ó, szerelmes Atyám! En-
gedd, hogy a kenyér színe alatt rejlő kedves Fiadat, 
kit most e mulandóságban akarok magamhoz venni, 
födetlen arccal szemlélhessem az örökkévalóságban. 



Ki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörök-
ké. Amen. 

Hit, remény, szeretet 

Istenem, minthogy Te vagy az örök igazság, hiszek 
mindent, amit a katolikus szentegyháznak kinyilat-
koztattál és amit ő tanít; éspedig hiszem, hogy csak 
egy Isten van három személyben: Atya, Fiú és Szent-
lélek; hiszem, hogy Istennek Fia emberré lett a Szűz 
Máriától a Szentlélek ereje által és Jézus Krisztusnak 
neveztetik, ki örök megváltásunkért szenvedett és 
meghalt; hiszem, hogy Isten a jókat a mennyország-
gal jutalmazza és a gonoszokat pokollal bünteti; és 
ezen szent hitben akarok élni és meghalni. 

Istenem, mivel te mindenható, szerfölött jó és ir-
galmas vagy, és ígéreteidet teljesíted, és reménylem 
bűneim bocsánatát és a mennyországot Jézus Krisz-
tus érdemei által s a jó tettek által, melyeket kegyel-
med segítségével erős bizalmam van, hogy elkövetek. 

Istenem, mivel te határtalan jó vagy, mindenek fe-
lett szeretlek és irántad való szeretetből szeretem fe-
lebarátomat mint enmagamat és el vagyok határoz-
va, inkább mindent elveszteni, mint téged valamikor 
megbántani. 

Óhajtás 

Ó, Jézusom, kit mindenki lenézett és kigúnyolt, 
jer hozzám, szívesen akarlak fogadni szívembe, hogy 
jóvátehessem a gúnyt és megaláztatást, melyet az 
egész világtól kaptál. Jöjj el, ó, égi táplálék, és erő-
sítsd meg gyenge szívemet. Jöjj el, ó igazság napja 
és világosítsd meg szívem sötétségét. Jöjj el, ó szívek 
királya, lelkembe és szívembe, hogy uralkodj bennük 
egy király és őrizz mint egy pásztor! 

Ó, Jézusom, szívem Istene, te, ki táplálékom, di-
csőségem, kincsem és megváltóm vagy; te irgalmas 



vagy hozzám jönni, Te nekem adod magadat, isten-
ségeddel és emberségeddel! íme én is átadom maga-
mat neked, hogy mint saját tulajdonodat őrizz mind-
örökre. 

Mily csekély vagyok előtted és mégis hozzám jössz 
és nálam akarsz maradni! Ó mily nagy a te jóságod 
mily nagy az én háládatlanságom! Te vagy a királyok 
Királya és uralkodók Uralkodója; te vagy a szentség 
forrása, ki előtt még az angyalok sem tiszták; te vagy 
az örök fény napja, én pedig tisztátalan, nyomorult 
teremtmény vagyok, minden szenvedélynek alávetve, 
a harag és sötétség fia. S vajon, hogy jössz te hoz-
zám? Hogy merek én majd hozzád menni, legretten-
tőbb és legigazságosabb bíróhoz, én, ki háládatlan-
sággal fizettem vissza kegyelmedet? Mindamellett te 
újra hívsz atyai szeretettel, hogy hozzád menjek, kin 
kívül nincs szentség, sem élet. 

És íme jövök és azt mondom: „Őrizz meg Istenem, 
mert reméltem benned. Istenem vagy te, mert nem 
javaim kellenek neked." 

Ima a Boldogságos Szűz Máriához 

Életünknek jóságos és áldott táplálója, Istenszülő, 
ama áldott gyümölcsnek szülője, ki a hívők szívét az 
élet kenyerével megerősíti és az engesztelődés borá-
val felvidámítja, kérlek, tégy engem méltóvá, hogy 
ezt a romolhatatlan ételt és italt, a te Fiad és az én 
Istenem testét és vérét méltóan vegyem magamhoz, 
annak kegyelmével és dicsőségével elteljem és dicső-
ítsem őt és vele téged örökkön-örökké. Amen. 



ÁLDOZÁS UTÁN 

Nagy szent Vazul imái 

I. 

Dicsőség neked Isten! 
Hálát adok neked, Uram Istenem, hogy nem ve-

tettél meg engem, bűnöst, hanem méltatlant méltóvá 
tettél, hogy szentséges égi kegyelmeidben részesül-
jek. Hanem, Uram, emberszerető, ki érettünk meg-
haltál és feltámadtál és nekünk adtad ezen rettene-
tes és életteremtő szentségeket, javunkra és testünk 
és lelkünk megszentelésére, add, hogy nekem is e 
szentség lelkem és testem gyógyítására, minden el-
lenségem elűzésére, szívem felvilágosítására, lelki te-
hetségeim felelevenítésére, igaz hitre, hű szeretetre, 
bölcsességed teljesítésére, parancsolataid megőrzé-
sére, isteni kegyelmed növesztésére és országod meg-
szerzésére legyen, hogy áldásoddal azokban megma-
radva, örökké hangoztassam kegyelmedet, és azután 
ne magamnak éljek, hanem neked, Urunknak és Jó-
tevőnknek; és így eltávozva ezen életből, az örök élet 
reményében, örök nyugalomra vonuljak, ahol a Té-
ged örökké dicsőítők magasztalása és azok ártatlan 
édessége lakozik, kik arcodnak kimondhatatlan 
szépségét látják. Mert te vagy igazi óhaja és kimond-
hatatlan gyönyöre azoknak, kik téged szeretnek, 
Krisztus Istenünk és téged dicsőít minden teremt-
mény örökkön-örökké. Amen. 

II. 

Uram Istenem, századok ura, és mindenek meg-
teremtője, hálát adok neked minden jóért, amit ne-
kem adtál és drága életszerző szentségeidért. Kérlek 
tehát jóságos és emberszerető, őrizz meg oltalmad-
ban és szárnyaid árnyéka alatt, és add utolsó lehe-



letemig, hogy tiszta lelkiismerettel méltóan részesül-
jek szentségeidben bűneim bocsánatára és az örök 
életre; mert te vagy az élet tápláléka, a szentség for-
rása, javak osztója és neked dicsőítést adunk Aty-
áddal és Szentlelkeddel együtt, most és örökkön-
örökké. Amen. 

III. 

Szent tested, Uram Jézus Krisztusom, Istenem, le-
gyen nekem új életre és megszentelésemre, és drága 
véred bűneim bocsánatára, és az örök életre. És le-
gyen nekem ez az áldozás örömömre, egészségemre, 
vigasztalásomra és eljöveteledkor végy méltóan en-
gem, bűnöst, felséged jobbjára, szűz Anyádnak és 
minden szenteknek könyörgéseiért. Amen. 

Ima Szűz Máriához 

Istennek szent Anyja, sötét lelkemnek világossága, 
reményem, védőm, közbenjáróm, vigasztalásom és 
örömöm; hálát adok neked, hogy méltóvá tettél, en-
gem, méltatlant, hogy Fiad szentséges testében és 
drága vérében részesüljek. Te, ki az igaz világosságot 
szülted, világosítsd fel lelki szemeimet; te, ki a hal-
hatatlanság forrását szülted, támassz fel engem, kit 
a bűnök holttá tettek. Irgalmas Istennek kegyelmes 
Anyja, könyörülj rajtam és ébressz alázatosságot és 
töredelmet szívemben, megalázást gondolatomban és 
kiemelkedést elmém rabságából. Tégy méltóvá éle-
tem végéig a fenséges szentségek fogadására, lelkem 
és testem gyógyítására; kölcsönözz bűnbánatra és 
meggyónásra könnyeket, hogy dicséljelek és magasz-
taljalak egész életemben. Mert áldott és dicsőített 
vagy örökkön-örökké. Amen. 



Szentségimádás 

(A hívek térdenállva éneklik) 

Szent, szent, szent a seregek Ura. Teljes az ég és 
föld a te dicsőségeddel. Hozsánna a magasságban. 
Áldott, ki az Úr nevében jő. Hozsánna a magasság-
ban. 

(Ének alatt a pap tömjénez, az ének után kezdi:) 
Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és min-

denkor s örökkön-örökké. 
A hívek: Amen. 
Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket. 

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Iste-
nünket. Jertek, boruljunk le és imádjuk magát Jézus 
Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket. 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, 
most és mindenkor s örökkön-örökké. Amen. 

Alleluja (3-szor), dicsőség néked Isten. 

Az áldozópap 

Áldott légy, Úrjézus, ki az Oltáriszentségben jelen 
vagy. 

Az áldozópap a hívekkel együtt énekli: 

Kondák, 8-ik hang. 

Diadalmas hadvezérünk és Urunk, pokol legyőző-
je! Miután az örök haláltól megszabadultunk, mi, a 
te kezeid művei és szolgáid, énekkel dicsérünk téged. 
Ezért te, kinek irgalma kimondhatatlan, szabadíts 
meg minket a veszélytől, kik így kiáltunk föl hozzád: 
Jézus, Isten Fia, irgalmazz nekünk! 



Ezután a pap olvassa a következő 
akaftisztrészleteket: 

I. ikosz. 

Angyalok teremtője és mennyei erők Ura, nyisd föl 
a mi habozó elménket és szánkat, hogy dicséijük 
szent nevedet, mint hajdan a siketnéma fülét és nyel-
vét fölnyitottad, ki, miután megszólalt, így kiáltott: 
Csodálatos Jézus, angyalok bámulatának tárgya. 
Erős Jézus, ősszüleink szabadulása. Erős Jézus, kit 
a pátriárkák magasztalnak. Dicsőséges Jézus, kirá-
lyok erősödése. Szeretetreméltó Jézus, kiben a pró-
fétákjóslatai teljesültek. Bámulatos Jézus, vértanuk 
erőssége. Békességes Jézus, szerzetesek öröme. Ir-
galmas Jézus, áldozópapok gyönyörűsége. Kegyel-
mes Jézus, ki által a böjtölök megtartóztatják ma-
gukat. Édes Jézus, igazak öröme. Tiszteletreméltó 
Jézus, szüzek tisztasága. Örökkévaló Jézus, bűnö-
sök üdvözlése. Jézus, Isten Fia, irgalmazz nekünk. 

A hívek énekelve: 

Jézus, Isten Fia, irgalmazz nekünk. 

II. kondák. 

Míg a kétkedő gondolatok vihara dűlt lelkében, el-
merült Péter. De midőn látta, óh Jézus, hogy bár 
testben vagy, mégis a vízen jársz, megismerte benned 
az igaz Istent és elnyeive szabadító kezedet, mondá: 
alleluja. 

A hívek: Alleluja (3-szor) 

II. ikosz. 

Tökéletesen alant volt a Megoszthatatlan és még-
sem hagyta el a magasságbelieket, midőn érettünk 



önként szenvedett, halál által a halált eltiporta és 
feltámadásával új életet szerzett nekünk, kik így 
éneklünk: Jézus, szívünk gyönyörűsége. Jézus, tes-
tünk ereje. Jézus, lelkünk világossága. Jézus, ki ma-
ga a lángelméjűség vagy. Jézus, lelkiismereti öröm. 
Jézus, biztos reménységünk. Jézus, örök emlékezet. 
Jézus, magasságbeli dicséret. Jézus, fölmagasztosult 
dicsőségünk. Jézus, egyedüli óhajunk, ne űzz el min-
ket. Jézus, Üdvözítőnk, üdvözíts minket. Jézus, Isten 
Fia, irgalmazz nekünk. 

A hívek: Jézus, Isten Fia, irgalmazz nekünk. 

III. kondák. 

Az összes angyali rendek, óh Jézus, a mennyekben 
szünet nélkül dicsőítik a te legszentebb nevedet, 
mondván: szent, szent, szent vagy. Mi pedig, kik bű-
nösök vagyunk, mulandó ajkainkkal itt e földön ki-
áltjuk: alleluja. 

A hívek: Alleluja (3-szor). 

III. ikosz. 

Örök királyunk, valódi vigasztalónk, Krisztus, tisz-
títs meg minket minden fertelinességtől, amint meg-
tisztítottad a tíz bélpoklost és gyógyíts meg minket, 
amint meggyógyítottad Zakeus vámos pénzsóvár lel-
két, hogy töredelemmel énekeljük neked: Jézus, ele-
nyészhetetlen kincs, Jézus, erős étel. Jézus, kime-
ríthetetlen ital. Jézus, szegények ruházója. Jézus, 
özvegyek pártfogója. Jézus, árvák oltalmazója. Jézus, 
a munkálkodók segedelme. Jézus, idegenek vezérlő-
je. Jézus, hajósok kormányosa. Jézus, heveskedők 
lecsendesítője. Jézus, Istenünk, emelj föl minket, 
mert elestünk. Jézus, Isten Fia, irgalmazz nekünk. 

A hívek: Jézus, Isten Fia, irgalmazz nekünk. 



IV. kondák. 

Hatásos éneket akarván néked felajánlani, méltat-
lanságunk tudatában fölkiáltunk, mint a kánabeli 
asszony, mondván: Jézus, könyörülj rajtunk. Tes-
tünket gonoszul gyötrik a szenvedélyek és lángra-
gyújtja a harag. Adj tehát gyógyulást nekünk, kik 
hozzád kiáltunk: alleluja. 

A hívek: Alleluja (3-szor). 

IV. ikosz. 

Téged, ki a tudatlanság sötétjében lévők fényárasz-
tó szövétneke vagy, előbb üldözött Pál; mikor azon-
ban az isteni értelmű szózat erejét fölfogta, megvilá-
gosodott lelkének természetes képessége. Világosítsd 
föl tehát a mi lelkünk elsötétült látását is, kik így 
kiáltunk hozzád: Jézus, erős királyunk, Jézus, min-
denható Isten. Jézus, Urunk, ki a halhatatlanság for-
rása vagy. Jézus, dicsőséges alkotónk. Jézus, jósá-
gos mesterünk. Jézus, kegyes pásztorunk. Jézus, 
könyörületes uralkodónk. Jézus, irgalmas Üdvözí-
tőnk. Jézus, világosítsd meg érzékeinket, melyeket 
elsötétített a szenvedély. Jézus, tisztítsd meg lelkün-
ket a hiú gondolatoktól. Jézus, óvd meg szívünket a 
gonosz kívánságoktól. Jézus, Isten Fia, irgalmazz ne-
künk. 

A hívek: Jézus, Isten Fia, irgalmazz nekünk. 

Záró kondák 

Óh, édes és kegyes Jézusunk, fogadd el jelen rövid 
imánkat, amint az özvegyasszony két fillérét elfogad-
tad. Óvd meg örökségedet minden látható és látha-
tatlan ellenségtől, az idegenek betörésétől, betegsé-
gétől, ínségtől, mindenféle nyomortól és halált hozó 
sebtől; valamint a jövendő kínoktól és szabadítsd 
meg mindazokat, kik hozzád így kiáltanak: alleluja. 



A hívek: Alleluja (3-szor). 
Az áldozópap: Könyörögjünk az Úrhoz. 
A hívek: Uram, irgalmazz. 
A pap a három isteni erény imáját olvassa: 
Áldassék vég nélkül és dicsőíttessék a legfölsége-

sebb Oltáriszentség. 
Hiszem, hogy egy Isten van három személyben: 

Atya, Fiű és Szentlélek. Hiszem, hogy az Atya-Isten 
teremtette az eget és földet, minden láthatót és lát-
hatatlant, mindezt fönntartja és kormányozza. Hi-
szem, hogy a Fiú-Isten leszállt az égből, emberré lett, 
minket a keresztfán megváltott s az elveszített isteni 
malasztot nekünk visszaszerezte. Hiszem, hogy a 
Szentlélek-Isten minket a szentségekben az isteni 
malaszt által megszentel. Oh, Istenem, hiszem és val-
lom mindazt, amit Jézus kinyilatkoztatott, amit 
apostolai prédikáltak, s amit az Egyház elénk ad, 
hogy higyjük. Hiszem egész lelkemből, hogy az Ol-
táriszentséghen Jézus istenségével s emberségével 
egészen és valóban jelen van. De hiszem szent féle-
lemmel azt is, hogy Jézus igaz bíró, aki egykoron 
eljövend ítélni eleveneket és holtakat. Mindezt azért 
hiszem, mert óh, Istenem, te vagy az örök igazság, 
ki nem vagy képes csalni, sem megcsalatni. Oh, Is-
tenem, nagyobbítsd hitemet. 

Remélek és bízom, oh, Istenem végtelen jóságod-
ban és irgalmadban. Remélem, hogy egyszülött Fiad 
érdemei által megadod nekem, bűnösnek, szent ma-
lasztodat bűneim őszinte beismerésére és töredelmes 
bánatára. Remélem, hogy bűneim sokaságát, me-
lyekkel végtelen szentségedet oly sokszor megbántot-
tam, irgalmadnál fogva megbocsátod és megsemmi-
síted. Remélem, hogy halálom óráján az Ur Jézus 
Szűzanyja oltalmába vesz s malasztot kér ki, hogy 
az Oltáriszentségnek méltó magamhozvétele mellett 
haljak meg. Remélem, óh, Istenem, hogy halálom 
után országodba fogadsz, ahol téged színről színre 
látni, szeretni és neked vég nélkül örvendeni fogok. 



Mindezt pedig azért remélem, mert te ezt megígérted, 
aki mindenható, igazmondó, végtelenül jóságos és 
irgalmas vagy. Oh Istenem, erősítsd meg reménye-
met. 

Szeretlek Istenem teljes szívemből mindenek fö-
lött, mert te vagy a legnagyobb jó. Azért is szeretlek, 
mert irántam és minden teremtményed iránt jóságos 
atya vagy. Szeretlek oh Jézusom, mert az Oltári-
szentségben önmagadat adtad nekem lelki eledelül. 
Akként óhajtanálak szeretni, amint leghűségesebb 
szolgáid szeretnek és szerettek, akiknek szeretetével 
én is egyesítem az én tökéletlen szeretetemet. Bánom 
lelkem mélyéből, hogy vétkeztem s hogy végtelen jó-
ságodat bűneimmel annyiszor megbántottam s ma-
gamra haragítottam. Szent malasztod segélyével ígé-
rem, hogy a jövőben kerülni fogok minden bűnt és 
minden bűnre vezető alkalmat. Sőt nem tekintve cse-
kélységemet, íme fölajánlom magamat szent szíved-
nek, működésemet pedig föláldozom dicsőségednek. 
Lemondok akaratomról és minden kívánságomról s 
magamat szent akaratodra bízom. Intézkedjél velem, 
amint szent felségednek tetszik. Nem kívánok mást, 
csak téged szeretni és állhatatos maradni szent sze-
retetedben. Oh jóságos Isten, növeld szeretetemet. 

Imádlak Jézusom semmiségem mélyéből. Áldom 
irgalmas szívedet. Először azért, mert e társulatba 
hívtál, hol szüntelenül imádunk az Oltáriszentség-
ben; másodszor, hogy minden bántalomért, amelyek-
kel téged a vallástalanok és eretnekek e Szentségben 
illetnek, megkérjelek; harmadszor, hogy jelen hódo-
lásom által mindazon helyen imádjalak, ahol e cso-
dálatos Szentségben kevéssé tisztelve vagy egészen 
elhagyatva tartózkodol. Ezen a szándékomon kívül 
irgalmadba ajánlom a tisztítóhelyen szenvedő lelke-
ket, különösen azokat, akik kiváló kegyelettel visel-
tettek az Oltáriszentség és a boldogságos Szűz iránt. 
Kegyelmedbe ajánlom a katolikus Egyház felvirágoz-
tatását, szent hitünk terjesztését, a bűnösök megté-



rítését s e társulat tagjait és jótevőit. Emlékezzél meg 
az én bűnös lelkemről és azokról is, akikért imád-
kozni különösen kötelességem. Oh, édes Megváltóm, 
felajánlom szolgálatomat mennyei Atyádnak, hogy a 
te érdemeidért szolgálatomat kedvesen venni és kö-
nyörgésemet kegyesen meghallgatni kegyeskedjék. 
Amen. 

Az áldozópap: Könyörögjünk az Úrhoz. 
A hívek: Uram irgalmazz. 

Az áldozópap olvassa: 
Emberszerető Urunk, bocsáss meg a minket gyű-

lölőknek és sértőknek. Tégy jót jótevőinkkel; minden 
testvérünket, rokonunkat s a magányban élőket 
ajándékozd meg üdvös kérelmeikkel s az örök élettel. 
Látogasd és gyógyítsd meg a szenvedőket, szabadítsd 
ki a fogságban lévőket. Légy a tengeren evezők ka-
lauza, utazzál az utazókkal. Emlékezzél meg, Urunk 
fogságban lévő testvéreinkről, az igazhitben velünk 
egyhitűekről és mentsd meg őket minden veszede-
lemtől. Könyörülj Urunk rajtuk és bocsáss meg ne-
kik, kik minket méltatlanokat arra kértek, hogy éret-
tük imádkozzunk. Irgalmazz Urunk azoknak, akik 
nekünk szolgálnak és rajtunk könyörülnek, ajándé-
kozd meg őket üdvös kérelmeikkel és az örök élettel. 
Emlékezzél meg Urunk elhunyt atyáink és testvére-
inkről a mindazokról, kik az igaz hitben haltak meg 
és helyezd őket oda, ahol arcod fénye tündöklik. 
Emlékezzél meg Urunk a mi szegénységünk és nyo-
morunkról is. Világosítsd meg elménket szent evan-
géliumod értelmének fényével. Vezess minket paran-
csaid ösvényére legtisztább Anyád és minden 
szenteid imái által. Amen. 

Legszentebb királynénk, Istenszülő, űzd el tőlem, 
alázatos és gyarló szolgádtól, szent és mindenekfölött 
hathatós imáid által a jóravaló restséget, feledé-
kenységet, a megnemértést, a meggondolatlanságot. 



Megrögzött szívemből s elsötétült elmémből üzz ki 
minden fertelmes, gonosz és káromló gondolatot. 
Oltsd el szenvedélyeim tüzét is, mert szegény és gyar-
ló vagyok. Ments meg a rossz és gonosz visszaemlé-
kezéstől, vágyakozástól és szabadíts meg minden go-
nosz cselekedettől; mert téged áld minden nemzedék 
és dicsőítjük legdrágább nevedet örökkön-örökké. 
Amen. 

IMA 

Imádság az öt szent sebhez. Imádásra méltó Üd-
vözítőm, miként a galamb a sziklahasadékba mene-
kül üldözői elől, úgy menekülök én a szentségház-
hoz. A szikla te vagy, Uram, a legméltóságosabb 
Oltáriszentségben; a hasadék a te szent sebeid. Itt 
biztonságban vagyok s üdvösségem ellensége nem 
árthat nekem. 

Jézusom, a te szentséges szívedből merítek erőt, 
melyre az ádáz ellenséggel szemben szükségem van, 
mert a te szíved tele van irgalommal. Kezed és lábad 
át van szögezve, szíved lándzsával átszúrva. Ezek 
azon nyílások, melyeken át a sziklából mézet, s a 
kőből olajat merítek; ezek azon nyílások, melyeken 
át megízlelem, mily édes vagy, Uram. Szent sebeiden 
átjuthatok el, Uram, szentséges szíved legmélysége-
sebb titkaihoz, az isteni szelídség és irgalom szenté-
lyébe. 

Nem félek többé semmitől, édes Üdvözítőm, inert 
mézzel folyó szent sebeidből mélyen árad reám a bő-
séges kegyelem, melyre szükségem van. Ha gonosz 
gondolat akar szívembe férkőzni, hogy szívemet meg-
rontsa, ezen szentséghez menekülök és szent sebe-
idbe rejtőzöm. Ha kísértés gyötör és gyöngeségem 
terhe elnyom, a legméltóságosabb Oltáriszentségre 
és szent sebeire való emlékezés újra fölemel engem. 

Minden szenvedésben és bajban biztos menedéket 
nyújtanak nekem az Úr Jézus szent sebei; bennük 
nyugodtan pihenek és félelem nélkül nyugszom. 



Fölfeszített Üdvözítőm, imádlak a legméltósá-
gosabb Oltáriszentségben és gyöngéd szeretettel 
mondok köszönetet azon megszámlálhatatlan jótéte-
ményekért, melyeket a te drága, szent sebeidből 
nyertem. Azon csodálatos sebek, melyek feltámadá-
sod után megdicsőült szent testeden öt napként tün-
dökölnek, királyi pecsétek, melyekkel az Isten és az 
üdvözített emberek közötti örök szövetséget megerő-
síted. Bár én is csókolhatnám egykoron ezen szent 
lábakat és boldog mennyei örömmel érinthetném ol-
dalad szent sebét! Bár én is részesülhetnék szent 
kezednek üdvösséget adó áldásában. Amen. 

Szentségimádás 

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgal-
mazz nekünk. 

Járványtól, éhségtől, tűzvésztől, háborútól ments 
meg minket, Uram! 

A váratlan és hirtelen haláltól ments meg minket, 
Uram! 

Mi bűnösök, esdve kérünk Téged, irgalmazz ne-
künk. 

Ó Jézusom, ó Jézusom, ó Jézusom, a mennyei 
Atyának Fia, szánj meg minket! 

Ó Mária, ó Mária, ó Mária, Istenszülő szent Szűz, 
légy közbenjárónk! 

Ó szent Miklós, görög katolikus egyházunk párt-
fogója, könyörögj érettünk! 

Ó szent N. templomunk védőszentje, könyörögj 
érettünk! 

Üdvözítsd, Isten, a te népedet (3) 
És áldd meg a te örökségedet. 
És igazgasd őket és magasztald fel most és mind-

örökké. Mindennap áldunk téged és dicséijük neve-
det örökké és mindörökkön-örökké. Add, Uram, 
hogy e napon minden bűntől megőrizzük magunkat. 
Könyörülj rajtunk, Úr Isten, könyörülj rajtunk. Le-



gyen a te irgalmad, Uram, mirajtunk, amint teben-
ned bíztunk. Tebenned bíztunk, Uram, hogy örökké 
meg ne szégyenüljünk. Amen. 

Búcsúnyerési ima szentáldozás után a 
megfeszített Jézushoz 

íme, édes jóságos Jézusom, térdreborulok előtted 
és lelkem forró hevével kérlek, plántáld szívembe a 
hit, remény és szeretet érzelmeit, az igaz bűnbánatot 
és erős akaratot, hogy kivetkőzzem a vétkekből és 
javuljak meg most, mikor nagy lelki megindulással 
és fájdalommal gondolok a te öt sebedre, szem előtt 
tartva, amit Dávid próféta mondott felőled, jó Jézu-
som: ,Átverték kezeimet és lábaimat; megszámlálták 
minden csontjaimat." 

Aztán mondj el öt Miatyánkot, öt Üdvözlégyet az 
Anyaszentegyház szándékára. 

Mindenki aki miután meggyónt és áldozott, el-
mondja ezt az imádságot térdelve és megtört szívvel 
szentkép (lehet imakönyvbeli szentkép is) előtt, mely 
a felfeszített Jézust mutatja és imádkozik az Anya-
szentegyház szándékára, teljes búcsút nyerhet, mely 
a tisztítóhelybeli lelkekért is felajánlható. (IX. Piusz, 
1858. júL 31.) 

Uram, Istenem! teljes megnyugvással és készség-
gel fogadom már most a halál azon nemét, mely Ne-
ked tetszik, az összes velejáró gyötrelmekkel és fáj-
dalmakkal együtt (X. Pius, 1904.) 

Ha ezt az imát életünkben legalább egyszer töre-
delmes szívvel elmondjuk szentgyónás és áldozás 
után és készek vagyunk a halált Isten akaratában 
megnyugodva fogadni, halálunk óráján teljes búcsút 
nyerünk. 

Teljes búcsú a halál órájára 



AZ HÁZASSÁG SZENTSÉGE. 

Oktatás 

Mikor házasságra akarsz lépni ebbeli szándékodat 
legelőször saját lelkiatyádnál jelentsd be, hogy 
megtudjad, nincs-e közöttetek házassági akadály. 
Ha olyan házassági akadály volna közöttetek, mely 
alól az egyház sohasem ad fölmentvényt, akkor je-
gyezd meg jól hogy ettől a házassági tervtől eláilnod 
föltétlen keresztényi kötelességed Ha pedig olyan 
akadály merülne fel közöttetek, melyen az egyház 
fölmentvénnyel segíthet, akkor kövesd lelkiatyád uta-
sításait. A házasulandóknak föltétlenül tudniuk kell 
a legszükségesebb hitigazságokat s a házasélet kö-
telességeit. Ezeket ha nem tudnád, a lelkiatyád fog 
téged azokra kioktatni. 

A házasság élők szentsége, azaz csak akkor sza-
bad fölvenned ha Isten kegyelmében vagy. Tehát mi-
előtt fölvennéd a szentséget, kötelességed meggyónni 
és megáldozni. 

Mielőtt házasságodra az egyház áldását a keresz-
tény anyaszentegyház törvénye szerint meg nem kap-
tad, a házaséletet kezdenetek és együttélnetek sú-
lyos bún Istennek VI. parancsolata ellen, ettől tehát 
szigorúan óvakodni fogsz. 

A házaséletben egymás iránt föltétlen becsüléssel, 
tisztelettel, méltánylással, igazi benső szeretettel, föl-
tétlen hűséggel tartoztok s a nő ezen felül még féije 
iránt odaadó engedelmességgel, mert a férj a család 
feje, s nejét s gyermekeit védeni és fenntartani köte-
les. 

Óvakodjatok egymást megsérteni, bántalmazni és 
keseríteni A férfi ne zsarnokoskodjék neje felett, a 
nő pedig ne zaklassa jérjét szeszélyes és lehetetlen 
követelésekkel. 



A házasfelek legyenek mindenben mértékletesek, 
szemérmesek és ezerszer jaj nekik, ha gyermekeiket 
rosszul vagy éppen nem nevelik és nekik rossz példát 
adnak! 

Jegyesek imája 

Világosítsd meg lelkemet és szívemet, mindenütt 
jelenlévő Isten, hogy felismerjem, mi lesz rám nézve 
hasznos és üdvösséges. Lelkiismeretem nyugodtsá-
gával és tisztaságával választottam ki magamnak le-
endő hitvestársamat, kiről színed előtt azt vélem, 
hogy nekem rendelted. Mutasd meg nekem, Uram, 
a te útjaidat, mert nem akarok szent akaratod ellen 
semmit sem cselekedni, nem akarok szent egyházad 
törvénye ellenére tévelygésben, pogányok módjára 
lelkem vesztére házasságot kötni. Ha csakugyan 
szent akaratod, hogy enyém legyen, kit nekem ren-
deltél, világosítsd fel őt igaz hited fényével, adj szí-
vébe reményt s irántad való lángoló szeretetet, mert 
tudom, hogy csak így lesz hozzám is hü s csak így 
teljesíthetjük mindketten, minden körülmények közt 
szent akaratodat. Bocsásd meg hibáit, bűneit és fo-
gyatkozásait s vezesd őt mindenkor a bűnbánat 
szentelt útjain hozzád! Áldd meg tisztes törekvéseit, 
kezeinek munkáit s add, hogy a házasság szentsége, 
melyet felvenni szándékozunk, mindkettőnkre nézve 
gazdag kegyelmeid bőséges forrását képezze! Áldj 
meg minket, mint szent Józsefet és boldogságos szűz 
Anyánkat, a mindenkor szeplőtelent, minden testi és 
lelki áldásaiddal felékesítetett. 

Mert tetőled vagyon egyedül minden boldogság, ál-
dás és szeretet s a te szent színed előtt, a te szent 
akaratod, a te szent egyházad törvénye szerint aka-
runk életben és halálban elválhatatlanul tieid lenni, 
Atya, Fiú és Szentlélek, örökkön-örökké. Amen. 



Házastársak imája 

Jóságos Atyánk, mennynek és földnek Ura, te 
mondád: nem jó az embernek egyedül lenni a földön 
és élettársat alkottál az első ember mellé. Féijet és 
feleséget teremtettél, mondván: növekedjetek és so-
kasodjatok, töltsétek be a földet és uralkodjatok fe-
lette. Kegyelmeddel töivényt alkottál a tiszta házas-
ságra és a házasság szentségével megszentelted azt, 
hogy dicsőíttessék a te legszentebb neved az emberi 
nemben. Te megengedted nekünk is, hogy a házas-
ság földi életünk végéig tartó kötelékébe lépjünk és 
megkoronáztál bennünket mindenható kegyelmed-
del. Hozzád sietünk és hozzád könyörgünk: uralkod-
jál szíveink felett és töltsd meg azokat az egymás 
iránti szeretettel, hogy ne legyen köztünk se egye-
netlenkedés, se harag, sem civódás és semmiféle ke-
serítés, de hogy egymás életterhét örömmel viselhes-
sük, egymást támogassuk, örömére lehessünk 
egymásnak és egymást megbecsülve, békességben és 
okosságban éljünk. Segíts meg minket, hogy mindig 
a te parancsolataid ösvényein járjunk és mindenben 
a te akaratodat kövessük, hogy eléljük földi életünk-
ben áldásodat, a jövő életben pedig mennyei dicső-
séged koronáját. Mert az irgalom, kegyelem és em-
berszeretet Istene vagy és téged dicsőítünk, Atya, Fiú 
és Szentlélek, mindig, most és örökkön-örökké. 
Amen. 



AZ UTOLSÓ KENET 

Tudnivalók 

Ha súlyos betegségbe estél, nem szabad bevárnod, 
míg végképpen elerötlenedel, hanem míg eszed hasz-
nálatánál vagy és imádkozásra és visszaemlékezésre 
képes vagy, hívasd el a lelkiatyát és végezd el töre-
delmesen a szentgyónást és áldozzál meg és vedd 
fel az utolsó kenet szentségét. Nagy bűnt követnek 
el a betegnek azon hozzátartozói akilc akár azért, 
hogy a beteg ne ijedjen meg, akár más okból, idejében 
nem hívnak papot a beteghez. — Különös áhítattal 
imádkozd el a fiit, remény, szeretet és a bánat felin-
dítására szóló imákat. Különös figyelmébe ajánljuk 
minden betegnek a búcsúnyerési imát, mert nagy ke-
gyelem az, ha a beteg az ideiglenes büntetésektől is 
jéloldatüc. 

A beteg szobáját ilyenkor tisztába kell hozni, az 
asztalt fehér abrosszal letakarni, arra két égő gyertya 
közé feszületet helyezni, hogy a legméltóságosabb Oi 
táriszentséget méltóképpen fogadja a ház. A szertar-
tás alatt a hozzátartozók térdenállva imádkoznak a 
betegért. 

Betegek imája 

Fájdalmaim és gyötrelmeim tengeréből tehozzád 
fohászkodom, mindenható Isten! A te jobbod fedett 
meg engem, a te kezed alázott meg engem! Beisme-
rem, hogy bűneim miatt mindezt, sőt ennél sokkal 
többet is megérdemeltem. Jó nekem, hogy megaláz-
tál, hogy tanuljam megismerni e földi élet élvezetei-
nek és boldogságának csalárd hiúságát. Hozzád 
emelkedik lelkem és habár életemben számtalanszor 
megbántottalak, megújítom benned helyezett hite-
met, mert bár sokszor vétkeztem, de tégedet Szent-
háromság egy Isten, meg nem tagadtalak. Habár tet-



szelegtem is valaha hitellenes vagy erkölcsellenes 
gondolatokban és érzelmekben, megvetem és elátko-
zom azokat most, alávetem magamat teljesen anya-
szentegyházad hatalmának s ha valamit ellened s 
egyházad ellen gondoltam, beszéltem, írtam vagy 
cselekedtem volna, ezennel visszavonom, bánom és 
megvetem azt. Szívből megbocsátok azoknak, akik 
engem valamikor megsértettek és kérem azok bocsá-
natát, akiket én megsértettem vagy megkárosítot-
tam. Teljesen és tökéletesen megnyugszom isteni 
akaratodban, történjék velem bármi, mert szeretlek 
és örökké szeretni akarlak és el nem szakíthat engem 
tőled sem az élet, sem a halál. Bocsásd meg minden 
bűnömet, valamint azokét, akiket betegséggel láto-
gattál meg, mert íme bánom és utálom azokat! Sem-
mi közöm nincs többé azokkal a pokoli szellemekkel, 
akik ellened ingerlik lelkemet, zúgolódásba és két-
ségbeesésbe akarván engem taszítani. Legyen meg, 
Uram, benned a te szent akaratod, miképpen 
mennyben, azonképpen itt a földön is, bocsáss meg, 
védelmezz és üdvözíts, mert a te szolgád vagyok, én 
s bánatom és keserűségem napjaiban nem fordulok 
el tőle, hanem, mint a megtért gonosztevő kiáltok 
tehozzád: „Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn el-
jössz a te országodba". Uram, irgalmazz! Uram, ir-
galmazz! Uram, irgalmazz! 

Istennek legtisztább Szülője, boldogságos szűz 
Mária, légy most mellettem anyai pártfogásoddal s 
megemlékezve a kimondhatatlan fájdalmakról, me-
lyeket egész életeden át szenvedtél, könyörülj meg 
rajtam beteg szolgádon és távolítsd el tőlem a gonosz 
szellemek kísértéseit, mert nem tagadtam meg szent 
Fiadat és átkot mondok bűneimre, szívemből bánván 
azokat. Csak azt akarom, amit szent Fiad akar, mert 
szeretem őt és közbenjárásod által hozzá akarok jut-
ni. Védelmezz engem, esedezz érettem most és halá-
lom óráján. Amen. 



Szent Mihály arkangyal és ti minden szent angya-
lok, esedezzetek érettem e nehéz órában s űzzétek 
el tőlem a lelkem üdve ellen leselkedő gonosz szel-
lemeket! Jézus, Mária és szent József, kezeitekbe 
ajánlom lelkemet. Amen. 

Ima Isten akaratában való megnyugvásért 

Istenem, a te akaratodnak gondviselő vezérlésébe 
ajánlom ma és mindenkor testemet, lelkemet, élte-
met és mindenemet. Legyen, Uram, mindenben és 
mindennemű ügyeimben, szegénységemben vagy 
gazdagságomban, gyalázatomban vagy becsületem-
ben, egészségemben vagy betegségemben, kárvallá-
somban vagy jó szerencsémben és egyéb testi és lelki, 
boldog vagy boldogtalan állapotomban a te szent 
akaratod. A te gondviselő akaratodba ajánlom külö-
nösen halálom óráját, mely ha ma vagy bármikor 
történnék, legyen meg a te akaratod s engedd, hogy 
a végső szentségekben méltóan részesülhessek. Add, 
hogy szent akaratod rajtam teljesülve egyesüljek ve-
led s dicsőítsem szent nevedet örökkön-örökké. 
Amen. 

Ima felgyógyulásért 
Kegyelmes Jézusom! Te a szenvedések terén elöl-

jártál és ezzel nekem példát adtál a szenvedések és 
fájdalmak békés elviselésére. Azért hozzád fordulok, 
szenvedő Jézusom, s neked ajánlom betegségem 
minden baját, fájdalmát és kérlek, adj erőt, hogy azo-
kat beléd helyezett hittel, reménnyel és szeretettel 
elviselhessem. A nekem adott keresztet békességben 
és türelemmel akarom viselni, mert tudom, hogy 
csak akkor követhetlek, ha keresztemmel keresztvi-
selésedben is követlek. 

De te jóságos és irgalmas Jézusom, földi vándor-
lásodban azokat, kik bajaikban a te szentséges szí-
vedhez fordultak, s neveden szólítottak: Jézus, Isten 



Fia, könyörülj rajtunk! végtelen szereteteddel meg-
szabadítottad a betegségnek sorvasztó szenvedései-
től, visszaadtad nekik az egészséget. így meggyó-
gyítottad az inaszakadtat a juhok fürdőjében, a 
vérfolyásos asszony szenvedéseit megszüntetted, a 
bánkódó kanáneabeli asszony beteg leányán megkö-
nyörültél, a százados kérését nem vetetted meg, meg-
nyitottad a születésétől fogva vaknak szemevilágát, 
hogy örüljenek az életnek. — Te mindenkinek, ki 
hozzád hittel és bizalommal fordul, megadod azt, ami 
testi és lelki javára válik, fogadd el az én alázatos 
könyörgésemet is, s emelj fel betegségem ágyából. Te 
tudod, mi válik igazi javamra. Ha felgyógyulásom lel-
ki üdvösségemre fog szolgálni, vedd el tőlem a szen-
vedés keserű poharát, add vissza egészségemet, hogy 
arcomon ismét az élet öröme mosolyogjon, hogy szí-
vem megteljék a hála szent érzelmeivel és ajkam hir-
desse a te isteni hatalmadat és felséges dicsőségedet, 
de ha úgy látod, hogy betegségem az irántad való 
szeretetnek a kipróbálására való, úgy annak türel-
mes viselését, mint a mindenek Ura és Királya, hű-
ségem és gyermeki ragaszkodásom parányi szolgála-
ta gyanánt méltasd figyelemre. Mert Te vagy a mi 
igazi életünk és minden gyógyulás forrása és Téged 
dicsőítünk legszentebb Atyáddal és egyvalóságú 
Szentlelkeddel együtt mindig, most és mindörökké. 
Amen. 

Boldog halálért 

Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária! Imádkozzál 
érettünk, kik hozzád folyamodunk; Bűnösök mene-
déke, haldoklók anyja! Ne hagyj el minket halálunk 
óráján, hanem eszközölj ki számunkra tökéletes fáj-
dalmat, őszinte bánatot bűneink fölött, azoknak bo-
csánatát, méltó ellátást a legszentebb útiköltséggel, 
a betegek szentségével való megerősítést, hogy így 
biztosítva, bemutattasunk igazságos, de egyszers-



mind irgalmas Bíránk, Istenünk és Üdvözítőnk trón-
ja előtt. Amen. 

(100 n. b.) 

Haldoklóért 

Ó, legkegyesebb Jézus! Kedvelője a lelkeknek, kér-
lek a te legszentebb Szíved haláltusájára és a te szep-
lőtelen Anyád fájdalmára, mosd tisztára véreddel a 
világ minden bűnösét, kik haldokolnak és ma meg-
halnak. 

Jézusnak haldokló Szíve, irgalmazz a haldoklók-
nak. (100 n. b) 



ALKALMI IMÁK 

Az Anyaszentegyházért 

I. 

Dicsőséges szent József! Jézusnak Istentől válasz-
tott gyámatyja, a mindenkoron szeplőtelen szép szűz 
Máriának jegyese és a szent család feje! Téged sze-
melt ki Krisztus földi helytartója az Anyaszentegyház 
legfőbb pártfogójának és védőszentjének. Ennek oká-
ért én is teljes bizalommal járulok hozzád s kérem 
hatalmas pártfogásodat a küzdő egyház számára. Ol-
talmazd tehát jóságos atyai szereteteddel kiváltkép-
pen a római pápát s az apostoli szentszékkel közö-
ségben álló püspököket és papokat. Légy oltalmazója 
azoknak, kik az élet viszontagságainak közepette a 
lelkek üdvösségén fáradoznak, s légy eszköz abban, 
hogy minden népnek legyen tanulékony s engedel-
mes szíve, mert ez az egyedül biztos üt arra, hogy 
valamennyi az örök üdvösség szerét ejtse. Kegyes jó-
voltodat kérem egyúttal, szeretett pártfogóm, József, 
hogy méltóztassál szívesen venni a magam ajánlását 
is, aki egészen neked szentelem csekélységemet. Légy 
tehát világéletemben mindenható jóságos atyám, ol-
talmazom és az üdvösség útján biztos kalauzom; adj 
tisztaságos szívet és hő szeretetet, hogy a lelki életet 
kedveljem. Engedd, hogy nyomdokaidat követve, Jé-
zus szentséges és boldogságos szűz Mária tisztasá-
gos szívével, nemkülönben veled egyesülve, minden 
cselekedetem rugója és törekvésem célja, vége egye-
dül Isten nagyobb dicsősége legyen. Végezetül kérlek, 
légy szószólója az én ügyemnek, hogy majdan halálos 
ágyamon legyen nekem is részem azon békességben 
és örömben, melyet te éreztél. Amen. 

(300 n. b.) 



II. 

Teremtő Szentlélek! Vedd kegyesen pártfogásodba 
az egész katolikus anyaszentegyházat és ellenségei-
nek támadásai ellen erősítsd mindenkor és acélozd 
isteni segítséged hatalmával. Továbbá szerelmed s 
malasztod nagy ereje által újítsd meg felkent szolgá-
idban: a papokban az anyaszentegyház szellemét, 
hogy lelkesedéssel dicsőítsék benned az Atyát s vele 
együtt az ő egyszülött Fiát, a mi Urunkat, Jézus 
Krisztust. Amen. 

(300 n. b.) 

III. 

Nagyhatalmú Szűz, a keresztény népnek kedves-
édes segítsége! Mily nagy hálával tartozunk neked 
azon oltalomért, melyet annak idején ősatyáinkkal 
éreztettél, midőn a hitetlen törököktől való rettegé-
sükben a szent olvasó imádkozása által hívták anyai 
pártfogásodat segítségül! Te a mennyországból láttad 
az ő veszedelmes állapotukat; megértetted szánalmat 
geijesztő jajveszékelésüket; édesen érintette füledet 
azon alázatos imádság, melyet a nagy és szent V. 
Pius pápa rendelt el és készséggel siettél az ő meg-
mentésükre. Ó édes jó Atyánk! engedd, hogy Jézus 
Krisztus jegyesének: az Anyaszentegyháznak jelen 
való, de immár nagyon is sokáig tartó kesergő só-
hajtozása irgalmat találjon szent trónod előtt; alá-
zattal megkövetve szépen kérünk, légy részvéttel 
iránta s állj ki ismét védelmére, megszabadítva őt 
mindenfelől leselkedő ellenségeitől. Hiszen mostan is 
föl-fölszáll a világ minden tájékából szent trónod elé 
ama drága szép imádság, hogy úgy, mint azelőtt, 
most is irgalomra indítson szorongattatásunk idején. 
Igaz ugyan, hogy a mi gonoszságaink meghiúsítják, 
vagy legalább is nagyon késleltetik ez imádság hat-
hatóságát, s épp azért) szerelmes jó Atyánk! eszközölj 



ki nekünk mindenekelőtt töredelmes bánatot, akik 
most erősen fogadjuk, hogy inkább készek leszünk 
meghalni, mint ennekutána ismét vétkezni; mert na-
gyon is fájdalmasan kell tapasztalnunk, hogy mi ma-
gunk és gonoszságaink okozzák egyedül, hogy a te 
segítő oltalmad, melynek oly égető szükségét érez-
zük, oly sokáig késik vagy egészen elmarad. 

Hallgasd meg tehát, szerelmes jó anyánk! Hallgasd 
meg nagy kegyesen az egész katolikus világ hozzád 
fohászkodó könyörgését és törd le azon nyomorul-
taknak szarvait, akik a kevélység szellemétől elka-
patva az Úr Isten szent Fölsége ellen is törnek s tönk-
re akaiják tenni azon egyházat, amelyen Jézus 
Krisztus igaz, csalhatatlan igéi szerint még a pokol 
kapui sem vesznek erőt. Hadd lássa most is a világ, 
hogy ha te segítségedre sietsz az Anyaszentegyház 
ügyének, a győzelem elmaradhatatlan és hogy ha 
ideig-óráig késik is, mindazonáltal biztosra vehető, 
amint szent hitünk tanítja. Ezen érzelmektől áthat-
va, remélten-reméljük, hogy Istennél általad meg-
hallgatásra találunk. Amen. 

Szüleinkért 

Tisztelni, szeretni és ápolni parancsoltad szülein-
ket, mindenható Atyám! Add, hogy teljesítsem szent 
akaratodat, ne hágjam át szüleim szavát, ne sértsem 
meg őket (őt) és mindenkor tisztelettel, engedelmes-
séggel és hálával viseltessem irántuk. Áldd meg reám 
fordított buzgó törekvéseiket és szent nevedért fizess 
nekik örök élettel. Adj nekem, szegény gyermeked-
nek erőt, áldást a munkában, szorgalmat és kitartást 
teendőimben, hogy szüleimnek öröme teljes legyen 
bennem; tarts meg az igaz hit és a tiszta erkölcsök 
útjain, hogy szívük keserűségében meg ne átkozzák 
gyümölcstelen életüknek napjait. Adj nekik állandó 
egészséget, boldog mgelégedést és zavartalan békét 
a boldogságos szűz Máriának és minden szenteidnek 



esedezése által, kik míg nem szűnnek téged áldani, 
dicsőíteni és magasztalni, örökké való Atya, Fiú és 
Szentlélek Isten most és mindörökké. Amen. 

Szülők imája gyermekeikért 

Mindenható Isten, a te dicsőségedet hirdeti ugyan 
a nagy mindenség, de mégis, a gyermekek által is 
akartad hirdetni dicséretedet. Üdvözítő Jézus Krisz-
tus, ki nemcsak magadhoz ölelted a kisdedeket és 
őket megáldottad, hanem példaképül tűzted ki a 
gyermekek ártatlanságát, mint akikhez hasonlónak 
kell lennie mindenkinek, aki be akar jutni a menny-
országba. Ezen nagy szeretetedre kérlek, áldd meg 
gyermekeimet szent malasztod által, add, hogy min-
denkor úgy tekintsem őket, mint gondjaimra bízott 
kincseket, melyekről egykor számot kell adnom. Se-
gíts meg Uram, hogy őket a te félelmedben, az igaz 
hitben és minden jóban úgy neveljem, hogy szent 
neved dicsőségére legyenek. Add, hogy mindig éber 
figyelemmel őrködjem felettük, s őket szóvei, de leg-
főképpen jó példával istenes életre vezessem. Ne en-
gedd rajtuk elveszni szent malasztod és szülői fára-
dozásom gyümölcsét, de add, hogy mindhalálig 
megőrizzék az ártatlanság azon fehér ruháját, melyet 
a szent keresztségben nyertek, hogy így örök életet 
nyeljenek. Amen. 

Családok imája 

Ó szeretetreméltó Jézus, aki kimondhatatlan eré-
nyeiddel és mintaszerű életeddel azon családot, me-
lyet magadnak e földön választottál, megszentelted, 
tekints nagy kegyesen a mi családunkra, amely tér-
denállva esdekel jóvoltáért. Emlékezzél meg róla, 
hogy ez is a te családod, mivelhogy kiváló tisztelettel 
neked szentelte és ajánlotta magát. Vedd kegyesen 
pártfogásodba. Távoztass el tőle minden veszedel-



met, siess segítségére minden szükségben és add 
meg neki a kegyelmet, hogy állhatatos maradjon 
szent családod követésében, e mulandó életben ne-
ked híven szolgáljon és szeressen, majdan pedig a 
mennyekben mindörökké magasztaljon. 

Óh Mária, édes jó anyánk! A te oltalmadba helyez-
zük bizodalmunkat, erős lévén meggyőződésünk, 
hogy isteni Fiad meghallgatja szószólásodat. 

О dicsőséges pátriarka, szent József! Légy te is 
segítségünkre hatalmas pártfogásoddal, s mutasd be 
szűz Mária közbenjárásával könyörgéseinket Jézus-
nak. (300 n. b.) 

Elhalt atyánkért 

Én Uram és Istenem! A tejóságod határtalan, vedd 
föl elhunyt édesatyámnak lelkét az örök nyugalom 
és boldogság helyére, hol szent színed örök világos-
sága fényeskedik. Ne gondolj, Uram többé elkövetett 
bűneire és gyarlóságaira! Nagy irgalmasságod szerint 
bánjál vele s töröld el a szegény bűnös adóslevelét 
egyszülött Fiad, Jézus Krisztus szentséges vérével, s 
engedd el neki büntetéseit, hogy dicsőséged honában 
téged örökké áldhasson és magasztalhasson. Amen. 

Elhalt anyánkért 
Élet és halál Ura, Istene! Szívem mélyéből köszö-

netet mondok neked, amiért drága anyámat nekem 
adtad és megtartottad. A te irgalmad ajándéka volt 
ő nekem és most a te bölcs végzésed szerint vissza-
vetted tőlem. Őt szerettem minden emberek közül a 
legjobban; de mert tetszett neked őt magadhoz szó-
lítani, legyen áldott a te szent neved! Szeretetem 
iránta nem szűnt meg a sír szájánál, hanem kíséri 
az örökkévalóságba is, s azért a szívem mélyéből ese-
dezem hozzád, üdvösség Istene! adj, Uram boldog 
nyugodalmat neki és készíts neki örök emléket. 
Amen. 



Özvegységre jutottak imája páduai 
szent Antalhoz 

Ó, te a szomorúak vigasztalója, szent Antal! cse-
pegtesd, kérlek, az én elhagyatott szívembe is köz-
benjárásod által a megnyugvás és a vigasz balzsa-
mát! íme az Isten bölcs végzése az, hogy ezentúl főleg 
az ő szolgálatában keressem szórakozásomat és vi-
gasztalásomat. Légy segítségemre, ó szent Antal, 
hogy erős lélekkel küzdjek a mennyeiekért özvegysé-
gem napjaiban! Én mindenkor hódolni akarok Isten 
bölcs végzéseinek, történjék velem a jövőben Isten 
szent akarata. 

Imádkozzál, ó jóságos védőszentem, elköltözött 
hitvestársamért is, nekem pedig szerezd meg ama 
kegyelmet, hogy e földön jámborul élvén, egykor Is-
ten színe előtt ismét találkozhassam hitvestársam-
mal a mennyben. Amen. 

(P. sz. Antal kis imakönyvéből.) 

Árvák imája 
Megnehezült felettem a te sújtó kezed, mennyei 

Atyám! Egyedül állok a földön, nincs atyám, ki ok-
tatna és nevelne, nincs anyám, ki szerető keblére 
ölelne. Idegen tőlem az egész világ, nyomorult, sze-
gény és elhagyott vagyok én. Csak te vagy még egye-
dül, kiben buzgó reménnyel emelhetem fel reszkető 
kezemet! Csak te vagy egyedül, ki fájdalmaimat, 
szenvedéseimet és elhagyatottságomat igazán isme-
red. Bizonyára nem szent akaratod ellen történt, 
hogy kedves szüleim itthagytak e siralom völgyében 
vigasztalanul! Bár szívem fáj és lelkemet gyötrelem 
fogja el, de tied vagyok én így is mindenestől és hi-
ábavaló és bűnös dolog volna szent akaratod ellen 
zúgolódnom. Amit te cselekszel, Atyám jól van téve, 
legyen meg a te szent akaratod. 

Add nekem, édes Istenem, anyául a boldogságos 
szüzet, hogy az Ő életének példája megtartson igaz 



ösvényeiden, s az ő hatalmas anyai közbenjárása pe-
dig ápoljon, tartson fenn és védelmezzen meg, ha ez 
élet nehéz küzdelmeiben ellankadnék vagy elesném. 

Atyám pedig te magad légy nekem, minden jónak 
adója! Őrizd meg bennem igaz hited világát s szent-
egyházad iránt való lelkesedésemet! A szeresncsében 
ne engedj elbizakodnom s a balsorsban ne hagyj két-
ségbeesnem. Ne engedd, hogy szent akaratod ellen 
valaha zúgolódjam és eltántorodjam szeretetedtől. 
Ha gyarlóságból bűnbe esném, add meg nekem a 
bűnbánatot és megtérés kegyelmét, hogy esésemből 
felkelve, hű fiad lehessek megint. Vezess jólelkű, be-
csületes és istenfélő emberek közé, megőrizvén en-
gem a gonoszok és csábítók kárhozatos társaságától. 
Ovd meg egészségemet és áldd meg kezem munkáját! 

Mert egyedül te vagy az árvák, elhagyottak és szo-
morúak megtartó Istene! Küzdelmeink és fáradalma-
ink viharzó tengerén te vagy biztos reményünk! A te 
szent akaratod történjék velünk, bennünk és álta-
lunk, ó teljes Szentháromság egy Isten, Atya, Fiú és 
Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké. 
Amen. 

Ima, mellyel Istennek ajánljuk magunkat 

Mennyei Atyám, mindenható Isten! Te megterem-
tetted az egész világot, s nekem is Alkotóm-Terem-
tőm vagy. Semmiségem tudatában, de halhatatlan 
lelkem birtokában, leborulok előtted és imádva kér-
lek: fogadj atyai szeretetedbe! 

Azért ajánlom fel neked testemet, lelkemet, érzel-
meimet és gondolataimat, szívem vágyait és elmém 
törekvését, hogy minden cselekedetemben a te szent 
akaratodat kövessem. 

Könyörgök hozzád: adj erőt, kitartást és szent buz-
galmat életem megjobbítására, kegyelmet bűnös al-
kalmak elkerülésére, világos elmét gondolataim meg-
tisztítására. Adj erős szívet, hogy békésen viseljem 



el szenvedéseimet és hogy családomat és feleba-
rátomat helyesen tudjam szeretni, módot, hogy szen-
vedő felebarátaimon segíteni tudjak és imádságos lel-
kületet, hogy példámmal másokat is vezérelhessek 
Hozzád. 

Ó, bár felajánlásom annak az örök életnek lehetne 
biztos záloga, hol Téged színről-színre látni s veled 
örökkön-örökké örvendeni fogunk a mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Amen. 

Felajánlás Jézus szentséges Szívéhez 

Édes Jézus, az emberi nem megváltója, tekints 
ránk, kik alázatosan leborulunk oltárod előtt. Tieid 
vagyunk, tieid akarunk lenni; hogy pedig annál szo-
rosabb összeköttetésben lehessünk Veled, íme, ma 
mindegyikünk önként a Te szentséges Szívednek 
szenteli magát. Téged ugyan sokan sohasem ismer-
tek; Téged, parancsaidat megvetve sokan visszauta-
sítottak. Irgalmazz mindnyájunknak, jóságos Jézus 
és vonj a Te szent Szívedhez mindenkit. 

Légy királya, Urunk, nemcsak a Te híveidnek, akik 
soha nem távoztak el Tőled, hanem a tékozló fiúnak 
is, akik elhagytak; add, hogy el ne vesszenek a nyo-
morban és ínségben. Légy királya azoknak, akiket 
vétkes vélekedések tartanak fogva, vagy akiket egye-
netlenkedés tart elszakítva s hívd vissza őket az igaz-
ság kikötőjébe s a hit egységébe, hogy rövid idő múl-
va legyen egy akol és egy pásztor. Légy királya végül 
mindazoknak, akik a pogányok régi babonaságában 
sínylődnek, s ne vonakodjál őket a sötétségből 
visszavinni Isten világosságába és országába. Adj, 
Urunk a Te Egyházadnak sértetlenül biztos szabad-
ságot, adj minden nemzeteknek békességes rendet; 
tedd, hogy a föld sarkai ugyanezen egy szózattól 
visszhangozzanak: Legyen dicséret az isteni szívnek, 
mely által nekünk üdvösségünk támadt, Övé a di-
csőség és tisztelet mindörökké. Amen. 



Szent Józsefhez, a testi és lelki tisztaságért 

Szent József! Azon sértetlen tisztaságodra, mely 
által méltónak találtattál Jézus, Mária gondviselőjévé 
választatni, arra kérlek, nyeij nekem is kegyelmet 
testi és lelki tisztaságom erényeinek sértetlen meg-
őrzésére, ezen angyali erény elleni külső és belső kí-
sértések legyőzésére, a szűz tisztaságot veszélyeztető 
alkalmak gondos elkerülésére, a tiszta, szemérmes 
gondolatok és érzelmek ápolására, hogy így atyai ol-
talmad alatt híven megőrizvén a testi és lelki tiszta-
ságot, méltó lehessek Jézus, Mária szeretetére ez 
életben s a tiszta életűeknek készített mennyei, her-
vadhatatlan koronára az égben! Amen. 

Pályaválasztáskor 

Mindenható Isten, előtted nincs titok, Te mindent 
tudsz, azt is tudod, mi lesz velem, hogyan fogom e 
rövid élet űtjait megjárni. 

Most azon a ponton vagyok, hogy élethivatást vá-
lasszak magamnak, s elfoglaljam azt a helyet az em-
beri társadalomban, ahol tőled nyert képességeimet 
a Te dicsőségedre és az emberiség javára leszek hi-
vatva hasznosítani. 

Kegyelmes Istenem, Tőled jő minden kegyelem, a 
hivatás kegyelme is. Ó, világosítsd meg értelmemet, 
gyullaszd lángra szívem érzelmeit, hogy világosan 
lássam és helyesen fogjam föl életem feladatait, mert 
bizonytalanság és kétség fog el, hogyan válasszam 
meg élethivatásomat. Olyan pályára vezérelj, mely 
leginkább megfelel egyéni hajlamaimnak és nem csá-
bítson el a világi hiúság és a túlságos anyagi haszon 
kísértése, hanem, hogy szüntelenül szemem előtt le-
begjen az élet igazi céljának a gondolata: Téged szol-
gálni, a Te akaratodat teljesíteni és már itt a földön 
Veled élni! 



A földi élet igazi örömeit én is meg akarom találni, 
élni akarok, boldogulásom útjait keresem, adj ehhez 
bölcsességet, tanácsot, bátorságot, hogy Veled élve 
e földi életemmel elnyerhessem az örök életet is. 
Amen. 

Egészségért és józanságért 

Dicsőséges arkangyal, szent Ráfael, a mennyei ud-
varnak hatalmas fejedelme, aki a bölcsesség és ke-
gyelem ajándékaival tündökölsz, s ki a szárazon és 
vízen útrakelőknek kalauza, a szerencsétlenek és a 
bűnösök oltalma vagy. Esengve kérlek, légy velem 
kegyelmesen az élet szükségei és viszontagságai kö-
zött, amint segítségére voltál az ifjú Tóbiásnak útjá-
ban. Mivelhogy pedig te az Úrnak gyógyító ereje vagy, 
nagy alázatosan könyörgök: gyógyítsd meg lelkemet 
számtalan betegségtől és testemet minden bajától, 
ha ugyan ez javamra válik. Különösen pedig kérlek 
az angyali tisztaság erényéért, hogy méltó legyek a 
Szentlélek Isten élő temploma lenni. Amen. 

Rendületlen erős hitért 

Szeplőtelen szűz Mária, Isten Anyja s a mi anyánk! 
Tennen szemeddel látod, hogy az ördög és a világ 
minden oldalról mily erőmegfeszítéssel támad, mily 
eszeveszett harcot folytat a mi szent katolikus hitünk 
ellen, melyben szent védelmed segítségével élni, halni 
erős szándékunk, hogy majdan az örök dicsőség sze-
rét ejtsük. Újítsd meg, te, aki a keresztények segít-
sége vagy, újítsd meg a régi jó időkben aratott győ-
zelmeidet és mentsd meg most is hozzád esengő 
gyermekeidet, kik a jelen úttal szavukat adják s azon 
szent fogadást teszik kezeidbe, hogy soha semmiféle 
istentelen, gonosz és titkos társulat tagjai nem akar-
nak lenni. Ajánld tehát fel, te, ki merő szentség vagy, 
mutasd be isteni Fiadnak e fogadalmunkat és hatal-



mas szószólásod erejével eszközöld ki az arra segítő 
malasztot, hogy fogadott szavunkat váltig emberül 
megtartsuk. Vigasztald meg az anyaszentegyház lát-
ható fejét, a pápát, adj a katolikus püspöki kamak 
kitartó erőt és bátorságot, a papsággal pedig és a 
hívekkel, kik királyné asszonyunknak tisztelnek, 
éreztesd oltalmad hathatós erejét és közbenjárásod 
nagy hatalmával siettesd ama váivavárt napnak haj-
nalát, amikor majd minden nemzetség egy legfőbb 
pásztor köré fog csoportosulni. Amen. 

Mária, keresztények segítsége! 
Könyörögj érettünk. (100 n. b.) 

II. Rákóczi Ferenc imádsága a hazáért nehéz 
időben 

Teremtőisten! Igazság kútfeje, kegyelmek kimerít-
hetetlen forrása, Te parancsolataidról megfeledkezett 
népedet néhanapján a szolgaság jármával sújtod, 
hogy megtörvén gőgjét, amint a büntetésben igazsá-
got adtál, a megbocsátásban újból kegyelmet nyújts 
neki. Bevalljuk, Uram őseink nyughatatlanságát, be-
ismerjük mindennapi vétkeinket, amellyekkel elle-
ned támadván, valóban megérdemeljük ostorodat. 

Rászolgálunk, Uram, hogy nemzetünk dicsősége 
elhomályosodjék, s gyermekeink idegen nép járma 
alatt görnyedjenek. Csaknem méltók vagyunk, hogy 
magvunk szakadván, eredetünk emlékezete és nem-
zetünk neve feledébe merüljön, mivel elhajoltunk Tő-
led, Istenünktől és Urunktól. Mindazáltal, ó Uram, 
tekintsd a nyomorúság ez fövenyébe behullott né-
pednek sóhaját, hallgasd meg a szegények, az özve-
gyek és árvák Hozzád felsíró jajkiáltását. Tekintsd a 
bünhődésre kész ártatlanoknak kiontott vérét s ne 
feledkezzél meg irgalmasságod cselekedeteiről, me-
lyekkel hajdan oly kegyesen elárasztottad szolgaság-
ban sínylődő választott népedet. 

És ha lelkünkben lángra lobbantottad felszabadu-
lásunk vágyának tüzét, vezéreld cselekedeteinket, 



erősítsd meg karunkat, élesítsd fegyvereinket, hogy 
egyesült erővel szolgálhassunk kegyes akaratodnak. 
Adj, Uram azoknak, akiket vezéreinkül rendeltél, hi-
vatásukban bölcsességet, a balsorsban bátorságot, 
a szerencsében mérsékletet, hogy végzéseid útján ha-
ladjanak. Tejelöld ki, Uram, táboraink határát, vedd 
körül irgalmasságod köntösével, óvd meg az ellen-
ségnek cseleitől s üzd el az álmot a virrasztók sze-
méről, nehogy készületlenül találtassunk. 

A Te angyalod legyen a mi őrünk és vezetőnk a 
csatában, aki szétszólja a fegyverek golyóit s vala-
mint Izraelt szárazon vitte át a tengeren, vezessen át 
bennünket is sértetlenül ellenségeink tömegén. Add 
végül, mi Urunk, legkegyelmesebb Atyánk, magyarok 
nagy, szent, hatalmas Istene, hogy felvétetvén néped 
kebelébe, rendelésed útjáról le ne téijünk, hanem 
igazságtételeid őrévé lévén, utunk nyugalomban és 
békességben vezessen Tehozzád, ki végtelen kegyel-
mednél fogva azt akartad, hogy kiszabaduljunk a 
szolgaságból és megváltassunk. A mi Urunk Jézus 
Krisztus által, ki a Szentháromságban veled él és 
uralkodik, mindörökkön-örökké. Amen. 

Könyörgés hazánk sorsának jobbrafordulásáért 

Mindenható örök Isten! Mindenkitől elhagyatva, 
senkitől meg nem hallgatva, Hozzád fordulunk, aki 
senkit sem hagysz el és mindenkit meghallgatsz, 
hogy hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket és 
segíts meg minket, szegény magyarokat. 

Ellenségeink lettek úrrá felettünk, országunkat 
feldarabolták, alkotmányunkat szétrombolták, kirá-
lyunkat számkivetésbe hurcolták, minket porig aláz-
tak, minden szabadságunktól megfosztottak és ami 
romlásunkra van, azt parancsolják nekünk. 

A mélységből kiáltunk Hozzád, Urunk! Hallgasd 
meg esedezésünket. Könyörülj rajtunk a Te nagy ir-
galmasságod szerint. 



Ha a sok súlyos csapás a Te büntetésed, amelyeket 
bűneinkkel vontunk magunkra, bocsáss meg ne-
künk, bűnbánóknak! Ha széthúzásunk oka nemzeti 
szerencsétlenségünknek, vezérelj minket egyetér-
tésre! Ha hűségünket akartad próbára tenni, te-
kintsd gyengeségünket és rövidítsd meg látogatásod 
idejét! 

Add a hatalmat azok kezébe, akik azt Tőled veszik 
és a haza javára használják! Adj a nemzetnek önzet-
len, hűséges és minden áldozatra kész fiakat! Sze-
rencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendőt! 

Nagyasszonyunk és Anyánk! Kelj védelmünkre, 
vedd oltalmadba örökségedet, pártfogolj minket 
szent Fiadnál, hogy az ő kegyelméből Szent István 
országa újra életre támadjon. Amen. 

(A magyar püspöki kar 1921. nov. 16—17-én tartott 
tan ácskozmányából.) 

A társadalom nyugalmáért 

ХП1. Leó pápa imája 

Uram! Te látod, hogy a viharok minden oldalról 
mily eszeveszetten tombolnak, a tenger magából ki-
kelve dühöng, s hullámai magasan csapnak össze 
fejők fölött! Parancsolj tehát, Te, akinek egyes-egye-
dül módjában áll, parancsolj a viharoknak és tenge-
reknek. Állítsd helyre az emberi társadalomban az 
igazi, valódi békességet, melyet a világ nem adhat; 
add vissza az annyira óhajtott régi nyugalmat és ren-
det. Légy eszköz benne a Te malasztod szere által, 
hogy az emberek a köteles rendhez visszatérjenek; 
engedd, hogy az Istenhez való áhítatos buzgóság és 
felebarátunkhoz való igaz, őszinte szeretet és igazsá-
gosság s az önmegtagadás és szenvedélyek fékentar-
tása az ész által ismét tanyát üssenek keblünkben, 
amint azt a Te szent törvényed parancsolja. Jöjjön 
el a Te országod, hogy még azok is, akik kába törek-



vésükben az igazságot és boldogságot Tőled mesz-
sze-távol keresik, ismeijék be, mily nagyon szüksé-
ges dolog előtted megalázkodniuk s neked szolgálni-
uk. A Te parancsolataid igazságosságtól és atyai 
szelidségtől áradoznak; s azon túl még magad is rajta 
vagy szent kegyelmed szerével, hogy azokat tétovázás 
nélkül teljesíthessük. Küzdés az ember élete a föl-
dön; Te pedig önszemeiddel nézed a küzdelmet és 
segítségére sietsz az embernek, hogy győzedelmes-
kedjék; Te bátorságot öntesz belé, ha bágyad, lankad 
és megkoszorúzod, ha győzedelme teljes. Amen. (200 
n. b.) 

XV. Benedek pápa imája a békéért 

Lelkünk mélyén megrendülve a háború borzalma-
itól, amelyek elárasztják a népeket és nemzeteket, 
Hozzád futunk, Úr Jézus és a Te szentséges szíved-
ben keressük az utolsó menedéket. Tőled, az irgal-
masság Istenétől, könnyhullatás között kéljük a 
szörnyű csapás elmúltát. Tőled, a békesség fejedel-
métől várjuk szívünk forró vágyával a békét. 

Isteni szívedből sugároztad e világra a szeretetet, 
hogy minden egyenetlenkedés múltával csak a szent 
szeretet uralkodjék közöttünk, emberek között. Földi 
vándorlásod idején Szíved a leggyöngédebb részvéttől 
dobogott a szükségben vergődő emberi nem iránt. Ó, 
hadd induljon meg értünk e Szív most a gyászos 
gyűlölségnek és rettenetes öldöklésnek napjaiban. 

Szánd meg a sok kesergő anyát, akik fiaik sorsáért 
remegve aggódnak; szánd meg azt a számtalan apát-
lan árvát és családot; könyörülj Európa szenvedése-
in, amely felett a romlás réme ül. Sugalld az ural-
kodónak s népeknek a békülékenység szellemét, 
szüntesd meg az ádáz viszályokat, amelyek a nem-
zetek szívét tépik, marcangolják. Engeszteld a ha-
ragvókat, hogy ismét a béke csókjával üdvözöljék 
egymást mindazok, akiket drágalátos véred árán 



testvérekké tettél. És amint egykoron szent Péter 
apostolnak esdő kiáltására: „Ments meg Uram min-
ket, mert elveszünk!", kegyelmes könyörülettel felel-
tél és lecsendesítetted a háborgó hullámok felett a 
vihart, úgy most is hallgasd meg a mi bízó könyör-
gésünket, és add vissza a háborgó világnak nyugal-
mát és békéjét. 

Te pedig Szentséges Szűz, mint annyi rettenetes 
megpróbáltatásaink idején, most is segíts, oltalmazz, 
ments meg minket! Amen. 

Az eretnekekért 

Ó Mária! Irgalmasság anyja és bűnösök oltalma, 
hozzád könyörgünk, tekints alá irgalmas szemeddel 
az eretnek és hittől szakadt népekre. Ó bölcsesség 
széke, világosítsd meg a tudatlanság és bűn sötét 
éjjelébe borult elméjüket, hogy tisztán lássák, hogy 
katolikus, apostoli anyaszentegyház, Krisztus Jézus 
egyedül igaz egyháza és kívüle sem szentség, sem 
üdvösség nincsen. Térítsd meg őket végre tökélete-
sen és szerezd meg nekik a kegyelmet, hogy szent 
hitünk minden ágazatát elfogadják és magukat a ró-
mai pápának, Jézus Krisztus földi helytartójának 
alávessék, hogy így hamarább az isteni szeretet édes 
kötelékeivel velünk egyesülve, ugyanazon egy főpász-
tor alatt csak egy nyájat képezzenek velünk és mi 
mindnyájan, ó dicsőséges Szűz! örökkön-örökké 
örömmel zenghessük: „Örvendj, szűz Mária! Mert a 
tévelygést egymagad rontottad meg az egész világon." 
Amen. (300 n. b.) 

Liziői (Lisieux-i) szent Terézhez 

A te tiszta, egyszerű ártatlan lelked érdemessé tett 
arra, hogy Isten előtt a mindennapi, kis lelkek szent-
je és pártfogója lehess. Én is egyszerű, igénytelen 
lélek vagyok, mert semmi nagy dolgot nem vittem 



végbe, hogy különös érdemekre számíthatnék az Is-
ten előtt s mégis szent szeretnék lenni. Hozzád for-
dulok, Te a „Gyermek Jézusról" nevezett szent Te-
rézke, taníts meg engem is a te egyszerű, de Isten 
előtt mindenképpen kedves életmódodra, hogy veled 
együtt én is szent legyek. S mert kedveltje és fölaján-
lott égő áldozata vagy az ő irgalmas szeretetének, 
eszközölj ki számomra kegyelmet, hogy az igazság és 
a szeretet útján soha el ne térjek és hogy a jó Isten 
akaratát mindig és mindenben teljesítsem. Ez legyen 
az én megigazulásomnak az útja, miként a tied is az 
volt. Azért veled imádkozom: 

„Hogy a tökéletes szeretetet éljem mindenkor, föl-
ajánlom magam égő áldozatul a te irgalmas szere-
tetednek; s azért könyörgök Hozzád, hogy a Benned 
rejlő végtelen gyengéd szeretetnek álját öntsd át lel-
kembe, hogy az engem fölemésszen, s így, ó én Iste-
nem, a Te szeretetednek legyek mártírja. Igen, így 
akarok elkészülni, hogy Teelőtted megjelenhessek: a 
szeretetnek mátírhalálával akarok meghalni, és így 
repülni föl a te irgalmas szeretetednek örök ölelésé-
be. 

Ó, én Szerelmesem! ahányszor szívem dobban, 
annyiszor és számtalanszor akarom én megújítani 
ezt az én önfeláldozásomat, egész addig, amikor az 
árnyékot fölváltja a valóság és majd szemtől-szem-
ben fogom mindörökké mondogatni Neked az én sze-
retetemet.w 

Az sz. Pön. 300 л. b-t engedélyezett azoknak, akik ezt 

az imát, „hogy a tökéletes...", innen kezdve töredelmes 

szívvel és ájtatosan elimádkozzák, teljes búcsút minden 

hónapban, ha azt mindennap elimádkozzák. 

Szent Imre herceghez 

A krisztusi evangéliumi vetésnek igazi szép virága, 
szent Imre herceg! Nagy ajándékul adott téged a jó 
Isten a magyar nemzetnek. Te nemcsak hercege, 



szent trónörököse voltál a magyarnak, hanem örök 
példányképe vagy a magyar ifjúságnak. A legszebb 
erényt, a szűzi tisztaságot őrizted életed utolsó per-
céig s azért a tiszta ifjúság védőszentje, pártfogója 
vagy. Ezzel Te a magyar nemzet számára az erőnek 
soha ki nem apadó forrását nyitottad meg, mert csak 
a tiszta ifjúság biztosítja a nemzet fennmaradását. 
Életed tiszta erényeit követni akarjuk, azért kérünk, 
könyörögj érettünk az Úrhoz, légy közbenjárónk az 
Úrnál, kinek trónja előtt állasz. De azért is kérünk, 
légy szószólója letiport és ezer sebből vérző nemze-
tednek a népek, nemzetek sorsát intéző Mindenható 
előtt, hogy tekintsen reánk és vegye már le rólunk 
a megpróbáltatás nehéz keresztjét. Ó, könyörögj éret-
tünk szent atyáddal, első apostoli királyunkkal, Ist-
vánnal, hogy bocsássa meg bűneinket az irgalmas 
Isten, melyekkel megérdemeltük e súlyos megpróbál-
tatásunkat. Érezzük igazságos haragjának bünteté-
sét, de jóvá akaijuk tenni eddigi bűnös életünket, 
hogy kiérdemeljük bocsánatát. Ó, könyörögjetek 
érettünk és a szegény magyar nemzetért, mert ki se-
gíthet rajtunk, hacsak ti nem, kik e hon alapítói, 
szentjei s a bajbajutott nemzet kiváló pártfogói vagy-
tok. Mindenható Isten, hallgasd meg könyörgésün-
ket és segíts rajtunk és hazánkon, hogy hálás szívvel 
dicsőíthessük az Atyát, a Fiút és a Szentlelket min-
dig, most és örökkön-örökké. Amen. 



IMÁK AZ EGYHÁZ EGYES ÜNNEPEIN 

A boldogságos szűz Mária születése ünnepén 

Szeptember 8. 

Üdvözlégy szent szülője a Királynak, ki az égen és 
földön uralkodik mindörökké. 

Buzgó szívvel köszöntünk Téged, ó szent, ó kedves, 
ó mennyei gyermek Mária. Te tündöklő csillag, gyö-
nyörű piros hajnal, ki megelőzted az igazság isteni 
napját, mely szent Fiadban, a mi Urunk Jézus Krisz-
tusban támadott a sötétségben bolyongó s a szaba-
dulásáért epedő emberiségnek. 

Megújul az egész föld, fölvidul minden kebel e vi-
gasztaló szép hajnal feltűntén, melyet, ó szent Szűz, 
a te születésedben örvendezve szemlélünk. Ragyog-
jon szüntelenül lelki szemeink előtt e dicsőséges haj-
nal, hogy annak gyönyörű fényét bűneink felhője, 
indulataink zivatara szemeink előtt soha el ne ho-
mályosítsa, hanem e hajnal után következett nap-
nak: a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme által 
még inkább felvilágosulva, érthessen elménk az üd-
vözítő hit mennyei titkaiból annyit, mennyi lelkünk 
megnyugtatására elegendő; jótékony melegétől gyul-
ladjon fel szívünk azon szent szeretetre, mely min-
denekfölött az Istent szereti, azután felebarátját, 
mint önmagát, Istenért és Istenben kedveli. Kis-
asszonyunk Mária, ezáltal akaijuk megünnepelni 
szent születésed emlékét. Szent Fiadhoz és Tehozzád 
az örökkévaló boldogságba. Amen. 

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepére 

Szeptember 14. 

Küzdelem az ember élete a földön s Te — Uram — 
e küzdelmemben az üdvösség mentőövét ragyogtat-



tad fel fölöttem. Azért az eddigi s a szenvedélyek har-
cával telt életemet ezentúl a szent kereszttől, mint 
drága hajlékomtól nem akarom elkülöníteni, hanem 
a Te drága kiterjesztett kezeid fényétől akarok meg-
világosulni. E hajlék ugyanis azon hajlékok egyike, 
amelyeket szent Péter a Tábor hegyén akart neked 
építeni. Ezt a hajlékot találom én a Golgotán a szent 
keresztben, de amazokénál még sokkal jobbat, mert 
ezt Te magad építetted nekem. Jó nekem — bűnös-
nek — itt lennem, nappal nem perzsel a nap, éjjel 
nem bánt a hold. Az én Uram kiterjesztett kezei meg-
védenek engem minden bajtól. Miként egykor felhő-
oszlopról szóltál a háládatlan néphez a megigazulás-
ról és az ítéletről, űgy szólj hozzám is, az önítélthez 
a keresztoszlopról a kiengesztelődésről és megigazu-
lásról. Bűnbánatot tartva és lábaidhoz borulva hall-
gatom igéidet és kérlek, Jézusom, kit egykor a kígyó 
marását gyógyító kígyóval előábrázoltak, űzd el tőlem 
a mindenkor rám leselkedő ördögkígyót, hogy sem-
miféle álnok kísértése ne ártson nekem. Félelmed 
pedig tegye lehetővé, hogy csak igéidet halljam s azo-
kat cselekedeteimmel valóra is váltsam. Ha pedig 
megesnék velem, hogy szent parancsaidat valamiben 
áthágnám, adj erőt, hogy ehhez a szent hajlékhoz: a 
szent kereszthez meneküljek, nem hogy ott elrejtsem 
magamat, hanem, hogy azon téged szemlélve, meg-
tisztuljak minden bűntől. A paradicsomból kiűztek, 
ide kell tehát menekülnöm, ez az én békességem. 
Egyet kérek az én Uramtól csupán; add meg nekem 
azt, hogy egész életemen át e szent hajlékban élhes-
sek, szemléljem arcod szépségét, vértől áztatott szent 
testedet, látogassam a templomokat és ott legszen-
tebb testedet és elevenítő szent véredet minél gyak-
rabban magamhoz vehessem, s ha majd elérkezik 
számomra is a számadás órája, szent kereszted ere-
jével tartsd tőlem távol a gonosz lélek minden incsel-
kedését és támadását. Midőn pedig eljössz ítélni ele-
veneket és holtakat, a szent kereszt jele legyen 



számomra az üdvösség jele, hogy a halál árnyékából 
az örök élet boldogságába jussak, dicsőítvén a Te 
legszentebb nevedet az Atyáéval és Szentlélekével 
együtt mindig, most és örökkön-örökké. Amen. 

A legszentebb Istenszülőhöz 

Az ő oltalmának ünnepén. Október 1. 

Legszentebb szűz Anya, Mária, Fejedelemasszo-
nyunk és örökkévaló királynőnk! íme irgalmasságod-
hoz fordulok s testemet, lelkemet és mindenemet 
pártfogásod és oltalmad alá ajánlom. Reád bízom s 
kezeidbe teszem le minden reményemet és vigaszta-
lásomat, minden szomorúságomat és aggodalmamat. 
Oltalmad alá helyezem egész életemet, különösen pe-
dig annak végóráját, hogy szent szószólásod és ér-
demeid által minden cselekedetemet a Te és szent 
Fiad akarata szerint intézhessem és kormányozhas-
sam. Amen. 

Szent Mihály arkangyal és az összes szellemi 
erők ünnepén 

November 8. 

Uram Istenem, add, hogy a lelkiismeret minden 
intését, minden üdvös tanítását és figyelmeztetést, 
minden jóra való ösztönzést, minden tanulságos ese-
ményt, minden tapasztalást úgy tekintsek, mint 
megannyi útmutatást, mely szerint szent őrzőangya-
lom kaiján vezetni akarsz az üdv útján. Különösen 
őrizd meg szívem, lelkem ártatlanságát, hogy tiszta 
életet élve és a tökéletesség útján naponként előha-
ladva, minden mozdulatomon kitűnjék a Te kegyes 
gondviselésed azon jóságos intézkedése, melynél fog-
va angyalaid őrizetére bíztál, hogy általam úgy szen-
teltessék meg neved a földön, mint angyalaid által 
megszenteltetik a mennyben. 



Szent Mihály és összes mennyei erők, kérlek 
benneteket azon szeretetnél fogva, mely bennünket 
Istennel egyesít, legyetek vezéreim életem minden 
napján. Álljatok mellettem, védelmezzetek és igaz-
gassatok most és mindörökké. Amen. 

Szűz Mária bevezetése a templomba ünnepén 

November 21. 

Legszentebb Istenszülő Szűz Mária, bemutatásod 
szent napján azon ájtatos szándékodat juttatja az én 
eszembe, hogy Te, bár mint Isten anyjává öröktől 
fogva kiválasztott szűz, a bűn minden szennyétől is 
ment voltál, mégis szeplőtelen szüzességedet felaján-
lottad az Istennek, lemondván a világ minden hiú-
ságairól és csalfa örömeiről, hogy annál szabadab-
ban szolgálhasson lelked annak, ki téged éppen 
alázatosságodért ennyire felmagasztalt. Ezen érzel-
meid által jöjj segítségemre, ó kegyes anya, hogy az 
isteni kegyelem fényétől megvilágosíttatva, én is meg-
ismerve a világ hiúságát és vétkes, múlandó örömeit, 
ezekről elszánt akarattal lemondjak. Szent példádtól 
lelkesítve én is fölajánlom Istennek elmémet, hogy 
minden gondolataim az ő dicsőségére legyenek irá-
nyozva. Felajánlom szívemet, hogy annak minden ér-
zései tiszta lánggal lobogjanak az ő szeretetére, ki 
engem előbb szeretett. Felajánlom lelkemet, hogy az, 
mint az ő képének hasonlatossága e nagy érdemet 
magáról letöröltetni, soha, semmi bűn által ne en-
gedje. Felajánlom testemet, hogy ez a Szentlélek mél-
tó hajléka legyen. Felajánlom egész valómat és min-
denemet, hogy egészen neki éljek, neki haljak, s 
benne üdvözüljek a Te közbenjárásod érdeme által. 
Amen. 



Karácsony böjtjében 

Uralkodó Úr Jézus Krisztus, mi Istenünk! Te a 
kezdet nélküli Atyáddal és egyvalóságú Szentlelked-
del együtt mindeneket a nemlétből az életre hoztál 
és megalkottad az embert saját képedre és hasonla-
tosságodra. Felruháztad őt a paradicsomi élet min-
denjavával. Ő azonban megszegte adott üdvhozó pa-
rancsodat, kiesett kegyelmedből és az ördög 
szolgájává süllyedt. Azonban Te nagy irgalmasságod-
dal és könyörületességeddel s az emberek iránti sze-
reteteddel, hogy az elesett emberi felemeljed s képét 
és hasonlatosságát saját istenségeddel felékesítsed, 
leszálltai az égből s testnélküli Isten lévén, Atyád 
akaratából és a Szentlélek közreműködésével a min-
denkor szűz Máriától emberi testet vettél fel és mint 
tökéletes ember és változás nélküli igaz Isten a júdeai 
Betlehemben megszülettél, hogy születéseddel min-
den embert megvilágosíts és az igazság ismeretére 
vezess. Ezzel azt is megengedted, hogy Téged, mint 
az Atyával és Szentlélekkel egylényegű Istent megis-
merjünk. Ezek után, Te emberszerető Uralkodónk, 
ki a világ bűneit magadra vetted, arra kérünk mi, a 
Te alázatos szolgáid, fogadd el őszinte bűnbánatun-
kat, miként elfogadtad a Téged megtagadó, de bána-
tában keservesen síró Péterét is; fogadd el könnye-
inket, sóhajtásainkat, miként elfogadtad a bűnbánó 
Magdolnáét, ki fájdalmas könnyeivel szent lábaidat 
áztatta és hajával törölte azokat; fogadd el megtéré-
sünket, miként a jobb oldali lator őszinte megtérését 
is elfogadtad, midőn így szóltál hozzá: Még ma velem 
leszesz a paradicsomban. Fogadj el minket jóságos 
Urunk, mert bűneink felett őszinte bánatot tartunk 
és töredelmes szívvel és alázatos lelkülettel megvall-
juk azokat, hogy szent kínszenvedésedért és eleve-
nítő szent véred hullásáért méltókká tétessünk azok 
feloldozására. Megfogadjuk, hogy azokhoz szent ma-
lasztod segítségével többé vissza nem térünk, hanem 



a Te tetszésedben, igazságodban élni, előhaladni, pa-
rancsaidat megtartani és szent akaratodat teljesíteni 
lesz mindenkor legfőbb gondunk. Arra is kérünk, — 
Uralkodónk — fogadd el szokásos könyörületessé-
geddel imáinkat, böjtöléseinket, térdhajtásainkat, 
melyeket e szent napokban neked bemutatunk jóil-
latú tömjénfüst gyanánt és méltass minket bűn nél-
kül eljutni születésed szent ünnepéhez, hogy a kirá-
lyokkal és pásztorokkal mi is bemutathassuk 
hódolatunkat, hogy az angyalokkal mi is énekelhes-
sük: Dicsőség a magasságban Istennek és békesség 
a földön a jóakaratú embereknek, az egyházzal pedig: 
Krisztus születik, dicsőítsétek, Krisztus a mennyből 
jő, ünnepeljétek, Krisztus a földön, büszkélkedjetek. 
Énekeljetek az Úrnak minden földön s magasztaljá-
tok őt ó népek, mert megdicsőíttetett. S ezekkel fel-
ruházva, tiszta lélekkel vehessük magunkhoz a leg-
méltóságosabb Eucharisztiában a Te legszentebb 
testedet és elevenítő szent véredet s végül, hogy an-
nak idején, a Te királyságod soha el nem múló bol-
dogságára legyünk méltókká, a Te kezdet nélküli 
Atyád irgalma, kegyelme által, kivel áldott vagy Te 
legszentebb, jóságos Lelkeddel együtt mindig, most 
és mindörökké. Amen. 

Akaftiszt szent Miklós püspök tiszteletére 

Az ünnepen kívül más alkalommal is végezhető. 

December 6. 

I. Kondák 

Krisztusnak diadalmas csodatevője és rendkívüli 
kegyeltje, ki a kegyelem drága kenetének forrását és 
a csodák kimeríthetetlen tengerét az egész világnak 
megnyitottad, szeretettel dicsérlek téged, szent Mik-
lós püspök; te pedig miután bizodalmad van az Úr-



hoz, szabadíts ki engem minden bajból, hogy hozzád 
kiáltsak: Üdvözlégy, csodatévő szent Miklós. 

I. Ikosz 

Lelkileg angyallá tett téged a mindenség Alkotója, 
bár természetedre nézve földi vagy, mert lelkednek 
bő termésthozó jóságát előre látván megtanított min-
deneket, hogy téged szent Miklós, így énekeljenek: 
Üdvözlégy, ki anyád méhétől megtisztultál; üdvöz-
légy, ki mindenkorra megszentelt maradtál; üdvöz-
légy, ki születésedkor csodálkozásra indítottad szü-
léidét; üdvözlégy, ki mindjárt születésed után jelét 
adtad a lelki erőnek; üdvözlégy, ígéret földjének kert-
je; üdvözlégy, Istentől ápolt virág; üdvözlégy, Krisztus 
szőlőjének jótetteket termő szőlővesszeje; üdvözlégy, 
Jézus paradicsomának csodát árasztó fája; üdvöz-
légy, paradicsomban termett liliom; üdvözlégy, Krisz-
tus jóillatü kenete; üdvözlégy, mert segélyed eltávo-
lítja a sírást; üdvözlégy, mert te hozod az örömet; 
üdvözlégy, csodatévő szent Miklós! 

II. Kondák 

Keneteid szétáradását szemlélvén, lélekben és 
testben felvilágosodunk és megértjük, hogy te az élet-
adó kenet csodálatos forrása vagy, isteni okosságú 
szent Miklós, mert csodáid Isten kegyelméből, mint 
a víz szétáradván, megelégítetted azokat, kik hittel 
kiáltják az Istennek: AJleluja. 

II. Ikosz 

A Szentháromságban rejlő, elmét fölülmúló értel-
met átértvén, Niceában a szent atyákkal együtt az 
igaz hit vallásának bajnoka lettél, mert vallottad, 
hogy a Fiú az Atyával egyenlő, együttesen örökkévaló 
és egykirályi székű és megszégyenítetted az esztelen 



Áriust. Ezért a hívek megtanulták, hogy így énekel-
jenek rólad: Üdvözlégy, igaz hitnek magas oszlopa; 
üdvözlégy, hívők mentsvára; üdvözlégy, igaz hit biz-
tos megerősítője; üdvözlégy, Szentháromság hord-
széke és dicsérete; üdvözlégy, ki az Atyával egymél-
tóságúnak tanítottad a Fiút; üdvözlégy, ki az 
ördöngös Áriust a szentek gyülekezetéből kiűzted; 
üdvözlégy, szent atya, szent atyák dicső ékessége; 
üdvözlégy, istenszeretök bölcsességgel teljes drága-
sága; üdvözlégy, ki gyújtó szavakat árasztottál; üd-
vözlégy, ki nyájadat helyesen oktattad; üdvözlégy, 
mert általad leromboltatik a tévely; üdvözlégy, cso-
datévő szent Miklós! 

III. Kondák 

Isteni ihletségű szent Miklós Atya! A magasságból 
neked adott erővel letörölted minden keseivesen 
szenvedő könnyeit, mert az éhezők táplálójának bi-
zonyultál és úgy mutattad magadat, hogy a tenger 
mélységei felett utazók rendkívüli kormányosa, be-
tegek gyógyulása, mindeneknek mindenben segítője 
vagy kik Istenhez így énekelnek: Alleluja. 

III. Ikosz 

Kellene valóban, ó szent Miklós atya! hogy nem a 
föld, de az ég énekeljen meg téged, mert ki volna 
képes az emberek közül szentséged nagyságát elbe-
szélni? Mi azonban szeretetedtől buzdíttatva, így 
énekeljünk rólad: Üdvözlégy, bárányok és pásztorok 
példányképe; üdvözlégy, erkölcsök szent tisztítóhe-
lye; üdvözlégy, magasztos erények tárháza; üdvöz-
légy, szent élet tiszta és tisztes lakása; üdvözlégy, 
legfényesebb és íegkedvesebb szövétnek; üdvözlégy, 
aranyfejű és szeplőtelen világosság; üdvözlégy, an-
gyalok méltó társalkodója; üdvözlégy, emberek jósá-
gos alkotója; üdvözlégy, igaz hit mérvadója; üdvöz-
légy, lelki szerénység példányképe; üdvözlégy, mert 



általad a testi szenvedélyektől megszabadulunk; üd-
vözlégy, mert általad lelki gyönyörrel telünk meg; üd-
vözlégy, csodatévő szent Miklós! 

IV. Kondák 

A kétkedés vihara háborgatja elmémet, lehetséges-e, 
ó boldog szent Miklós, csodáidat méltóképpen dicsér-
ni? Mert bár sok nyelve volna és elbeszélni óhajtaná, 
senki sem képes azt megszámlálni. De mi mégis bá-
torkodunk Istenhez, ki benned csodálatosan megdi-
csőült, így énekelni: Alleluja. 

IV. Ikosz 

A közeliek és távoliak hallották, isteni okosságü 
szent Miklós, csodáid nagyságát, mert a kegyelem 
könnyű szárnyain a levegőn át szoktad a bajban lé-
vőket a segéllyel megelőzni, gyorsan megmentvén 
azokat, kik így kiáltanak hozzád: Üdvözlégy, gondok-
tól való szabadulás; üdvözlégy, kegyelem osztója; üd-
vözlégy, váratlan bajok elűzője; üdvözlégy, remélt ja-
vak megszerzője; üdvözlégy, veszélyben lévők gyors 
vigasztalója; üdvözlégy, Istentől kiárasztott csodák 
csatornája; üdvözlégy, Krisztus törvényeinek Isten 
által írott kőtáblája; üdvözlégy, elesettek biztos fel-
emelője; üdvözlégy, állók biztos megerősítője; üdvöz-
légy, mert általad minden csel leálcáztatik; üdvöz-
légy, mert általad az igazság mindig elérhető; 
üdvözlégy, csodatévő szent Miklós! 

V. Kondák 

Istentől küldött csillagnak mutattad magadat, mi-
dőn a tengeren kínosan evezőket oktattad, kikhez 
akkor már közel volt a halál, hacsak te, csodatévő 
szent Miklós, nem kelsz a hozzád fordulók segítsé-
gére. Mert midőn már vakmerően röpködtek a gonosz 



szellemek és a hajót összezúzni igyekeztek, eltiltottad 
és elűzted őket és megtanítottad a hívőket, hogy az 
általad szabadulást adó Istennek kiáltsák: Alleluja. 

V. Ikosz 

Szent Miklós atya! A szegények iránt való nagy 
jószívűségedet tapasztalták ama leányok, kik sze-
génység miatt gyalázatteljes menyegzőre lettek elké-
szítve, mert éjjel öreg szülőjüknek aranyat rejtő há-
rom erszényt adván, megmentetted őt és leányait a 
bűnös bukástól, miért is mindenektől hallod ezeket: 
Üdvözlégy irgalom nagynál nagyobb kincstára; üd-
vözlégy, népek gondozásának tárháza; üdvözlégy, 
hozzád menekülők élelme és nyugalma; üdvözlégy, 
éhezők elfogyhatatlan kenyere; üdvözlégy, e földön 
bajjal élők Istentől adott gazdagsága; üdvözlégy, sze-
gények gyors felmagasztalása; üdvözlégy, szegények 
gyors meghallgat ója; üdvözlégy, szenvedők szívesen 
fogadott gondozója; üdvözlégy, ama három lány szep-
lőtelen jegyese; üdvözlégy, tisztaság buzgó védelme-
zője; üdvözlégy, reménytelenek reménye; üdvözlégy, 
egész világ gyönyörűsége; üdvözlégy, csodatévő szent 
Miklós! 

VI. Kondák 

Az egész világ hirdeti nevedet szent Miklós atya. 
Ki a bajban gyorsan segítséget nyújtasz; mert sok-
szor egyidőben a szárazon utazóknak és a tengeren 
hajózóknak, megelőzve a kérelmet, segítséget adtál; 
egyúttal megőrzöd a bajoktól mindazokat, kik ének-
lik az Istennek: Alleluja. 

VI. Ikosz 

Mint az élet fénye tündöklöttél, midőn szabadulást 
adtál ama főembereknek, kiknek igaztalan halált kel-



lett volna szenvedniük és téged, ó jó pásztor, szent 
Miklós, segélyül hívtak, mert álmában azonnal meg-
jelenvén a királynak, megfélemlítetted őt és megpa-
rancsoltad, hogy azokat sértetlenül elbocsássa. Azért 
velük együtt mi is hálaadólag énekeljük neked: Üd-
vözlégy, ki a hozzád szívből fordulókat megsegíted; 
üdvözlégy, ki az igaztalan kivégzéstől megszabadí-
tasz; üdvözlégy, ki megmentesz a csalárd rágalmak-
tól; üdvözlégy, ki lerontod az igazságtalan szándékot; 
üdvözlégy, ki széttéped a cselt, mint a pókhálót; üd-
vözlégy, ki az igazságot dicsőén felmagasztalod; üd-
vözlégy, ki az ártatlanokat a bilincsekből feloldod; 
üdvözlégy, ki még a holtakat is életre költöd; üdvöz-
légy, ki nyilvánossá teszed az igazságot; üdvözlégy, 
mert általad az ártatlanok megszabadultak a pallos-
tól; üdvözlégy, mert általad gyönyörködtek a világos-
ságban; üdvözlégy, csodatévő szent Miklós! 

VII. Kondák 

Hogy az eretnekségek Istent káromló megfertőzte-
tett levegőjét elűzd, valóban jóillatú titokzatos kenet-
té levél, ó szent Miklós és gondozván a mürai népet, 
kegyelmeid illatával az egész világot betöltötted, űzd 
el tőlünk is az Isten előtt utálatos bűnök gyilkos le-
vegőjét, hogy méltóképpen énekeljük az Istennek: Al-
leluja. 

VII. Ikosz 

Egy új Noét az üdvösség bárkájának oktató mes-
terét ismeijük benned, szent Miklós atya, ki kor-
mányzásod által minden szörnyűség viharát szét-
űzöd és isteni csendességet eszközölsz azoknak, kik 
így énekelnek: Üdvözlégy, szélvésztől hányatottak 
csendes kikötője; üdvözlégy, a tenger közepett hajó-
zók tapasztalt kormányosa; üdvözlégy, ki elsimítod 
a tenger felettébb való háborgását; üdvözlégy, szél-



vészben lévők kalauza; üdvözlégy, hidegséget tűrők 
felmelegítője; üdvözlégy, bajok, sötétséget szétoszlató 
fénysugár; üdvözlégy a föld minden határát megvi-
lágító szövétnek; üdvözlégy, ki az embereket a bűn 
örvényéből megmentetted; üdvözlégy, ki a pokol 
fenekére űzted a sátánt; üdvözlégy, mert általad bi-
zalmasan fordulunk Isten irgalmának mélységéhez; 
üdvözlégy, mert általa a harag kiadásától megszaba-
dítva Istennel békében vagyunk; üdvözlégy, csodaté-
vő szent Miklós! 

VIII. Kondák 

Rendkívüli csodának bizonyult, ó szent Miklós! a 
hozzád fordulók előtt a te szent templomod, melyben, 
ha kevés imát mutatunk is be, nagy betegségektől 
gyógyulunk meg, hacsak Isten után benned helyezve 
bizalmunkat, hittel kiáltjuk: Alleluja. 

VIII. Ikosz 

Mindenkinek, mindenben segélyt nyújtasz, ó szent 
Miklós atya és mint szabadító, tápláló és az összes 
földiek gyors orvosa, minden hozzád fordulót magad 
köré gyűjtöttél, kik mindenkit buzdítanak, hogy így 
énekeljenek rólad: Üdvözlégy, mindenféle gyógyítá-
sok forrása: üdvözlégy, keservesen szenvedők segé-
lye; üdvözlégy a bűn éjjelében tévelygők fénylő vilá-
gossága; üdvözlégy a szenvedések tüzében lévők 
mennyből fakadó harmata; üdvözlégy, ki a szükséget 
szenvedőknek jólétet adsz; üdvözlégy, ki fölösleget 
készítettél a kérőknek; üdvözlégy, ki sokszor megelő-
zöd a kérelmet; üdvözlégy, ki megújítod az elörege-
dett aggok erejét; üdvözlégy, ki sokakat rfiegszégye-
nítettél, midőn az igazság útjáról eltévelyedtek; 
üdvözlégy, Isten szentségeinek hív sáfára; üdvözlégy, 
mert általad letiporják az irigységet; üdvözlégy, mert 



általad jóerkölcsű életet élhetünk; üdvözlégy csoda-
tévő szent Miklós! 

IX. Kondák 

Szent Miklós, nagy szószólónk! Csendesíts le min-
den fájdalmat, a kegyelem által árassz orvoslást, 
töltsd el lelkünket gyönyörrel, gerjeszd örömbe mind-
nyájunk szívét, kik szívből segélyedhez sietünk és az 
Istenhez énekelünk: Alleluja. 

IX. Ikosz 

Szent Miklós atya! Látjuk, hogy az igazságtalanság 
álbölcselkedő szónokai általad meg vannak szégye-
nítve, mert a káromló Áriust, ki az Istenséget részek-
re osztotta és Sabelliust, ki a Szentháromságot eggyé 
olvasztotta, vitatkozván legyőzted, minket pedig az 
igaz hitben megerősítettél; miért is így kiáltunk hoz-
zád: Üdvözlégy pajzs, ki megvéded az igaz hitet; üd-
vözlégy kard, ki levágod a tévtant; üdvözlégy, isteni 
parancsok tanítója; üdvözlégy, ki elveszted az Isten-
nek ellentmondó tanokat; üdvözlégy, Istentől meg-
erősített hágcsó, melyen a mennyekbe felmegyünk; 
üdvözlégy, Istentől épített sátor, mely sokakat beta-
kar; üdvözlégy, ki szavaiddal az oktalanokat bölcsek-
ké teszed; üdvözlégy, ki a resteket buzgalmad által 
fölserkented; üdvözlégy, Isten törvényeinek kioltha-
tatlan fényessége; üdvözlégy, az Úr igazságainak 
mindenekfelett fényes sugara; üdvözlégy, mert taní-
tásod az eretnekségek fejeit összetöri; üdvözlégy, 
mert általad a hívők méltókká lesznek a dicsőségre; 
üdvözlégy, csodatévő szent Miklós! 

X. Kondák 

Szent Miklós atya!, hogy üdvözítsd a lelket, teste-
det a léleknek valóban alárendelted, mert az érzel-



тек megfigyelése és az azokkal folytatott küzdéssel, 
a jótetteken felül még az istenes dolgokról való el-
mélkedést is összekötötted; isteniekről való elmélke-
dés által tökéletes értelmet nyertél, mely által az Is-
tenhez és az angyalokhoz szólasz, mindig kiáltván: 
Alleluja. 

X. Ikosz 

A csodáidat dicsérők és minden védelmedhez me-
nekülők védfala vagy, ó legáldottabb, ments meg 
minket is, kik jótettekben szegények vagyunk, a 
nyomortól, szerencsétlenségtől, betegségektől és a 
rendkívüli szükségektől, kik szeretettel így kiáltunk 
hozzád: Üdvözlégy, ki romolhatlan gazdagságot nyúj-
tasz; üdvözlégy, az igazságot éhezők elenyészhetlen 
tápláléka; üdvözlégy, életet szomjúhozok kimeríthe-
tetlen itala; üdvözlégy, ki a bilincsekből és a fogság-
ból kiszabadítasz; üdvözlégy, bajban legdicsőbb vé-
delmező; üdvözlégy, szerencsétlenségben legerősebb 
védpajzsunk; üdvözlégy, ki a végveszélyből sokakat 
kiragadsz; üdvözlégy, ki számtalanokat sértetlenül 
megőrzesz; üdvözlégy, mert általad a bűnösök a ret-
tenetes halált kikerülik; üdvözlégy, meil általad a 
megtérők örök életet nyernek; üdvözlégy, csodatévő 
szent Miklós! 

XI. Kondák 

Áldott szent Miklós! Gondolattal, szóval, cseleke-
dettel mások felett dicsőítetted a legszentebb Három-
ságot, mert sok kutatás után az igaz hit parancsait 
helyesen értelmezted, megtanítván minket, hogy a 
Szentháromságban egy Istennek hittel, reménnyel és 
szeretettel énekeljük: Alleluja. 



XI. Ikosz 

Az élet sötétségében levőknek adott, kiolthatatlan 
világosságot árasztó fénysugarat látjuk benned, Is-
tentől kiválasztott szent Miklós atya! Mert a testnél-
küli angyali rendekkel a Szentháromság teremtetlen 
fényéről társalogsz, a hívők lelkét pedig fölvilágosí-
tod, kik így énekelnek rólad: Üdvözlégy, a három 
napból álló fény hajnalpíija; üdvözlégy, a soha le 
nem nyuvó napnak hajnalcsillaga; üdvözlégy, isteni 
lángtól meggyújtott gyertyaszál; üdvözlégy, mert a 
tévhit ördögi tüzét kioltottad; üdvözlégy, igaz hit fé-
nyes hirdetője; üdvözlégy, evangéliumi világosság jó-
ságos visszfénye; üdvözlégy, eretnekségeket fölégető 
villám; üdvözlégy, a botrányokozókat megfélemlítő 
égi mennydörgés; üdvözlégy, igaz értelem tanítója; 
üdvözlégy, titkos értelem megmagyarázója; üdvöz-
légy, mert általad megsemmisült a teremtmény imá-
dása; üdvözlégy, mert általad megtanultuk a Szent-
háromságban imádni a Teremtőt; üdvözlégy, 
csodatévő szent Miklós! 

XII. Kondák 

Dicsőséges szent Miklós atya! Tudván, hogy ke-
gyelmeid az Istentől származnak, örvendezés között 
hosszasan ünnepeljük emlékedet és csodálatos vé-
delmed alá menekülünk egész lélekkel. Dicsőséges 
tettedet, mint a tenger fövényét és a csillagok soka-
ságát nem lévén képesek elszámlálni, bámulatra ra-
gadtatva, az Istenhez kiáltunk: Alleluja. 

XII. Ikosz 

Áldott szent Miklós atya! Csodáidat énekelvén ma-
gasztalunk téged, mert benned a Szentháromságban 
dicsőítendő fölségesen megdicsőült, de bár soknál 
több, lelkesen alkotott zsoltárt és éneket hoznánk is 



neked, ó szent csodatevő, semmit mi csodáid aján-
dékaihoz méltó volna, nem teszünk, azért bámulatra 
ragadtatván, hozzád kiáltunk: Üdvözlégy, királyok 
Királyának és urak Urának szolgája; üdvözlégy, az ő 
mennyei szolgáinak lakótársa; üdvözlégy, igazhitű 
királyok segítsége; üdvözlégy, keresztény nemzedék 
fölmagasztalása; üdvözlégy, mert a győzelem névtár-
sad; üdvözlégy, hímeves, megkoszorúzott fő; üdvöz-
légy minden erények tükre; üdvözlégy, minden hoz-
zád menekülők oltalma; üdvözlégy, Isten és 
Istenszülő után egyedüli reményünk; üdvözlégy, tes-
tünk egészsége és lelkünk üdvössége; üdvözlégy, 
mert általad az örök halálból megszabadulunk; üd-
vözlégy, mert általad az örök életre méltónak talál-
tatunk; üdvözlégy, csodatévő szent Miklós! 

XII. Kondák 

Ó mindenekfelett szent és csodálatraméltó szent 
Miklós atyánk! Minden szomorúnak vigasztalója, fo-
gadd el mostani fohászainkat és, hogy a pokolból 
kimeneküljünk, Isten előtt kedves imáiddal kérleld 
meg az Urat, hogy veled együtt énekelhessük: Alle-
luja. 

Ima szent Miklós püspökhöz 
Ó jóságos Atyánk, szent Miklós, mindazoknak 

pásztora és tanítója, kik hittel sietnek a te védelmed-
hez és téged buzgó imával segélyül hívnak, siess és 
mentsd meg Krisztus nyáját a ragadozó farkasoktól 
és szent imáiddal minden keresztény vidéket védel-
mezz és tarts meg a világi zavaroktól, a földrengéstől, 
idegenek betörésétől, a belvillongástól, az éhségtől, 
vízáradástól, tűztől, kardtól és a hirtelen haláltól. És 
amint megkönyörültél ama börtönben lévő három 
férfiún és megmentetted őket a király haragjától és 
a lefejezéstől, úgy könyörülj rajtam is, ki gondolattal, 
szóval és cselekedettel a bűnök sötétségébe kerül-



tem, ments meg engem az Isten haragjától és az örö-
kös büntetéstől, hogy a te közbenjárásod és segítsé-
ged, valamint saját irgalma és kegyelme által engedje 
meg nekem Krisztus Istenünk, hogy e világban csen-
des és bünnélküli életet éljek és mentsen meg engem 
a bal oldalon való állástól és minden szenttel együtt 
méltasson a jobb oldalra. Amen. 

Szűz Mária szeplőtelen fogantatására 

December 9. 

Égi szűz Anyánk! Mi mindnyájan bűnben szület-
tünk, mert ősszüleink bűne mindnyájunkra áteredt. 
Csak Te vagy egyedül, kivel az Isten kivételt tett, 
mert Téged a bűnnek árnyéka sem ért. Illett, hogy 
az ég és föld Királynője szeplőtelenül fogantassék, 
hogy Megváltó Urunk Istenünk anyja, az ártatlan an-
gyaloknak és az egész mennyországnak Királynéja s 
nekünk oltalmazó, értünk könyörgő Szűzanyánk le-
hess és ne mondhassa az ördög, hogy az Isten anyja 
egykor az ő hatalmában volt. Dicsőítünk Téged, ma-
gasztaljuk erényeidet és kérünk malaszttal teljes 
szent Szűz, imádkozzál érettünk, bűnösökért min-
dig, most és mindenkor, de különösen halálunk órá-
ján. Amen. Fohász: Ó Szűzanya, akit sem az eredeti, 
sem a személyes bűnnek szennye soha nem érintett, 
neked ajánlom és reád bízom szívem tisztaságát! 
(100 n. b.) 

Karácsony, Jézus születése ünnepén 

December 25. 

Velünk az Isten, értsétek meg nemzetek és térjetek 
meg, mert velünk az Isten! Izaias prófétával mi is 
énekeljük ma, mert az isteni irgalom ma nem ismer 
határt. Ma a szeretet költözött a földre, mert ma meg-
született a megígért Megváltó: Jézus Krisztus. Ma 



oldatott fel Ádám elkárhozásának időleges köteléke, 
megnyílt a paradicsom ajtaja s a csábító kígyó ha-
talma megsemmisíttetett. Az elcsábított Éva helyett 
a szent Szűz veszi védelmébe az emberiséget és az 
egész világ üdvösségének eszközévé lesz, mert gyer-
mek született tőle, ki a legtökéletesebb s az Atyával 
és Szentlélekkel egylényegű Isten. 

A karácsonyi Jézus ma nagy ajándékot hozott ne-
künk. Elhozta nekünk a maga szentséges Szívét, 
hogy cserébe a mi gyarló és bűnökkel telt szívünket 
adjuk oda neki. Fogadjuk el a karácsonyi kis Jézus 
ajándékát. Záijuk Őt szívünkbe, hadd nemesítse 
egész valónkat, a megváltás kegyelmével hadd ala-
kítson ki belőlünk új embereket. Mert olyan ember 
akarok lenni, aki tudatában vagyok emberi véges vol-
tomnak és gyarlóságaimnak s azért az örök életért 
akarok küzdeni és élni. 

Édes Jézusom, öntsd szívembe szereteted, hogy 
csak téged szeretni és Teveled, a Te parancsaid sze-
rint élni legyen minden törekvésem. Száműzni aka-
rok szívemből minden gondolatot, mely szent tör-
vényeid áthágására, felebarátaim gyűlöletére és 
elnyomására irányulna. Meg akarom szívemet tisztí-
tani minden rendetlen indulattól, bűnös vágytól, 
hogy szerető Szívedért némi kis ajándékot én is hoz-
hassak Neked. 

Ajkam pedig zengjen dicsőséget a magasságbeli Is-
tennek, ki meghallgatta a szenvedő emberiség esen-
gését és hozzánk küldte egyszülött Fiát,'az Úr Jézust, 
ki uralkodik örökkön-örökké. Amen. 

Karácsony másodnapja, menekülés Egyiptomba 
ünnepére 

December 26. 

Istenszülő szűz Mária, Te titokzatos Szőlővessző, 
kitől a megművelésnélküli Szőlőfürt sarjadt, s Kit Te 



karjaidon, mint ágakon hordván, mondád: Te vagy 
az én Termésem, Te vagy az én Életem, akitől meg-
tudtam, ki voltam és ki vagyok! Te vagy az én Iste-
nem, mert testté lett igének hirdetlek Téged. 

De Te, ó szent Szűz! Istenanyai örömeiben nem 
gyönyörkedhetel sokáig, hisz máris élete ellen tör-
nek, kit szültél, hogy elveszítsék. Heródes valóra 
akarja váltani gonosz szándékait s Te, hogy részese 
lehess az emberi nem megváltásának, menekülsz 
drága terheddel, a kis Jézussal fáradságos utakon, 
de azzal a boldog tudattal, hogy Istent hordozod kar-
jaidon. 

Szent Szűz, minket is környékez a gonosz ellenség. 
A világ, saját testünk és a gonosz lélek, mind lelkün-
ket akarja. Légy pártfogónk, ments meg minket az 
ellenség hálójából, hogy örökké dicsőíthessük a Te 
anyai pártfogásodat. Amen. 

Karácsony harmadnapja, szent István első 
vértanú ünnepére 

December 27. 

Mint Krisztus születésének fényes csillaga tündö-
kölsz ma szent István fődiákonus, a kereszténység 
első vértanúja! A Szentlélek kegyelme megvilágosí-
totta elmédet, midőn bátran hirdetted, hogy, aki a 
Szűztől született, az valóban az Isten Fia és a világ 
megváltója. Az emberek gonoszsága azonban ezt nem 
akarván megérteni, megkövezett érte. S te égi Mes-
tered példája szerint imádkoztál érettünk: Uram, bo-
csásd meg nekik e bűnt, mert nem tudják, mit cse-
lekszenek! Véred hullásáért égi korona lett jutalmad, 
s az Egyház a vértanúk első zsengéje gyanánt emelt 
oltárra. 

Ó szent István vértanú, légy a mi pártfogónk! Esz-
közöld ki részünkre is a Szentlélek állandó kegyei-
mét, hogy hitünkben állhatatosak lehessünk s ha 



szenvedni kell érte, bátran és állhatatosan vállaljuk 
a megpróbáltatás keserű, de dicsőséges perceit. A 
minket gyűlölőknek pedig szívből megbocsássunk. S 
ha elérkezik számadásunk órája, veled együtt öröm-
mel kiálthassunk fel: íme nyitva látom az eget és az 
Isten Fiát a láthatatlan Atya jobbja felől állani. Amen. 

Az óév estéjére 

(Az édes Jézushoz szóló akafiisztból) 

Uralkodó Urunk, Jézus Krisztus Istenünk, ki az 
idők teljével kimondhatatlan emberszeretetednél fog-
va az örökkészűz Máriától testébe öltöztél, — ó ural-
kodónk, én, ki a Te szolgád vagyok, dicsőítem felet-
tem őrködő üdvözítő gondviselésedet. Éneket 
mondok róla, mert általad ismertem meg az Atyát, 
áldalak Téged, ki által a Szentlélek világra jött, lebo-
rulok test szerint való legtisztább Anyád előtt, ki ily 
nagy titok mellett szolgált. Dicsérem angyalokból álló 
környezetedet, mint felséged éneklőit és boldognak 
nevezem az előhírnökét, szent Jánost, ki Téged, 
Uram, megkeresztelt. Tisztelem a prófétákat is, kik 
Téged előre hirdettek. Dicsőítem szent apostolaidat. 
Ünneplem a vértanúkat. Meghajlok ate szenteid előtt 
és összes megigazultjaidat éneklem. Ily nagy és ily 
számos, sok és megszámlálhatatlan és előtted kedves 
sereget vezetek eléd imádságomban mindenekfelett, 
kegyelmes Istenem és úgy kérem én, ki szolgád va-
gyok, bűneim bocsánatát, mit adj is meg nekem min-
den szenteidért, kiváltképpen pedig te a szent irgal-
madért, mert áldott vagy örökké. Amen. 

Újévre 

Január 1. 

Gondviselő Isten! Te az egész világot kormányozod 
és fenntartásáról gondoskodol. Ruházod a mezei li-



liomokat, táplálod a természet legparányibb lényeit 
is, megszabod a világegyetem égitesteinek pályáját 
és minket az erkölcsi és anyagi világrend javaival 
látsz el. Az időt évszakokra osztva, megismerhetővé 
teszed számunkra. 

Mindenhatóságod előtt földre borulunk és imá-
dunk Téged, Te nagy Isten! Földi életünk tartama 
pillanatnál is rövidebb az örökkévalósághoz képest. 
S mégis e rövid kis életünk az örökkévalóság érté-
kével bír, mert csak e rövid kis élet okos felhaszná-
lásával szerezhetjük meg magunknak az örök bol-
dogságot. Újév virradt ránk s az idő értékére hívja 
fel figyelmünket, mert új lehetőségeket, új örömöket, 
új fájdalmakat, s lehet, — Te tudod — hogy talán 
már az örökkévalóságnak átlépését is lobogtatja előt-
tünk. 

Azért fordulok hozzád, Úr Jézusom, adj kegyelmet, 
hogy ezt az új évet úgy töltsem el, hogy parancsaidat 
minden odaadásommal megtartsam, szent akarato-
dat teljesítsem és ha öröm jut osztályrészemül, mivel 
tőled kapom. Neked köszönjem meg, s ha fájdalom 
sújt, Hozzád meneküljek, hogy segíts keresztviselé-
semben. 

Gondviselő Isten! Semmiségem tudatában gyer-
meki alázatossággal kérlek, emelj fel magadhoz, hogy 
az idő múlása mellett mindig az örökkévalóságot 
tartsam szemem előtt és csak azért éljek és dolgozzak 
tovább. Amen. 

Vízkeresztre 

Január 6. 

Jézus Krisztus Úristenünk, egyszülött Fiú, az Atya 
kebelében nyugvó igaz Isten, élet és halhatatlanság 
forrása, világosság a világosságtól, ki a sötétség el-
oszlatása végett jött e világra, alázattal esedezünk 
hozzád: világosítsd meg a Szentlelked által a mi el-



ménket is és fogadd töredelmes szívből eredő hálás 
köszönetünket az általad öröktől fogva művelt cso-
dálatos és nagy tettekért s az utóbbi időben irántunk 
nyilvánított ama üdvhozó gondoskodásért, mely sze-
rint Te, ki a mindenség királya vagy, a mi gyarló és 
szegény testünket magadra vévén, szolgai állapotig 
ereszkedtél le, sőt még szolgai kéz által a Jordán 
folyóban való megkereszteltetésnek is alávetetted 
magadat, hogy mint legtisztább lény a vizek termé-
szetét megszenteld, s utat készíts nekünk víz és lélek 
általi újjászületésünkre. Mely isteni titok emlékét 
mostan ünnepelve, töredelmesen könyörgünk hoz-
zád, kegyelmes Uralkodó! Hints meg bennünket is, 
a te méltatlan szolgáidat, engesztelő szent vizeddel 
és tölts be minket égi malasztod ajándékával és en-
gedd, hogy e víz feletti imádságunk kedves legyen a 
te Jóságodnak és általa mindnyájan mennyei áldá-
sodban részesüljünk. Mert téged illet minden dicső-
ség, tisztelet és imádás, a te kezdet nélküli Atyáddal, 
legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, 
most és mindenkor és örökkön-örökké. Amen. 

Három püspök ünnepére 

Január 30. 

Szent és dicsőített Háromság! Legyen dicsőség a 
Te Gondviselésednek, hogy az emberekből három 
nagy világítót ajándékoztál a világnak: a megingat-
hatatlan hitű és mély bölcsességű Vazult, a mennyei 
értelmű Gergelyt és a bűnbánat világos hirdetőjét, 
Aranyszájú Jánost. Ők a Te ismereted fényével vilá-
gítanak és a Te üdvözítő és szent akaratod fényár-
jától tündökölnek. Őáltaluk a világ az ismeret vilá-
gosságával gazdagodva a Te dicsőségedet világítja és 
a Te boldog országod felé törekszik. Az ő isteni taní-
tásuknak hitelt adva, mint könyörületes Isten, hall-
gass meg minket és az ő imáikat. 



S ti háromszor szent atyák! ne szűnjetek meg éret-
tünk könyörögni Krisztushoz, hogy kegyeskedjék ne-
künk is megadni a hit erősségének, az értelem vilá-
gosságának és az őszinte bűnbánatnak kegyelmét, 
hogy egykor veletek együtt dicsérhessük az örök bol-
dogságban az Atyát, a Fiút és a Szentlélek Istent. 
Amen. 

Jézus találkozása Simeonnal ünnepén 

Urunk Jézus, ki a mai napon a templomban be-
mutattattál s kit a jámbor Simeon a Szentlélek által 
felvilágosítva azonnal megismert, karjaira vett és 
megáldott, add kegyelmesen, hogy mi is ugyanazon 
Szentlélek által fölvilágosulva, Téged mindjobban 
megismerhessünk s parancsaidat tiszta szívvel telje-
síthessük. Életünk alkonyán pedig jámbor Simeon-
nal boldogan mondhassuk: most bocsátod el Uram, 
szolgádat a te igéd szerint békességben. Amen. 

Gyertyaszentelő Boldogasszony 

Február 2. 



Nagyböjt 

Nagyböjt kezdetén 

Jézus Krisztus Úristenünk, a föld minden határa-
inak és a tengeren levőknek reménysége! Te a böjti 
napokban bűnbánatra és szenvedélyeink megfékezé-
sére nyújtottál nekünk alkalmat és negyvennapi böj-
töléseddel törvényerőre emelted és megszentelted 
azokat. Azért, mert jóságos és irgalmas vagy, mél-
tóztassál megadni mindnyájunknak, hogy e szent 
napokat tökéletes bánatban és képmutatás nélküli 
szerénységben, gyakori és ájtatos imádságban, az 
ételektől és italoktól való megtartóztatásban, gyakori 
térdhajtásban és töredelmes szívvel megkezdhessük, 
tiszta lelkiismerettel és zúgolódás nélkül folytathas-
suk és megtarthassuk, mert bennük erőt nyerünk 
hitünk megtartására és a bűn legyőzésére. Állítsd 
mellénk szent angyalodat, hogy az ő segítségével 
minden lépésünket az ellenséges ármánytól és aka-
dálytól tökéletesen megőrizzük. Vezess minket az 
erények gyakorlására, böjtünk megtartásával pedig 
szenvedélyeink megfékezésére, testünk és lelkünk 
megtisztítására, hogy elítéltetés nélkül méltókká té-
tessünk legszentebb Testedben és elevenítő szent vé-
redben való részesülésre. Mert Te vagy az irgalom, 
kegyelem és emberszeretet Istene és Téged dicsőí-
tünk a Te kezdet nélküli Atyáddal és elevenítő Lel-
keddel együtt mindig, most és örökkön-örökké. 
Amen. 

Halottak szombatjain 

Az egyház a holtak emlékének öt szombatot szen-
tel. Ezek: a húshagyó vasárnap előtti szombat a 
nagyböjt 2., 3., 4. szombatja és a pünkösd előtti 
szombat 



I. 

Emlékezzél meg, Urunk Istenünk, a hitben, a fel-
támadás és az örök élet reményében elhunyt szolgá-
idról és szolgálóidról. Mint jóságos és emberszerető, 
enyhítsd, engedd el és bocsásd meg minden szándé-
kos és nem szándékos vétkezéseinket. Szabadítsd ki 
őket a tisztítóhely szenvedéseiből és emésztő tüzéből 
s részesítsd őket a Te szeretetedben megigazult lel-
kek soha el nem múló boldogságában. Mert, bár vét-
keztek ellened, sohasem tagadtak meg Téged, hanem 
utolsó leheletükig az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, 
a szentháromságú egy Istent dicsérvén és az Egysé-
get a Háromságban s a Háromságot az Egységben 
hívén, igazhitűen megvallották. Azért légy hozzájuk 
irgalmas és kegyelmeddel nyugtasd meg őket, mert 
nincs ember, ki él és ne vétkeznék. Csak Te vagy 
egyedül bűn nélkül és a Te igazságod örök igazság 
s Te vagy egyedül irgalmas, kegyelmes és embersze-
rető Isten és neked dicsőítést küldünk, Atya, Fiú és 
Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké. 
Amen. 

II. 

Lelkek és minden test Istene, ki legyőzted a halált 
és az ördög hatalmát megsemmisítetted és világod-
nak életet ajándékoztál, magad Uralkodónk, nyug-
tasd meg szolgáid lelkét a világosság, a felüdülés és 
megnyugvás helyén, ahol nincs fájdalom sem aggó-
dás, sem sóhaj, de végtelen élet. Vétkezéseinket pe-
dig, melyeket gondolattal, szóval, kívánsággal s a jó-
nak elmulasztásával elkövettek, mint emberszerető 
Isten, bocsásd meg, mert nincs ember, ki él és ne 
vétkeznék. Csak Te vagy egyedül bűn nélkül, igaz-
ságod örök igazság és igéd valóság. Amen. 



Akaftiszt Krisztus Urunk kínszenvedéséről 

Tetszésszerinti részletekben is elvégezhető 

Én édes Jézusom! 
Leborulok legszentebb, legtisztább és életadó se-

bed előtt, mely jobbkezeden van és kérlek, Uram, 
ments meg engem annak érdemeiért, hogy egykor 
jobb oldalon állhassak. 

Leborulok legszentebb legtisztább és életadó sebed 
előtt, mely bal kezeden van és kérlek Uram, ments 
meg engem annak érdemeiért a bal oldalon való ál-
lástól. 

Leborulok legszentebb, legtisztább és életadó se-
bed előtt, mely a jobb lábadon van és kérlek Uram, 
vezess engem annak érdemeiért a bűnbánat egyenes 
útjára. 

Leborulok legszentebb, legtisztább és életadó se-
bed előtt, mely bal lábadon van és kérlek Uram, 
tartsd vissza lábaimat annak érdemeiért minden go-
nosz úttól. 

Leborulok legszentebb, legtisztább és életadó se-
bed előtt, mely tisztaságos oldalad és átütött szíve-
den van és kérlek Uram, annak érdemeiért enyhítsd 
meg megkövesült érzelmeimet, törd össze kemény 
szívemet, üsd által szent félelmeddel, sebesítsd meg 
szereteteddel, hogy téged Uram teljes lelkemből, tel-
jes erőmből és minden gondolattal szeresselek. Add, 
hogy életem végéig szüntelenül megemlékezzem üd-
vözítő szenvedésedről, leborulva imádjam azt és róla 
a következő módon győzelmi éneket énekeljek: 

I. Kondák 

Diadalmas hadvezér, ég és föld Ura, Téged, ó hal-
hatatlan király, midőn a keresztfán látott, elcsodál-
kozott a mindenség, az ég megrémült, a föld sarkai 
megrendültek, én pedig az értem felvett szenvedése-



ket hálaadólag leborulva imádom és a megtért go-
nosztevővel így imádkozom: emlékezzél meg rólam 
Uram a Te országodban. 

I. Ikosz 

Hogy az angyalok bukását teljesen bevégezetté 
tedd, nem angyaloktól vettél természetet, de ki Isten 
vagy, értem emberré lévén, a meghalt embert életal-
kotó testeddel és véreddel új életre hívtad, ezért ezen 
nagy szeretetedért szent hálaérzettel eltelve hozzád 
kiáltunk: Jézus, örök szeretet Istene, ki a világot 
ennyire szeretted; Jézus, ki az angyalokat fönnhagy-
tad és az emberekhez leszállottál; Jézus, ki ezáltal 
az elesett angyalok seregének helyét betöltötted; Jé-
zus, ki az embert az angyalokkal egyenlővé tetted; 
Jézus, ki az embert isteni titkaid által az Istenhez 
emelted; Jézus, ki az embert angyali eledellel táplá-
lod; Jézus, valódi manna; Jézus mennyből alászállott 
kenyér; Jézus, az emberi szív csalárdság nélküli 
megerősítője; Jézus, kifogyhatatlan étel; Jézus, hal-
hatatlan táplálék; Jézus, én örökkévaló gyönyörűsé-
gem; Jézus, én Istenem, emlékezzél meg rólam a Te 
országodban! 

II. Kondák 

Látván téged az angyal lelki küzdelmedben, midőn 
bűneink súlyos teherként nehezültek Reád, megje-
lent, hogy megerősítsen. Te pedig engem, ki el voltam 
veszve, midőn térdrehajtva imádkoztál, vállaidra ve-
vén, az Atyához vezettél, azért énekelem neked: Al-
leluja. 

II. Ikosz 

Önként felvállalt szenvedésed emberi értelmet 
meghaladó értelmét fel nem fogták a zsidók és midőn 



azokhoz, kik éjjel lámpásokkal kerestek, így szóltál: 
„Én vagyok", rögtön földre estek, majd megkötöztek 
és elvezettek. Mi pedig leborulva előtted félelemmel 
így imádkozunk: Jézus, nap, kit szövétnekkel keres-
tek; Jézus, világ fényessége, kit a világ gyűlölete el-
sötétített; megközelíthetetlen fényben élő Jézus, kit 
a sötétség hatalma elfogott; Jézus, Istennek halha-
tatlan fia, kit a romlás fia halálra ítélt; álnokság nél-
kül való Jézus, kit az áruló csalárdul megcsókolt; 
magadat mindenkinek ingyen átadó Jézus, ki pén-
zért adattál el; megkötözött Jézus, ki a bilincseket 
föloldod; megkötözött Jézus, ki ártatlan és tisztaszí-
vű vagy; megkötözött Jézus, tedd bilincsekben sze-
lídíthetetlen szenvedélyeimet; Jézus, leölésre vitt ár-
tatlan bárány; Jézus, ki szolgai alakot vettél fel, 
irgalmazz nekem, a te szolgádnak; Jézus, ki az em-
berhez hasonló voltál, emelj föl engem, ki az állatok-
hoz lettem hasonlóvá; Jézus, Isten fia, emlékezzél 
meg rólam a Te országodban. 

III. Kondák 

Istenséged hatalmánál fogva megjósoltad, hogy ta-
nítványod háromszor fog megtagadni, ő pedig, amint 
meglátott Téged, Urát és mesterét, zokogva sírt. Te-
kints reám is Uram, enyhítsd meg kemény szívemet, 
hogy könnyeimmel mossam le bűneimet, énekelvén 
neked: Alleluja. 

III. Ikosz 

Te, kinek, mint Melchizedek rendje szerint való 
főpapnak, örökkévaló hatalmad van, mindenek Ura 
és Uralkodója, az álfőpap előtt állottál; azért, ki el-
fogadtad szolgáidtól a kínzást, fogadd el tőlem eze-
ket: Fölbecsülhetetlen Jézus, kit pénzért megvettek; 
Jézus, összes birtokunk, kit a gonosztevők elrabol-
tak; Jézus, mindenek reménye, kit Péter megtaga-



dott; Jézus, tökéletes Isten és ember, kit a zsidók 
kigúnyoltak; Jézus, én vigasztalóm, kit a tanítványok 
elhagytak; Jézus, ártatlan bárány, kit a ragadozók 
összetéptek; Jézus, főpap, ki önvéreddel meghintve 
léptél a szentélybe; szennynélküli Jézus, őrizz meg 
engem a lelki szennytől; Jézus, kit a bűnösök kiát-
koztak, ments meg a bűnöktől; Jézus, kinek hatalma 
van megkötni és feloldani, bocsáss meg nekem; Jé-
zus, ki a mennynél magasabban állasz, emeld föl 
elmémet a földi gondoktól; Jézus, ki az Atya jobbján 
ülsz, ne űzz el engem színed elől; Jézus, én Istenem, 
emlékezzél meg rólam a Te országodban! 

IV. Kondák 

Lelkiismeretükben a gyilkosság bűnétől kínoztatva 
a zsidók, az ördögnek, mint atyánk fiai elvetettek 
Téged ki egyenes út, igazság és élet vagy: mi pedig 
az Isten hatalmának vallunk Téged, kiben a bölcses-
ség kincsei vannak elrejtve, midőn énekeljük: Alle-
luja! 

IV. Ikosz 

Hallotta ugyan Pilátus bölcsességteljes szavaidat, 
mégis mintha megérdemelted volna, azért az egy bű-
nért, hogy semmi hibát nem talált benned, átadott, 
hogy megostorozzanak, miért is, bár megmosta ke-
zét, szívét beszennyezte, mi pedig mellünket veive 
így bátorkodunk hozzád szólni: Jézus, Isten fia, a 
Szűz fia, kit a törvénytelenség fiai vádoltak; bün nél-
kül való Jézus, kit ártatlanul vertek a bűnösök; ru-
háitól megfosztott Jézus, ki a mezei liliomoknak 
ékességet adsz; ruházat nélkül való Jézus, ki az eget 
felhőkkel borítottad be; sebektől ellepett Jézus, ki 
ötezer embert öt kenyérrel jóllakásig tápláltál; Jézus, 
valódi szőlővessző, ki oszlophoz kötöztettél; Jézus, ki 
felhőoszlopból beszéltél a néphez; Jézus, király, ki 



adó helyett gyógyíthatatlan sebeket kaptál; Jézus, 
kit érettem egész nap sebzettek, gyógyítsd meg az én 
sebeimet; Jézus, szent föld, melyet a ragadozó álla-
tok fölszaggattak, táplálj engem az élet kenyerével; 
Jézus, átütött szikla, szentelj meg engem lefolyt vé-
reddel; ó Jézus, nincs fájdalom, mint a te fájdalmad, 
ments meg engem a fájdalmaktól, Jézus, én Istenem, 
emlékezzél meg rólam a Te országodban. 

V. Kondák 

Mint Isten megsebeztetvén, önvéreddel voltál egé-
szen befödve, ki a fénybe, mint ruhába öltözöl, tu-
dom, miért pirosak ruháid — ó Uram! Én, én sebe-
sítettelek meg, azért neked, ki értem szenvedtél, 
énekelem: Alleluja. 

V. Ikosz 

Midőn Izaias próféta, ki által Isten szólott, gyalá-
zattal és sebekkel borítottan látott Téged, csodálkoz-
va felkiáltott: láttuk őt és nem volt alakja, sem szép-
sége. Mi pedig részvéttel kiáltunk hozzád: Jézus az 
Atyaistennek kedves fia, ki megfenyíttettél; Jézus, 
kin fejétől talpig nincsen épség; Jézus, kinek fejét 
náddal verték; hatalomban megdicsőül jobbú Jézus, 
ki nádat vettél jobbodba; Jézus, kinek fénylő szemeit 
a lefolyó vér elborította; naphoz hasonló tekintetű 
Jézus, kinek arca le van pökve; gyalázatot tűrő Jé-
zus, ki az embert dicsőséggel és tisztelettel koroná-
zod; Jézus, kit az angyalok nem mernek szemlélni 
és mégis mostan arculüttettél; atyád akaratát telje-
sítő Jézus, ki megostoroztattál; Jézus, mennyei 
munkás, kinek testén a bűnösök dolgoztak; Jézus, 
megvetett szépség, kit irgalom nélkül szétszaggattak; 
Jézus, ki egész testedben számtalan helyen megse-
besíttettél, gyógyítsd meg egész lényemet; Jézus, én 
Istenem emlékezzél meg rólam a Te országodban! 



VI. Kondák 

Ártatlanságod hirdetőjéül tűnt fel Pilátus, midőn 
megmutatva Téged a népnek, kinyilvánítá, hogy Ben-
ned semmi halálra méltó nincs; de a zsidók, mint a 
vadállatok, midőn vért látnak, fogaikat rád csikor-
gatva így kiáltanak: „Feszítsd meg, feszítsd meg!" 
Szabadíts ki, ó Urunk, minket az örökös fogcsikor-
gatásból, hogy csókolva sebeidet énekeljük: Alleluja! 

VI. Ikosz 

Mindenség Istene, az angyalok és emberek előtt, 
mint csodás égi tünemény, úgy jelentél meg, midőn 
szólott Pilátus: „íme az ember!" Mennyei Atya, nézz 
Krisztusod arcára! Jertek, imádjuk leborulva az éret-
tünk kigúnyolt Jézust és énekeljük: Jézus, kit sző-
lőskerted, Izrael, tövissel megkoronázott; mindene-
ket ruházó Jézus, kit a gúny bíborába öltöztettek; 
Jézus, Egyházad feje, most az emberek gyalázata; 
Jézus, ki egylényegű vagy az Atyával, most a népek 
gúnytárgya; teremtő Jézus, kit a teremtmény kínoz; 
Jézus, Isten, ki mostan meg vagy vetve, mint a féreg, 
ments meg engem a pokol örökkévaló férgeitől; Jé-
zus, Isten és ember, kinek sebei által szenvedést kel-
lett tűrnöd; Jézus, orvosa a bűn által megsebzettek-
nek, add nekem orvosszerül a bűnbánatot; Jézus, 
az Atyaisten dicsőségének visszatükröződése, árassz 
el engem lelki fénysugarakkal; Jézus, megvert pász-
tor, űzd el tőlem a kísértő gonosz szellemeket; Jézus, 
kinek teste össze van törve, törd össze szereteted ál-
tal szívemet; Jézus, én Istenem, emlékezzél meg ró-
lam a Te országodban! 

VII. Kondák 

Jézusunk, hogy az embert az ellenség szolgaságá-
tól kiszabadítsd,megaláztad magad ellenségeid előtt; 



összes tagjaidon sebeket kaptál, hogy így az embert 
egészen meggyógyítsd, így kiáltunk ezért hozzád: Al-
leluja! 

VII. Ikosz 

Csodálatos türelmet tanúsítottál, midőn gyaláztat-
va és a legkínosabb sebekkel kínoztatva fölszaggat-
ták testedet; annyira, hogy bíborszínű lett az, azért 
csodálkozva hozzád kiáltjuk: Jóságodban szépséges 
Jézus, ki arculcsapást szenvedtél; emberszerető Jé-
zus, ki az emberektől elfogadtad a gyalázatot; Jézus, 
Isten bölcsessége, kit kigúnyoltak, szegény és aláza-
tosszívű Jézus, ki lábbal tiportattál; Jézus, ki éret-
tem, szenvedőért szenvedtél, míg csak bennem ké-
pedet vissza nem állítottad; Jézus, ki Istenségedre 
nézve képtelen vagy szenvedni, ki mégis szenvedést 
tűrtél el, hogy engem szabadíts meg a szenvedések-
től; Jézus, üdvözítőm, üdvözíts engem, ki méltó va-
gyok a büntetésre; Jézus, én irgalmam, ki minden-
kitől irgalom nélkül sebesítettél; Jézus, én 
világosságom, s ki egészen vérbe merültél, világosíts 
meg engem; segély nélkül való Jézus, én erősödésem, 
erősíts meg engem; védelem nélkül való Jézus, én 
menedékem fogadj be engem; megszomorított Jézus, 
én örömem, vigasztalj meg engem; Jézus, én Iste-
nem, emlékezzél meg rólam a Te országodban! 

VIII. Kondák 

Különös módon jelent meg neked a Tábor-hegyen 
Mózes és Illés, midőn kimúlásodról beszélgettek; azt 
ma Jeruzsálemben bevégezted. Ott dicsőségedet lát-
ták, ma pedig üdvözülésünket szemlélve kiáltjuk: Al-
leluja. 



VIII. Ikosz 

A zsidók minden tagodban erősen vertek; bűneim 
sokasága miatt sok bajt szenvedtél; de ki képes el-
beszélni a gyalázatot, mely a néptől jött reád, midőn 
együttesen így kiáltottak: „Vidd el, vidd el!" Mások, 
mint gonosztevőt elítélnek, ismét némelyek a császár 
ellenségének hazudnak; mi pedig neked, mindenkitől 
elítélt és halálra szánt Istenünknek könnyek között 
így énekelünk: ítélőszék előtt álló Jézus, ki előtt majd 
mi mindnyájan megjelenünk; Jézus, Isten igéje, ki 
egy szót sem felelsz; Jézus, ki Barabásnál megvetet-
tebb vagy; Jézus, lei a gonosztevők közé számíttató!; 
Jézus, ki mint a nép ámítója, a városból meghalni 
kiűzettél; Jézus, ki véredet mint a magot elvetetted, 
hogy vértanúkat szülj; keresztedet hordozó Jézus, ki 
szavad hatalmával mindeneket fönntartasz; elítélt 
Jézus, én bíróm, ne engem ítélj el a külső sötétségre; 
hatalom nélkül való Jézus, én hatalmam, végperce-
imben ne hagyj el engem; lelki küzdelemben erős 
Jézus, ki elestél az úton, erősíts meg engem erőtlen-
ségemben; Jézus, ki a gyalázatot elfogadod, én di-
csőségem, ne taszíts el engem dicsőségedtől; Jézus, 
az Atyaisten személyének képmása, alakítsd át éle-
temet; Jézus, én Istenem, emlékezzél meg rólam a 
Te országodban! 

IX. Kondák 

Az egész természet megzavarodott, midőn látta, 
hogy a keresztre vagy függesztve, az égen eltakarta 
sugarait a nap, a föld megrendült, a szentély függö-
nye kettészakadt, a kősziklák megrepedeztek, a po-
kol elbocsátá a holtakat; mi pedig, ahol lábaid állot-
tak, leborulva imádkozunk énekelve: Alleluja! 



IX. Ikosz 

Bárha nagy is az emberi ékesszólás hatalma, még-
sem képes szenvedésednek méltó hálaadást hozni; 
azért testemmel és lelkemmel, szívemmel és minden 
alkatrészemmel leborulva előtted részvéttel így kiál-
tok hozzád: Átszögezett Jézus, tépd el szögeiddel bű-
neim kéziratát; átszögezett Jézus, szögezd át félel-
meddel az én testemet; Jézus, ki kezeidet kitártad, 
hogy engem kebledre fogadj; Jézus, hívők ajtaja, ki-
nek oldala átdöfetett; Jézus, vőlegény, ki fényes pa-
lotájába lép; Jézus, kinek kezeit és lábait kiásták, 
hogy kincseket szerezzenek a világnak; Jézus, ki szí-
vedből számomra minden kegyelmek forrását nyitot-
tad meg; felfeszített Jézus, feszítsd meg szenvedélye-
ivel és rossz kívánságaival együtt testemet; Jézus, ki 
ismered a csillagok számát, megszámláltattak most 
a te csontjaid; Jézus, add, hogy szívem ne akarjon 
mást ismerni, csak Téged, felfeszített Jézusom; fel-
feszített Jézus, ki az eget, mint sátort, szétfeszítetted; 
Jézus, én Istenem, emlékezzél meg rólam a Te or-
szágodban! 

X. Kondák 

Üdvözíteni akarván a világot, a vakokat, sántákat, 
inaszakadtakat, kiaszottakat, szenvedőket, némá-
kat, süketeket, erőtleneket meggyógyítottad, a go-
nosz lelkeket kiűzted; ezekért szegeztek Téged a ke-
resztre azok, kik benned az Istent nem akarták 
megismerni és így nem tudták énekelni: Alleluja! 

X. Ikosz 

Jézus, örök király, kinek szemei előtt semmi sincs 
elfödve, sötétség takart be, midőn ruháidtól megfosz-
tottak a zsidók Téged, ki az én féktelenségem miatt 
fájdalmat szenvedsz minden tagodban; példát adtál 



nekünk mindenben, hogy kövessük nyomdokaidat, 
így énekelve: Jézus, mindennek épsége, nincs épség 
testedben; Jézus, valódi békesség, nincs békesség 
csontjaidban; Jézus, megfoghatatlan szeretet, ki el-
lenségeid bűnét be nem tudtad; Jézus, szomjazok 
itala, kit epével itattak; Jézus, ki erős sóhajokban 
imádkoztál, taníts meg engem imádkozni; Jézus, ki-
ben minden jóslat beteljesedett, teljesítsd kérésemet; 
Jézus, ki lelkedet az Atyaisten kezébe ajánlottad, fo-
gadd el az én lelkemet kimúlásom percében; Jézus, 
hozzád emelem föl szívemet, ki eltűrted a gúnyos 
főhajtogatást; Jézus, ki halált szenvedtél, adj nekem 
halhatatlanságot; Jézus, ki hódolsz az Atyának, fo-
gadj el engem, ki Téged leborulva imádlak; Jézus, 
kinek ruháit felosztották, válaszd el szelíden lelkemet 
a testtől; Jézus, ki az ellenség hatalmán győzedel-
meskedtél, ments meg engem az ellenség tőrétől; Jé-
zus, én Istenem, emlékezzél meg rólam a Te orszá-
godban! 

XI. Kondák 

Szeplőtelen Szűz Anyád részvétteljes éneket hozott 
neked, mondván: tudom, hogy az vagy, ki a hajnal-
csillag előtt az Atyától született; látom, hogy az egész 
természet veled szenved. Ó, ki az Atyának ajánlod 
lelkedet, fogadd el az én lelkemet is ne hagyj el en-
gem, ki hozzád kiáltok: Alleluja! 

XI. Ikosz 

A fény magábafogadó gyertyaszál a Szűz Mária, az 
irántad való szeretet által éget kereszted alatt és mi-
dőn Te, valódi nap, letűntél, anyai fájdalom fogta el 
a szeplőtelent. Azért, miként a magasba törő törn-
jénillatot, fogadd el az ő imáját is: Jézus, ki a ma-
gasságba emelkedtél, hogy mi a magasságbeliek után 
törekedjünk; Jézus, ki a fára felemelkedtél, hogy 



minket Atyádhoz emelj; Jézus, vőlegény, ki a Szűz-
nek ajándékoztattál; Jézus, ki anyádat, ki Téged, az 
Isten Igéjét szült, az isteni tudományú apostolra bíz-
tad, bízz engem is az ő anyai védelmére; Jézus, ki 
lelkűnket fogoly gyanánt elfogadtad; Jézus, ki az 
emberi szívet szeretetre gyullasztád, vonzz engem 
magadhoz; Jézus, ki a halált megölted, ments meg 
engem az örök haláltól; Jézus, ki a poklot szétron-
tottad, szabadíts meg engem a pokoltól; Jézus, ki a 
világot legyőzted, győzd le a bennem élő rossz érzel-
meket; Jézus, kit, mint gonosztevőt elítéltek, oltal-
mazz meg engem az ellenség minden gonoszságától; 
Jézus, kit Atyád a szőlőskertbe küldött és kit a mun-
kások halálra vittek; Jézus, egész világ örököse, kit, 
mint ártatlant kivégeztek; Jézus, én Istenem, emlé-
kezzél meg rólam a Te országodban! 

XII. Kondák 

Add nekem kegyelmedet, Jézus, én Istenem, fogadj 
el engem, mint elfogadtad Józsefet és Nikodemust, 
hogy lelkemet tiszta gyolcslepel gyanánt ajánlhas-
sam fel neked, hogy a jótettek illatszereivel takarjam 
be tisztaságos testedet, hogy miként a sírba, úgy zár-
hassalak szívembe, ki hozzád kiáltok: Alleluja! 

XII. Ikosz 

Önként elvállalt felfeszíttetésedet énekelve, lebo-
rulva imádjuk kínszenvedésedet ó Krisztus! Hisszük 
a századossal, hogy valóban az Isten fia vagy, ki el-
jössz majdan a felhőkben nagy hatalommal és dicső-
séggel. Ne szégyeníts meg engem akkor, hogy mind-
örökké hálát mondva így énekeljek neked: Kereszten 
függő Jézus, ki olyan vagy, mint a széltől ingatott 
nád, erősíts meg engem szeretetedben; Jézus, ki 
érettem utolsó csepp véredet is kiontottad; Jézus, 
hajléktalan, kinek nincs hová fejét lehajtani, hajlíts 



engem magadhoz; szenvedő Jézus, ments meg en-
gem Szűz Anyám könnyeiért az örökkévaló sírástól; 
Jézus, élet fája, ki a fára felszegeztettél, tölts el en-
gem kegyelmeddel; mindenkitől elhagyatott Jézus, ki 
így szólottál: „szomjazom", add, hogy mennyei laká-
sod bőségét élvezhessem; Jézus, a lábaidat érintő 
Magdolnával fogadj el engem; Jézus, a megtért go-
nosztevővel vezess engem a paradicsomba; Jézus, ne 
ítélj el engem azokkal, kik Téged felfeszítettek; Jézus, 
én Istenem, emlékezzél meg rólam a Te országodban! 

XIII. Kondák 

Jézus Krisztus, hosszú türelmű és nagyirgalmú Is-
ten! Fogadd el ezen rövid, de teljes lélekkel neked 
ajánlott hálaadást és üdvözítő kínszenvedésed által 
gyógyítsd meg lelki és testi fájdalmamat, oltalmazz 
látható és láthatatlan ellenségeimtől, a megrögzött 
gonosz szellemektől, a szenvedélyektől és gyönyörök-
től. Állj mellettem életem végével és ajándékozd ne-
kem örök országodat, hogy örökké énekeljem neked: 
Alleluja! 

Ezután megismételjük ciz I. Kondákat és az L 
Ikoszt 

Zárókna az Úr Jézus kínszenvedéséről 

Érettünk keresztrefeszített Jézus Krisztus, az 
Atyaistennek egyszülött Fia, irgalom, szeretet és ke-
gyelem megmérhetetlen mélysége, tudom, hogy ki-
mondhatatlan emberszeretetednél fogva az én bűnei-
mért voltál kegyes véredet ontani, melyet én gonosz, 
és háládatlan, eddig tisztátalan tetteim, számtalan 
bűneim által, gonosz, vétkes szokásba merülve láb-
bal tapodtam és semmire sem becsültem. Azért két-
ségbeesésem mélységéből lelki szemeimmel hozzád, 
megsebesített Teremtőm és Megváltóm, föltekintvén, 
letéve a szégyent, eléd borulni bátorkodom és irga-



lommal telt sebeid mélységébe rejtem magamat, bű-
neim bocsánatát és tisztátalan életem megjavítását 
kérvén. Uralkodóm, ki nem akarod a bűnös halálát, 
de megtérését óhajtod, légy hozzám irgalmas, téríts 
mindenható kezeddel magadhoz és vezess a valódi 
bűnbánat útjára. 

íme mostan segítséged reményében legszentebb 
sebeidhez, melyeket szégyenletes tetteimmel én 
okoztam neked, járulok, hogy üdvösségem munká-
lását megkezdjem. Fájdalmas üregeket ástam keze-
idben és lábaidban és legszentebb oldaladban, — 
add, hogy azokba essem, tudom, hogy össze nem 
zúzom magamat ottan, hol a megtért bűnösöket a te 
jólelkűséged szeretetteljesen fogadja; azokban rejts 
el és őrizz meg engem éltem minden napjaiban. Nem 
akarnék, ó hosszútürelmű, azoktól megválni, sem 
szemeimet rólad, ki a kereszten függsz, utolsó lehe-
letemig elfordítani, hacsak te magad, érdemtelensé-
gem miatt el nem űzesz és segélyedet tőlem meg nem 
vonod. Ó, ne vond meg, Uram, ne vond meg tőlem 
jóságodat, de szokott irgalmaddal fogadj engem, ki 
megtérek és eléd borulok. Szenvedéseid által csen-
desítsd le szenvedélyemet, kiontott szent véreddel 
tedd tisztává tisztátalanságomat, moss meg, hints 
meg, tégy fehérebbé a hónál, újíts meg és tedd, hogy 
olyanná legyek, amilyennek te óhajtasz lennem. Fel-
feszíttetésed által feszíts meg engem a világnak, a 
szenvedélyek és rossz kívánságokkal együtt. Oltal-
mazz engem, kereszteddel elűzvén a láthatatlan el-
lenségeket, melyek folyton lelkem után leselkednek 
és add, hogy mindennap örömmel hordozzam keresz-
tedet. 

Kinek a lábai át vannak szegezve, óvd meg minden 
gonosz úttól az én lábaimat. Kinek kezei át vannak 
szegezve, tartsd vissza kezeimet minden előtted nem 
kedves dologtól. Ki testeddel fel vagy feszítve, feszítsd 
meg félelmed által testemet, hogy félve téged, eltérjek 
a rossztól és jót cselekedjem színed előtt. Ki a ke-



reszten lehajtottad fejedet, alázd meg és hajtsd földig 
fölfuvalkodott büszkeségemet. Töviskoszorúval óvd 
meg füleimet, hogy ne halljak semmi haszontalan-
ságot és segélyeddel együtt erőmhöz képest küldd 
reám a csapások, bajok, fájdalmak és gondok tövi-
seit, hogy legalább némi kis részben osztozzam nagy 
szenvedésedben. Ki elfogadtad a leköpést, fordítsd el 
szemeimet, hogy ne lássa a hiúságokat; kinek nyelve 
égett a szomjúságtól, fékezd meg gonosz nyelvemet. 
Ki epét vettél ajkaidra, tégy őrizetet az én ajkaimra. 
Kinek szíve át van ütve, teremtsd tisztára bennem a 
szívet és édesítsd meg azt mindenekfölött édes ned-
veddel, legédesebb Jézusom! Zúzd össze szívem ke-
ménységét és fenyítsd meg töredelmesség által. Leg-
szentebb tested meztelenségével fedd be szegény 
lelkem meztelenségének gyalázatát. A kereszten ki-
adott lelked által helyezd el az én lelkemet az örök 
életben, figyelmezz az én lelkemre és mentsd meg 
azt. Összes sebeid által sebesítsd meg édesen a te 
szereteteddel egész valómat, hogy téged Uram, egész 
lelkemmel, teljes szívemből, teljes erőmből és minden 
gondolatommal szeresselek. Halálod és eltemetteté-
sedért add meg nekem, hogy mint halott és elteme-
tett éljek a világ közepett. Feltámadásod által tá-
maszd fel az én bűnök által meghalt lelkemet. 
Mennybemeneteled által tedd, hogy a magasságbeli-
ek felől elmélkedjem, hogy ne tartózkodjék lelkem a 
porban és ne ragaszkodjék a földiekhez bensőm, de 
epedjen lelkem utánad, mert, ó Istenem, üdvös ne-
kem hozzád ragaszkodni. 

Állítsd helyre szívemben tökéletesen a te képedet, 
én egyetlen édes szerelmem, ki fölülmúlsz minden 
kívánságot, mindenekfelett édes Jézusom, hogy 
ezentúl ne magamnak, de neked éljek, Uram, ki en-
gem szerettél és értem véredet ontottad. Ajándékozd 
nekem önmagadat, ki idegen vagy és nincs hová fe-
jedet lehajtani, — ajándékozd nekem önmagadat, ki 
minden felett jó vagy, ki megszabadítod lelkemet a 



haláltól, — ajándékozd nekem önmagadat, ki min-
denek felett édes vagy, ki szereteted gyönyörével töl-
tesz el, hogy kit előbb gyűlöltem, megharagítottam, 
magamtól elűztem és a kereszthez szögeztem, azt 
mostan szeressen, örömmel befogadjam és a szeretet 
kötelékével magamat keresztedhez fűzzem. Továbbá 
téged, én egyetlen kívánságom, Nikodémussal levé-
vén a keresztről, Józseffel együtt, bűnbánat által el-
nyert tiszta élet gyolcsleplébe takaijalak, legtisztább 
anyáddal együtt sebeidet könnyeimmel megmossam 
és szívem síijába tegyelek, hol előbb nem volt szá-
modra hely, mert a gonosztevők barlangja, az ördög 
és a tisztátalan indulatok lakása volt az. Most örökre 
átadtam azt neked. Lakozzál benne, tisztítsd meg és 
tedd Szentlelked templomává, cselekedjél vele jóaka-
ratod szerint. Mostantól fogva egész lényemet keresz-
ted áldott igája és édes szolgaságodba ajánlom, Uram 
és Teremtőm. Uralkodjál rajtam és rendezz el min-
dent az én javamra, amint teheted. Ne engedd, hogy 
ezentúl csak egyszer is az én akaratom teljesüljön, 
mert rossz és helytelen, nehogy ismét a bennem ural-
kodó bűn nehéz szolgaságába essem; de teljesüljön 
bennem mindig a te áldott akaratod, mely engem 
üdvözíteni szándékszik, melynek magamat átadva, 
felajánlva, lelki szemeim, szívem, gondolatom és 
minden érzékem segélyével téged, ó felfeszített Uram, 
állítlak magam elé, hogy mikor majd elválok múlan-
dó testemtől, egyedül téged lássalak, ki a keresztre 
szögeztettél, ki engem védelmed kezeibe fogadtál, ki 
megőrzesz a levegőbeli lelkek gonoszságától és a 
bűnbánat által előtted kedvet talált bűnösökkel 
együtt a végnélküli országban lakozol mindörökké. 
Amen. 

Nagypénteken a Megváltó sírjánál 

Uralkodó Urunk, Jézus Krisztus, mi Istenünk! Ál-
dunk és magasztalunk Téged, mint megváltónkat és 



jótevőnket, a tisztes és isteni nagyböjt eltöltéséhez 
nekünk nyújtott gazdag segítségedért, mely böjtnek 
töredelmes viselésére saját példád által serkentettél 
bennünket s tartalmát a mi üdvösséges megtéré-
sünkre lelkünk és testünk megtisztulására, negyven-
napi böjtben határoztad meg. Véghetetlen kegyessé-
gednél fogva azzal is megvigasztaltál bennünket, 
hogy böjti vezeklésünk feleútján, a te drága feszüle-
ted képe előtt leborulhatunk és azt méltatlan ajkaink 
hozzáérintése által csókolhattuk, dicsőítvén Téged, 
mint a keresztfán megfeszített Istenünket. Áldunk és 
magasztalunk Téged, hogy megengedted szemlél-
nünk a te kedveltednek, Lázárnak negyednapi feltá-
madását és Jeruzsálembe való ünnepélyes bevonu-
lásodat, mely alkalommal követői lehettünk ama 
zsidó gyermekeknek, kik pálmaágakat tartván ke-
zeikben hozsannát kiáltanak Neked. Ádunk és 
magasztalunk Téged, hogy méltattál bennünket a te 
legszentebb és üdvösséghozó kínszenvedésed csodái-
hatására s egyszersmind érdemesítettél, hogy a mai 
szent napon vérző kebellel boruljunk le a te isteni 
kereszted, a lándzsa, nádvessző, ecetes szivacs, élet-
hozó halálod és szent oldalad sebe előtt, melyből vér 
és víz folyt a világ üdvösségére; s fájdalmas szívvel 
tanúi legyünk keresztről való levételed és testszerinti 
sírbahelyeztetésednek. Ádunk és magasztalunk Té-
ged, Megváltó Istenünk, a boldogító reményért, hogy 
kegyességed szerint megengeded nekünk a te dicső-
séges feltámadásod fényes emlékünnepét is elér-
nünk, melyen örömtől eltelve, Téged az arkangyalok-
kal, angyalokkal, kerubokkal, szeráfokkal, minden 
mennyei erőkkel és szentekkel, kiváltképpen pedig a 
te szeplőtelen Anyáddal az Istenszülő Szűzzel dicsér-
ni és magasztalni fogunk. — Mostan pedig üdvhozó 
halálodat és eltemettetésedet dicsőítvén mély alázat-
tal leborulunk és e szent hajlékba egybegyűlt szol-
gáidért áhítattal könyörgünk: fogadd el kegyesen a 
mi megtérésünket, imádságainkat, böjtölésünket, 



könnyeinket, sóhajtásainkat s térdhajtásainkat, mi-
ket szívünk töredelmességében s lelkünk alázatos-
ságában, bűneink bocsánatára Néked felajánlunk. 
Fogadd kegyesen a mi gyónásainkat és bűnbánatain-
kat, miképp elfogadtad a vámszedő alázatos 
fohászkodását s bocsásd meg nekünk, harmadnapi 
feltámadásodért, minden szándékosan és akaratla-
nul elkövetett vétkezéseinket. Tisztíts meg minket is, 
mint ahogy megtisztítottad a lábaidat könnyhulla-
tással áztató bűnös nőt; és fogadj be minket is, mint 
befogadtad a Téged megtagadó s később vétke felett 
keserű könnyek közt bánkódó Pétert. Öntsd szívem-
be a te félelmedet, hogy teljes szívünkből tiszteljünk 
és imádjunk Téged s többé ne téijünk vissza a tisz-
tátalan és gonosz cselekedetekre, hanem add, hogy 
őrizzük meg a te parancsolataidat éltünk minden 
napjaiban és a te akaratod szerint járjunk. És mél-
tass minket, hogy kárhozat nékül részesüljünk a te 
legtisztább tested és drága véredben, hogy részeseivé 
tétetvén a te harmadnapi feltámadásodnak, minden 
szentekkel együtt a mennyeknek országára is mél-
tóknak találtassunk. Mert Te vagy az irgalom és üd-
vösség Istene és Neked dicsőítést, hálaadást, tiszte-
letet és imádást küldünk fel a te kezdet nélküli 
Atyáddal, legszentebb jóságos és elevenítő Lelkeddel 
együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké. 
Amen. 

A boldogságos Szűz Mária örvendetes 
híradásának ünnepén 

Gyümölcsoltó Boldogasszony. Márc. 25. 
Akaftisztból 

I. 
A legszentebb Istenszülőhöz 

Minden jóra hatalmas, tisztaságos Asszonyunk, 
Királynénk, Istenszülő, fogadd el tőlünk, a Te mél-



tatlan szolgáidtól, eme tisztes ajánlatot, melyet egye-
dül eléd tártunk, ki kezdettől fogva vagy kiválasztva 
és az összes mennyei és földi teremtmények fölé he-
lyezve, mert általad lakozott közöttünk az erők Ura, 
általad ismertük meg az Istennek Fiát és lettünk 
méltókká szent testére és tisztaságos vérére. Azért 
áldott vagy nemzedékről-nemzedékre, kit Isten mon-
dott boldognak, ki a keruboknál tiszteltebb és a sze-
ráfoknál tisztább vagy. Ne szűnj meg azért mostan 
értünk, a Te méltatlan szolgáidért imádkozni, hogy 
megszabaduljunk minden gonosz szándéktól, min-
den incselkedéstől és legyünk sértetlenül megőrizve 
az ördög minden dühös támadásától. Óvj meg imáid 
által, hogy mindvégig elítéltetés nélkül maradjunk, 
hogy védelmed és segélyed által üdvözölvén, mind-
ezekért dicsőítsük, dicsérjük, imádjuk és hálát ad-
junk a Szentháromságban egy Istennek és a min-
denség Alkotójának, most és mindenkor és 
örökkön-örökké. Amen. 

II. 

A mi Urunk Jézus Krisztushoz 

Ó nagy Királyunk, mindenható irgalmas Úr Jézus 
Krisztus Istenünk! íme én, aki sok bűnnel vagyok 
megterhelve, a Te megengesztelésedre fölkérem a tel-
jesen szeplőtelen Anyádat, tisztaságos Úrnőnket és 
mindenekfelett irgalmas Királynőnket, az Istenszülő 
Szüzet, ki az egész világon a keresztény nemzedék 
közbenjárója, aki Téged, Krisztus Istenünk, testben 
szült a mi számunkra, Te irántunk való kimondha-
tatlan irgalmadnál fogva. Az ő imái által, Úr Jézus 
Krisztus Istenünk, mutasd meg rajtam, szegényen a 
Te nagyságodat, kegyelmedet és irgalmadat. Ajándé-
kozz nekem bűnbocsánatot és méltass engem, hogy 
minden szentekkel együtt országod örökösévé legyek 
a végnélküli örökkévalóságban. Amen. 



FELTÁMADÁS 

Húsvétra 

Hálát adunk neked Krisztus Istenünk, mert irgal-
mad nagy sokasága szerint méltattál minket, hogy 
dicső feltámadásod napját, melyen a pokol tornácá-
ban lekötött igazak lelkét fölszabadítottad, eléljük. 
Leborulunk előtted és imádunk Jézus Krisztus, is-
teni bölcsesség, békesség és erő! Te, ki jóakaratodból 
elvállaltad testben az elevenítő és üdvözítő szenve-
déseket, a felfeszítést, a keresztet, a szögeket, a lán-
dzsát, a halált, tedd holttá a lelkünket emésztő testi 
szenvedélyeket. Ki eltemettetésed által fogságra ve-
tetted a pokol országát, temesd el jó gondolatok által 
gonosz tervezgetéseinket és a gonoszság lelkét rontsd 
le. Ki harmadnapos és isteni feltámadásod által az 
elesett ősatyát fölemelted, ki nekünk a vezeklésben 
példát adtál, támaszd fel lelkünket a bűn sírjából, 
hogy többé ne magunknak, hanem neked éljünk 
Krisztus Istenünk, ki értünk meghaltál és föltámad-
tál, kit illet minden dicsőség, tisztelet és imádás kez-
det nélküli Atyáddal, legszentebb jóságos és elevenítő 
Szentlelkeddel együtt, most és mindenkor és örök-
kön-örökké. Amen. 

Szent György nagyvértanú ünnepére 

Április 23. 

Krisztus katonája, szent György nagyvértanú! El-
lenségeid előtt önként jelentél meg és mert az evan-
géliumért lelkesültél és a bálványimádástól irtóztál, 
elnyerted az isteni kegyelem bőségét és volt bátorsá-
god ellenségeid felé kiáltani: Csak Krisztus Királyom 
oldalán harcolok és sem a vérszomjas vadállatok, 
sem a kerékbetörések, sem semmiféle kínzások el 
nem választanak Krisztusom szeretetétől. S midőn 



vértanú halálra hurcoltak, a szent kereszttel vértez-
ted föl magadat és bizalommal indultál a küzdelembe 
és hosszú fájdalomra, hogy elnyerd a legnagyobb di-
csőséget: a vértanúi koronát. Azért vigadoznak ma 
az angyalok, dicséretet zengedeznek az apostolok a 
vértanúkkal és áldják a téged felmagasztaló Krisztus 
Istent. 

Kérünk téged, szent György, imádkozzál érettünk 
Krisztus Istenünkhöz, adjon nekünk erős szívet, vi-
lágos elmét, hogy a te segítségeddel elnyerhessük az 
örök boldogságot. Amen. 

Az Úr mennybemenetele ünnepén 

Uram Jézus Krisztus, vonj engem magad után az 
egekbe, hová Te előrementél. Légy nekem e földre 
való elválásodban is az, mi egész életedben és min-
den tanításodban vagy: vezércsillagom életpályámon, 
gyámolítórn fárasztó földi zarándoklásomban, vilá-
gosságom a siralom és a halál sötét völgyében. Taníts 
meg dicső mennybemeneteled által hozzád hasonló-
an élni, békével szenvedni és nyugodt örömmel meg-
halni. Az ég felé tekintek utánad, add ezáltal, hogy 
minden szándékom és cselekvésem jó legyen, hogy 
a földi élet szenvedéseit nyugodtan tűrni megtanul-
jam, hogy a halál órájától ne féljek. Nyitva áll 
mennyekben az atyai ház ajtaja, mely Jézus tanít-
ványait és híveit befogadva, örök boldogsággal fogja 
üdvözíteni. Azért akarok, ó édes Jézus, a Te kegyel-
med segítségével állhatatosan küzdeni, e földi élet-
pályámon minden kísértés ellen, hogy magamat ezen 
boldogságra méltóvá tegyem. Engedd különösen ma, 
mint dicső mennybemeneteled ünnepén megértenem 
azon igazságot, hogy csak az várhat veled boldog 
mennybemenetelt, ki hozzád hasonlóan már a földön 
az égnek élt. Uram Jézus adj nekem ilyen életet! 
Amen. 



Pünkösdre 

A Szentháromsághoz 

Tisztaságos, szeplőtelen, kezdetnélküli, láthatat-
lan, felfoghatatlan, kifürkészhetetlen, legyőzhetetlen, 
megmérhetetlen, türelmes Úristen, ki egyedül vagy 
örökéletű, megközelíthetetlen világosságban lakozol, 
ki az eget, földet, tengert és mind a bennüklevőket 
alkottad, ki, mielőtt kéretnél, mindenkinek teljesíted 
az ő kívánságait: Hozzád folyamodunk és kérünk Té-
ged emberszerető Urunk, ki Atyja vagy a mi Üdvözítő 
Ur Jézus Krisztus Istenünknek, aki is érettünk, em-
berekért s a mi üdvösségünkért a mennyekből alá-
szállott, megtestesült s a Szentlélektől s a dicsőséges 
Istenszülő s mindenkor szűz Máriától; ki először 
ugyan szavakkal tanított, később pedig, midőn meg-
váltási kínszenvedése bekövetkezett, tények által 
adott nekünk, lealázott bűnös és érdemetlen szolgá-
idnak példát, hogy fő- és térdhajtással könyörögjünk 
hozzád bűneinkért és a nép vétkeiért: Tenmagad, 
nagyirgalmú és emberszerető Isten, hallgass meg 
bennünket, amely napon hozzád esedezünk. De kü-
lönösen most, e mai pünkösd ünnepen, amelyen a 
mi Urunk Jézus Krisztus felmenve előbb a meny-
nyekbe és neked Atyaisten, jobbodra ülvén, tanítvá-
nyaira és szent apostolaira leküldé a Szentlelket, ki 
is leszálla mindnyájukra, mindnyájan betelének az 
ő kifogyhatatlan malasztjával s különböző nyelveken 
hirdették a te nagy dolgaidat és jövendőiének. Most 
tehát hallgass meg minket, kik hozzád esedezünk és 
emlékezzél meg rólunk, alázatos és bűnös szolgáid-
ról, szabadítsd ki lelkünket a fogságból saját könyö-
rületed lévén közbenjáró érettünk. Fogadj be ben-
nünket, kik hozzád esdeklünk és kiáltjuk: 
Vétkeztünk. Hozzád vagyunk utasítva születésünktől 
fogva, Istenünk vagy Te anyánk méhétől. Habár hi-
úságban enyésztek el napjaink, kivetkőztettünk se-



gítségedből, megfosztattunk minden mentségtől, 
mégis irgalmadban bízva kiáltjuk: Ne emlékezzél if-
júságunk vétkeire és tudatlanságaira s összes titkos 
bűneinktől tisztíts meg minket. Mielőtt a földbe 
visszatérnénk, méltass minket a hozzádtérésre, for-
dítsd felénk jóvoltodat és kegyelmedet. Mérd össze a 
mi gonoszságainkat a te irgalmaddal s vétkeink so-
kasága ellenébe tedd határtalan kegyességedet. Te-
kints Uram szent magasságodból népedre, mely itt 
jelen van és váija malasztjaidat, Látogass meg min-
ket jóvoltodban és szabadíts meg az ördög zsarnok-
ságától. Erősítsd életünket a te szent és isteni Tör-
vényeiddel s állíts hűséges őrangyalt néped mellé. 
Mindnyájunkat gyűjts össze a te országodba. En-
gesztelődjél azok iránt, akik benned bíznak, bocsásd 
meg nekik és nekünk összes bűneinket. Tisztíts meg 
bennünket Szentlelked ereje által és hiúsítsd meg a 
gonosznak ellenünk irányzott minden incselkedését. 

Mert Te vagy, aki könyörülsz rajtunk és üdvözítesz 
minket Úristenünk s Téged dicsőítünk, Atya, Fiú és 
Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké. 
Amen. 

Az Úr előhírnöke, keresztelő szent János szüle-
tése ünnepén 

Június 24. 

Krisztus keresztelője, bűnbánat hirdetője, ne vess 
meg engem, ki bűnbánatot tartok, de imádkozzál az 
Uralkodóhoz értem méltatlan, rest, gyarló és meg-
szomorodottért, ki sok bajba estem és mindenféle 
gondolataim által ki vagyok fárasztva. Megvetve ke-
gyelmeidet, átengedtem magamat bűnös szokásaim-
nak s elmém teljesen a földi dolgokban van elmerül-
ve. Mit tegyek? Nem tudom. Kihez meneküljek, hogy 
lelkem üdvözüljön? Csak egyedül hozzád, szent Já-
nos, kinek neve kegyelmet jelent, mert tudom, hogy 



te az Istenszülő után az Úr előtt minden szülöttek 
között legnagyobb vagy, mert te találtattál méltónak, 
hogy Krisztus királyunknak, a világ bűneit elvevő Is-
ten Bárányának feje fölé kezedet kiteijeszd, kit is 
imádj az én bűnös lelkemért, hogy legalább mostan-
tól, a tizenegyedik órában viseljem az áldott igát és 
az utoljára jövőkkel vegyem el a jutalmat. Úgy Krisz-
tus keresztelője, tiszteletreméltó előhírnök, utolsó 
próféta, böjtölök és pusztában lakók oktatója, tisz-
taság tanítója és Krisztus meghitt barátja, téged kér-
lek, hozzád menekülök, ne űzz el engem védelmedtől, 
hanem emelj fel engem, ki a sok bűn miatt elestem, 
újíts meg engem a bűnbánat, mintegy második ke-
resztség által, mert mindkettőnek hirdetője vagy, kéij 
számomra igazi bűnbánatot és bűneim bocsánatát 
és kényszeríts oda bemenni, hova semmi beszeny-
nyezett be nem megy, a mennyek országába. Amen. 

Szent Péter és Pál ünnepén 

Június 29. 

Mindenható Úr Isten, aki szent Péter apostolban 
anyaszentegyházadnak főpapot és fejedelmet adtál, 
hogy csalhatatlan tekintéllyel kormányozza isteni 
egyházadat, add nekünk, hogy esedezése által mi is 
az ő őszinte bűnbánatával sirassuk meg vétkeinket 
s méltók legyünk a te szent kegyelmed elnyerésére. 

Kegyelmes Jézus, aki az üldöző Sault buzgó apos-
tollá és anyaszentegyházad tanítójává választottad, 
részesíts minket is a megtérés kegyelmében, hogy 
példájának követése által méltók lehessünk az örök 
boldogság elnyerésére. 

Istennek szent apostolai, esedezésetek által védjé-
tek szent anyaszentegyházunkat minden bajtól és 
megaláztatástól, hogy utódaitoknak, a római pápá-
nak és a püspököknek vezérlete alatt a hívők száma 
mindinkább gyarapodván, legyen egy akol és egy 



pásztor és így az isteni ígéret teljesedését az egész 
emberi nem megtérésében minél előbb ünnepelhes-
sük. Amen. 

Szent Illés próféta ünnepére 

Július 20. 

Az emberi gonoszságok és igazságtalanságok ellen 
küzdöttél teszbii szent Illés próféta. Azért az Isten 
csodatevő hatalommal ajándékozott meg téged és ki-
tüntetett, hogy a Tábor-hegyen, midőn ő színében 
elváltozott, te és Elizeus társaloghattál vele abban a 
testben, amelyben égbe ragadtattál. Azért mi téged, 
mert kedveltje vagy az Istennek, arra kérünk, eszkö-
zölj ki számunkra is testi-lelki gyógyulást, hogy té-
ged dicsérve, egykor eljussunk oda, hol nincs emberi 
gonoszság és igazságtalanság, bűn és álnokság, ha-
nem az Isten végtelen szeretete. Amen. 

A mi Urunk Jézus Krisztus szent 
színeváltozása ünnepén 

Augusztus 6. 

Öröktől fogva létező isteni Ige, ki a világossággal, 
mint ruhával vagy körülvéve, ki hajdan a Sinai-he-
gyen láthatatlanul beszéltél Mózessel mondván: Én 
vagyok, aki vagyok. Ma a Tábor-hegyén átváltozva 
színedben, tanítványaidnak megmutattad fönsége-
det. Ádám elhomályosult emberi képét isteni világos-
sággal árasztottad el és az isteni dicsőség hasonla-
tosságában ismét visszahelyezted. Az el nem bírható 
fényözönt és a megközelíthetetlen Istenséget látván, 
a kiválasztott apostolok szent félelemmel teltek el és 
a te napnál tündöklőbb arcod s a te fényes ruhád 
nézését el nem viselhetvén, földre borultak és látván 
Mózest és Illést vele beszélni, hozzád csatlakozni kí-



vánkoztak. Uram, ki akkor világosságot árasztottál 
reájuk, megértetve velük dicsőségedet, hogy amidőn 
megfeszítésedet látják, tudják, hogy önként szen-
vedsz. Engedd Uram, hogy mi is részesülve kegyel-
med világosságaiban, átváltozva bűnös életünkből, 
szent apostolaid nyomdokait kövessük és reánk is 
tündököljön egykor a te örökkéveló világosságod, az 
Istenszülő könyörgései által. Amen, 

Az Istenszülö szűz Mária elhunyására 
(Nagyboldogasszony) 

Augusztus 15. 
Akaftisztből 

Jóságos Királyném, Istenszülő, én reménységem, 
áivák pártfogója, idegenek szószólója, szomorúak vi-
gasztalója, bántalmazottak védelmezője, lásd az én 
szorongattatásomat: Segíts rajtam, mint gyarlón, ve-
zess engem, mint idegent; ismered szorult helyzete-
met, áldozd fel azt, amint akarod, mert nincs más 
segítségem, nincs más szószólóm, sem jóságos vi-
gasztalóm, csak egyedül Te, Istennek szent Anyja. 
Őrizz meg ezért engem és védelmezz örökkön-örökké. 
Amen. 

Ima a máriapócsi könnyező szűz Máriához 

Összetört és megalázott szívvel borulok legszen-
tebb lábaidhoz ó Mária, aki értem, nyomorult bűnö-
sért könnyeztél s az irgalomnak és kegyelmeknek 
legkegyesebb Anyja vagy! Ó! Mert anyai szemeidnek 
miért másért kellett annyi keserű és bőséges 
könnyeket hullatniuk, mint az én megszámlálhatat-
lan és igen megvetendő bűneimnek igen nehéz súlya 
miatt. A te énirántam való anyai érzésed csalta sze-
medbe a könnyeknek árját, miután bizton láttad, 
hogy e szörnyű vétkeim miatt mindenesetre örökre 



elveszek és előre láttad, hogy a mélységes poklok 
büntetésére vettetem, azért akartál te nekem, aki 
már-már elvesztem, a legdrágább könnyeiddel az is-
teni igazságosságnak ellenem jogosan felgeijedt ha-
ragját csillapítani és az örök tüz megérdemelt bün-
tetését eltörölni. Azért is, ó, Jézus Krisztus az irgalom 
Anyjának legirgalmasabb Fia! Tekintsd az én üdvös-
ségemért nagyon szomorú Anyád drága könnyeit és 
könyörülj rajtam! Tekintsd, ó, legszelídebb Jézus, az 
értem keservesen síró igen szeretett Anyádnak a 
könnyek árjában úszó szemeit és könyörülj rajtam, 
nyomorult bűnösön! Ó, mennyire fáj nekem! 
Mennyire szégyenlem, hogy Téged, az én legfőbb jó-
mat, az én Istenemet, annyiszor és oly súlyosan meg-
bántottalak. De mégis irgalom! irgalom! mivel szívem 
minden érzésével teljesen megvetem a múltakat és 
a jövőben kegyelmeddel jobb akarok lenni. De most 
már te is, ó csodatevő Mária, kegyelmek Anyja! te-
kints az én bánatos könnyeimre, amelyeket azért sí-
rok, mert igen súlyos bűneimet megvetem és téged 
és a te igen kedves Fiadat nagyon szeretem! Fogd 
fel, ó Anyám, az én méltatlan és bűneimmel 
szennyezett könnyeimet és a te legszentebb könnye-
iddel összetevén a te édes Fiadnak mutasd be, hogy 
így közbenjárásoddal és az Ő kegyelmével és irgal-
mával bűneimből megtisztulván, halálom után veled 
és valamennyi szentekkel, Isten boldogító látásában 
élhessek és örvendhessek mindörökké. Amen. (,.Má-
riapócs" c. füzetből). 

Szent István első apostoli királyunk ünnepén 

Augusztus 20. 

Magasztalunk téged, Szent István király, mert te 
a pogányság sötétségét az evangéliumi világossággal 
szüntetted meg a magyar nemzet lelkében; Krisztus 
Urunk egyházát alapoztad meg hazánkban s lettél 



nemzetünk első igazi apostola. A mindenható Isten 
nagy kegyelemre méltatott ezért, mert földi koroná-
dat az égivel cserélte fel és áldó, jóságos jobbodat 
megőrizte az enyészettől, hogy örökké hirdesse a te 
szent, apostoli életedet. 

Hozzád fordulunk ma és arra kérünk: légy köz-
benjárónk a mindenható Istennél. Tekints e szegény 
nemzetre, amelyre a megpróbáltatás keserű napjai 
virradtak. 

Ihlesse meg szellemed azok szívét, kik e hon bol-
dogulását vannak hivatva szolgálni, hogy soha ne 
téijenek le arról az útról, amelyet te jelöltél meg e 
nemzet kormányzásában. 

Könyörögj érettünk szent fiaddal, szent Imre her-
ceggel, a Mindenható előtt, hogy szent hitünket meg-
tartsuk s a ránk szakadt nehéz napokat Istenbe ve-
tett bizalommal elviseljük. 

Azért pedig, hogy veled nemzetünket ajándékozta 
meg a szentháromságú egy Isten, legyen neki hála, 
dicsőség és imádás mindig, most és örökkön-örökké. 
Amen. 

Keresztelő szent János fejevételének ünnepén, aug. 
29-én az ő születésére előírt imádságot mondjak el 



É N E K E K 

Tudnivalók 

A szentének a legszebb imádság. Kétszer imádko-
zik, aki a templomban énekel. De énekünk csak akkor 
lesz kétszeres imádság, ha áhítattal lélekkel s nem 
csupán ajkunkkal énekelünk. Azért óvakodnunk kell 
attól, hogy énekünkkel egyéni érvényesülést keres-
sünk, vagy, hogy kirívó, értelmetlen hanghordozással 
zavarjuk az ének összhangját. Csak az ájtatos, szép 
ének méltó Isten dicsőítésére. 

Szertartásunk ősi és igen szép énekeit ismerjük s 
tanuljuk meg, mert ez hozzátartozik az öntudatos val-
lásos élet gyakorlásához. Aki valamely oknál fogva 
nem énekelhet, az imádkozza el az énekeket az egyes 
imákkal kapcsolatosan. Ez okból imádságosköny-
vünk mindig kezünknél legyen, különösen, ha temp-
lomba megyünk. 

A reggeli istentiszteleten, utrenyén 

Sokirgalmú ének 

Dicséljétek az Úr nevét, Alleluja, dicséljétek szol-
gák az Urat. Alleluja, alleluja. 

Kik az Úr házában álltok, a mi Istenünk házának 
tornácaiban. Alleluja 3-szor. 

Uram a te neved örök; Uram, a te emlékezeted 
nemzedékről-nemzedékre. Alleluja. 3-szor. 

Áldott legyen az Úr Sionból, ki Jeruzsálemben la-
kik. Alleluja. 3-szor. 

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, Alleluja; mert 
örökkévaló az ö irgalmassága. Alleluja, alleluja. 

Ki a földet megerősítette a vizek felett; alleluja, 
mert örökkévaló az ő irgalmassága. Alleluja, alleluja. 

Ki megverte Egyiptomot elsőszülötteivel; alleluja, 
mert örökkévaló az ő irgalmassága. Alleluja, alleluja. 



Ki bevette Fáraót és haderejét a Vörös tengerbe; 
alleluja, mert örökkévaló az ő irgalmassága. Alleluja, 
alleluja. 

Mivel a mi lealáztatásunkban megemlékezett ró-
lunk; alleluja, mert örökkévaló az ő irgalmassága. 
Alleluja, alleluja. 

És megszabadított minket ellenségeinktől; alleluja, 
mert örökkévaló az ő irgalmassága. Alleluja, alleluja. 

Adjatok hálát az ég Istenének; alleluja, mert örök-
kévaló az ő irgalmassága. Alleluja, alleluja. 

Feltámadást dicsőítő tropárok 

Elővers: Áldott vagy te, Uram, taníts meg engem 
a te igazságaidra. 

Az angyalok gyülekezete elámult, látván, hogy te, 
Üdvözítőnk, a holtak közé számíttatol, s hogy a halál 
erejét megtörted, s Ádámot is magaddal fölemelted, 
s a pokoltól megszabadítottál mindenkit. 

Elövers: Ádott vagy te, Uram... 
Miért vegyítitek bánatos könnyekkel a drága ke-

netet, ó, tanítványok? Hisz a síron tündöklő angyal 
a kenethozó asszonyoknak kijelenté: Lássátok az 
üres sírboltot és értsétek meg, hogy az Üdvözítő fel-
támadt a sírból. 

Elővers: Ádott vagy te, Uram... 
Korán reggel a kenethozók könnyezve siettek a te 

sírodhoz, de eléjük állt az angyal és örvendezve mon-
dá: A kesergés ideje elmúlt, ne sírjatok; de a föltá-
madást az apostoloknak hirdesssétek. 

Elővers: Áldott vagy te. Uram... 
A kenethozó asszonyok, eljővén a te sírodhoz, Üd-

vözítő és siránkozának, az angyal pedig szólván hoz-
zájok, mondá: mit keresitek az élőt a holtak között, 
ő mint Isten föltámadt a sírból. 

Dicsőség... Imádjuk az Atyát s a Fiút és a Szent-
lelket, az egyvalóságú Szentháromságot, a Szeráfok-
kal kiáltván fel: Szent, szent, szent vagy, Uram! 



Most és... Életadót szülvén, ó Szűz, Ádámot a 
bűnből megtisztítottad s Évának gyötrelem helyett 
örömet ajándékoztál; — az élettől elesetteket pedig 
arra ismét méltókká tette a tőled megtestesült igaz 
Istenember. 

Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked Isten! 

Ünnepi Antifonák 

Ifjűságomtói kezdve sok rosszindulat ostromol en-
gem; de te magad védelmezz és üdvözíts engem, Üd-
vözítő. 

Akik Siont gyűlölik, megszégyeníti az Űr őket s 
mint a száraz fű, tűz által megemésztetnek. 

Dicsőség... A Szentlélek — ki megelevenít és meg-
szentel minden lelket — a Háromság egységében, az 
Atyával és Fiúval, titkosan együtt tündöklik. 

Most és... A Szentlélek ömleszti a kegyelem áiját 
s italával minden teremtményt megelevenít. 

50. Zsoltár után 

Dicsőség... Szent apostolaidnak imái által, irgal-
mas Urunk, tisztíts meg minket a mi bűneink soka-
ságától. 

Most és... A legszentebb Istenszülőnek imái által 
irgalmas Urunk, tisztíts meg minket a mi bűneink 
sokaságától. 

Elővers: Könyörülj rajtam, Isten, a te nagy irgal-
masságod szerint és könyörületed sokasága szerint 
töröld el gonoszságomat. 

Föltámadt Jézus a sírból, mint előre megmondta, 
adván nekünk örök életet és gazdag kegyelmet. 

Szűz Mária magasztaló éneke 

A Katavászia 8. éneke után: 
Magasztalja az én lelkem az Urat és örvendezz lel-

kem az én üdvözítő Istenemben. 



Ki a Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál ha-
sonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az Igét 
sérülés nélkül szülted, téged, valóságos Istenszü-
lő magasztalunk. 

Mert megtekintette szolgálójának alázatosságát; 
íme mostantól boldognak hirdet engem minden nem-
zedék. 

Ki a Keruboknál... 
Mert nagy dolgokat cselekedett velem a Hatalmas, 

kinek szent az ő neve és az ő irgalmassága nemze-
dékről-nemzedékre száll az őt félőkön. 

Ki a Keruboknál... 
Hatalmas dolgot cselekedett az ő karjaival, leszé-

lesztette a szívük szándékában kevélykedőket. 
Ki a Keruboknál... 
Levetette a hatalmasokat a fejedelmi székből és 

felmagasztalta az alázatosokat; az éhezőket betöltöt-
te jókkal és a gazdagokat üresen bocsátá. 

Ki a Keruboknál... 
Oltalmába vette Izraelt, az ő szolgáját, megemlé-

kezvén irgalmasságáról; amint szólott atyáinknak, 
Ábrahámnak és az ő ivadékának örökre. 

Előversek a „Dicséreti énekhez" 

Dicsérjétek az Urat a mennyekben, dicséljétek őt 
a magasságban. Téged illet, Isten, az ének. 

Dicsérjétek őt minden angyalai; dicséljétek őt min-
den seregei. Téged illet Isten az ének. 

1. Dicsérjétek az Urat az ő szenteiben; dicséljétek 
őt az ég erős boltozataiban. 

2. Dicséljétek őt hatalmasságában; dicséljétek őt 
nagyvoltának sokasága szerint. 

3. Dicsérjétek őt harsonaszóval; dicséljétek őt hár-
fán és citerán. 

4. Dicsérjétek őt dobbal és énekkarban; dicsérjé-
tek őt húrokon és hangszereken. 



5. Dicséljétek őt hangos szavú cimbalmokon; di-
csérjétek őt a vigasság cimbalmán. Minden lélek di-
csérje az Urat. Alleluja. 

Angyali dicsének 
(A nagy doxologia) 

Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a 
főidőn, jóakarat az emberekben! 

Dicsérünk téged, áldunk téged, imádunk és dicső-
ítünk téged. 

Hálát adunk neked a te nagy dicsőségedért, 
Urunk, mennyei királyunk. 

Mindenható Atyaisten, egyszülött Fiú, Úr Jézus 
Krisztus és Szentlélek Úristenünk. 

Isten Báránya, az Atyának Fia. 
Ki elveszed a világ bűneit irgalmazz nekünk. 
Ki elveszed a világ bűneit, fogadd el a mi imádsá-

gainkat. 
Ki ülsz az Atyának jobbján, könyörülj rajtunk. 
Mert egyedül te vagy szent, te egyedül Ur Jézus 

Krisztus, az Atyaisten dicsőségére. Amen. 
Mindennap áldunk téged és dicsérjük nevedet 

örökké s mindörökkön-örökké. 
Add Urunk, hogy e napon minden bűntől megőriz-

zük magunkat. 
Áldott vagy te Urunk, atyáinknak Istene, dicsére-

tes és dicsőséges a te neved mindörökké. Amen. 
Legyen Uram a te kegyelmed rajtunk, amint te-

benned bíztunk. 
Áldott vagy te Urunk, taníts meg minket a te igaz-

ságaidra. 
Áldott vagy te Uralkodó, oktass bennünket a te 

igazságaidra. 
Áldott vagy te Szent, világosíts meg minket a te 

igazságaiddal. 
Uram menedékünk voltál nekünk nemzedékről-

nemzedékre. 



Én mondám: Uram! irgalmazz nekem és gyógyítsd 
meg az én lelkemet; mert vétkeztem ellened. 

Hozzád menekülék Uram, taníts meg engem, hogy 
a te akaratodat cselekedjem; mert te vagy az én Is-
tenem. 

Mert nálad van az életnek forrása és a te világos-
ságodban látjuk meg a világosságot. 

Nyújtsd kegyelmedet a téged ismerőknek. 
Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgal-

mazz nekünk. (3-szor.) 



ELŐKÉSZÜLET A SZENT LITURGIÁHOZ 

Proszkomidia 

Midőn az áldozópap szent liturgiát akar 
végezni9 belép a templomba, megáll a királyi 

ajtó előtt, háromszor meghajtja magát és 
csendesen így imádkozik: 

Ádott a mi Istenünk... Mennyei király... Szent Is-
ten, szent erős... Dicsőség... most és... Szenthárom-
ság... Uram irgalmazz. (3-szor.) Dicsőség... most és... 
Mi Atyánk... Mert tied az ország... 

Ezután mondja: 

Könyörülj rajtunk Uram, könyörülj rajtunk; mert 
mentségünkre nem levén szavunk, ezen könyörgést, 
mint Uralkodónak, mi, bűnös szolgáid neked ajánl-
juk, könyörülj rajtunk. Dicsőség az Atyának és Fiú-
nak és Szentléleknek. Uram könyörülj rajtunk, mert 
benned bízunk. Ne haragudjál reánk nagyon, s ne 
emlékezzél bűneinkre, de tekints ránk most is, mint 
kegyelmes. Ments meg minket ellenségeinktől; mert 
te vagy a mi Istenünk és mi a te néped, mindnyájan 
kezed művei s nevedet hívjuk segítségül. Most és 
mindenkor és örökkön-örökké. Amen. Az irgalom aj-
taját nyisd meg nekünk, áldott Istenszülő Szűz. Kik 
benned remélünk, el ne tévedjünk. De szabaduljunk 
általad a bajoktól; mert te vagy a keresztény nép 
üdvössége. 

A Megváltó képéhez fordulva: 

Szent képed előtt leborulunk, jóságos, bűneink bo-
csánatát kérve. Krisztus Istenünk! Mert önként ke-
gyeskedtél testileg a keresztre fölmenni, hogy az el-
lenség rabságából szabadítsd meg azokat, akiket 



alkottál. Ezért hálásan kiáltjuk neked: mindeneket 
örömmel töltöttél be, Üdvözítőnk, eljővén a világot 
üdvözíteni. 

Az Istenszülő képéhez fordulva: 

Irgalom kútfeje, Istenszülő, méltass bennünket ke-
gyességedre. Tekints bűnös népedre. Nyilvánítsd, 
mint mindig hatalmadat; mert benned bízva kiáltjuk 
neked: Üdvözlégy! mint egykor kiáltott Gábor, az an-
gyalok fővezére. 

Meghajtott fővel mondja: 

Uram! küldd el kezedet szent hajlékod magassá-
gából. Erősíts meg engem ezen szolgálatodra, hogy 
elítélés nélkül állva félelmetes oltárod előtt, végezzem 
a vérontás nélküli áldozatot; mert tied a hatalom 
mindörökkön-örökké. Amen. 

Bemenetkor a szentélybe 

Isten, tisztíts meg engem bűneimtől és könyörülj 
rajtam. 

Midőn a templomi ruhákba kezd öltözni: 

Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és min-
denkor és örökkön-örökké. Amen. 

A vállkendőnél 

Az én testemet a verőknek adtam és orcámat a 
szaggatóknak, nem fordítottam el orcámat a szidal-
mazóktól és rám pökdösőktől. 



A karingnél 

Örvendezzen lelkem az én Istenemben, mert az üd-
vösség ruházatába öltöztetett és az igazság öltözeté-
vel környezett meg engem, mint koronával fölékesí-
tett vőlegényt és mint függőivel felcsinosított 
menyasszonyt. 

Körülövezvén magát, mondja: 

Áldott az Isten, ki körülvett engem erősséggel és 
feddhetetlenné tette utamat, ki olyanokká tette lá-
baimat, mint a szarvasokéi és magas helyre állított 
engem. 

Az epitrakiliont megáldja, megcsókolja 
s magára veszi mondván: 

Ádott az Isten, ki kegyelmét kiöntötte papjaira, 
mint fejre a kenetet, mely lefoly a szakállra, Áron 
szakállára, mely lefoly a ruhája szélire. 

Midőn a jobb kézelőt veszi: 

A te jobbod Uram felmagasztaltatott erősségben; 
jobbod, Uram megverte az ellenséget. 

Midőn a bal kézelőt veszi: 

Kezeid teremtettek és alkottak engem, adj értelmet 
nekem, hogy megtanuljam parancsaidat. 

Végül afelonion felvételekor: 

Papjaid öltözzenek igazságba és a te szenteid ör-
vendezzenek, mindig, most és mindenkor s örökkön-
örökké. Amen. 



Ezután a felajánlási asztalhoz megy, mondván: 

Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. 

Kézmosáskor: 

Megmosom kezeimet az ártatlanokkal és körülve-
szem, Uram, a te oltárodat, hogy halljam a dicséret 
szózatát és elbeszéljem minden csodádat. Uram! sze-
retem a te házad ékességét és a te dicsőséged lak-
helyét. Isten! ne veszítsd el az istentelenekkel az én 
lelkemet és a vérszopó férfiakkal életemet, kiknek 
kezeikben gonoszság vagyon, jobb kezük tele aján-
dékokkal. En pedig ártatlanságomban jártam; válts 
meg engem és irgalmazz nekem. Az én lábam egye-
nesen állott; a gyülekezetekben áldalak téged, Uram! 

A szent edényeket rendezve mondja: 

Megváltottál bennünket drága véreddel a törvény 
átkától, keresztre szegeztetvén és lándzsával átszú-
ratván, az emberekre halhatatlanságot ömlesztél, 
Üdvözítőnk, dicsőség néked. 

Fölajánlás 

Keresztet vetvén magára, kezdi: 

Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és min-
denkor s örökkön-örökké. Amen. 

Bal kezébe veszi a proszforát, jobbjába a lán-
dzsát és vele keresztalakban háromszor jelzi a 
proszfora felületét és ugyanannyiszor mondja: 

A mi Urunk, Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisz-
tus emlékezetére. 



A prosforán a keresztpecsét jobb oldalát 
metszi a lándzsával: 

Mint a juh, leölésre vitetik. 

Azután a bal oldalát 

És megnémul, mint az ártatlan bárány nyírója 
előtt és nem nyitja meg száját. 

A pecsét felső részét 

A szorongatásból és ítéletből kiragadtatik. 

A pecsét alsó részét 

Az ő nemzedékét ki fogja elbeszélni. 

Alávágja a pecsétet és kiveszi: 

Mert kivágatik az élők földjéből. 

Keresztet vág annak hátsó oldalán: 

Feláldoztatik az Isten báránya, ki elveszi a világ 
bűneit, a világ élete és üdvösségéért. 

Ezután egy szúrást tesz a kereszt jobb oldalán: 

Egy a vitézek közül lándzsával megnyitá az ő ol-
dalát. 

Megáldja a bort és önt a kehelybe: 

És legottan vér jöve ki. 



Megáldja a vizet és pár csöppet önt a kehelybe: 

és víz. És aki látta ezt, bizonyságot tesz erről és 
igaz az ő bizonysága. 

Kivág egy háromszögű részecskét a kenyérből 
az Istenszülő tiszteletére: 

A mi legáldottabb királynénk, az Istenszülő, min-
denkor szűz Mária tiszteletére s emlékére, kinek kö-
nyörgései által fogadd, Urunk, ezen áldozatot 
mennyei szent oltárodra. 

Ezen részecskét az áldozati bárány 
jobb oldalára helyezve, mondja: 

A királyné jobbod felől áll aranyos ruházatban, kö-
rülvétetve sokszínű ékességgel. 

Az áldozati bárány bal oldalára egyenkint 
kilenc négyszögű részecskét tesz a következő 

megemlékezések kíséretében: 
A drága és elevenítő kereszt erejével. 
A tiszteletreméltó, testnélküli mennyei erőknek. 
A tisztes és dicső próféta, előkövet és keresztelő 

Jánosnak. 
A szent, nevezetes és minden dicséretre méltó Pé-

ter és Pál és a többi szent apostoloknak. 
Szent atyáink, az egész egyház nagy tanítói és püs-

pökeinek; nagy Vazul, Gergely a hittudós, aranyszá-
jú Jánosnak, Atanáz és Cirillnek, Miklós mirai fő-
püspöknek és minden szent püspöknek. 

Szent István apostol első vértanú és fődiakonus-
nak, György, Demeter és Teodor nagyvért anűknak 
és minden szent vértanúnak. 

Szentéletű és isteni ihletségű atyáinknak: Antal, 
Eutim, Szabasz és Onufriusznak és minden szenté-
letű atya és anyának. 



A szent ingyenes orvosok: Kozma és Damjánnak, 
Cirusz és Jánosnak, Pantaleimon és Hermolausznak 
és minden szent ingyenesnek. 

A szent, igaz istenősök: Joakimnak s Annának és 
szent N. (kinek napja van) és minden szenteknek, 
kiknek imádságai által látogass meg minket Isten. 

Az áldozati bárány alatt hosszában az 
élőkért tesz részecskéket: 

Szentséges főpásztorunk, N. pápáért. 
Igazhitű apostoli királyunkért N.-ért. 
Istenszerető püspökünkért, N.-ért, stb. 
Ezen egyház alapítóiról és jótevőiről. 
Uram Jézus Krisztus, fogadd ezen áldozatot N. N. 

szolgád bűneinek bocsánatára, (akiért misézik. Eze-
ken kívül azokért is, tesz külön-külön részecskéket, 
akikről még meg akar emlékezni) 

Ezek alatt a halottakért és említi a közelebb 
elhunyt pápákatf királyokat és megyéspüspö-
köket, egyházalapítókat, azután, ha halottért 

misézik: 

Elhunyt N. szolgád boldog emlékezete s bűneinek 
bocsánatáért. 

Majd az összes halottakért: 

Emlékezzél meg emberszerető Uram, a feltámadás, 
örök élet és a veled való egyesülés reményében el-
hunyt összes igazhitű atyáink és tesvéreinkről. 



Ha még valakiért külön meg akar emlékezni, 
azért szintén tesz külön részecskét. Legalul, 
vagy két sor között önmagáért tesz részecs-

két, mondván: 

Emlékezzél meg, Uram, nagy irgalmasságod sze-
rint az én méltatlanságomról is és bocsásd meg min-
den szándékos és nem szándékos vétkeimet. 

Tömjént tesz a füstölőbe: 

Tömjént ajánlunk fel neked, Krisztus Isten, szel-
lemi jó illatszer gyanánt, melyet mennyei oltárodra 
fogadván, viszont küldd le nekünk Szentlelked ma-
lasztját. 

A csillagot a diszkoszra teszi: 

És eljutván a csillag, megállapodék a hely fölött, 
hol a gyermek vala. 

A kis takaróval befödi a kelyhet: 

Az Úr országol, ékességbe öltözött, erősségbe öltö-
zött az Úr és felövezte magát; mert ő erősítette meg 
a föld kerekségét, mely nem fog ingani. Alapítva van 
a te széked kezdet óta, öröktől fogva vagy te. Föl-
emelik, Uram, a folyók, fölemelik a folyók szavukat, 
fölemelik a folyók habjaikat, de a sok víz zúgásainál, 
a tenger csodálatos dagályánál is csodálatosabb az 
Űr a magasságban. A te bizonyságtételeid igen hite-
lesek lettek, a te házadat szentség illeti Uram! örök 
időkre. 

A kehelyre ráteszi a diszkoszt az ajánlatok-
kal s befödi a középtakaróval: 

A te dicsőséged, Krisztus, elborítja az egeket és 
dicséreteddel teljes a föld. 



Ráborítja a nagy takarót: 

Oltalmazz bennünket szárnyaid árnyékával és űzz 
el tőlünk minden ellenséget és támadót. Adj nekünk, 
Uram, békés életet. Könyörülj rajtunk és világodon 
s üdvözítsd lelkeinket, mint jóságos és emberszerető. 

Megfüstöli az ajánlatokat: 

Áldott a mi Istenünk, kinek ebben kedve telik, 
öröktől fogva, most és mindenkor s örökkön-örökké. 
Amen. 

Ezután mondja: 

A fölajánlott tisztes ajándékokért könyörögjünk az 
Úrhoz. 

Felelet: Uram irgalmazz. 

Széttárt karokkal imádkozik: 

Isten, mi Istenünk! ki leküldted a mennyei kenye-
ret, Urunkat, Istenünket, Jézus Krisztust, a Megvál-
tót és jótevőt, az egész világ táplálására, hogy meg-
áldjon és megszenteljen bennünket: magad Urunk 
áldd meg (megáldja) ezen elédbe tett ajánlatokat és 
fogadd mennyei oltárodra. Mint jóságos és ember-
szerető, emlékezzél meg azokról, kik ezen adományo-
kat felajánlották s akikért hozták és őrizz meg ben-
nünket, hogy elítélés nélkül teljesítsük isteni 
titkaidnak szent szolgálatát. 

Mert megszentelt és megdicsőített a te legtisztel-
tebb és fölséges neved Atya, Fiú és Szentlélek, most 
és mindenkor s örökkön-örökké. Amen. 

Ezután mondja: 

Dicsőség neked, Krisztus Istenünk, a mi remény-
ségünk, dicsőség neked. 



Felelet: 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, 
most és mindenkor s örökkön-örökké. Amen. Urunk 
irgalmazz, Urunk irgalmazz. Adj áldást, Uram. 

Elbocsátás: 

Köznapokon: Krisztus igaz Istenünk... 
Vasárnap: Halottaiból feltámadt Krisztus, igaz Is-

tenünk, az ő legtisztább anyjának, a szent, dicső és 
mindenek felett dicséretes apostoloknak, aranyszájú 
szent János, Konstantinápoly főpüspökének, szent 
és isteni ihletségű atyáinknak és minden szenteid-
nek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözít-
sen minket, mint jóságos és emberszerető. 

Ünnepnapokon: az előírt külön elbocsátok. 

Az ajánlatokat és az oltárt megfüstölve, mondja: 

A sírban testileg, a pokolban lélekkel mint Isten, 
a paradicsomban a gonosztevővel, a királyi székben 
az Atyával és Szentlélekkel valál, Krisztus, mindene-
ket betöltvén, körülírhatatlan. 

A szentélyből kimenvén megfüstöli a királyi 
ajtót, az ikonosztazion alapképeit, majd a 

szentképeket, az egész templomot, miközben 
az 50. zsoltárt imádkozza. 

Aranyszájú szent János egyházatya szent és isteni 
liturgiája, azaz a szentmiseáldozat, amint azt a pap 
mondja: 

Az áldozópap az oltár elé lépvén, tisztelettelje-
sen meghajtja magát és keresztvetés mellett 
csendesen mondja: 

Ádott a mi Istenünk öröktől fogva, most és min-
denkor s örökkön-örökké. Amen. 

Mennyei király... 



Újra keresztet vetvén, mondván: 

Dicsőség a magasságban Istennek, békesség a föl-
dön és jóakarat az emberekben (Kétszer.) 

Uram, nyisd meg ajkaimat és szám a te dicsére-
tedet fogja hirdetni. (Egyszer.) 

Megcsókolja az oltárt s a keresztet s az evan-
géliumot két kezébe fogva fölemeli, keresztet 

jelez vele és elkezdi a szentmisét. 

Pap: Áldott az Atya és Fiú és Szentléleknek-or-
szága, most és mindenkor s örökkön-örökké. 

Ministráns: Amen. 
P: Békességben könyörögjünk az Úrhoz. 
M: Uram irgalmazz. 
P: A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért kö-

nyörögjünk az Úrhoz. 
M: Uram irgalmazz. 
P: Az egész világ békességéért, Isten szentegyhá-

zaink jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyö-
rögjünk az Úrhoz. 

M: Uram irgalmazz. 
P: Ezen szent hajlékért s mindazokért, kik hittel, 

buzgósággal és isteni félelemmel járnak, könyörög-
jünk az Úrhoz. 

M: Uram irgalmazz. 
P: Istenszerető N. püspökünkért, a tisztes áldozó-

papságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az 
egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az 
Úrhoz. 

M: Uram irgalmazz. 
P: Igazhitű apostoli királyunkért, N.-ért, egész há-

záért s a katonaságért könyörögjünk az Úrhoz. 
M: Uram irgalmazz. 
P: Hogy segítse őt s hódítson lábai alá minden 

ellenséget és támadót, könyörögjünk az Úrhoz. 
M: Uram irgalmazz. 



P: Ezen városért (községért), minden városért, köz-
ségért és vidékért s az azokban lakó hívekért könyö-
rögjünk az Úrhoz. 

M: Uram irgalmazz. 
P: A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld ter-

ményeinek bőségéért és békességes időkért könyö-
rögjünk az Úrhoz. 

M: Uram irgalmazz. 
P: A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozó-

kért, foglyokért s ezek szabadulásáért könyörögjünk 
az Úrhoz. 

M: Uram irgalmazz. 

Itt vétetnek az alkalmi ekteniák. Halottak 
szombatján pedig: 

P: A világ kezdete óta az igaz hitben, a feltámadás 
és örök élet reményében elhunyt atyáink és tesvére-
ink, ezen szent hajlék alapítói s jótevői, testszerinti 
szüleink, rokonaink, itten nyugvó, bejegyzett és min-
den igazhitű keresztény lelkéért s ezek boldog nyu-
galmáért könyörögjünk az Úrhoz. 

M: Uram irgalmazz. 
P: Hogy elítélés nélkül jelenjenek meg Krisztus 

félelmetes ítélőszéke előtt, s hogy helyeztessenek el 
lelkeik az élők sorában, a világosság helyén, ahol 
minden szentek és igazak megnyugosznak, könyö-
rögjünk az Úrhoz. 

M: Uram irgalmazz. 

Egy vagy többf névszerint megnevezendő halottért: 

P: Isten szolgájáért, N.-ért, boldog emlékéért s 
összes szándékos és nem szándékos bűneinek bo-
csánatáért könyörögjünk az Úrhoz. 

M: Uram irgalmazz. 
P: Hogy elítélés nélkül jelenjék meg Krisztus félel-

metes ítélőszéke előtt, hogy helyeztessék el lelke az 



élők sorában, a világosság helyén, ahol minden szen-
tek és igazak megnyugosznak, könyörögjünk az Úr-
hoz. 

M: Uram irgalmazz. 

Ezen s más alkalmi ekteniák után folytatja 
a pap: 

P: Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, 
haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. 

M: Uram irgalmazz. 
P: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg 

minket, Isten a te kegyelmeddel. 
M: Uram irgalmazz. 
P: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső ki-

rálynénkat, az Istenszülő és mindenkor szűz Máriát, 
minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, 
egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek 
ajánljuk. 

M: Néked, Uram. 
P: Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és 

imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és minden-
kor s örökkön-örökké. 

M: Amen. 
A pap csendes imája: Urunk Istenünk, kinek ha-

talma hasonlíthatatlan és dicsősége fölfoghatatlan, 
kinek kegyelme megmérhetetlen s emberszeretete ki-
mondhatatlan: te, Urunk, kegyességed szerint te-
kints reánk s ezen szent hajlékra s áraszd reánk és 
a velünk esedezőkre gazdag kegyelmedet és irgalma-
dat. 

M. I. Antifona. Vasárnapra. 
Első vers: Örvendezzetek az Úrnak, minden föld! 

mondjatok dicséretet az ő nevének; tegyétek dicső-
ségessé dicséretét. 

Az Istenszülő imái által, Üdvözítő üdvözíts minket. 
2-ik vers: Mondjátok az Istennek; Mely rettenete-

sek a te cselekedeteid Uram! a te erőd nagysága miatt 
hízelkedni fognak néked ellenségeid. 



Az Istenszülő imái által... stb. 
3-ik vers: Az egész föld imádjon téged és énekeljen 

neked; mondjon dicséretet a te nevednek. 
Az Istenszülő imái által... stb. 
Hétköznapra. 1-ső vers: Jó az Urat dicsérni és 

éneket mondani a te nevednek, ó, Fölséges! 
Az Istenszülő imái által... stb. 
2~ik vers: Hogy reggel hirdettessék irgalmasságod 

és igaz voltod éjjel. 
Az Istenszülő imái által... stb. 
3-ik vers: Mely igaz a mi Urunk Istenünk és igaz-

talanság nincs ő benne. 
Az Istenszülő imái által... stb. 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, 

most és mindenkor s örökkön-örökké. Amen. 
Az Istenszülő imái által... stb. 
P: Ismét és ismét békességben könyörögjünk az 

Úrhoz. 
M: Uram irgalmazz. 
P: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg 

minket, Isten, a te kegyelmeddel. 
M: Uram irgalmazz. 
P: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső Ki-

rálynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát, 
minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egy-
mást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. 

M: Néked, Uram. 
P: Mert tied a hatalom, tied az ország, az erő és 

a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és min-
denkor s örökkön-örökké. Amen. 

A pap csendes imája: Urunk Istenünk, üdvözítsd 
népedet és áldd meg örökségedet. Egyházad teljes-
ségét őrizd meg. Szenteld meg azokat, akik házad 
ékességét szeretik. Te viszont dicsőítsd meg őket is-
teni erőddel s ne hagyj el minket, kik benned bízunk. 

M. II. Antifona. Vasárnapra. 1-sö vers: Könyö-
rüljön rajtunk az Isten, áldjon meg minket; derítse 
föl ránk az ő orcáját és könyörüljön rajtunk. 



Üdvözíts minket Isten fia, ki halottaidból feltámad-
tál, énekelünk néked. Alleluja, alleluja, alleluja. 

2-ik vers: Hogy megismerjük a földön utadat, 
minden nép között a te szabadításodat. 

Üdvözíts minket Isten fia... stb. 
3-ik vers: Adjanak neked hálát Isten, a népek; 

adjon hálát minden nép. 
Üdvözíts minket Isten fia... stb. 
Hétköznapra. 1-ső vers: Az Úr országol, ékesség-

be öltözött, erősségbe öltözött az Úr és felövezte ma-
gát. Szenteidnek imái által Üdvözítő, üdvözíts min-
ket. 

2-ik vers: Mert ő erősítette meg a föld kerekségét, 
mely nem fog ingani. 

Szenteidnek imái által... stb. 
3-ik vers: A bizonyságtételeid igen hitelesek let-

tek; a te házadat szentség illeti Uram! örök időkre. 
Szenteidnek imái által... stb. 
P. és M.: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent-

léleknek, most és mindenkor s örökkön-örökké. 
Amen. 

Istennek egyszülött Fia és Igéje, ki halhatatlan 
vagy és a mi üdvösségünkért (itt a pap és a minist-
ráns mélyen meghajtja magát) a szent Istenszülő és 
mindenkorszűz Máriától megtestesülni kegyeskedtél. 
Változatlanul emberré lettél, megfeszíttettél Krisztus 
Istenünk. Legyőzted halállal a halált, ki egyike vagy 
a Szentháromságnak, az Atyával és Szentlélekkel 
együtt dicsérendő, üdvözíts minket. 

P: Ismét és ismét békességben könyörögjünk az 
Úrhoz.... stb. 

M: Uram irgalmazz. 
P: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg 

minket, Isten, a te kegyelmeddel. 
M: Uram irgalmazz. 
P: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső ki-

rálynénkat, az Istenszülő s mindenkor szűz Máriát 
minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat és 



egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek 
ajánljuk. 

M: Néked, Uram. 
P: Mert jóságos és emberszerető Isten vagy és Té-

ged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és 
mindenkor és örökkön- örökké. Amen. 

A pap csendes imája: Aki nekünk ezen közös és 
összehangzó imádságokat ajándékoztad s azok ké-
relmeit, kik a te nevedben ketten vagy hárman egyet-
értenek meghallgatni ígérted: most is tenmagad, 
Urunk, teljesítsd szolgáidnak hasznukra szolgáló 
esedezéseit. Add, hogy a jelen időben igazságodat 
megismeijük és a jövőben ajándékozz nekünk örök 
életet. 

M. Ш. Antifona. Vasárnapra. 1-ső vers: Jertek, 
örvendezzünk az Úrnak, vigadjunk a mi szabadító 
Istenünknek. 

Üdvözíts minket Isten Fia, ki halottaidból feltá-
madtál, énekelünk néked. Alleluja, alleluja, alleluja. 

2-ik vers: Járuljunk orcája elé hálaadással és 
zsoltárokkal vigadjunk neki. 

Üdvözíts minket Isten fia... stb. 
3-ik vers: Mert nagy Isten az Úr, és nagy király 

minden istenek fölött. 
Üdvözíts minket... stb. 
Hétköznapra a versek ugyanazok, az egyes ver-

sek után azonban ezt mondjuk: 
Üdvözíts minket Isten Fia, ki csodálatos vagy a te 

szenteidben, énekelünk néked. Alleluja. (3-szor.) 
Ha egyes ünnepekre külön antifonák vannak elő-

írva, akkor ezek helyett azokat kell venni Lásd az 
ünnepi részt! 

A pap csendes imája: Uralkodó Úristenünk, ki a 
mennyekben az angyalok s arkangyalok rendjeit és 
seregeit dicsőséged szolgálatára rendelted, add, hogy 
a mi bemenetelünk legyen a szent angyaloké is, akik 
velünk együtt neked szolgálnak s dicsőítik a te jó-
ságodat; mert téged illet minden dicsőség, tisztelet 



és imádás, Atya, Fiú és Szentlélek, most és minden-
kor és örökkön- örökké. Amen. 

A pap az evangéliummal jobbról megkerülve az 
oltárt, kimegy a képállvány északi ajtaján, megáll 

a királyi ajtó előtt, s csendesen mondja: 

Áldott a te szenteid bemenete öröktől fogva, most 
és mindenkor s örökkön-örökké. Amen. 

És magasra emelvén az evangéliumot, hangosan 
mondja: 

Bölcsesség, igazhívők. 

Bemegy a szentélybe és az evangéliumot 
az oltárra teszt 

M: Jertek, imádjuk Krisztust és boruljunk le előt-
te. Üdvözíts minket Isten Fia, ki halottaiból feltá-
madtál (hétköznapra: ki szenteidben csodálatos 
vagy), énekelünk néked: Alleluja, alleluja, alleluja. 

A ministráns a templomi utasítás szerint mondja a 
tropárt, a kondákot és a theotókiont. A pap pedig 

összetett kézzel a következő csendes imát olvassa: 

Szent Isten, ki a szentekben nyugszol, kit a sze-
ráfok háromszorszent hangon énekelnek, a kerubok 
dicsőítenek és az összes mennyei erők imádnak; ki 
a nemlétből mindeneket létrehoztál, ki az embert ké-
pedre és hasonlatosságodra teremtetted és minden 
adományoddal felékesítetted; ki a tehozzád esedező-
nek bölcsességet és értelmet adsz és meg nem veted 
a bűnöst, hanem üdvösségére bűnbánatot rendeltél; 
ki bennünket, alázatos és érdemetlen szolgáidat arra 
méltattál, hogy ezen órában is szent oltárod dicső-



sége előtt álljunk s neked a tartozó imádást és di-
csőítést felajánljuk; tenmagad, Urunk, fogadd bűnös 
ajkainkról a háromszorszent dicséneket. Tekints re-
ánk jóságoddal. Bocsásd meg minden szándékosan 
vagy akaratlanul elkövetett vétkeinket. Szenteld meg 
lelkeinket és testeinket s add, hogy életünk minden 
napján szentségben szolgáljunk néked, a szent Is-
tenszülő s a világ kezdete óta előtted kedves minden 
szenteid könyörgései által. 

Fennhangon: Mert szent vagy te, mi Istenünk és 
téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek (kifordul 
és áldást ad), most és mindenkor és örökkön-örökké. 

M: Amen. 
P. és M. mondja a háromszor szent éneket: 

Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmazz 
nékünk. (Háromszor.) 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, 
most és mindenkor s örökkön-örökké. Amen. Szent 
halhatatlan, irgalmazz nékünk. Szent Isten, szent 
erős, szent halhatatlan, irgalmazz nékünk. 

Karácsony, Vízkereszt, Nagyszombat, Húsvét és 
Pünkösd ünnepén: 

Akik Krisztusban keresztelkedtek, Krisztusban öl-
tözködtetek. Alleluja. (Háromszor.) 

Dicsőség az Atyának... Amen. Krisztusban öltöz-
ködtetek. Alleluja. Akik Krisztusban... 

A szent kereszt felmagasztalása ünnepén 
s a nagyböjt harmadik vasárnapján: 

A te kereszted előtt leborulunk, Uralkodó és a te 
szent föltámadásodat dicsőítjük. (Háromszor.) 

Dicsőség az Atyának... Amen. És a te szent föltá-
madásodat dicsőítjük. 

A te kereszted előtt... 



A pap mélyen meghajtja magát, az oltár mögött 
álló emelvény székhez megy, csendesen imádkozva: 

Áldott, ki az Űr nevében jön, áldott vagy a te or-
szágod dicsőségének trónján, ki a kerubokon ülsz 
öröktől fogva, most és mindenkor s örökkön-örökké. 

A háromszorszent ének bevégzése után: 

P: Figyelmezzünk. (Áldást adva.) Békesség mind-
nyájatoknak. Bölcsesség, figyelmezzünk. 

A ministráns a prokiment mondja: 

P: Bölcsesség. 
M: Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levelének 

olvasása; vagy: az apostolok cselekedeteinek olvasá-
sa; vagy: szent Jakab apostol katolikus levelének ol-
vasása, amint azt az utasítás rendeli. 

P: Figyemezzünk. 
M: Atyámfiai... stb., olvassa az apostolt, amely-

nek végeztével: 
P: Békesség néked. Bölcsesség, figyelmezzünk. 
M: Alleluja, alleluja, alleluja. 
A pap csendes imája: Gyűjtsd föl szíveinkben, 

emberszerető Urunk, istenséged ismeretének tiszta 
világosságát, nyisd meg lelki szemeinket evangéliumi 
tanaid megértésére. Oltsd belénk a te boldogító pa-
rancsolataid félelmét, hogy minden testi kívánságot 
legyőzvén, lelki életet éljünk, mindent tetszésed sze-
rint gondolva és cselekedve. Mert te vagy lelkünk és 
testünk megvilágítója, Krisztus Isten és téged dicső-
ítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos s 
elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor s 
örökkön-örökké. Amen. 

P: Bölcsesség, igazhívők, hallgassuk a szent evan-
géliumot. 

Szent N. evangéliumának olvasása. 



M: Dicsőség néked Uram. 
P: Figyelmezzünk. (És olvassa az előírt evangé-

liumi szakaszt) 
M: Dicsőség néked Uram, dicsőség néked. 
P: Mondjuk mindnyájan teljes lelkünkből és teljes 

elménkből, mondjuk: 
M: Uram irgalmazz. 
P: Mindenható Urunk, atyáinknak Istene, kérünk 

téged, hallgass meg minket és könyörülj. 
M: Uram irgalmazz. 
P: Könyörülj rajtunk Isten a te nagy irgalmasságod 

szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és kö-
nyörülj. 

M: Uram irgalmazz, Uram irgalmazz, Uram irgal-
mazz. 

A pap csendes imája: Urunk Istenünk, fogadd 
ezen buzgó fohászkodást a te szolgáidtól és könyörülj 
rajtunk könyörületed sokasága szerint. Küldd irgal-
masságaidat reánk és minden népedre, mely bő ke-
gyelmeidet váij a. 

(Itt következnek az alkalmi eklértiák.) 
P: Könyörögjünk még apostoli királyunkért N.-ért, 

az ő hatalma, győzelme, állandó és békés kormány-
zata, egészsége és üdvéért és, hogy a mi Urunk Is-
tenünk mindinkább vezérelje őt minden jóban s hó-
dítson lábai alá minden ellenséget és támadót. 

M: Uram irgalmazz, Uram irgalmazz, Uram irgal-
mazz. 

P: Könyörögjünk még Istenszerető N. püspökün-
kért, lelki atyáinkért s Krisztusban minden atyánk-
fiáért. 

M: Uram irgalmazz, Uram irgalmazz, Uram irgal-
mazz. 

P: Könyörögjünk még az itt jelenlevő s tőled nagy 
és bő kegyelmeket váró népedért, a mi jótevőinkért 
s minden igazhitű keresztényért. 

M: Uram irgalmazz, Uram irgalmazz, Uram irgal-
mazz. 



P: Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy és 
téged dicsőítünk Atya és Fiú és Szentlélek, most és 
mindenkor s örökkön-örökké. 

M: Amen. 

Gyászmisén itt a következő ekténiákat vesszük: 

P: Könyörülj rajtunk Isten a te nagy irgalmasságod 
szerint. Kérünk téged, hallgass meg minket és kö-
nyörülj. 

M: Uram irgalmazz, Uram irgalmazz, Uram irgal-
mazz. 

P: Könyörögjünk még Isten elhunyt szolgájának, 
N-nek (szolgálójának, szolgáinak, szolgálóinak) lelki 
nyugalmáért és minden szándékosan s akaratlanul 
elkövetett vétkeinek (vétkeiknek) bocsánatáért. 

M: Uram irgalmazz, Uram irgalmazz, Uram irgal-
mazz. 

P: Hogy az Úristen helyezze el lelkét (lelküket), hol 
az igazak megnyugosznak. 

M: Uram irgalmazz, Uram irgalmazz, Uram irgal-
mazz. 

P: Istennek irgalmát, mennyeknek országát, bű-
neinek (bűneiknek) bocsánatát Krisztustól, a halha-
tatlan Királyunktól és Istenünktől kéljük. 

M: Add meg Uram. 
P: Könyörögjünk az Úrhoz. 
M: Uram irgalmazz. 
A pap csendes imája: Minden szellem és minden 

test Istene, ki letiportad a halált, legyőzted az ördögöt 
és világodnak életet ajándékoztál: tenmagad Urunk 
nyugtasd meg a te elhunyt N. szolgádnak (szolgálód-
nak, szolgáidnak, szolgálóidnak) lelkét a világosság, 
kellem és felüdülés helyén, honnan száműzve van a 
fájdalom, aggódás és sóhaj. Mint jóságos és ember-
szerető Isten, bocsásd meg összes bűneit (bűneiket), 
melyeket szóval, tettel vagy gondolattal elkövetett (el-
követtek); mert nincs ember, ki él és ne vétkezzék. 



Te vagy egyedül bűn nélkül, a te igazságod örök igaz-
ság és a te igéd valóság. 

P (fennhangon): Mert te vagy Krisztus Istenünk 
N. szolgádnak (szolgálódnak, szolgáidnak, szolgáló-
idnak) feltámadása, élete és nyugalma és téged di-
csőítünk kezdet nélküli Atyáddal, legszentebb, jósá-
gos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor 
s örökkön-örökké. 

M: Amen. 
Eddig tart a halottakért szóló külön ekténia betét 

P: Jelöltek könyörögjetek az Úrhoz. 
M: Uram irgalmazz. 
P: Hívek, a jelöltekért könyörögjünk, hogy az Úr 

irgalmazzon nekik. 
M: Uram irgalmazz. 
P: Oktassa őket az igazság igéire. 
M: Uram irgalmazz. 
P: Nyilatkoztassa ki nekik az igazság evangéliu-

mát. 
M: Uram irgalmazz. 
P: Egyesítse őket szent, katolikus és apostoli egy-

házával. 
M: Uram irgalmazz. 
P: Mentsd meg, könyörülj, oltalmazd s őrizd meg 

őket Isten a te kegyelmeddel. 
M: Uram irgalmazz. 
P: Jelöltek, fejeteket hajtsátok meg az Úrnak. 
M: Néked, Uram. 
A pap csendes imája: Urunk Istenünk, ki a ma-

gasságban lakozol s az alázatosakra letekintesz, ki 
az emberi nem üdvözítésére leküldötted egyszülött 
Fiadat, a mi Urunkat és Istenünket, Krisztus Jézust, 
tekints le hitjelölt szolgáidra, kik előtted fejüket meg-
hajtották. Alkalmas időben méltasd őket az újjászü-
letés fürdőjére, bűneik megbocsátására s az ártat-
lanság köntösének elnyerésére. Egyesítsd őket szent, 



egyetemes és apostoli egyházaddal és számítsd őket 
választott nyájadhoz. 

P: Hogy ők is velünk együtt dicsőítsék legtiszte-
sebb és fölséges nevedet, Atya és Fiú és Szentlélek, 
most és mindenkor s örökkön-örökké. 

M: Amen. 
P: Jelöltek mindnyájan távozzatok. Jelöltek távoz-

zatok. Jelöltek mindnyájan távozzatok. Senki a je-
löltek közül ne maradjon. Hívők mindnyájan, ismét 
és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz. 

M: Uram irgalmazz. 
A pap csendes imája: Hálát adunk neked, Urunk, 

erők Istene, ki méltattál bennünket, hogy most is 
szent oltárodnál álljunk s a mi bűneinkért és a nép 
vétségeiért irgalmadhoz esedezzünk. Fogadd el Iste-
nünk könyörgésünket s tégy méltókká, hogy kérése-
ket, esedezéseket és vérontásnélküli áldozatokat mu-
tassunk be neked minden népedért. Tégy 
alkalmatosakká minket, kiket ezen szolgálatodra 
rendeltél, hogy Szentlelked ereje által feddhetetlenül 
és botlás nélkül, lelkiismeretünk tiszta bizonyságá-
ban segítségül hívhassunk téged minden időben és 
minden helyen: hogy így meghallgatván minket, ir-
galmazz nekünk jóságod sokasága szerint. 

P: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg 
minket Isten a te kegyelmeddel. 

M: Uram irgalmazz. 
P: Bölcsesség. 
P: Mert téged illet minden dicsőség tisztelet és imá-

dás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor 
s örökkön-örökké. 

M: Amen. 
P: Ismét és ismét békességben könyörögjünk az 

Úrhoz. 
M: Uram irgalmazz. 
A pap csendes imája: Ismét és sokszor leborulunk 

előtted és kérünk téged, jóságos és emberszerető, 
hallgasd meg könyörgéseinket. Tisztítsd meg lelkün-



ket és testünket minden testi és szellemi fertőzéstől. 
Engedd, hogy elítélés nélkül s ártatlanul szolgáljunk 
szent oltárodnál. Ajándékozz, Isten a velünk esede-
zőknek is előmenetelt a szent életben, a hitben és 
lelki bölcsességben. Add meg nekik, hogy ők is, akik 
mindenkor félelemmel és szeretettel szolgálnak ne-
ked bün és elítélés nélkül részesüljenek szent titka-
idban és mennyei országod elnyerésére méltókká le-
gyenek. 

P: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg 
minket isten a te kegyelmeddel. 

M: Uram irgalmazz. 
P: Bölcsesség. 
P: Hogy hatalmad által mindenkor megőrizve di-

csőítsünk téged, Atya és Fiú és Szentlélek (kifordul 
és áldást ad), most és mindenkor s örökkön-örökké. 

M: Amen. És mondja az 50. Zsoltárt, utána a 
kerubéneket. Kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk 
és az elevenítő Háromságnak háromszorszent éneket 
ajánlunk, tegyünk félre mostan minden földi gondot. 
(Ha énekes mise van, akkor a M. a kerubéneket 
énekli, az 50. Zsoltárt a pap mondja.) 

P. Szétterjesztett karokkal csendesen: Senki 
sem méltó azok közül, akiket a testi kívánságok és 
gyönyörűségek lekötve tartanak, hogy hozzád járul-
jon, vagy közeledjék, vagy neked szolgáljon, dicsőség 
királya; mert neked szolgálni nagy és rettenetes ma-
guknak a mennyei erőknek is. Mindazonáltal ki-
mondhatatlan és mérhetetlen emberszeretetednél 
fogva minden változás nélkül emberré lettél és főpa-
punknak neveztettél. Mint a mindenek Ura, átadtad 
nekünk ezen szolgálati és vérontásnélküli áldozat be-
mutatását. Mert Urunk Istenünk, te egyedül uralko-
dol az égieken és földieken, ki kerub-trónon hordoz-
tatol, ki a szeráfok ura, Izrael királya, egyetlen szent 
vagy s a szentekben nyugszol. Kérlek tehát, ki egye-
dül vagy jó és kegyesen meghallgatsz, tekints reám, 
bűnös és méltatlan szolgádra. Tisztítsd meg lelkemet 



és szívemet a rossz lelkiismerettől. Szentlelked ere-
jével tégy alkalmassá engem, ki az áldozópapi rend 
kegyelmével felruháztattam, hogy ezen szent aszta-
lod előtt álljak és feláldozzam szentséges és szeplő-
telen testedet és drága véredet. Mert meghajtott fővel 
járulok hozzád és kérlek, ne fordítsd el tőlem orcá-
dat, se gyermekeid közül ki ne záij; hanem tégy mél-
tóvá engem, bűnös és érdemtelen szolgádat, hogy 
ezen ajándékokat neked bemutassam. Mert te vagy 
a feláldozó s aki feláldoztatol, az elfogadó s a ki ki-
osztatol, Krisztus Istenünk és téged dicsőítünk kez-
detnélküli Atyáddal, legszentebb jóságos és elevenítő 
Lelkeddel együtt, most és mindenkor s örökkön-
örökké. Amen. 

P. Szétterjesztett karral, csendesen: Kik a ke-
rubokat titkosan ábrázoljuk és az elevenítő Három-
ságnak háromszorszent éneket ajánlunk, tegyünk 
félre mostan minden földi gondot; mert a mindenek 
királyát fogadjuk, kit láthatatlanul hordoznak az an-
gyali rendek. Alleluja, alleluja, alleluja. 

Majd megcsókolja az oltárt mondván: Isten légy 
irgalmas nekem bűnösnek. 

Azután a proszkomidiai oltárhoz vonul és csen-
desen mondja: Békességben emeljétek kezeiteket a 
szentekhez s áldjátok az Urat. 
Az ajánlatokat körmenetben átviszi az oltárra, 
miközben fennhangon mondja: 

Szentséges főpásztorunk N. pápáról, igazhitű 
apostoli királyunk N.-ről, egész házáról, a Krisz-
tusszerető katonaságról, Istenszerető N. püspökünk-
ről, az összes papságról s az egész egyházi rendről, 
ezen szent hajléknak boldog és örökemlékű alapítói-
ról és jótevőiről és mindnyájatokról, igazhitű keresz-
tények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában 
mindig, most és mindenkor s örökkön-örökké. 

M: Amen. És folytatja a kerubéneket. Mert a 
mindenek királyát fogadjuk, kit láthatatlanul hor-
doznak az angyali rendek. Alleluja, alleluja, alleluja. 



P. Elhelyezi az oltáron a szent edényeket, be-
takarja és csendesen mondja: Az Istenfélő József 
levevén a fáról a te legtisztáhb testedet, tiszta gyolcs-
ba göngyölé és illatos szerekkel ellátva, új sírba he-
lyezé. 

Cselekedjél kegyesen Uram jóakaratodból Sionnal, 
hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai. Akkor veszed 
kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és 
égőáldozatokat, akkor tesznek oltárodra borjakat. 

P: Teljesítsük könyörgésünket az Úrhoz. 
M: Uram irgalmazz. 
P: Az előtett drága ajándékokért könyörögjünk az 

Úrhoz. 
M: Uram irgalmazz. 
P: Ezen szent hajlékért s mindazokért, akik ide 

hittel, buzgósággal és isteni félelemmel járnak kö-
nyörögjünk az Úrhoz. 

M: Uram irgalmazz. 
P: Hogy őrizzen meg minket minden aggódástól, 

haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. 
M: Uram irgalmazz. 
A pap csendes imája: Mindenható, egyedül szent 

Úr Isten, ki a dicséret áldozatát elfogadod mindazok-
tól, kik teljes szívből segítségül hívnak téged, fogadd 
el tőlünk bűnösöktől is ezen könyörgést és vidd ezt 
szent oltárodra. Tégy alkalmassá bennünket, hogy 
ajándékokat és lelki áldozatokat mutassunk be ne-
ked bűneinkért és a nép vétségeiért. Méltass minket 
kegyelmedre, hogy áldozatunk kedves legyen előtted 
és kegyelmed jó lelke lakjék bennünk, ezen előtted 
lévő ajándékokban és minden népedben. 

P: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg 
minket Isten a te kegyelmeddel. 

M: Uram irgalmazz. 
P: Hogy ezen egész napot tökéletesen, szentül, bé-

kességben és vétek nélkül töltsük el, kéljük az Úrtól. 
M: Add meg Uram. 



P: A békesség angyalát, a hívséges vezetőt, lelkünk 
és testünk őrzőjét kéljük az Úrtól. 

M: Add meg Uram. 
P: Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedé-

sét kéljük az Úrtól. 
M: Add meg Uram. 
P: Jókat és hasznosakat, lelkünknek és a világnak 

békességet kéljünk az Úrtól. 
M: Add meg Uram. 
P: Hogy életünknek hátralevő részét békében és 

bűnbánatban töltsük, kéljük az Úrtól. 
M: Add meg Uram. 
P: Hogy életünket keresztény módon, gyötrelem és 

szégyen nélkül végezzük be s hogy Krisztus félelme-
tes ítélőszéke előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úr-
tól. 

M: Add meg Uram. 
P: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső ki-

rálynénkat, az Istenszülő és mindenkor szűz Máriát 
minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, 
egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek 
ajánljuk. 

M: Néked, Uram. 
P: A te egyszülött fiadnak irgalma által, kivel áldott 

vagy, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel 
együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké. 

M: Amen. 
P. (áldást adva): Békesség mindnyájatoknak. 
M: És a te lelkednek. 
P: Szeressük egymást, hogy egyetértőleg valljuk. 
M: Az Atyát és Fiút és a Szentlelket, az egyvaló-

ságú és osztatlan Szentháromságot. 
Szeretlek téged Uram, én erősségem, az Úr én 

erősségem és oltalmam. 
Majd: Az ajtókat, az ajtókat! Bölcsességben figyel-

mezzünk. 
P és M: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, 

mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan 



dolgoknak teremtőjében. És az egy Úrban, Krisztus 
Jézusban, Isten egyszülött Fiában, ki az Atyától 
öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz 
Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, 
ki az Atyával egyvalóságú, ki által mindenek lettek. 
Aki miérettünk, emberekért s a mi üdvösségünkért 
mennyből alászállott (itt mélyen meghajtja magát) és 
megtestesült a Szentlélektől és szűz Máriától és em-
berré lett. És megfeszíttetett miérettünk Poncius Pi-
látus alatt és szenvedett és eltemettetett és feltáma-
dott harmadnapon az írások szerint. És fölment a 
mennyekbe és ül az Atyának jobbján; és ismét eljö-
vend dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat és az 
ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, 
Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától és Fiútól 
származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik 
és dicsőíttetik, ki szólott a Próféták által. Hiszek az 
egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyház-
ban. Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára. 
Várom a holtak föltámadását és a jövendő örök éle-
tet. Amen. 

P: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, ir-
galmazz nekünk. (Háromszor.) 

P: Álljunk illően, álljunk félelemmel, figyelmez-
zünk, hogy a szent áldozatot békességben fölajánl-
juk. 

M: A békesség irgalmát, a dicséret áldozatát. 
P: A mi Urunk Jézus Krisztus malasztja, az Atya-

isten szeretete és a Szentlélek közöltetése (a hívekre 
áldást adva) legyen mindnyájatokkal. 

M: És a te lelkeddel. 
P: Emeljük föl szíveinket. 
M: Fölemeljük az Úrhoz. 
P: Adjunk hálát az Úrnak. 
M: Méltó és igazságos imádni az Atyát s a Fiút és 

a Szentlelket, az egyvalóságú és osztatlan Szenthá-
romságot. 



P. Szétterjesztett karral csendesen imádkozik: 
Méltó és igazságos téged magasztalni, téged áldani, 
téged dicsőíteni, neked hálát adni, téged imádni ural-
kodásod minden helyén; mert te vagy a kimondha-
tatlan, kifürkészhetetlen, láthatatlan, megfoghatat-
lan örök és változhatatlan Isten, te s a te egyszülött 
Fiad és Szentlelked. Te bennünket a nemlétből lét-
rehoztál és miután elestünk, ismét fölemeltél és nem 
szűntél meg mindent teljesíteni, amíg a mennyekbe 
föl nem vittél és eljövendő országodat nem ajándé-
koztad nekünk. Mindezekért hálát adunk neked, 
egyszülött Fiadnak és Szentlelkednek reánk árasz-
tott összes nyilvános és nem nyilvános jótéteménye-
idért, melyekről tudunk és amelyekről nem tudunk. 
Hálát adunk neked ezen szent szolgálatért is, melyet 
kezünkből elfogadni méltóztattál, noha neked az ark-
angyalok ezrei, az angyalok miriádjai, a hatszárnyú, 
sokszemű, fennlebegő szárnyas kerubok és szeráfok 
szolgálnak. 

P. A diszkoszon a csillaggal keresztet jelez, mi-
közben mondja: Győzelmi éneket énekelvén, kiált-
ván, hangoztatván és mondván:. 

M. Letérdel, csenget és mondja: Szent, szent, 
szent a seregek Ura, teljes az ég és a föld a te dicső-
ségeddel, hozsánna a magasságban. Áldott, ki az Úr 
nevében jő, hozsánna a magasságban. 

A pap bánatot indít magában, a kenyér és bor átlé-
nyegítésnek s a szent szolgálat bemutatásának 

szándékáról röviden elmélkedik. 

Ezután szétterjesztett karral csendesen mondja: 

Ezekkel a boldog seregekkel, emberszerető Ural-
kodónk, mi is kiáltjuk: Szent vagy és legszentebb, te 
egyszülött Fiad és a te Szentlelked. Szent vagy és 
legszentebb s magasztos a te dicsőséged, ki világodat 
úgy szeretted, miképp egyszülött Fiadat adtad, hogy 



mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen. Ki eljővén és irántunk minden üdvgon-
dozást betöltvén, azon éjjel, melyen átadatott, vagy 
inkább önmagát adta át a világ életéért. 

A pap a bal kezébe veszi a diszkoszt az áldozati 
kenyérrel kissé fölemeli s csendesen a következő 

módon megáldja, miközben a ministráns 
háromszor csenget: 

Szent, tiszta és szeplőtelen kezeibe vevé a kenye-
ret, hálát adván, megáldván, megszentelvén és meg-
törvén, szent tanítványainak és apostolainak adá, 
mondván: 

Utána azonnal fennhangon mondja az átlényegülés 
szavait a kenyér, majd a bor fölött liturgikus 

nyelven, nálunk görög nyelven: 

VEGYÉTEK, EGYÉTEK, EZ AZ ÉN TESTEM, 
MELY ÉRETTETEK MEGTÖRETIK A BŰNÖK BO-
CSÁNATÁRA. 

M. (térdepel): Amen. (Hármat csenget.) 

A pap mélyen meghajtja magát és eltakarván a 
kelyhet csöndesen mondja: 

Hasonlóképp a kelyhet (megáldja) is, minekutána 
vacsorált, mondván: 

IGYATOK EBBŐL MINDNYÁJAN EZ AZ ÉN VÉ-
REM, AZ ÚJ SZÖVETSÉGÉ, MELY ÉRETTETEK ÉS 
SOKAKÉRT KIONTATIK A BŰNÖK BOCSÁNATÁRA. 

M. (térdepel): Amen. (Hármat csenget.) 
P. Szétterjesztett karokkal: Megemlékezvén te-

hát ezen üdvösséges parancsolatról és mindarról ami 
érettünk történt: a keresztről, sírról, harmadnapi fel-
támadásról, mennybemenetelről, jobb kéz felől való 
ülésről, a második és dicsőséges eljövetelről. 



A pap jobbjába veszi a diszkoszt, baljába a kely-
het s keresztbetett karokkal felmutatja a szent tes-

tet és vért e szavak kíséretében: 

TIEIDET A TEEIDBŐL NÉKED AJÁNLJUK FÖL 
MINDNYÁJUNKÉRT ÉS MINDENEKÉRT. 

M. Térdepel, hosszabban csenget és mondja: 
Téged éneklünk, téged áldunk, néked hálát adunk, 

Urunk és imádunk téged Istenünk. 

A pap mélyen meghajtja magát és szétterjesztett 
karokkal csendesen imádkozik: 

Felajánljuk még neked ezen okos és vérontás nél-
küli szolgálatot és kérünk, könyörgünk, esedezünk, 
küldd le Szentlelkedet reánk s ezen előtted levő aján-
dékokra. 

A pap háromszori meghajlás és keresztvetés 
mellett halkan így fohászkodilc: 

Urunk ki a te Szentlelkedet három órakor aposto-
laidra leküldötted, ne vedd el őt tőlünk, jóságos; ha-
nem újíts meg bennünket, kik hozzád esedezünk. 

Elővers: Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten és 
az igaz lelket újítsd meg belső részeimben. 

Urunk, ki a te Szentlelked... stb. 
Elővers: Ne vess el engem színed elől és Szentlel-

kedet ne vedd el tőlem. 
Urunk, ki a te Szentlelked... stb. 

Az áldozópap a szent testet megáldva csendesen 
mondja: 

És tedd ezt a kenyeret Krisztus drága testévé. 

A szent vért áldva: 

És ami a kehelyben van, Krisztus drága vérévé. 



Mindkettőt együtt: 

Átváltoztatván a te Szentlelkeddel. 

És újra szétterjesztett karokkal halkan imádkozik: 

Hogy a részesülőknek legyenek a lélek józanságá-
ra, a bűnök bocsánatára, Szentlelked közöltetésére, 
a mennyország teljességére, a benned való bizalom-
ra, nem pedig ítéletre vagy kárhozatra. 

Felajánljuk még neked ezen okos szolgálatot a hit-
ben elhunyt ősatyák, atyák, pátriárkák, próféták, 
apostolok, hithirdetők, evangélisták, vértanúk, hit-
vallók s önmegtartózkodókért s a hitben megdicsőült 
minden igaz lélekért. 

P: Kiváltképpen legszentebb, legtisztább, legáldot-
tabb dicső királynénkért, az Istenszülő és mindenkor 
szűz Máriáért. 

M. (feláll): Valóban méltó dicsérni téged, Istenszü-
lő, a boldogságost és szeplőtelent és a mi Istenünk-
nek anyját, ki a keruboknál tiszteltebb és a szerá-
foknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, 
az Igét sérülés nélkül szülted. Téged, valóságos Is-
tenszülő magasztalunk. 

Gyászmisén „Valóban méltó" helyett: Üdvözítsd 
a benned bízókat, anyja a soha le nem hunyó nap-
nak, tisztaságos Istenszülő. Kérünk téged, kérleld 
meg imáiddal a jóságos Istent helyezze el lelkét a 
tőlünk elköltözöttnek (elköltözötteknek), hol az iga-
zak megnyugszanak és tegye öt (őket) a mennyei ja-
vak örökösévé (örököseivé) a szentek hajlékaiban az 
örök emlékezetben, ó Szeplőtelen. 

P. Szétterjesztett karokkal: Keresztelő szent Já-
nos próféta és előkövetért, a szent, dicső és legdicsé-
retesebb apostolokért, szent N.-ért, kinek ma emlé-
két ünnepeljük és összes szenteidért, kiknek 
könyörgései által kegyesen tekints reánk, Istenünk 



és emlékezzél meg az örök életre való feltámadás re-
ményében elhunytakról. 

A pap megemlékezik a halottakról tetszése vagy 
szándéka szerint mondván: 

Emlékezzél meg Urunk N. N. elhunyt szolgáidról. 

Folytatja az imát szétterjesztett karokkal: 

És nyugtasd meg őket ott, ahol arcod fényessége 
tündöklik. 

Esedezünk még: emlékezzél meg Urunk, az igaz-
hitűek összes püspökeiről, akik helyesen tanítják 
igazságod igéit, az összes áldozópapságról, Krisztus-
ban a szerpapságról, s az egész egyházi rendről. 

Felajánljuk még neked ezt az okos szolgálatot az 
egész világegyetemért, a szent, egyetemes és apostoli 
egyházért s azokért, akik tisztaságban és tisztes élet-
ben töltik napjaikat; igazhitű és Krisztusszerető 
apostoli királyunkért N.-ért, egész házáért és a ka-
tonaságért. Adj neki Urunk békés országlást, hogy 
az háborítatlanságában mi is csendes és nyugodt éle-
tet éljünk, teljes ájtatosságban és tisztességben. 

P: Az elsők között emlékezzél meg Urunk szentsé-
ges főpásztorunk N. pápáról és Istenszerető N. püs-
pökünkről s tartsd meg őket szent egyházaidnak bé-
kességben, épségben, tisztességben egészségben és 
hosszú életben, a te igazságod igéjének helyes hir-
detésére. 

M: És mindnyájunkról és mindenekről. 

A pap az ének alatt az élőkről tesz említést 
tetszése vagy intenciója szerint, azután összetett 

kezekkel csendesen könyörög: 

Emlékezzél meg Urunk ezen városról (községről), 
melyben lakunk és minden város, község és vidékről 
s a bennük lakozó hívekről. 



Emlékezzél meg Urunk a hajózókról, utazókról, 
betegekről, fáradozókról, foglyokról és ezek szabadu-
lásáról. Emlékezzél meg Urunk azokról is, akik 
szentegyházadba ajánlatokat hoznak, jótékonyságot 
cselekszenek, szegényeket gyámolítanak. 

P: És add, hogy egy szájjal és egy szívvel dicsőítsük 
és magasztaljuk a te legtisztesebb és fölséges neve-
det, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s 
örökkön-örökké. 

M: Amen. 
P: És legyen a mi nagy Istenünk és Üdvözítő Jézus 

Krisztusunk kegyelme (áldást adva): mindnyájatok-
kal. 

M: És a te lelkeddel. 
P: Minden szentekről megemlékezvén, ismét és is-

mét békességben könyörögjünk az Úrhoz. 
M: Uram irgalmazz. 
P: A bemutatott és megszentelt drága ajándéko-

kért könyörögjünk az Úrhoz. 
M: Uram irgalmazz. 
P: Hogy a mi kegyelmes Istenünk kedves lelki illat 

gyanánt elfogadván azokat szent, mennyei és szel-
lemi oltárára, küldje le nekünk isteni malasztját s a 
Szentlélek ajándékát, könyörögjünk az Úrhoz. 

M: Uram irgalmazz. 
A pap csendes imája: Néked ajánljuk egész éle-

tünket és reménységünket, emberszerető Urunk. Ké-
rünk, könyörgünk és esedezünk, tégy méltókká ben-
nünket, hogy ezen szent és szellemi asztalról tiszta 
lelkiismerettel részesüljünk mennyei és rettenetes 
titkaidban a bűnök bocsánatára, a vétkek elengedé-
sére, a Szentlélek közöltetésére, a mennyország el-
nyerésére, a benned való bizalomra, nem pedig íté-
letre vagy kárhozatra. 

P: Oltalmazz, ments meg, könyörülj s őrizz meg 
minket Isten a te kegyelmeddel. 

M: Uram irgalmazz. 



P: Hogy ezen egész napot tökéletesen szentül, bé-
kességben és vétek nélkül töltsük el, kéljük az Úrtól. 

M: Add meg Uram. 
P: A békesség angyalát, a hívséges vezetőt, lelkünk 

és testünk őrzőjét kéljük az Úrtól. 
M: Add meg Uram. 
P: Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedé-

sét kéljük az Úrtól. 
M: Add meg Uram. 
P: Jókat és hasznosakat lelkünknek és a világnak 

békességet kéljünk az Úrtól. 
M: Add meg Uram. 
P: Hogy életünk hátralévő részét békében és bűn-

bánatban töltsük, kéljük az Úrtól. 
M: Add meg Uram. 
P: Hogy életünket keresztény módon, gyötrelem és 

szégyen nélkül végezzük be s hogy Krisztus félelme-
tes ítélőszéke előtt jó feleletet adjunk, kéljük az Úr-
tól. 

M: Add meg Uram. 
P: A hitnek egységét s a Szentlélek közöltetését 

kérvén, önmagunkat, egymást s egész életünket 
Krisztus Istenünknek ajánljuk. 

M: Néked, Uram. 
P: És méltass minket Urunk, hogy bizalommal, 

elítélés nélkül bátorkodjunk téged, mennyei Isten, 
Atyánknak nevezni és mondani: 

A pap szétterjesztett karokkal a min.istránssal 
együtt: 

Mi Atyánk ki vagy a mennyekben, szenteltessék 
a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te 
akaratod, miképpen mennyben, azonképpen a földön 
is. Mindennapi kenyerünket adjad nekünk ma és bo-
csásd meg nékünk a mi vétkeinket, miképpen mi is 
megbocsátunk az ellenünk vétetteknek. És ne vígy 
minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. 



P: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, 
Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örök-
kön-örökké. 

M: Amen. 
P: Békesség mindnyájatoknak. 
M: És a te lelkednek. 
P: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak. 
M: Néked, Uram. 
(Vizet és törlőt visz a papnak.) 
A pap csendes imája: Hálát adunk neked, látha-

tatlan király, ki megmérhetetlen hatalmaddal min-
deneket alkottál és irgalmasságod sokasága szerint 
a nemlétből létre hoztál. Tenmagad Urunk tekints a 
mennyekből azokra, akik előtted fejőket meghajtot-
ták; mert nem a testnek és vérnek hajtották meg, 
hanem neked, félelmetes Istennek. Te tehát Urunk, 
ezen előtted levő ajándékokat fordítsd mindnyájunk 
javára, kinek-kinek saját szüksége szerint: a hajó-
zókkal együtt hajózzál, az utazókkal együtt utazzál, 
a betegeket gyógyítsd meg; mert te vagy lelkünknek 
és testünknek orvosa. 

P: A te egyszülött Fiadnak kegyelme, irgalma és 
emberszeretete által, kivel áldott vagy legszentebb, 
jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és min-
denkor s örökkön-örökké. 

M: Amen. 

A pap kezét megmossa és szétterjesztett karokkal 
csendesen imádkozik: 

Figyelmezz reánk, Úrjézus Krisztus, mi Istenünk, 
a te szent lakodból s országod dicsőségének trónjá-
ról. Jöjj el szentelj meg bennünket, ki a magasság-
ban az Atyával együtt ülsz és velünk itten láthatat-
lanul jelen vagy. Hatalmas kezeddel méltóztassál 
átadni nekünk legtisztább testedet és drága véredet 
s általunk az egész népnek. 



A pap mellét verve háromszor mondja: 

Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. 
Figyelmezzünk. 

A pap leveszi a kehelytakarót Mélyen meghajtja 
magát Két kezével a diszkosz fölött fölemeli az Ür 

testét és fennhangon mondja: 

Szentség a szenteknek. 
M. Letérdel és csenget. Egy a szent, egy az Úr, 

Jézus Krisztus, az Atyaisten dicsőségére. Amen. 

És az áldozást verset mondja. 

A pap megtöri az áldozati bárányt miközben mond-
ja: Iszusz Chrisztos, nika és keresztalakban a disz-

koszra helyezi és csendesen mondja: 

Megtöretik és megosztatik az Isten báránya, az 
Atyának Fia, ki megtörhető, de meg nem osztható, 
ki mindenkor eledelül szolgál és soha el nem fo-
gyasztható, ki a benne részesülőket megszenteli. 

A pap az áldozati bárány felső részével a kehely fölött 
keresztet jelez s azt a kehelybe bocsátva mondja: 

A Szentlélek hitének teljessége. 

A pap azután kissé meghajtott fővel és szétterjesz-
tett karokkal mondja az áldozás előtti imádságot: 

Hiszem Uram és vallom, hogy te vagy valóban 
Krisztus, az élő Istennek Fia, ki a világra jöttél üd-
vözíteni a bűnösöket, akik között első én vagyok. 

A te titkos vacsorádnak részesévé fogadj ma engem 
Isten Fia; mert nem mondom ki ellenségeidnek a tit-
kot, sem csókot nem adok neked, mint Júdás, ha-
nem, mint ama gonosztevő, megvallak téged. 



Emlékezzél meg rólam Uram, midőn eljössz a te 
országodba. (Mellét veri.) 

Emlékezzél meg rólam Uralkodó, midőn eljössz a 
te országodba. (Mellét veri.) 

Emlékezzél meg rólam szent, midőn eljössz a te 
országodba. (Mellét veri.) 

Ne váljék Uram ítéletemre vagy kárhozatomra a te 
szent titkaidban való részesülés, hanem lelkem és 
testem meggyógyulására. 

Hiszem Uram és vallom, hogy ez, amiben most 
részesülök, valóban a te valóságos és legtisztább tes-
ted s a te valóságos elevenítő véred. Kérlek, add, hogy 
ezeket méltóan vegyem magamhoz bűneim bocsána-
tára és az örök életre. Amen. 

A pap mélyen meghajtja magát, az Úr testét 
kezébe veszi és mondja: 

Én, Istennek méltatlan szolgája, N. áldozópap ré-
szesülök az Úristennek és a mi üdvözítőnk, Jézus 
Krisztusnak drága, legszentebb és legtisztább testé-
ben bűneim bocsánatára s az örök életre. Amen. 

/ 

Magához veszi Krisztus testét s ha áldoztat, a 
szentségpartikulákat a kehelybe szórja a paténán 
lévő szentségmorzsákkal együtt. Mély meghajlás 

után a kelyhet fölemeli e szavakkal: 

Én, Istennek méltatlan szolgája, N. áldozópap ré-
szesülök az Úristennek és a mi üdvözítőnk, Jézus 
Krisztusnak drága, legszentebb és legtisztább véré-
ben bűneim bocsánatára s az örök életre. Amen. 

Áldozik a szent vérből Megtörölve ajkait s a 
kehely szélét, csendesen mondja: 

íme, ez illeti ajkaimat és elvétetik gonoszságom és 
bűnöm megtisztíttatik. 



Majd lentionnal letörli a patenát, rnire a ministráns 
csenget azután a kelyhet lentionnal letakarja és 

fennhangon mondja: 

Isteni félelemmel és hittel közeledjetek. 
M: Ádott, ki az Úr nevében jő. Isten az Űr, ki 

megjelent nekünk. (Hármat csenget.) 

A pap a szentséggel a hívek felé fordulva elmondja 
a „Hiszem Uram és vallom" kezdetű imát (a minist-
ráns a háromszori „Emlékezzél meg rólam Uram" el-

mondásánál egyet-egyet csenget)t a jelentkezőket 
megáldoztatja, miközben ezeket mondja: 

Istennek méltatlan szolgája v. szolgálója, N. része-
síttetik az Úristennek s a mi Üdvözítő Jézus Krisz-
tusunknak drága, legszentebb és legtisztább testé-
ben és vérében bűneinek bocsánatára s az örök 
életre. Amen. íme, ez illeti ajakidat s elvétetik go-
noszságod és bűnöd megtisztíttatik. 

A pap befödi a kelyhet a kehely takaróval A Szent-
séggel megáldja a híveket, fennhangon mondván: 

Üdvözítsd Isten a te népedet és áldd meg öröksé-
gedet. 

M. Hármat csenget és mondja: Sok esztendőre, 
Uram. Láttuk az igazi világosságot. Vettük mennyei 
Szentlelket. Megtaláltuk az igazi hitet. Imádjuk az 
osztatlan Szentháromságot; mert ez üdvözített min-
ket. 

A pap az oltárhoz fordulva halkan mondja: 

Magasztaltassál föl az egek fölött, Isten és a te 
dicsőséged az egész földön. 



Mélyen meghajtja magát Kezébe veszi a kelyhet a 
hozzátartozókkal és csendesen mondja: 

Áldott a mi Istenünk 

A hívek felé fordulva, fennhangon: 

öröktől fogva, most és mindenkor s örökkön-örök-
ké. 

M. Amen. (Hármat csenget és mondja): Teljenek 
be ajkaink dicséreteddel, hogy énekeljük Uram a te 
dicsőséged; mert méltattál minket, hogy részesül-
jünk halhatatlan, éltető, szent, égi titkaidba. Erősíts 
meg minket szentséged által, hogy egész nap elmél-
kedjünk igazságid felett. Alleluja. 

A pap a jolajárűási asztalhoz viszi át a Szentséget 
hol azt magához veszi, a ministráns először bort 
önt a kehelybe, aztán a pap ujjaira bort és több 
vizet A pap, magához vévén ezeket és a kelyhet 

kitörülvén, halkan mondja: 

Igazhívők részesülvén Krisztusnak szent, legtisz-
tább, halhatatlan, mennyei, elevenítő és félelmetes 
titkaiban, méltóan adjunk hálát az Úrnak. 

M: Uram irgalmazz. 
P: Oltalmazz, stb. 
M: Uram irgalmazz. 
P: Ezen egész napnak tökéletes, szent, békességes 

és véteknélküli eltöltését kéivén, önmagunkat, egy-
mást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánl-
juk. 

M: Néked, Uram. 
A pap csendes imája: Hálát adunk neked, ember-

szerető Urunk, lelkünk jótevője, hogy e mai napon 
is méltattál bennünket mennyei és halhatatlan tit-
kaidra. Igazgasd ösvényeinket. Erősítsd meg a te fé-



lelmedet. Őrizd meg életünket. Biztosítsd lépteinket 
a dicsőséges Istenszülő s mindenkor szűz Máriának 
és összes szenteidnek imái és könyörgései által. 

Mert te vagy a mi megszentelésünk és téged di-
csőítünk Atya, Fiú és Szentlélek, most és mindenkor 
s örökkön-örökké. 

M: Amen. 
P: Békével távozzunk. Könyörögjünk az Úrhoz. 
M: Az Úr nevében. Uram irgalmazz. 
P: Mondja az amboni imát: Uram, ki megáldod 

a téged áldökat és megszenteled a benned bízókat, 
üdvözítsd népedet és áldd meg örökségedet, egyhá-
zad teljességét őrizd meg. Szenteld meg azokat, kik 
házad ékességét szeretik. Te viszont dicsőítsd meg 
őket isteni erőddel és ne hagyj el minket, kik benned 
bízunk. Ajándékozz békességet a te világodnak, egy-
házaidnak, papjaidnak, igazhitű apostoli királyunk 
N.-nek, a hadseregnek és minden népednek; mert 
minden jó adomány és minden tökéletes ajándék fe-
lülről van, leszállván tőled, a világosság Atyjától. És 
téged dicsőítünk, imádunk és neked hálát adunk, 
Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örök-
kön-örökké. 

M: Amen. Áldott legyen az Úr neve mostantól 
mindörökké. 

A pap a szentélybe menvén halkan olvassa 
a következő imát: 

Krisztus Istenünk, ki magad vagy a törvény és pró-
féták teljessége, ki végrehajtottad Atyád egész üdv-
gondozását, töltsd be örömmel és vígsággal szívein-
ket mindig, most és mindenkor s örökkön-örökké. 
Amen. 

P: Bölcsesség. 
M: Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál 

hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az Igét 
sérülés nélkül szülted, téged valóságos Istenszülő 
magasztalunk. 



P: Dicsőség neked Krisztus Istenünk, a mi re-
ménységünk, dicsőség néked. 

M: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek-
nek, most és mindenkor s örökkön-örökké. Amen. 

Uram irgalmazz. Uram irgalmazz. Adj áldást 
Uram. 

P: Vasárnapokon: Halottaiból feltámadt... Közna-
pokon: Krisztus igaz Istenünk... Halotti liturgián: 
Elők és holtak felett uralkodó Krisztus igaz Istenünk 
az ő legtisztább anyjának, a szent, dicső és mindenek 
fölött dicséretes apostoloknak, aranyszájú szent Já-
nos, Konstantinápoly főpüspökének, szent és isteni 
ihlettségű atyáinlmak és minden szenteidnek esede-
zése által könyörüljön rajtunk s üdvözítsen minket, 
mint jóságos és emberszerető. 

M: Amen. 

A pap fennhangon elbocsátó áldást ad, mondváiv 

Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és ember-
szeretetével mindig, most és mindenkor s örökkön-
örökké. 

M: Amen. 

A pap a halotti liturgia végén, áldás után 
fennhangon mondja: 

Adj Urunk tőlünk elköltözött N. szolgádnak boldog 
nyugalmat és készíts neki örök emléket. 

M: Boldog nyugalmat és örök emléket. 

Ünnepélyes alkalmakkor az áldozópap a római pá-
pát, a királyt és a püspököt a következőleg élteti: 

Szentséges főpásztorunknak N. római pápának, 
igazhitű apostoli királyunknak N.-nek, Istenszerető 
püspökünknek N.-nek adj Urunk békességet, egész-
séget és áldást számos boldog éven át. 



M: Éltesse Istenünk soká. 

Előszenteltek liturgiáján 
1. vers: Igazodjék fel az én imádságom, mint a 

tömjénfüst a Te színed elé, kezeimnek fölemelése, 
esti áldozat gyanánt. 

2. vers: Uram! Tehozzád kiáltok, hallgass meg en-
gem; figyelmezz imádságom hangjára, midőn tehoz-
zád kiáltok. 

Igazodjék... 
3. vers: Tégy Uram számomra őrizetet és körül-

vevő ajtót ajkaimra. 
Igazodjék... 
4. vers: Ne hagyd szívemet gonosz cselekedetekre 

hajlani, hogy mentegessem bűneimet. 
Igazodjék... 

Az Oltáriszentség átvitelére. 
Most az égi erők láthatatlanul velünk együtt szol-

gálnak, mert a dicsőség királya vonul be. Ima szen-
telt, titkos áldozat angyaloktól körülvétetik. Élő hittel 
és szeretettel közeledjünk, hogy az örök élet részesei 
legyünk. Alleluja, alleluja, alleluja. 

Aldozási vers: ízleljétek és lássátok, mily jó az Űr! 
Alleluja, alleluja, alleluja. 

Teljenek meg ajkaink... helyett: 
Hálát adunk néked, Krisztus Istenünk, mert mél-

tattál minket, hogy részesüljünk a Te legtisztább tes-
tedben és a bűnök bocsánatára az egész világért ki-
ontott drága véredben, mint üdvözítő gondviselésed 
szent titkaiban. Alleluja. 

Szentségimádás 
A szentáldozás napján, vagy bármikor 

a templomban 

Uram Jézus Krisztusom, ki emberszeretetből éjjel-
nappal eme szentségben lakozol, irgalom- és szere-



tetteljesen híva és fogadva mindazokat, kik téged 
meglátogatnak, én hiszem, hogy tejelen vagy az Ol-
táriszentségben. Leborulok előtted belátva gyarlósá-
gomnak nagyságát és köszönöm minden kegyelme-
det, amit nekem adtál; különösen hálálom, hogy 
tenmagadat adtad e szentségben nekem, hogy köz-
vetítőül a te szent anyádat, szűz Máriát adtad és 
hívtál, hogy meglátogassalak e templomban. Könyör-
gök ma szerető szíved előtt és pedig, hogy megkö-
szönjem neked ezt a nagy kegyelmet; másodszor, 
hogy helyrehozzam mindama méltatlanságokat, me-
lyeket ellenségeidtől e szentségben eltűrsz; harmad-
szor, hogy könyörögjek előtted a föld minden helyén, 
ahol kevésbé tisztelnek és veled nem törődnek az 
Oltáriszentségben. 

Ó Jézusom! szeretlek teljes szívemből. Bánom, 
hogy a múltban annyiszor visszaéltem végtelen jósá-
goddal. Fölteszem magamban, hogy kegyelmed se-
gítségével nem foglak szomorítani többé a jövőben; 
és most minden gyengeségemmel neked szentelem 
fel magamat, feláldozom és lemondok teljes aka-
ratomról, szívem minden érzelméről, minden vágyam 
és céljaimról. Tedd velem ezentúl, amit Te akarsz. 
Én csak szent szeretetedet kérem és akarom, állha-
tatosságot mindvégig és akaratod tökéletes teljesíté-
sét. Könyörgök a tisztítóhelybeli lelkekért is, különö-
sen azokért, kik különös tisztelettel voltak az 
Oltáriszentség és szent szűz Mária iránt. 

Könyörgök előtted még a szegény bűnösökért is. 
Végre szívemnek minden érzelmét, szeretett Megvál-
tóm, a te szívednek érzelmeivel egyesítem és így be-
mutatom örök Atyádnak és a te nevedre kérem, hogy 
szeretetedért elfogadja és meghallgassa. 

Imádlak téged, örök Atyám és köszönöm végtelen 
szeretetedet, mellyel jó voltál egyszülött fiadat elkül-
deni, hogy megváltson és lelkem táplálékává váljék. 
Minden könyörgést és hálát felajánlok neked, amit 
az angyalok és szentek a mennyekben és az igaz lel-



kek a földön hoznak neked. Dicsérlek, szeretlek és 
hálát adok neked minden dicsérettel, szeretettel és 
hálával, mellyel Fiad dicsér, szeret és hódol az áldo-
zás szentségében és kérlek, tedd, hogy őt mindenki 
ismerje, szeresse, tisztelje, dicsőítse és méltóan fo-
gadja ez isteni szentségben. 

Imádlak örök Fiúisten és köszönöm végtelen sze-
retetedet, mellyel értem megtestesültél, istállóban 
születtél, viskóban nőttél fel; éhséget, szomjúságot, 
hideget, meleget, bajokat munkát megvetést, üldö-
zést, verést, tövist, szegeket és halált szenvedtél a 
kereszt durva fáján. 

Hálát adok az egész küzdő és győzelmes egyházzal 
végtelen szeretetedért, mellyel a szentáldozást lelkem 
táplálékává tetted. Imádlak a kenyér és bor színe 
alatt és dicsőítlek azok nevében is, kik téged nem 
ismernek és nem dicsőítenek. Szeretném odaadni 
életemet, csakhogy téged ismerjenek, szeressenek és 
tiszteljenek ezen szeretetszentségben és hogy meg-
gátoljam a becstelenítéseket és szentségtöréseket, 
amik történnek. Szeretlek, ó Jézusom és óhajtom, 
hogy szent anyád szeretetével, tisztaságával és érzel-
meivel és saját szíved szeretetével és tökéletességével 
szeresselek és fogadjalak. Ó szívem szeretett kincse, 
teljesítsd azt, amiért a szentáldozás által belém köl-
töztél és tedd, hogy inkább meghaljak, mintsem, 
hogy méltatlanul fogadjalak. 

Imádlak, örökkévaló Szentlélek és hálát adok vég-
telen szeretetedért, mellyel a megtestesülés kimond-
hatatlan titkát munkáltad és ama végtelen szere-
tetért, mellyel szűz Mária tiszta véréből Jézusnak 
szentséges testét megalkottad, hogy majd a szentál-
dozás szentségében lelkem táplálékául adhasd ne-
kem. Kérlek, világosítsd fel értelmemet és tisztítsd 
az én és minden emberek szívét, hogy ezen nagy sze-
retet jótékonyságát fölismerjük és e szent szentséget 
méltóan fogadjuk. 



KÜLÖNFÉLE ALKALMAKRA 

1. A Szentlélek segítségül hívására 

Tropár 2. hang: Mindeneknek teremtő és alkotó 
Istene! Kezeinknek a Te dicsőségedre megkezdendő 
munkáit áldásoddal igazgasd és szabadíts meg min-
ket minden rossztól, mint egyedül mindenható és 
emberszerető. 

Kondák 6. hang: Ki gyors vagy az oltalomra és 
erős a segítésben, hatalmad kegyelmével állj mellénk 
mostan és megáldván, erősíts meg és szolgáidnak 
istenes munkáját vezesd a szándékolt befejezéshez, 
mert mint erős Isten, amit akarsz, mindent megte-
hetsz. 

Prokimen 4. hang: Legyen rajtunk a mi Urunk 
Istenünk fényessége és kezeink munkáit Te igazgasd. 

Áldozás! vers: Gyönyörködjél az Úrban és meg-
adja neked szíved kívánságait. Alleluja. 

2. Minden jókérés szándékára 
Tropár 6. hang: Könyörülj rajtunk Uram, könyö-

rülj rajtunk, mert mentségünkre nem lévén szavunk, 
ezen könyörgést mint Uralkodónak, mi bűnös szol-
gáid, neked ajánljuk. Könyörülj rajtunk. 

Dicsőség. Uram, könyörülj rajtunk, mert benned 
bízunk, ne haragudjál reánk nagyon, se ne emlékez-
zél bűneinkről, tekints reánk most is mint kegyel-
mes! Ments meg minket ellenségeinktől; mert Te vagy 
a mi Istenünk és mi a Te néped, mindnyájan kezed 
művei s nevedet hívjuk segítségül. 

Most és... Az irgalom ajtaját nyisd meg nekünk 
áldott Istenszülő Szűz! Kik benned remélünk el ne 
tévedjünk, de szabaduljunk általad a bajoktól, mert 
te vagy a keresztény nép üdvössége. 

Prokimen 4. hang: Uram! Hallgasd meg imádsá-
gomat; vedd füleidbe esedezésemet igazmondásod 
szerint. 



Szent Pál apostol a fillipiekhez irt levelének 
olvasása 

Atyámfiai! Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét 
mondom, örüljetek. A ti szerénységtek ismeretes le-
gyen minden emberek előtt. Az Ur közel vagyon. 
Semmin se aggódjatok; hanem minden imádságban 
és könyörgésben a ti kéréseitek hálaadással szállja-
nak föl Istenhez. És az Isten békessége, mely fölül-
halad minden értelmet, oltalmazza meg szíveteket és 
elméteket a mi Urunk Jézus Krisztusban. Egyébiránt 
atyámfiai! ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, 
ami szent, ami szeretetreméltó, ami jó hírt szerez, 
ami az erényhez és dicséretes fegyelemhez tartozik, 
azokról gondoskodjatok. Amiket tanultatok és vette-
tek, hallottatok és láttatok tőlem, azokat cselekedjé-
tek és a békesség Istene leszen veletek. 

Áldozási vers: Hallgasd meg. Uram, szómat, 
mellyel hozzád kiáltottam és könyörülj rajtam. Alle-
luja. 

3. Hálaadás szándékára 

Tropár 4. hang: Urunk! Velünk tett nagy jótéte-
ményeid folytán mi, a Te méltatlan szolgáid, hálával 
eltelten dicsőítünk Téged, hálát adva neked és di-
csőítjük, áldjuk, énekeljük és magasztaljuk a Te jó-
lelkűségedet és szolgai alázatban szeretettel kiáltjuk 
neked; Jótevő Üdvözítőnk! dicsőség neked. 

Kondák 3. hang: Mint haszonnélküli szolgák, 
Uralkodó! A Te jótéteményeidben és ajándékaidban 
ingyen részesülvén, szívből hozzád sietve, erőnkhöz 
képest hálaadást mutatunk be neked és Téged, mint 
jótevőt és terem tőt dicsőítvén, kiáltjuk: Dicsőség ne-
ked, mindenek felett irgalmas Isten! 

Mária-ének: Ó Istenszülő, keresztények pártfogó-
ja, mi, a Te szolgáid, a te közbenjárásodat elnyervén, 
hálát adva kiáltjuk neked: Üdvözlégy tisztaságos Is-



tenszűlő Szűz, ments meg minket imáid által min-
denkor minden bajtól, egyetlen gyors oltalmazónk. 

Prokimen 4. hang: Dicsérem az Urat, az én jóte-
vőmet és énekelem a magasságbeli Úrnak nevét. 

Áldozás! vers: Áldott legyen az Isten, ki meg nem 
vetette imádságomat és el nem vette tőlem az ő ir-
galmát. 

4. Bűnbocsánatért 

Tropárok, mint a minden jó kérés szándékára. 
Prokimen 6. hang: Mondtam, megvallom magam 

ellen hamisságomat az Úrnak; és Te megbocsátod 
bűnöm istentelenségét. 

Áldozás! vers: Boldogok, kiknek megbocsáttattak 
gonoszságaik és kiknek bűneik elfödöztettek. 

5. Betegekért 

Tropár 4. hang: Ki egyedül gyors vagy a segítség-
re, Krisztus, mennyei látogatásodat szenvedő szol-
gádnak nyilvánítsd és mentsd meg betegségétől és a 
keserű fájdalmaktól és emeld föl őt, hogy szüntelen 
magasztaljon és dicsőítsen Téged, Istenszülőnek kö-
nyörgései által, egyetlen emberszerető. 

Kondák 2. hang: A fájdalom ágyához kötöttet és 
halálosan megsebesítettet, mint hajdan Péternek na-
pát és az ágyon hordozott inaszakadtat fölemelted, 
ó irgalmas! Ugy mostan is látogasd meg és gyógyítsd 
meg a szenvedőt, mert Te vagy egyedül, ki a mi ne-
münk betegségeit és fájdalmait viselted és mindent 
megtehetsz mint sokirgalmú. 

Prokimen és áldozás! vers 7. hang: Könyörülj 
rajtam Uram, mert erőtlen vagyok; gyógyíts meg en-
gem, Uram, mert reszketnek csontjaim és lelkem 
igen megháboríttatott. Alleluja. 



6. Nagy szárazság idején esőért 

Tropár 6. hang: Parancsolataid által, Uram, a le-
vegőt kedvezően mérsékelvén, ajándékozz a földnek 
áldásos esőt, hogy hozzon népednek bő gyü-
mölcsöket és a te kegyességedből megelégítsen min-
den állatot az Istenszülő és minden szenteid könyör-
gései által. 

Kondák 6. hang: Miután téged Urunk, a min-
denség teremtőjének és alkotójának ismerünk, eléd 
borulunk és buzgón kérünk, szánj meg minket, ó 
irgalmas és mint jóságos, bocsásd meg törvénytelen-
ségeinket és szabadítsd meg szolgáidat a mostani 
igazságos haragtól, a szomjazó földnek gyü-
mölcstermésre alkalmas esőt adván, mint egyetlen 
sokirgalmú. 

Dicsőség most és... A keresztények megszégye-
nülhetetlen pártfogója, a Teremtő előtt a mi változ-
hatlan közbenjárónk, Istenszülő Szűz! ne vesd meg 
a mi bűnös ajkainkról eredő imádságunkat, de mint 
jóságos, előzz meg minket segítségeddel, kik hozzád 
buzgón fohászkodunk, figyelmezz a mi imádságunk 
szavára és siess a te engesztelő pártfogásoddal, kö-
nyörögvén az Úrhoz érettünk, mint a te hűséges tisz-
telőidért. 

Prokimen 4. hang: Barázdáit megáztatod, termé-
sét megsokasítod. 

Áldozás! vers. Óhajtott esőt adtál Isten, a te örök-
ségednek, mely elfáradott, de te megerősítetted őt. 
Alleluja. 

7. Sok esőzés és vízáradás idején 

Tropár 2. hang. Tekints kegyelmesen, Isten, bű-
nös népedre és ne vesd meg a töredelmességben hoz-
zád folyamodókat, hanem, mint jóságos irgalmazz és 
gyorsan szabadíts meg minket igazságos büntetésed-
től, az Istenszülőnek imái által, egyetlen embeszerető. 



Kondák 2. hang: Ne vesd meg végképpen vétkező 
népedet. Uralkodó és ne vedd el tőlünk irgalmadat 
és kegyelmedet, de miután a kegyelem mélysége és 
az irgalom kimeríthetetlen forrása vagy, fogadd el 
imáinkat és szabadíts meg mostani bajunkból és 
szükségünkből, mert te vagy egyedül jóakaratú. 

Dicsőség most és... Világnak gyors segítője Isten-
szülő Szűz! Buzgón kéljük a te oltalmadat és hat-
hatós pártfogásodat, könyörülj meg a szorongó né-
pen és kérleld meg irgalmas Fiadat és Istenedet, 
mentsen meg minket a reánk nehezedő bajtól és az 
ő igazságos fenyítésétől, ó egyetlen áldott az asszo-
nyok között. 

Prokimen 4. hang: Szabadíts meg engem, Isten, 
mert behatottak a vizek lelkemig. 

Áldozási vers. Az Úrban kiálték, midőn szoron-
gattatám és meghallgatott engem. Alleluja. 

8. Utazókért 

Tropár 2. hang: Ki űt és igazság vagy, ó Krisztus! 
Küldd szolgáidhoz útitársul a te angyalodat, mint 
hajdan Tóbiáshoz, hogy tartsa meg és minden rossz-
tól teljes épségben a te dicsőségedre sértetlenül őriz-
ze meg őket; az Istenszülőnek imái által, egyetlen 
emberszerető. 

Kondák 2. hang: Üdvözítő! Ki Lukáccsal és Kleo-
fással Emmauszba együtt utaztál, utazzál együtt 
mostan szolgáiddal is, kik útrakelni szándékoznak, 
megmentvén őket minden veszedelemtől, mert amit 
te akarsz, mindent megtehetsz, mint emberszerető. 

Most és... A keresztények megszégyenülhetetlen 
pártfogója stb. 

(Lásd az esőért való szolgálatban). 
Prokimen 1. hang. Mutasd még nekem az utat, 

melyen jáijak, mert hozzád emelém az én lelkemet. 
Áldozási vers. Ismeri az Úr az igazak utait és az 

ő örökségük örökre megmarad. Alleluja. 



9. Háború idején 

Tropár 1. hang: Üdvözítsd Uram a te népedet és 
áldd meg a te örökségedet, adj győzelmet ellenségei 
felett s kereszteddel őrizd meg a te népedet. 

Dicsőség 4. hang: Aki önként emelkedtél fel a ke-
resztre, Krisztus Istenünk! Ajándékozd kegyelmedet 
a terólad nevezett üj népednek; örvendeztesd meg 
isteni erőddel a mi igazhitű apostoli királyunkat és 
segítsd őt diadalra minden megtámádói ellen, ki véd-
eszközül bíija a te békefegyveredet, legyőzhetetlen 
győzelmet. 

Most és... Rettenetes és győzhetetlen védelmünk, 
meg ne vesd a mi imádságunkat, Istennek jóságos 
Anyja: erősítsd meg az igazhitű kereszténységet, üd-
vözítsd azokat, akikre a népek kormányzását bíztad, 
adj nekik a mennyből győzelmet, mert te szülted az 
Istent, ó egyetlen áldott. 

Prokimen 4. hang: Istenben bízva fejtsük ki az 
erőt és ő megsemmisíti a minket szorongatókat. 

Áldozási vers: Az Úrtól van az igazak szabadulása 
és az ő oltalmazójuk a szorongatás idején. 

10. Halálos járványok idején 
Tropár 2. hang: Haragodban emlékezzél meg Isten 

a te könyörületességedről, mert por és hamu va-
gyunk és vissza nem térő lehelet és fölhevülésedben 
ne dorgálj, hogy végképpen el ne vesszünk, hanem 
szánj meg minket, mint egyedül irgalmas. 

Kondák 6. hang: A pokol fájdalmai körülvettek 
minket és befödött minket a halál árnyéka és a te 
haragod színe előtt elolvadnak napjaink, Uram, mint 
a viasz a tűz előtt, hanem, mint kegyelmes, hara-
godban emlékezzél meg irgalmadról és szánd meg 
népedet, hogy élve maradván, bűnbánattal dicsőít-
sünk Téged, az egyetlen emberszeretőt. 

Most és... A keresztények megszégyenülhetetlen 
pártfogója, stb. (Lásd előbb.) 



Prokimen 4. hang. Ha a halál közepette járok is, 
nem félek a gonosztól. 

Aldozási vers. Tekints reám és könyörülj rajtam 
azok ítélete szerint, kik nevedet szeretik. Alleluja. 

I I . A halottak lelki nyugalmáért 
Tropár 8. hang. Mélységes bölcsességgel minde-

neket intéző egyetlen Teremtőnk! Ki mindnyájunk-
nak azt, ami hasznos, emberszeretőleg megadod: 
nyugtasd meg a te elhunyt szolgádnak (szolgálódnak) 
lelkét, mert benned helyezte bizodalmát, Alkotónk, 
Urunkban és Istenünkben. 

Dicsőség. Szenteiddel nyugtasd meg Krisztus a te 
szolgád (szolgálód) lelkét, hol nincs fájdalom, sem 
aggódás, sem sóhaj, de végtelen élet. 

Most és... Te vagy védfalunk, révpartunk és ked-
ves közbenjárónk Istennél, kit szeplőtelenül szültél, 
Istennek szűz Anyja, hívők üdvössége. 

Prokimen 6. hang. Az ő lelke a jókban megmarad. 
Valóban méltó helyett: Üdvözítsd a benned bízó-

kat... 
Áldozás! vers. Boldog az, kit kiválasztasz és ma-

gadhoz fogadsz és emléke nemzedékről-nemzedékre 
él. Amen. 

Tropár 4. hang. A megdicsőült igazak lelkeivel 
nyugtasd meg, Üdvözítőnk, a te szolgádnak (szolgá-
lódnak) lelkét, megőrizvén őt a boldog életben, mely 
nálad van emberszerető. 

A te nyugalmadban, Urunk, hol minden szenteid 
megnyugszanak, elhunyt szolgádnak (szolgálódnak) 
lelkét, Üdvözítőnk nyugtasd meg. 

Dicsőség. Te vagy, Isten, ki leszállottál a poklokra 
és lebilincselteknek kötelékeit föloldozád, elhunyt 
szolgádnak, (szolgálódnak) lelkét, Üdvözítőnk nyug-
tasd meg. 

Most és... Egyetlen tiszta és szeplőtelen szűz, ki 
Istent szeplőtelenül szülted, kéljed őt elhunyt szol-
gájának (szolgálójának) lelke üdvéért. 



Adj, Urunk, a tőlünk elköltözött N. szolgádnak, 
(szolgálódnak) boldog nyugalmat és készíts neki őrök 
emléket. 

A hívek felelik: 
Boldog nyugalmat és örök emléket. 

Hétfőn 

Apostol a rómaiakhoz 14, 6-9. 

Atyámfiai! Aki napot különböztet, az Úrért külön-
böztet; aki eszik, az Úrért eszik, mert hálát ad az 
Istennek; és aki nem eszik, az Úrért nem eszik és 
hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él 
magának és senki sem hal meg magának; mivel ha 
élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak ha-
lunk meg: tehát akár élünk, akár halunk, az Úréi 
vagyunk. Mert azért halt meg és támadott fel Krisz-
tus, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkod-
jék. 

Kedden 

Apostol L a korintusiakhoz i5, 39-45. 

Atyámfiai! Nem minden test ugyanazon test; ha-
nem más az embereké, más a barmoké, más a ma-
daraké, más pedig a halaké. És vannak égitestek és 
földi testek, de más az égiek, más pedig a földiek 
ékessége. Más a nap fényessége, más a hold fényes-
sége és más a csillagok fényessége; még a csillag is 
különböző a csillagtól fényességre. így a halottak fel-
támadása is. Rothadásra vettetik el (a test), rotha-
datlanságban támad fel. Nemtelenségben vettetik el, 
dicsőségben támad fel; erőtlenségben vettetik el, erő-
ben támad fel; állati test vettetik el, lelki test támad 
fel. Ha van állati test, van lelki is, amint írva vagyon: 
„Lón az első ember, Ádám élő lélekké" az utolsó 
Ádám pedig elevenítő lélekké. 



Szerdán 

Apostol II. a koríntusiakhoz 5, 1-10 

Atyámfiai! Tudjuk, hogyha a mi földi házunk, 
melyben lakunk leomlik, van épületünk az Istentől, 
nem kézzel állított, hanem örökkévaló házunk a 
mennyekben. Mely után ebben fohászkodunk is, 
óhajtván a mi mennyei lakóházunkba átköltözni; de 
úgy, ha felöltözve s nem mezítelenül találtatunk. 
Mert akik e hajlékban vagyunk is, fohászkodunk a 
teher miatt; de azért nem kívánunk levetkőztetni, ha-
nem felöltöztetni, hogy a mi halandó, elnyelessék az 
élettől. Aki pedig erre készít minket, Isten az, ki ne-
künk adta a lélek zálogát. Bízzunk ezért mindenko-
ron, tudván, hogy míg a testben vagyunk, távol já-
runk az Úrtól; (mert hit által járunk és nem a szem 
látásával). Bizodalmunk van pedig és jó akaratunk, 
hogy inkább kiköltözzünk a testből és jelen legyünk 
az Umál. És azért igyekezünk, akár távol, akár jelen 
lévén, őneki kedvében lenni. Mert mindnyájunknak 
meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt. 

Csütörtökön 

Apostol, L a koríntusiakhoz 15f 20-28 

Atyámfiai! Krisztus feltámadott halottaiból, az el-
hunytak első zsengéje. Mivel, hogy ember által van 
a halál, ember által a halottak feltámadása is. És 
amint Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisz-
tusban mindnyájan megeleveníttetnek. Mind-
azonáltal ki-ki a maga rendében. Az első zsenge 
Krisztus; azután azok, kik Krisztuséi, kik az ő eljö-
vetelében hisznek. Azután lesz a vég; mikor az or-
száglást Istennek, és az Atyának átadja, mikor meg-
semmisít minden fejedelemséget, hatalmasságot és 
erőt. Uralkodni kell pedig neki, míg minden ellensé-



gét lábai alá teszi. Az utolsó ellenség pedig, ki meg-
rontatik, a halál lesz; mert mindent az ő lábai alá 
vetett. Mikor pedig mondatik: Minden őalája vette-
tett, kétség nélkül értetik, azon kívül, ki neki min-
dent alája vetett. Miután pedig minden alája vettetik, 
akkor önmaga a Fiú is alája lesz vetve annak, ki 
mindent őalája vetett, hogy az Isten legyen minden 
mindenekben. 

Pénteken 

Apostol I. a korintusiakhoz 15, 47-57 

Atyámfiai! Az első ember földből való földi, a má-
sodik ember mennyből mennyei. Aminő a földi, olya-
nok a földiek is és aminő a mennyei, olyanok a 
mennyeiek is. Azért valamint a földinek ábrázatát 
viseltük, úgy viseljük a mennyeinek ábrázatát is. Ezt 
pedig mondom atyámfiai! hogy a test és vér az Isten 
országát nem bírhatják, a rothatagság sem fogja bír-
ni a rothadatlanságot. íme titkot mondok nektek: 
Mindnyájan feltámadunk ugyan, de nem mindnyá-
jan változunk el. Rögtön egy pillanatban a véghar-
sonára; mert megriad a harsona, és a holtak feltá-
madnak rothadatlanul és mi elváltozunk. Mert e 
rothatag testnek rothadatlanságba kell költözni és a 
halandónak halhatatlanságba kell öltözni. Mikor pe-
dig ez a halandó halhatatlanságba költözik, akkor 
teljesedik a mondás, mely írva vagyon: Elnyeletett a 
halál a győzedelem által. Hol van halál, a te győzel-
med? hol van halál, a te fullánkod? A halál fullánkja 
a bűn; a bűn ereje pedig a törvény. De Istennek le-
gyen hála, ki nekünk győzedelmet adott a mi Urunk 
Jézus Krisztus által. 



Szombaton 

Apostol L a tesszabnikaiakhoz 4, 12-17 

Atyámfiai! Nem akaijuk, hogy tudatlanságban le-
gyetek az elaludtak felől, hogy ne bánkódjatok mint 
egyebek, kiknek nincs reménységük. Mert ha 
hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott: úgy Is-
ten azokat is, kik elaludtak Jézusban, eléhozza ővele. 
Mert ezt mondjuk nektek az Úr igéjével, hogy mi, 
akik élünk, kik élni maradunk az Úr eljöveteléig, 
nem előzzük meg azokat, kik elaludtanak; mert maga 
az Úr a parancsszóra, az arkangyal szavára és az 
Isten harsonájára leszáll az égből és a halottak, kik 
a Krisztusban vannak, először támadnak föl. Azután 
mi, akik élünk, kik meghagyatunk, együtt ragadta-
tunk el azokkal a felhőkbe Krisztus elé a levegőégbe 
és így mindenkor az Úrral leszünk. 

Délutáni istentisztelet 

(6. h. szerint; vértanúk tiszteletére) 

Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, hogy nem fog 
ingadozni örökkön-örökké. Amen. 

(Ha nem pap végzi a szertartást: Szent atyáink 
imái által Úr Jézus Krisztus Istenünk könyörülj raj-
tunk. Amen.) 

Áldjad én lelkem az Urat! Uram, Istenem fölötte 
fenséges vagy, dicsőségbe és ékességbe öltöztél, vi-
lágossággal, mint köntössel körül vagy öltve, kiter-
jesztvén az eget, mint a sátorfödelet, ki befödöt vi-
zekkel annak felső részeit, ki a felhőt szekereddé 
teszed, ki a szelek szárnyain jársz, ki angyalaidat 
szélvésszé teszed és szolgáidat égető tűzzé, ki a földet 
állandóságra alapítottad, hogy nem fog ingadozni 
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orokkon-orokke. 



Uram, Tehozzád kiáltok, hallgass meg engem, fi-
gyelmezz imádságom hangjára, midőn tehozzád ki-
áltok, hallgass meg engem, Uram. 

Ha a vétkeket figyelembe veszed Uram, ki állhat 
meg előtted? De nálad vagyon a kegyelem. 

Bűnbánati könnyeket adj nekem Üdvözítőm és tö-
redelmes szívet, hogy lemossam lelkem szennyét, 
melyet megfertőztettem, minden időben gonoszt cse-
lekedvén, de bírván ezekért, kik esedeznek érettem, 
a Téged szülő Szüzet, az angyali rendeket és a Te 
emberszeretetedet. 

A Te törvényedért remélek benned Uram. Remél 
az én lelkem az ő igéjéért. Az én lelkem az Úrban 
bízik. 

Jöjj én lelkem és tégy bánatot sokféle vétkeidért, 
melyeket az életben elkövettél és a magasságbeli erők 
sokaságát kéljed fohászkodva és könnyezve, hogy 
adassék neked idő bűneid megbánására, nehogy 
mint a terméketlen fügefa, a gyehenna tüzére vettes-
sél örök szenvedésre. 

A reggeli vigyázattól éjjelig bízzék Izrael az Úrban. 
Parancsolataid közül a földön egyet sem teljesítet-

tem, Uram. Hogyan jelenek meg előtted, midőn ki-
rályi székedben ülsz és miként felelek és viselem el 
az ítéletet mindazokért, én Krisztusom, melyeket 
tudva, vagy tudtomon kívül ellened elkövettem? 
Azért hozzád kiáltok: Szolgáidnak imádságai által 
üdvözíts engem, aki eltévelyedtem. 

Mert az Urnái az irgalmasság és nála bőséges a 
megváltás és ő megszabadítja Izraelt minden gonosz-
ságból. 

Szíved tisztaságában a felfoghatatlan Isten akara-
tát megértéd s benne szilárdul hittél ó boldog! Üdv-
hozó parancsait bölcsen megőrizted, a szenvedéseket 
türelemmel elviselted, és az örök boldogság elnyeré-
sére méltóvá tetted magad. 

Dicsérjétek az Urat, minden nemzetek, dicséljétek 
őt minden népek. 



Drága véreddel megszentelted a földet, a gonosz 
vér szennyét letörölted és fejedre hervadhatatlan ko-
szorút illesztettél. Azért esedezzél érettünk az Úrhoz, 
ajándékozzon lelkünknek békességet és gazdag ke-
gyelmet. 

Mert megerősödött rajtunk az ő irgalmassága és 
az Úr igazvolta mindörökre megmarad. 

Megszentelést nyerünk mi is mindnyájan, kik a te 
szent küzdelmeidet és harcaidat dicsőítjük, ó szent 
N. vértanú, melyek által az angyalok lakótársává és 
a vértanúk barátjává lettél, kikkel együtt imádkozzál 
érettünk az Úrhoz, ajándékozzon lelkünknek békes-
séget és gazdag kegyelmet. 

Dicsőség... Most és... Ó jaj nekem, mivé leszek, ki 
elmémet, lelkemet és testemet bűnökkel szennyez-
tem be, mit fogok tenni? Hogyan kerülöm ki az el-
viselhetetlen örök tüzet és a feloldozhatatlan bilin-
cseket? De ó szeplőtelen Szűz, még a végezet előtt 
imádd a te Fiadat, adjon nekem minden vétkeimben 
kegyes feloldozást. 

Prokimen: 
íme, most áldjátok az Urat, ti az Úr minden szol-

gái. 
Enyhe világossága a szent és boldog és halhatat-

lan mennyei Atya isteni dicsőségének, Jézus Krisz-
tus! Eljővén a napnak lenyugvásához és látván az 
esteli fényt, áldjuk az Atya és Fiú és Szentlélek Is-
tent. Mert te méltó vagy, hogy minden időben szent 
hangon énekeljünk tenéked, Isten Fia, ki életet adsz 
a világnak, miért is ez a világ dicsőít Téged. 

Add Urunk, hogy az estén minden bűntől meg-
őrizzük magunkat. Áldott vagy te. Urunk, atyáink-
nak Istene, dicséretes és dicsőséges a te neved mind-
örökké. Amen. Legyen Uram, a te kegyelmed rajtunk, 
amint tebenned bíztunk. — Áldott vagy te Uralkodó, 
oktass bennünket a te igazságaidra. — Áldott vagy 
te Szent, világosíts meg minket a te igazságaiddal. 
— Uram, a te kegyelmed örökké kezeid munkáit meg 



ne vesd. — Téged illet a dicséret, téged illet az ének. 
— Téged illet a dicsőség Atya és Fiú és Szentlélek, 
most és mindenkor és örökkön-örökké. Amen. 

Elővers sztichirák 

Az Atyával és Szentlélekkel egy, kezdetnélküli Ige, 
az Arkangyal köszöntésére, Istenszülő, a te méhed-
ben foganván, ezáltal a Keruboknál, Szeráfoknál és 
Trónoknál dicsőbb lettél. 

Úgy néznek szemeink a mi Urunkra, Istenünkre, 
míg könyörül rajtunk. 

Bűnbánatom nincs könnyek nem fakadnak sze-
meimből; azért kérlek téged Krisztus Istenem, még 
a végezet előtt, téríts meg engem és töredelmességet 
adj nekem, hogy megszabaduljak az örök szenvedés-
től. 

Mert igen megtelt a mi lelkünk, gyalázatul a gaz-
dagoknak és megvetésül a kevélyeknek. 

A te vértanúid, Uram, nem tagadtak meg téged, 
sem el nem hagyták a te parancsolataidat, kiknek 
imádságai által könyörülj rajtunk. 

Most bocsátod elt Uram, a te szolgádat a te igéd 
szerint békességben. Mert látták szemeim a tőled 
küldött Üdvözítőt, kit rendeltél minden népek színe 
elé, világosságul a pogányok megvilágosítására és di-
csőségül a te népednek, Izraelnek. 

Háromszorszent. Miatyánk. Tropár 4. h. 
A te szent vértanúid, Uram, az ő szenvedéseikért 

hervadhatatlan koszorúkat nyertek tőled Istenünk, 
mert a te erődet bírván, kínzóikat megszégyenítették 
és az ördög telhetetlen vakmerőségeit megtörték. Az 
ő imádságaik által, üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkün-
ket. 



KÖZÖS MINEA. 

1. A legszentebb Istenszülőnek 

4. h. Dallam: Tiszteletreméltó kereszted jelét... 
Te isteni tevékenységgel őrzöd és oltalmazod az 

ellenséges alkalmaktól azokat, kik szeretettel ünnep-
lik a te dicsőséges... és kiáltjuk neked: Te vagy a mi 
erősségünk és megerősödünk és isteni szépségével 
megáldott örvendezésünk, mert a te Fiad, a mi Iste-
nünk. Őneki hódolva mondjuk: Mindenható Jézus, 
mint kegyelmes, üdvözítsd a mi lelkünket. 

Ájtatosan összegyűlve, dicsérjük az Istenszülőt. 
Legszentebb Szűz nagy a te dicsőséged és csodáid-
nak mélysége, te vagy a mi szent védelmünk, dicsek-
vésünk és dicsőségünk és gyógyulásunk forrása, kik 
a te... emlékét üljük, hogy a te Fiadnak kiáltsuk: 
Mindenható Jézus, mint kegyelmes üdvözítsd a mi 
lelkünket. 

Tisztaságos! A te szent imáiddal istenfélően oltal-
mazz és tarts meg minket s nyilváníts az ellenség 
előtt félelmeteseknek és függetleneknek, kik a te... 
emlékét üljük, hogy a te Fiadnak kiáltsuk: Minden-
ható Jézus, mint kegyelmes, üdvözíts minket. 

Dicsőség... Most és 6. h. Mint fénylő koszorúval 
veszed körül tisztaságos Istenszülő, az Isten temp-
lomát, mely örvendezvén, ma fénylik titokzatosan 
énekelvén mondja néked: Úrnőnk: Üdvözlégy tiszte-
letreméltó diadém és az isteni dicsőség koszorúja. 
Üdvözlégy a dicsőség egyetlen teljesedése és örök ör-
vendezése. Üdvözlégy a hozzád menekülők védelme, 
lelkünk közbenjárója és üdvössége. 

2. Prófétának 

4. h. Dallam: Felülről és nem az emberektől. Ki 
a mennyei kisugárzás világosságát ihletett elméddel 
fölfogtad és a jövendő események hírnöke és prófé-



tája voltál és aki a Szentlélek tolmácsa gyanánt je-
lentél meg és az ő sugalmazásai folytán minden né-
pek előtt hirdetted Krisztus országát és a jövendő 
üdvösséget, tiszteletreméltó N. próféta, imádd őt 
érettünk, hogy világosítsa meg és üdvözítse a mi lel-
künket 

Ki az isteni titkok látására méltatva tündököltél 
és látnoki tehetséggel és malaszttal megáldva ékes-
kedtél, ó Istentől ihletett N. próféta, miután a 
mennyei boldogságot elérted s mostan a jóságos Is-
ten iránt bizalommal viseltetel, ne szűnjél meg ese-
dezni érettünk, kik téged, mint Istennek kedvelt szol-
gáját hittel és szeretettel dicsérünk, hogy 
szabadítson meg minket minden bajunkból és üdvö-
zítse a mi lelkünket. 

Szent N. prófétádat, mint lelkes felhőt állítottad 
elénk, halhatatlan Urunk, ki éltető esőt ömleszt ne-
künk az örök életre, elküldvén hozzánk drága 
kincsekkel fölszerelve jelesen pedig a veled és a te 
egyszülött Fiaddal egyvalóságú Szentlelket ajándé-
kozván neki, kinek ihletése által Krisztus Isten eljö-
vetelét és a jövendő üdvözítést minden nemzetnek 
előre hirdette. 

Dicsőség. Krisztus prófétája és hirdetője, ki az Úr 
fenséges királyi széke elől sohasem távozol és min-
den betegnek segítségére sietsz és ki a magasságban 
szolgálván, a mindenségre áldást hintesz, amiért vi-
lágszerte dicsőíttetel, könyörögj a mi lelkünk meg-
tisztulásáért. 

Most és... Arkangyal szavával... 
Tropár. 2. h. A te N. prófétádnak emlékét ünne-

pelvén, Uram, esedezünk hozzád, üdvözítsd a mi lel-
künket. 

Dicsőség... Most és... A folyó hangtropárjának 
thetókionja. 



3. Apostolnak 

Uram tehozzád... Dallam: Minek nevezzünk ti-
teket... 8. h. 

Minek nevezzünk téged szent N. apostol? menny-
nek-e? mert az Isten dicsőségét hirdetted; folyam-
nak-e? mert a teremtményeket titkos itallal láttad 
el; az egyházat fénnyel elárasztó csillagnak? kehely-
nek-e? mely szent italt ömlesztett; Krisztus bizalma-
sának, a testnélküliek társának? Imádkozzál a mi 
lelkünk üdvösségéért. 

Istent látó, dicső N. apostol, mily ékesek a te lá-
baid, melyekkel az evangélium hirdetésének útjain 
sikerrel fáradoztál és az istenes bölcsesség hatalmá-
val a gonosznak útjait megszorítottad és a testben 
megjelent Igének erejével megtörted, ki téged, ó di-
cső! saját apostolának választott; azért esedezzél, ké-
rünk, a mi lelkünk üdvösségéért. 

Valóban Krisztustól küldettél, isteni szózatú szent 
N. apostol, mint a tüzes nyíl, hogy megsebezd ellen-
ségeinket és a megsebesült lelkeknek nyilvánosan 
gyógyulást szerezz; ezért méltán áldunk téged és tisz-
teljük szent emlékedet, könyörögj a mi lelkünk üd-
vösségéért. 

Dicsőség 6. h. Ajkaid kegyelmet árasztottak dicső 
N. apostol és Krisztus egyházának világító szövétne-
ke voltál, tanítván a lelki nyájat a Szentháromságban 
és egy Istenségben való hitre. 

Most és... O, ki nem áldana téged... 
Tropár. 3. h. Szent N. apostol, imádd a kegyelmes 

Istent, hogy ajándékozzon bűnbocsánatot a mi lel-
künknek. 

4. Két, vagy több apostolnak 

4. h. Dallam: Mint a vértanúk nagy hősét. Mint 
az Ige megtestesülésének szemtanúit és tanúit ma-
gasztalunk titeket, gazdag vértanúk, kik mint fénylő 



villámok jelentetek meg a világon és mint hegyek, 
szellemi édességeket termeltetek szétoszolván a foly-
ton folyó paradicsomi vizekhez hasonlóan, a pogány 
templomokat isteni vizekkel megtöltöttétek. 

Mint isteni fényű, ragyogó sugarak el lettetek 
küldve az egész világra, bőven vivén véghez csodás 
dolgokat. Krisztus titkainak munkásai, az isteni ke-
gyelem isteni kézzel írott kőtáblái és az isteni taní-
tású törvény gazdag, szent titoknokai voltatok. 

A halászbot, a bölcsességkedvelők indítása és a 
szónoki hullámok: világosan megalkották a bölcs ta-
nításnak, a szent dogmáknak, az áldott titkoknak 
evangéliumát, valamint az örök ital áldozatát: az an-
gyali örömöket és az állandó dicsőséget. 

Dicsőség... Most és: Üdvözlégy ragyogó nap, a le 
nem nyugvó napnak hordozója, amely a felragyogó 
napnál megfoghatatlanabb. Örvendj szellem, mely is-
teni ragyogással megvilágosítja a föld határait bera-
gyogó világosság sugarait, mely valóban aranyragyo-
gású, mindenben jó és szeplőtelen, ki a le nem 
nyugvó napot ragyogtatja a hívekre. 

Tropár... lásd az egy apostolnál. 

5. Szent Főpapnak 

6. h. Dallam: Miután minden reményünk... Tel-
jesen felszentelt és az isteni törvények hű követője 
voltál szent N. főpap, ki a Szentlélektől megárnyé-
koltatva, a főpapi kenetet méltóan vetted föl és min-
denkor tiszta lélekkel járultál a szentek szentélyébe; 
mennyei világosságtól elárasztva, a szent titok ma-
lasztjában bőven részesíttettél, azért, mint igazi dicső 
főpap, bizalommal esedezzél a mi lelkünkért. 

Megvilágosíttatván a te életed, az erények gazdag-
ságával a híveket megvilágosítottad és a csalárdság 
sötétségét szétoszlattad, mert mint valódi, tündöklő 
Nap jelentél meg, ó áldott lelkű N. főpap és mostan 
oda költöztél, ahol a soha le nem áldozó világosság 



fényeskedik, ki a Szentlélek malasztjával az örök vi-
lágosság fia voltál. Azért a te dicsőséges és fényes 
emlékedet állandóan ünnepelvén, nevedet szeretettel 
tiszteljük. 

Ate elméd, jámbor életű szent főpap, Isten kegyel-
méből élő hittel fölékesíttetvén, másoknak is világító 
szövétnek gyanánt szolgáltál, halandó testben a hal-
hatatlanságról is bölcsen gondoskodván, a testnél-
küli angyalokhoz hasonló tisztaságban éltél, a go-
nosz indulatokat megfékezvén, a bűnös szenvedélyek 
fölött fényes győzelmet arattál, miért is ó legbölcsebb 
N. szent főpap és fényes Világító, imádkozzál a te 
szent emlékedet szeretettel tisztelő hívekért. 

Dicsőség... Most és... Üdvözlégy szűz Mária, a tör-
vény betöltése, örvendj Szentháromság hajléka, 
szeplőtelen ara. Üdvözlégy a mindenek királyának 
isteni hordozója, üdvözlégy lelki parázstűz, ki égő 
szenet tartottál kaijaidon, új édenkert, bezárt para-
dicsom! fényes mennyei asztal! tisztaságos galamb! 
a magasságbelinek királyi széke, a Szentlélek által 
megárnyékolt isteni jegyes. 

Tropár. A hitnek szabálya... (lásd szent Miklós ün-
nepén.) 

6. Két vagy több főpapnak 

4. h. Dallam: Mint a vértanúk. Mint az ég erős-
ségén tündöklő sokfényű csillagok ékesítitek a vilá-
got és azt, mint az igazhitűség tanítói fáklyákkal 
megvilágítjátok s az eretnekség sötétségét elűzitek. 
Imádkozzatok, hogy a romlásból és bajból megsza-
baduljunk, kik hittel őrizzük emléketeket. 

Szellemi világossággal megvilágosítván a minden-
séget, világosságot adó napnak tűntetek fel, mert a 
parancs világító fáklyáit a világ végéig terjesztitek, a 
hívők szívét megvilágítjátok legáldottabb Istenhordo-
zók, elűzvén az eretnekség sötétségét a Szűztől szü-
letettnek ereje által. 



Parancsolatotok pálcájával Krisztus egyházától el-
űzitek a szellemi farkasokat és körülveszitek azt szó-
beli erősséggel és bemutatjátok azt Krisztusnak egé-
szen és változatlanul. Őt imádjátok, hogy szabadítsa 
meg a romlástól és bajtól azokat, kik a ti tiszteletre-
méltó emléketeket hittel ünneplik. 

Dicsőség 6. h. Isten emberei és hívő szolgái, az 
Űr munkásai, a vágyak férfiai, kiválasztott edények, 
az egyház oszlopai és erősségei, a mennyország örö-
kösei, ne szűnjetek meg az Úrhoz érettünk imádkoz-
ni. 

Most és... Ó, ki nem áldana téged... 
Tropár. 4. h. Atyáinknak Istene, ki mindenkor ke-

gyesen bánsz velünk, ne vond meg kegyelmedet tő-
lünk, hanem az ő imáik által igazgasd életünket a 
világban. 

7. Szent Atyának, vagy szent Anyának 

8.h. Dallam: Az Úr vértanúi. Jámboréletű és tisz-
teletreméltó égi Világító, kit nem rejtett el a nagy 
csodák emberszerető Istene az élet kényelmeinek fe-
deléke alá, hanem másoknak példája gyanánt nyil-
vánosságra helyezett; az ő könyörgései által Krisztus 
Istenünk, ajándékozz a te népednek gazdag kegyel-
met. 

A mennyország dicsőségét akarván elérni, ó leg-
tiszteltebb! Istennek tetsző munkálkodásban fára-
doztál, nem tekintvén hátra, hanem lépteidet állan-
dóan a megtestesült Krisztus Isten országa felé 
irányítottad, a mi lelkünk épülésére. 

Testi sajkádban helyezkedvén el, szelíd lelked 
csendes evezés közt haladta át az élet háborgó hul-
lámait, ó bölcs s vagyonodat drága kincsen eladván, 
jóságos cselekedetek által újabb mennyei kincset ta-
láltál magadnak, melyet lelkedben meg is őriztél. 

Dicsőség... Most és... Gondolataim tisztátalanok, 
ajkaim csalárdok, cselekedeteim gonoszok, ó mit te-



gyek? hogyan lépjek az ítélőbíró elé? Boldogságos 
Szűz, imádd a te Fiadat, a mi teremtő Urunkat, hogy 
töredelmességre hajlítsa lelkemet, mint egyetlen ir-
galmas. 

Tropár 8. h. A te lelked, ó szent Atya (Anya) bi-
zonnyal megdicsőült, mert te fölvévén keresztedet. 
Krisztust követted és munkálkodván a jókban, arra 
oktattál bennünket, hogy a teste, mint múlandót 
megvessük és mindenben a halhatatlan lélek javára 
fáradozzunk; azért mostan az angyalokkal örvendez 
a te lelked, szent N. atya (anya) kikkel könyörögj 
érettünk. 

8. Két vagy több tiszteletreméltó atyának vagy 
anyának 

8. h. Dallam: Ó dicsőséges csoda. Tiszteletreméltó 
bölcs atyák és anyák! A vakok szemeit megnyitjátok, 
a betegeket meggyógyítjátok, a sántákat épségbe 
hozzátok s akik hittel templomotokhoz közelednek 
és hozzátok segítségért könyörögnek, azokhoz irgal-
masan leereszkedtek, mert mindnyájan, kik magasz-
talunk titeket, oltalmat és közbenjárókat találunk 
bennetek. 

Tiszteletreméltó tisztes atyák (anyák) jócselekede-
tekkel, mint szekeren felmenvén, az Istenhez érkez-
tetek győzelmi megtiszteltetésben részesülvén és ru-
ha helyett testeteket, mint ruhát hagytátok 
nekünk,hogy gyógyulásunk forrásai és a gonosz szel-
lemek elüzői legyenek. Azért magasztalunk titeket, 
dicsők. 

A böjtölök rendjébe számláltattok, mert ékesítve 
vagytok böjtölő élettel, áldottak és most az égi lakás-
ban éltek örvendezve, ahol az angyalok énekelnek és 
az isteni fénytől valóban megvilágosítva, emlékezze-
tek meg a titeket és a ti szent emléketeket szeretettel 
ürmeplőkről a földön. 



Dicsőség... Most és... Gondolataim tisztátalanok 
(lásd előbb). 

Tropár. 4. h. Atyáinknak Istene, ki mindenkor ke-
gyesen bánsz velünk, ne vond meg tőlünk irgalma-
dat, hanem az ő imáikért igazgasd életünket a világ-
ban. 

Egy Vértanúnak 

1. h. Dallam: Dicső vértanúk... Szíved tisztasá-
gában, a felfoghatatlan Isten akaratát megértetted s 
benne szilárdul hittél, ó boldog! Üdvözítő parancsait 
bölcsen megőrizted, a szenvedéseket türelemmel el-
viselted, ő bölcs és az örök boldogság elnyerésére 
méltóvá tetted magadat. 

Drága véreddel megszentelted a földet, a gonosz 
vér szennyét letörölted és fejére hervadhatatlan ko-
szorút illesztettél; azért esedezzél érettünk az Úrhoz, 
ajándékozzon lelkünknek békességet és gazdag ke-
gyelmet. 

Megszentelést nyerünk mi is mindnyájan, kik a te 
szent küzdelmeidet és harcaidat dicsőítjük, ó szent 
N. vértanú! melyek által az angyalok lakótársává és 
a vértanúk barátjává lettél, kikkel együtt imádkozzál 
érettünk az Úrhoz, ajándékozzon lelkünknek békes-
séget és gazdag kegyelmet. 

Dicsőség... Most és... Ó, jaj nekem! mivé leszek, 
ki elmémet, lelkemet és testemet bűnökkel szeny-
nyeztem be, mit fogok tenni? hogyan kerülöm ki az 
elviselhetetlen örök tüzet és a feloldozhatatlan bilin-
cseket. De, ó szeplőtelen Szűz! még a végzet előtt 
imádd a te Fiadat, adjon nekem minden vétkeimben 
kegyes feloldozást. 

Tropár. 4. h. A te szent vértanúid Uram, az ő szen-
vedéseikért hervadhatatlan koszorúkat nyertek tőled 
Istenünk; mert a te erődet bírván kínzóikat megszé-
gyenítették és az ördögök telhetetlen vakmerőségeit 



megtörték; az ő imádságaik által üdvözítsd, jóságos, 
a mi lelkünket. 

10. Több vértanúnak 

4. h. Dallam: Mint a vértanúk... Megvilágosíttat-
ván a Szentlélek által, ó dicsők, a világ megrontója 
ellen fegyverkeztetek fel és ármánykodásait férfiasan 
legyőztétek, Isten segítsége mellett küzdvén ellene; 
miért is a ti fényes emléketeket ünnepelvén, kegye-
lettel tiszteljük a ti szenvedéseiteket. 

Sebeknek és kínzásoknak engedvén át magatokat, 
ó szent vértanúk bölcsességtek által megingathatat-
lanok maradtatok, mint a benső hőség által lángra 
lobbant gyertyák, a hívők szíveit isteni malaszttal vi-
lágosítottátok meg; miért is minden nemzet és élet-
kor ünnepli a ti emléketeket énekben magasztalván 
az Urat. 

A csodatételek világossága által minden teremt-
ményt megvilágosítottatok, ó az üdvözítő vértanúi, 
elűzvén a rossz indulatokat és aggodalmak homályát 
a hozzátok menekülőktől; miért is a ti szent és tün-
döklő ünnepségteket hittel teljesítjük. 

Dicsőség... Most és... Ó jaj nekem! mivé leszek... 
(lásd fentebb). 

Tropár 4. h. A te szent vértanúid Uram... (lásd 
fentebb az egy Vértanú tiszteletében). 

11. Remetének 

4. h. Dallam: Tiszteletreméltó kereszted... Min-
den testi gyönyört elfojtván magadban, ó jámbor éle-
tű szentatya (anya) önként lemondtál a földi élet örö-
meiről s megtagadván önmagadat, minden kísértést, 
nélkülözést és viszontagságot békés türelemmel, sőt 
örömmel viseltél el. Miért is végtelen élvezetet és ki-
mondhatatlan örömet nyertél a mennyei boldogság 
örök hazájában. 



A testi vágyakat állandó böjtölés és imádkozással 
megfékezvén, a csábító kígyót könnyeid özönébe ful-
lasztottad és tisztátalan gondolatok helyett, szent el-
mélkedéssel Istennek kedvébejárni igyekeztél: azért 
mennyei jutalomban részesített téged a jóságos Is-
ten, a mi lelkűnk Üdvözítője, kihez könyörögj a mi 
ü dvösségűnkért. 

A szigorú életmód küzdelmeit kitartással bevégez-
ted, ó szent N. atya (anya) és a hitet megtartottad, 
azért a dicsőség koronáját nyerted, melyet neked az 
Üdvözítő készített, ki érdemük szerint osztja a jutal-
makat és kitüntetéseket; esedezzél érettünk, hogy e 
javaknak mi is egykor részesei lehessünk. 

Dicsőség. 2. h. A testi kísértéseket és a gonosz 
indulatokat a megtartózkodás pallosával ketté met-
szetted és a bűnös gondolatokat a böjtölés hallga-
tagságával magadban elfojtottad és könnyeid áljával 
a sivár pusztaságot megöntözted és töredelmesség 
gyümölcsét termesztetted nekünk, azért a te emlé-
kedet, ó dicső remete ünnepeljük. 

Most és... Elmúlt a törvény árnyéka... (lásd előbb). 
Tropár. 1. h. Pusztaságban élő remete és testben 

angyal voltál és csodákat müveitél; böjttel, virrasz-
tással és imádsággal mennyei ajándékokat érdemel-
tél magadnak; a testi és lelki betegségeknek sikeres 
gyógyítója voltál. Azért dicsőség legyen Istennek, ki 
neked kegyelmet adott, dicsőség, hogy téged megko-
ronázott és dicsőség, hogy általad betegeket gyógyí-
tott. 

12. Hitvallónak 

4. h. Dallam: Tiszteletreméltó kereszted... Mint 
az igazságnak barátja, a hitnek erősségét és a hit-
ágazatok tanítóját ismerünk téged, isteni ihletségü 
N. hitvalló, ki a vallásosság fönntartója, a tisztaság 
választott hajléka, kedvesen terjedő lelki illat, a szent 
tudományok kincsesháza és Krisztus egyházának 



egyik bajnoka és fönntartója voltál; kérünk téged, 
esedezzél a mi lelkünk üdvösségéért. 

Mint az apostolok utódját, a vértanúk hasonérde-
mű sorsosát, a remeték vetélytársát, dicsérve tiszte-
lünk téged, ki a hittanítók példaképe, Istennek kép-
mása és Krisztus titkainak sáfára és mint az isteni 
tudományok birtokosa, az Istent szidalmazó gono-
szok törekvéseinek meghiúsítója voltál. 

A bölcsesség talentumát megsokasítván, Urad di-
cséretére tetted magad méltóvá, ó jó és hű szolga!, 
ki az isteni kegyelem reád árasztásával és a lelki vi-
lágosság fényével ékeskedtél; mostan pedig az Úr 
jobbján állván, az örök dicsőség örömeit élvezed, ké-
rünk téged szent N. hitvalló, könyörögj érettünk! 

Dicsőség... most és... Mosd le szívem szennyét, 
áldott Istenszülő és a bűntől származó minden sebeit 
és kelevényeit tisztítsd meg, elmém állhatatlanságát 
szüntesd meg; hogy a te erődet és hathatós oltalma-
dat mindenkor magasztaljam, mint háládatos és 
méltatlan szolgád. 

Tropár. 4. h. Az igaz hitnek oktatója, a vallásosság 
és tisztaság tanítómestere, a mindenség világítója, a 
főpásztorok isteni ihletségű dicsérete, ki tanításod-
dal, mint a Szentlélek élő szócsöve, mindeneket meg-
világosítottál, imádd érettünk Krisztus Istent, hogy 
üdvözítse a mi lelkünket. 

VASÁRNAPI TROPÁROK A 
HOZZÁTARTOZÓ ÉNEKKEL 

I. hang 

Tropár: Habár sírod köve a zsidók által megpecsé-
teltetett — és legszentebb tested katonák által őriz-
tetett — mégis föltámadtál harmadnapon Üdvözí-
tőnk, — ajándékozván életet a világnak. — Azért, ó 
életadó, a mennyei erők kiáltják neked: — dicsőség 
a te föltámadásodnak, Krisztus, — dicsőség a te ural-



kodásodnak, dicsőség a te gondviselésednek, egyet-
len emberszerető! 

Dicsőség...: Kondák: Föltámadtál dicsőséggel a 
sírból — és a világot is föltámasztottad, — miért a 
mi emberi természetünk, mint Istent magasztal Té-
ged, mert a halál általad elenyészett; — Adám viga-
dozz, — a bilincseiből megszabadult Éva örvendez, 
— szívből kiáltván hozzád: — Te vagy Krisztus, ki 
mindnyájunknak föltámadást ajándékoztál. 

Most és...: Theotokion: Midőn Gábor közölte ve-
led — ó Szűz! Üdvözlégy — e szóra megtestesült ben-
ned a szent frigyszekrényben — az igaz Dávid szavai 
szerint a mindenség Uralkodója. — A mennynél is 
ékesebbnek tűntél fel, — mikor Alkotódat hordoztad. 
— Dicsőség annak, ki benned lakozott, — dicsőség 
annak, ki tőled származott, — dicsőség annak, — ki 
szülésed által bennünket felszabadított. 

Prokimen: Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, 
amint mi tebenned bíztunk. 

Áldozás! vers: Dicséljétek az Urat a mennyekben, 
— dicséljétek őt a magasságban. Alleluja. Minden 
vasárnap ezt énekeljük. 

II. hang 

Tropár: Midőn leszállottál a halálhoz, halhatatlan 
Élet, — akkor megtörted a poklot Istenséged fényé-
vel; — s midőn a holtakat is a mélységből támasz-
tottad, — minden mennyei erők örvendezve kiálták: 
— életadó Krisztus Istenünk; dicsőség neked. 

Dicsőség...: Kondák: Föltámadtál a sírból, min-
denható üdvözítő — és a pokol látván e csodát, meg-
rémült — és a holtak föltámadtak; — a teremtmé-
nyek pedig szemlélvén ezeket, teveled örvendeznek, 
Ádám vigadoz — és a világ dicsőít téged mindörökké. 

Most és...: Theotokin: Az imádságban fáradha-
tatlanul buzgólkodó Istenszülőt, — a pártfogásban a 
mi változatlan reménységünket, — a halál és a sír 



nem tarthatta meg sajátjának; — mivel őt, mint az 
életnek szülőanyját, — az ő szűz méhében elhelyez-
kedett Fiúisten, — az örök élet dicsőségébe vezette 
be. 

Prokimen: Az én erősségem és az én énekem az 
Isten, — ki szabadulást szerzett nekem. 

III. hang 

Tropár: Vigadjanak a mennyeiek és örvendezze-
nek a földiek, — mert az Úr a maga jobbjával új 
birodalmat teremtett nekünk — és bár legyőzvén a 
halált, a holtak elseje lőn; — ki a pokol mélységeiből 
kiszabadított minket — és a világnak gazdag kegyel-
met ajándékozott. 

Dicsőség. •• Kondák: Föltámadtál mai napon a sír-
ból, ó Irgalmas — és minket is kivezettél a halál bi-
rodalmából; — ma Ádám vigadoz és Éva örvendez — 
és a prófétákkal és a pátriárkákkal együtt szüntelen 
dicsőítik — a te isteni hatalmad uralkodását. 

Most és...: Theotokion: Ma a Szűz a templomban 
jelen van — és a szentek karával láthatatlanul imád-
kozik érettünk Istennek, — az angyalok a főpapokkal 
leborulnak — és az apostolok a prófétákkal vigadoz-
nak; — mert az Istenszülő esedezik érettünk az örök-
kévaló Istenhez. 

Prokimen: Énekeljetek a mi Istenünknek, énekel-
jetek; — énekeljetek a mi királyunknak, — énekel-
jetek. 

IV. hang 

Tropár: A föltámadás örvendetes hírét — az an-
gyaloktól megtudván az Úr tanítványai — és az ősi 
átok elvetéséről értesülvén, — az apostoloknak di-
csekedve mondták: — legyőzetett a halál, — föltá-
madt Krisztus Isten, — ajándékozván a világnak gaz-
dag kegyelmet. 



Dicsőség...: Kondák: Üdvözítőm és Megváltóm, 
mint Isten feltámasztod a sír bilincseiből mint Isten 
a föld szülötteit — és a pokol kapuit összetörted — 
s mint Uralkodó — harmadnapon föltámadtál. 

Most és...: Theotokion: A te születésed által leg-
tisztább szűz, — Joakim és Anna a magtalanság szé-
gyenétől, — Ádám és Éva pedig a halál enyészetétől 
szabadultak meg; — ezt ünneplik a te népeid is, — 
levetvén az ősi bűn terhét, — midőn így kiáltanak 
hozzád: — Magtalanság szülte az Istenanyát, — a mi 
életünk táplálóját. 

Prokimen: Mily nagyok a te műveid, Uram — s 
mindeneket bölcsen intéztél. 

V. hang 

Tropár: Az Atyával és a Szentlélekkel egy kezdet-
nélküli Igét, — ki a Szűztől a mi üdvözítésünkre szü-
letett, — énekeljünk és imádjuk ó hívek; — mert 
önként kegyeskedett a keresztre fölemelkedni — hol 
a halált elszenvedte — és a holtakat az ő dicsőséges 
föltámadása által föltámasztotta. 

Dicsőség... Kondák: Leszállottál Üdvözítőm a 
poklokra — s mint mindenható, összetörvén a pokol 
kapuit, — a holtakat, amint hirdetted, magaddal 
együtt föltámasztottad — és a halál fullánkját meg-
bénítottad; Ádámot pedig az ősi átoktól fölmentetted, 
ó Emberszerető; — miért is mindnyájan kiáltjuk ne-
ked: üdvözíts minket, Urunk! 

Most és...: Theotokion: Üdvözlégy Urunknak ár-
tatlan ajtaja, üdvözlégy a hozzád menekülők védfala 
és oltalma, — üdvözlégy a vihartól ment menedék-
hely, — üdvözlégy Tisztaságos, — ki Teremtődet és 
Istenedet testileg szülted. — Ne szűnjél meg könyö-
rögni mindazokért, — kik dicsőítik és imádják a te 
szülöttedet. 

Prokimen: Te Uram megtartasz minket — és meg-
őrizesz minket — e nemzedéktől mindörökké. 



VI. hang 

Tropár: Angyali erők jelentek meg Uram a te sí-
rodon — és az őrző katonák levének mint a holtak 
— és Mária állott a sírnál, — keresvén a te legtisztább 
testedet; — Te pedig meghódítád a poklot, — nem 
kísértvén meg általa — és találkoztál a Szűzzel, — 
életet ajándékozván neki, — ki föltámadtál halotta-
idból, — Uram dicsőség neked! 

Dicsőség...: Kondák: Éltető kezével — a sötét 
mélységből Üdvözítőnk — a holtakat feltámasztotta. 
— Krisztus Istenünk föltámadást ajándékozott az 
emberi nemnek; — mert ő a mi Megváltónk, — föl-
támadásunk, életünk és kegyelmes Istenünk. 

Most és...: Theotokion: A keresztények megszé-
gyenülhetetlen pártfogója... 

Prokimen: Üdvözítsd, Uram a te népedet — és 
áldd meg örökségedet. 

VII. hang 

Tropár: Megtörted kereszteddel a halált, — és a 
gonosztevőnek megnyitottad az édenkert ajtaját, — 
a kenethozó asszonyok sírását megszüntetted, — és 
föltámadásodat az apostoloknak is értésükre adni 
megparancsolád, — Krisztus Istenünk, — ajándékoz-
ván a világnak gazdag kegyelmet. 

Dicsőség...: Kondák: A halál hatalma nem tart-
hatja többé fogságban a halandókat, — mert Krisztus 
leszállván, annak erejét összetörte s elenyésztette, — 
a poklot pedig rabláncra fűzvén megkötötte; — azért 
a próféták örvendenek, lelkesülten kiáltván: — íme 
Üdvözítő jelent meg nekünk, —jertek hívek az örök 
föltámadásra. 

Most és...: Theotokion: Mint feltámadásunk drá-
ga kincse — Örökké magasztalt, — vezesd ki a ben-
ned bízókat — a bűnök sírjából és mélységéből, — 
mert megszülvén Üdvösségünket, — üdvözítetted a 



bűnnel terhelteket, — aki szülés előtt szűz voltai, a 
szülésben szűzen maradtál — és a szülés után a 
szüzességet el nem veszítetted. 

Prokimen: Isten erőt ád az ő népének, — és meg-
áldja az Úr az ő népét békességgel. 

VIII. hang 

Tropár: Leszálltál a magasságból, irgalmas Urunk 
— s elfogadtad a háromnapi síri nyugalmat, — hogy 
minket is megszabadíts a szenvedésektől, — ki fői-
támadásunk s életünk vagy, — Uram, dicsőség ne-
ked. 

Dicsőség...: Kondák: Föltámadván a sírból, — a 
holtakkal együtt — Ádámot is fölemelted. Éva viga-
doz a te föltámadásodon — s a föld minden határai 
ünneplik a te halottaidból való föltámadásodat, — 
nagyirgalmű Uram! 

Most és...: Theotokion: Mint diadalmas hadve-
zérnek — győzelmi éneket — s mint a megszabadí-
tónknak minden bajtól — mi, a te szolgáid — hála-
adást mondunk neked Istenszülő! Azért te, ki 
legyőzheteUenül hatalmas vagy, — szabadíts meg 
minket minden bajtól, — hogy énekeljünk neked: — 
Üdvözlégy, örökké szűz Menyasszony. 

Prokimen: Tegyetek fogadást és teljesítsétek azt 
a mi Urunknak Istenünknek. 

A HÉT NAPJAIRA 

Hétfőn 

az angyalok tiszteletére 

Tropár 4. hang: Ó mennyei seregek fővezérei! — 
Kérünk titeket, mi méltatlanok, — hogy imáitok által 
vegyetek minket körül mennyei és dicsőséges szár-
nyaitok árnyékával — és oltalmazzatok meg bennün-
ket, — kik előttetek alázattal leborulunk és kiáltjuk: 



— a magasságbeli erőknek vezérei, óvjatok meg min-
ket a veszedelmektől. 

Kondák 2. hang: Istennek fővezérei, — az isteni 
dicsőség szolgálattevői, — angyalok fejedelmei — és 
az emberek oktatói, — kéljetek nekünk hasznosat 
és nagy kegyelmet, — mint a testnélküliek fővezérei. 

Prokimen 4. hang: Ki angyalait szélvésszé teszi 
— és szolgálóit égető tűzzé. 

Áldozási vers: Ki angyalait stb. 

Kedden 

az Úr előhírnöke, keresztelő szent János 
tiszteletére. 

Tropár 2. hang: Dicsőségteljes az igaznak emléke, 
— neked pedig elégséges, Krisztusnak előhírnöke, — 
az Úr bizonyságtétele, — ki megjelentél, mint valódi 
kitűnő próféta — és méltónak találtattál a Jordán 
habjaiban megkeresztelni az Üdvözítőt. Ezek folytán 
az igazságért vértanúságot szenvedvén, — a testileg 
megjelent Istent a poklokban levőknek is hirdetted, 
— ki megszabadította a világot a bűntől — és aján-
dékozott nekünk gazdag kegyelmet. 

Kondák 3. hang: Ki azelőtt magtalan volt, — az 
ma Krisztus előhírnökét, — a minden jóslatok telje-
sülését szüli, — mert akit a próféták megjövendölé-
nek, — arra ő féltévé a kezét a Jordánban — és lőn 
az isteni Igének prófétája, — apostola és előhírnöke. 

Prokimen 2. hang: Az igaz örvendeni fog az Úrban 
és benne bízni. 

Áldozási vers: Örök emlékezetben lesz, az igaz 
nem fél a gonosz hírhallástól. Alleluja. 

Szerdán 

a szent Kereszt tiszteletére 

Tropár 1. hang: Lásd „Háború idején". 



Kondák 4. hang: Aki önként... Lásd ugyanott. 
Prokimen 3. hang: Magasztalja az én lelkem az 

Urat és örvendez lelkem az én Üdvözítő Istenemnek. 
Áldozási vers: Az üdvösség kelyhét veszem és az 

Úr nevét segítségül hívom. 

Csütörtökön 

az apostolok és szent Miklós tiszteletére 

Tropár 3. hang: Szent apostolok imádjátok a ke-
gyelmes Istent, — hogy ajándékozzon bűnbocsánatot 
a mi lelkünknek. 

Tropár szent Miklós tiszteletére 4. hang: A hit-
nek szabálya, a béketűrésnek példaképe — és az ön-
megtagadásnak tanítója gyanánt — adott téged a 
maga nyájának az örök igazság. — Azért alázatossá-
goddal elnyerted a magasságot, — szegénységeddel 
a gazdagságot, — Miklós püspök-atyánk — imádd 
Krisztus Istent, — hogy üdvözítse a mi lelkünket. 

Kondák az Apostolok tiszteletére 2. hang: A bá-
tor és isteni szózatú hithirdetőket, — az apostolok 
fejeit — a mennyei javak élvezetébe és nyugalmába 
fogadtad be, Uram, — mert az ő szenvedéseiket és 
halálukat minden áldozatnál kedvesebben vetted, — 
ki egyedül ismered a szívek legbensőbb titkait. 

Kondák szent Miklós tiszteletére: 7. hang: Műra 
városában — szent lelkipásztornak tűntél fel, — mert 
Krisztus evangéliumának hirdetését betöltvén, — lel-
kedet adtad a te népedért, — és megmentettél ártat-
lanokat a haláltól, — azért mint az isteni titoknak 
ismerője föl is magasztaltattál. 

Prokimen 8. hang: Az egész földre elhat az ő szó-
zatuk és a földkerekség határaira igéjük. 

Áldozási vers: Az egész földre stb. 



Pénteken 

a szent Kereszt tiszteletére 

Tropár és kondák ugyanaz, mint szerdán. 
Prokimen 6. hang: Magasztaljátok a mi Urunkat 

Istenünket — és boruljatok le lábai zsámolya előtt, 
mert ő szent. 

Áldozási vers: Ránk van jegyezve, Uram, — orcád 
világossága. Alleluja. 

Szombaton 

minden szentek tiszteletére 

Tropár 2. hang: Apostolok, próféták, vértanuk, — 
püspökök, szerzetesek és igazéletű ek, — kik a jó har-
cot befejeztétek és a hitet megtartottátok, — miután 
bizalmasan járulhattok az Üdvözítőhöz, — kérünk 
titeket, imádjátok érettünk őt mint jóságost, — hogy 
üdvözítse a mi lelkünket. 

Kondák 8. hang: Mint a teremtmények zsengéit 
— mutatja be neked a mindenség áldozatul az isten-
félő vértanúkat; — az ő imádságaik által — és az 
Istenszülő kedvéért — őrizd meg egyházadat és né-
pedet, Uram, — mint egyetlen irgalmas. 

Prokimen 8. hang: Vigadjatok az Úrban — és ör-
vendezzetek igazak. 

Áldozási vers: Örvendjetek igazak az Úrban, — 
jámborokhoz illik a dicséret. 

NAGYBÖJTI ÉS HÚSVÉTI IDŐSZAKBAN 

A vámosról és a farizeusról nevezett vasárnapon 

Tropár a hang szerinti. 
Kondák 3. hang: A vámoshoz illő módon hozzuk 

sóhajtásainkat az Urnák, — és járuljunk hozzá, mint 



Uralkodónkhoz mi bűnösök, mert ő minden ember 
üdvösségét óhajtja, — bűnbocsánatot ajándékoz 
minden megtérőnek, — mert miérettünk testesült 
meg, mint — az Atyával kezdetnélküli Isten. 

A többi a folyó hang szerint. 

A tékozló fiúról nevezett vasárnapon. 

Tropár a folyó hang szerint. 
Kondák 3. hang: Atyai dicsőségedtől eltávoztam, 

— az adott kincseket a rosszak között eltékozoltam; 
— azért a tékozló fiú szavaival kiáltok fel: — Kegyes 
Atyám! Vétkeztem ellened, — mint megtérőt fogadj 
be magadhoz és tégy engem szolgáid egyikévé. 

A többi a folyó hang szerint. 

Húshagyó-vasárnapon 

Tropár a hang szerint. 
Kondák 1. hang: Midőn dicsőséggel eljössz a föld-

re, Istenem, — s mindenki félelmében remegni fog, 
— midőn a tűzfolyam megered ítélőszéked előtt, — 
a könyvek megnyittatnak — sa titkok nyilvánosság-
ra hozatnak, — akkor ments meg engem a kioltha-
tatlan tűztől — és méltass, hogy jobbodon álljak, leg-
igazsagosabb Bíránk! 

A többi a hangból. 

Vajhagy ó-vasárnapon 

Tropár: feltámadási. 
Kondák 6. hang: Bölcsességnek oktatója — értel-

messég megad ója, — oktalanok nevelője — s szegé-
nyek oltalmazója, — tedd erőssé és értelmessé az én 
szívemet, Uralkodó, — ó az Atyának Igéje, — te adj 
nekem Igét, — mert íme ajkaimat nem tartom vissza, 
— hogy kiáltsa neked: Irgalmas! Könyörülj rajtam 
elesetten. 



Prokimen: Tegyetek fogadást és teljesítsétek azt 
a mi Urunknak Istenünknek. 

A többi a hangból. 
Áldozási vers a vasárnapi. 

A szent nagyböjt első vasárnapján 

Tropár 2. hang: A te szent képed előtt leborulunk, 
jóságos Krisztus Istenünk, — kérvén bűneink bocsá-
natát. — Mert önként kegyeskedtél testileg a kereszt-
re fölmenni, — hogy azokat, — kiket alkottál, — az 
ellenség rabságából megszabadítsd, — miért is há-
lásan kiáltjuk neked: — Üdvözítőnk, mindeneket 
örömmel töltöttél el, — miután eljöttél a világot üd-
vözíteni. 

Kondák 8. hang: Az Atyának leírhatatlan Igéje, — 
tőled, ó Istenszülő! megtestesülvén, — leíratott és 
beszennyezett emberi képet — ősi ékességébe öltöz-
tetvén — az isteni jósággal egyesítette, — azért hir-
detvén az üdvözítést — tettben és szóban valósítsuk 
meg azt. 

A templom szentjének kondákja, vagy a hang 
theotokionja. 

Prokimen 4. hang: Áldott vagy te, Uram, Atyáink 
Istene, dicséretes és dicsőséges a te neved mindörök-
ké. 

„Valóban méltó" helyett, minden böjti vasárna-
pon: Tebenned örvendez, malaszttal teljes, minden 
teremtmény: az angyali rendek s az összes emberi 
nem. Te megszentelt hajlék, lelki édenkert és a szü-
zek dicsérete, kitől megtestesült az Isten s gyermek-
szülött lett, bár öröktől Isten volt; mert a te méhedet 
égi trónná alkotta s bensődet a mennynél ékesebbé 
tette. Tebenned örvendez, malaszttal teljes, minden 
teremtmény. Dicsőség neked. 

Áldozási vers: Dicsérjétek Istent stb. 



A nagyböjt második vasárnapján 

Tropár: a hangé. 
Kondák 4. hang: Mostan állott be a munka ideje, 

— ajtó előtt van az ítélet. — Böjtöljünk és virasszunk 
tehát. — A bánat könnyeit — az irgalmassági csele-
kedetekkel együtt mutassuk be kiáltván: — A tenger 
fövényénél többet vétkeztünk. — De engedd meg 
mindeneknek Alkotója, — hogy hervadhatatlan ko-
szorúkat nyeljünk. 

A többi rendszerint. 

A nagyböjt harmadik vasárnapján 

Tropár a szent Kereszt tiszteletére: Üdvözítsd 
Uram a te népedet stb. (Lásd a szerdai énekek kö-
zött.) 

Kondák 6. hang: Nem őrzi többé lángfegyver az 
éden ajtaját, — mert dicsőséges zár: a keresztfa van 
arra helyezve: — A halál fullánkja, a pokol győzelme 
megsemmisíttetett, — mert eljöttél, Üdvözítőm! kiált-
ván a pokolban levőknek: — Jöjjetek ismét a para-
dicsomba! 

Háromszor szent helyett: A te kereszted előtt le-
borulunk, Uram, — és a te szent föltámadásodat di-
csőítjük. 

Prokimen 6. hang: Üdvözítsd Uram a te népedet 
— és áldd meg a te örökségedet. 

Áldozási vers: Ránk van jegyezve, Uram, — orcád 
világossága, — örömet adtál szívembe. Alleluja. 

A nagyböjt negyedik vasárnapján 

Tropár: feltámadási. 
Kondák 4. hang: Uram, miután kereszted tiszte-

letére lettünk méltatva, — lélekkel és hittel közele-
dünk — és imádkozván kiáltjuk: — Méltass mind-
nyájunkat, — hogy elérhessük a föltámadást. 



A többi rend szerint. 

A nagyböjt ötödik vasárnapján 

Tropár: feltámadási. 
(Virágzásunk idején teremtjük a lélek megpróbál-

tatásait elszenvedvén) — lelki virágzásunk idején te-
remtjük a lélek megújulását — és az erények gyü-
mölcseit; — mert íme közeledik Krisztus, a vőlegény, — 
hogy a küzdőknek koszorúkat ajándékozzon; — ser-
kenjük fel hát, — hogy készen találjon bennünket, — 
hogy így elnyerhessük a hervadhatatlan koszorúkat. 

A többi hang szerint. 

Lázár szombatján 

Tropár 1. hang: Az általános föltámadást kínszen-
vedéseid előtt velünk elhitetni akarván, — Lázárt fel-
támasztottad halottaiból, Krisztus Istenünk; — azért 
mi is, mint ama gyermekek, — a győzelem jelvényét 
viselve, — neked, mint a halál legyőzőjének kiáltjuk: 
— Hozsánna a magasságban, — áldott ki az Úr ne-
vében jő. 

Kondák 2. hang: Krisztus, a mindenek öröme. — 
Az igazság, a világosság, — az élet és a világ föltá-
madása, — jóakaratából megjelent a földön levőknek 
— és a föltámadás előképe lett, — mindeneknek is-
teni bocsánatot adván. 

Háromszor szent helyett: Akik Krisztusban ke-
resztelkedtetek, — Krisztusba öltözködtetek. Alleluja. 

Prokimen 3. hang. Az Úr az én világosságom — 
és szabadulásom, kitől féljek? 

Valóban méltó helyett: Népek! Dicsőítsük, — 
tiszteljük és szüntelen énekkel magasztaljuk — a 
tisztaságos Istenszülőt, — ki az istenség tüzét mé-
hébe fogadta — és meg nem égett. 

Áldozási vers: A kisdedek és csecsemők. Alleluja. 



Virágvasárnapon 

I. Antifona: a) Szeretem, rnert az Úr meghallgatta 
könyörgésem szavát. 

Az Istenszülőnek imái által, Üdvözítő, üdvözíts 
minket. 

b) Körülvettek engem a halál fájdalmai, megtalál-
tak a pokol veszélyei. Az Istenszülőnek imái által 
stb. 

c) Szorongást és fájdalmat szereztem és az Úr ne-
vét segítségül hívom. 

Az Istenszülőnek... 
II. Antifona: a) Hittem, azért szólottam, de igen 

megaláztattam. — Üdvözíts minket Isten Fia, ki a 
vemhén ültél, énekelünk neked. Alleluja. 

b) Mit adjak vissza az Úrnak mindazokért, miket 
nekem adott. — Üdvözíts minket, Isten Fia stb. 

c) Az üdvösség kelyhét veszem és az Úr nevét se-
gítségül hívom. 

Üdvözíts minket... 
Dicsőség... most és.... Istennek egyszülött Fia... 
III. Antifona: Adjatok hálát az Urnák, inert jó, 

mert örökkévaló az ő irgalmassága. 
Üdvözíts minket... 
Bemenet után: Áldott, ki az Űr nevében jő, Isten, 

az Úr, ki megjelent nekünk. 
Tropár 1. hang: Az általános föltámadást kínszen-

vedéseid előtt velünk elhitetni akarván, — Lázárt tá-
masztottad fel halottaiból, Krisztus Istenünk; — 
azért mi is, mint ama gyermekek, — a győzelem jel-
vényét viselve, — neked, mint a halál legyőzőjének 
kiáltjuk: — Hozsánna a magasságban, — áldott, ki 
az Úr nevében jő. 

Dicsőség. Tropár 4. hang: Veled temetkezvén el 
a keresztségben, Krisztus Istenünk, — a halhatatlan 
életre is méltókká lettünk — a te föltámadásod által; 
— miért is örömmel kiályuk: — Hozsánna a magas-
ságban, — áldott ki az Ur nevében jő. 



Most és... Kondák 6. hang: Ki az égben királyi 
széken, — a földön pedig vemhen hordoztattál Krisz-
tus, Isten, — az angyalok dicséretét — és a gyerme-
kek hódolatát fogadtad, — kik kiáltották neked: — 
Áldott vagy te, ki eljöttél Ádámot föltámasztani. 

Prokimen 4. hang: Áldott, ki az Úr nevében jő, 
Isten az Űr és megvilágosít minket. 

„Valóban méltó" helyett: Magasztald én lelkem a 
vemhen ülő Krisztus királyt. 

És 9. Irmosz: Isten az Ur — és megjelent nekünk. 
— Készítsetek ünnepélyt és jöjjetek, — magasztaljuk 
Krisztust — pálmaágakkal és énekekkel, — kiáltván: 
Áldott, ki a mi Üdvözítő Urunknak nevében jő. 

Áldozási vers: Mint a prokimen. 

Nagycsütörtökön 

Tropár 8. hang: Midőn a dicső tanítványok — a 
vacsorai lábmosásnál megvilágosíttattak, — akkor a 
gonoszlelkű Júdás, a pénzvágytól elvakíttatva, — Té-
ged az igazságos Bírót, a törvénytelen bíráknak el-
árult. — íme lásd a pénzkedvelőt, ki a földi javak 
miatt fölakasztotta magát; — fuss a tehetetlen lélek-
től, — ki a Tanítónak ilyet tenni merészelt. — Mind-
nyájunkhoz jóságos Urunk, dicsőség neked. 

Kondák 8. hang: Az érettünk fölfeszített Üdvözítőt 
— jertek mindnyájan énekeljük. — Mert őt látta Má-
ria a keresztfán és fölsóhaj ta: — Bárha fölfeszítve 
szenvedsz is, — te vagy az én fiam — és én Istenem. 

Kik a kerubok helyett: A te titkos vacsorádnak 
— részesévé fogadj ma engem Isten Fia; — mert nem 
mondom ki ellenségeidnek a titkot, — sem csókot 
nem adok neked, mint Júdás, — hanem mint ama 
gonosztevő kiáltok hozzád: — Emlékezzél meg rólam, 
Uram, — midőn eljössz a te országodba. Alleluja. 

Valóban méltó helyett: 9. Irmosz. Az Uralkodó-
nak — és a magas helyen tündöklő titkos asztalnak 
— üdvösséges csodáit, jertek ó hívek, — élvezzük 



fölemelt lélekkel és fogadjuk be a halhatatlan Igének 
szent tanítását, — kit is magasztalunk. 

Áldozási vers és Teljenek be ajkaink helyett: A 
te titkos vacsorádnak... 

Nagyszombaton 

Tropár 2. hang: Az istenfélő József — levevén a 
fáról a te legtisztább testedet, — tiszta gyolcsba gön-
gyölé — és illatos szerekkel új sírba hely ezé. 

Kondák 6. hang: Ki a mélységet elzárta, — illat-
szeres gyolcsba takarva halottnak látszik, a sírba té-
tetik, — mint halott a halhatatlan, — az asszonyok 
pedig eljővén megkenni őt balzsamokkal, — bánatos 
sírás közt felkiáltottak: — Ez az a legáldottabb szom-
bat, melyen Krisztus elszunnyadván, — harmadnap 
föltámadt. 

Háromszor szent helyett: Akik Krisztusban ke-
resztelkedtetek, — Krisztusba öltözködtetek. Allelu-
ja. 

Prokimen: Az egész föld imádjon Téged — és éne-
keljen neked, Fölséges! 

Alleluja helyett: Kelj föl, Isten! ítéld meg a földet; 
mert Te örökségül bírod mind a nemzeteket. 

Kik a kerubok helyett: Hallgasson minden — em-
beri test — és félve — és rettegve — álljon — és 
semmi földit magába ne gondoljon; — mert a királyok 
— Királya — és az uralkodók Ura jő, — hogy magát 
föláldozza — és a híveknek eledelül adja. — Előtte 
mennek az angyali rendek, — az összes Kezdetek — 
és Hatalmak, — a sokszemü Kerubok — és a hat-
szárnyú Szeráfok, — arcukat elfödve — és ezen éne-
ket hangoztatva: — Alleluja, alleluja, alleluja. 

Valóban méltó helyett: Ne sirass engem, ó Anya, 
— látván szeplőtelenül fogant Fiadat a sírban; — 
mert föltámadok — és megdicsőülök — és mint Isten 
dicsőséggel — ruházom fel azokat, — kik téged hittel 
és szeretettel — magasztalnak. 



Áldozási vers: Mint álomból fölserkent az Úr és 
föltámadott, üdvözítvén minket. Alleluja. 

Húsvétvasárnap 

Feltámadáskor 

6. hang: A te föltámadásodat, Krisztus Üdvözí-
tőnk, — angyalok éneklik a mennyekben — és min-
ket is méltass e földön, — hogy tiszta szívvel énekel-
jünk — és dicsőítsünk téged. 

A pap: Dicsőség a szent és egyvalóságü... 
Tropár 5. hang. 
Föltámadt Krisztus halottaiból, — legyőzte a ha-

lállal a halált — és a sírban levőknek életet ajándé-
kozott (3-szor). 

Előversek 

1. vers: Keljen fel az Isten — és széledjenek el az 
ő ellenségei — és fussanak orcája elől, — kik őt gyű-
lölik. 

Énekkar: Föltámadt Krisztus stb. 
2. vers: Mint elenyészik a füst, — enyésszenek el; 

— mint elolvad a viasz a tűz színe előtt. 
3. vers: Úgy vesszenek el a bűnösök Isten színe 

elől — és az igazak vigadjanak. 
4. vers: Ez a nap, melyet az Úr szerzett; — örven-

dezzünk és vigadjunk azon. 
Dicsőség az Atyának stb. 

Húsvéti kánon 

Damaszkuszi szent János müve 

1. Óda. Föltámadás napja a Pászka, — az Úrnak 
Pászkája, — világosodjunk fel népek! — mert a ha-
lálból az életre — és a földről az égbe — átvitt minket 
Krisztus Istenünk, — kik az ő győzelmét ünnepeljük. 



Élőének: Föltámadt Krisztus halottaiból. 
Tisztítsuk meg érzékeinket — és meglátjuk a föl-

támadás megközelíthetetlen fényében tündöklő 
Krisztust — és tisztán halljuk, — midőn mondja: — 
„örvendjetek", — kik az ő győzelmét énekeljük. 

Az egek méltán vigadjanak — és a föld örvendezzen 
— ünnepeljen az egész látható — és láthatatlan világ, 
— mert föltámadt Krisztus, — az örökké tartó vigas-
ság. 

3. Óda. Jertek, igyunk űj italt, — nem a kemény 
sziklából — csodásan fakasztottat; — de a Krisztus 
sírjából — csergedező halhatatlanság forrását, — ki-
ben megerősödünk. 

Ma mindenek beteltek világossággal; — az egek, a 
föld és az alvilág; — ünnepeljék tehát összes teremt-
mények — Krisztus föltámadását, — melyben meg-
erősödnek. 

Tegnap veled temetkeztem el, Krisztus, — veled 
ébredek ma, — a föltámadóval; — tegnap veled föl-
feszíttettem: — dicsőíts meg engem is, Üdvözítő! — 
a te országodban. 

Ipakoi 4. hang 

Máriával együttlévők, kora hajnalban kimenvén, 
— a sírra tett követ elhengerítve találták — és az 
angyaltól ím ezt hallák: — az örök világosságban le-
vőt — miért keresitek, mint embert a holtak között? 
— Lássátok a síri lepedőket, — fussatok és hirdes-
sétek a világnak, hogy föltámadt az Úr, legyőzvén a 
halált; mert valóban Isten fia ő, — ki üdvözíti az 
emberi nemzedéket. 

4. Óda. A szent sírnak őrhelyén — álljon ma ve-
lünk — az isteni szózatü Habakuk — és mutassa a 
fényességtől tündöklő angyalt, — ki világosan hirdeti 
nekünk: — ma lett üdvössége a világnak, — mert 
föltámadt Krisztus a mindenható. 



Mint a szűz méhet — megnyitó fiúgyermek —je -
lent meg nekünk Krisztus, — ki mint ember — ár-
tatlan báránynak nevezteték — s mint Isten — tö-
kéletesnek mondatott; mert ő a mi bűnnélküli — 
legtisztább Pászkánk. 

Mint az egyéves bárány, — a mi áldott koronánk, 
Űr Jézus, — ki mindnyájunkért önként feláldozta 
magát, — az engesztelő Pászka! — és ki a sírból újra 
fölragyogott, — mint az igazságnak tündöklő napja. 

Istennek ősatyja Dávid, — a jelképi szekrény előtt 
— örvendezve táncolt; — mi pedig, Istennek szent 
népe, — az előképek beteljesültét látván, — lelkesül-
ten vigadjunk; — mert föltámadt Krisztus, — a min-
denható. 

5. Óda. Keljünk fel kora hajnalban — és hozzunk 
balzsam helyett magasztaló éneket — az Úrnak — 
és meglátjuk Krisztust, — az igazság napját, — ki 
örök életet áraszt mindnyájunkra. 

A te véghetetlen jóságodat, Krisztus, — látván, a 
pokol bilincseivel lekötöttek, — örvendező léptekkel 
— mentek a világosságba, — dicsérvén az örök Pász-
kát. 

Járuljunk égő lámpákkal — a sírból kiszálló Krisz-
tust, — mint menyegzői vőlegényhez — és az Isten 
üdvözítő Pászkáját, — a mennybéli dicsőítő karokkal 
ünnepeljük. 

6. Óda. Leszállottál Krisztus, a föld alsó részeibe 
— és összetörted a foglyokat letartó — börtönök zá-
rait — sa harmadik napon, — mint Jónás a cethal-
ból — föltámadtál a sírból. 

A pecséteket épségben meghagyván, Krisztus, — 
föltámadtál a sírból, — mint születésedben is a szü-
zesség kulcsait meg nem sértéd — és föltámadásod-
dal megnyitottad nekünk — az édenkert ajtaját. 

Én Üdvözítőm, — ki, mint Isten, élő s meg nem 
ölt áldozatul — önként mutattad be magad az Atyá-
nak — és föltámadtál harmadnap a sírból, — föltá-
masztottad Ádámot is — az ő nemzedékével. 



Kondák 8. hang 

Bárha sírba is leszálltál, Halhatatlan, — de a pokol 
hatalmát megrontád — és föltámadtál mint győze-
delmes, Krisztus Isten! — a kenethozó asszonyoknak 
mondván: „Örvendjetek" — és Apostolaidnak békét 
ajándékozván, föltámasztottad az elesetteket. 

Ikosz 

A nap lemente előtt sírjába szálló Napot korán reg-
gel keresvén a kenethozó asszonyok, egymásnak ím 
ezt mondták: Társnők! jertek, fűszerekkel kenjük 
meg az élethozó és eltemetett testet, mely az elbukott 
és sírban fekvő Ádámot föltámasztja. Sietve men-
jünk, mint a napkeleti bölcsek és imádjuk őt és vi-
gyünk balzsamot ajándékul, nem a pólyákba, de a 
síri gyolcsba göngyöltnek és siránkozva kiáltsuk: Ó, 
Uralkodó! kelj föl és támaszd föl az elesetteket. 

Ezután mondjuk: 

Látván Krisztus föltámadását, az egyedül bűnnél-
küli Úr Jézust imádjuk; kereszted előtt leborulunk, 
Krisztus! És szent föltámadásodat énekeljük és di-
csőítjük; mert Te vagy a mi Istenünk és kívüled mást 
nem ismerünk, a te nevedet nevezzük. Jertek min-
den hívek hajoljunk meg Krisztus szent föltámadá-
sának; mert íme kereszt által lőn az egész világ örö-
me. Mindenkor áldván az Istent, énekeljük az ő 
feltámadását, mert a megfeszíttetést elszenvedvén, 
halállal megrontotta a halált. 

Vers-ének 6. hang 

Föltámadt Jézus a sírból, — mint előre megmondá, 
— adván nekünk örök életet — és gazdag kegyelmet. 

7. Óda. Ki az ifjakat a kemencéből megszabadí-
totta, — emberi testet öltvén, — szenved, mint ha-



landó — és szenvedése által a halandót — a rotha-
datlanság ékességébe öltözteti, — egyedül ő áldott — 
és dicsőített Istene atyáinknak. 

Az istenfélő asszonyok — kenettel hozzád siettek; 
— de kit, mint halottat, siránkozva kerestek, — téged 
— mint élő Istent felvidulva imádtak — és a titkos 
Pászkát — tanítványaidnak, Krisztus, örömmel hir-
dették. 

A halál legyőzését ünnepeljük, — a pokolnak meg-
rontását, — más, örök életnek kezdetét — és örven-
dezve magasztaljuk ezek kegyes Eszközlőj ét, — egye-
dül áldott és dicsőített Istenét atyáinknak. 

Valóban a legszentebb — és legünnepeltebb ez az 
üdvösséges éjszaka, — mert az a föltámadás napjá-
nak — hajnalfényű előhírnöke, — melyen az örök 
világosság — testileg mindnyájunkra — kisugárzott 
a sírból. 

8. Óda. Ez ama jeles és szent nap, — szombat 
után az első, — az ünnepek királyi — és uralkodói 
ünnepe — s az ünnepélyek ünnepélye, — melyen 
áldjuk Krisztust örökké. 

Jertek a föltámadás jeles napján, részesüljünk a sző-
lőtőke új termésében, — Krisztus országának — isteni 
vígságára, — magasztalván őt, mint Istent örökké. 

Emeld fel körös-körül szemeidet, Sión és lássad, 
— mert íme egybegyűltek hozzád fiaid, — mint isteni 
fényt világítók, — nyugat, észak, dél és keletről — 
és tebenned áldják Krisztust örökké. 

Szentháromság egy Istenünk, dicsőség neked. 
Mindenható Atya és Ige és Lélek, — három sze-

mélyben egyesülő — minden lény feletti — s legiste-
nibb egy természet, — a te nevedre kereszteltettünk 
— s Téged áldunk örökké. 

9. Élőének. Angyal kiálta — a kegyteljesnek: leg-
tisztább szent Szűz, örvendezz! — és ismét mondom: 
örvendezz; — mert Fiad föltámadt harmadnap a sír-
ból — s a holtakat föltámasztá. — Emberek, viga-
dozzatok! 



Irmosz. Tündökölj, tündökölj, — mennyei Jeru-
zsálem; — mert az Úr dicsfénye — fölötted felvirradt, 
— örvendj mostan és vigadozz, új Sionhegy — és te 
gyönyörködjél, tiszta Istenszülő, — Fiad föltámadá-
sán. 

Valóban isteni, — valóban nagyon kedves — és 
legédesebb a te szavad, Krisztus! — Mert csalhatat-
lanul megígérted nekünk, hogy velünk lész a világ 
végezetéig — s mi reményünk valósultát teljes hittel 
— várván, örvendezünk. 

Ó, valóban nagy — és legszentebb Pászka: Krisz-
tus! — Ó, Bölcsesség! — Istennek Igéje és Erősség! 
— add, hogy benned igazabban részesüljünk, — a 
te országod nem alkonyodó napján. 

Fény-ének. Testileg — elszunnyadván, mint ha-
lott, — Urunk — és Királyunk! — harmadnap föltá-
madtál, — Ádámot kihozván a romlásból — megtör-
ted a halált, — Halhatatlanság Pászkája! — Világnak 
üdvössége. 

Dicséreti énekek 

Az első hangból négy vers éneklendő, azután 
ezek: 

Szentséges Pászka lőn ma nekünk kinyilvánítva, 
— az új és szent Pászka, — titokteljes, legtisztesebb 
Pászka, — Pászka a Megváltó Krisztus, — szeplőtelen 
Pászka, — nagy Pászka, — a hívők Pászkája, — a 
paradicsom ajtaját megnyitó Pászka — és minden 
hívőt megszentelő Pászka. 

Jöjjetek ti, a dicső látványt hirdető asszonyok — 
és Sionnak mondjátok: — halld tőlünk Krisztus föl-
támadásának örvendetes hírét; — gyönyörködjél, vi-
gadozz és örvendj Jeruzsálem, — látván Krisztus ki-
rályt, — mint ékes vőlegényt kiszállni a sírból. 

A kenethozó asszonyok — korán reggel az Életadó 
sírjához érkezvén, — angyalt találtak a sírkövön ülve, 



— ki szólván hozzájuk, mondá: — mit keresitek az 
élőt a holtak között, — mit siratjátok az enyészhe-
tetient az enyészetben? — menjetek, hirdessétek az 
ő tanítványainak, — hogy Krisztus föltámadt halot-
taiból. 

Szépséges Pászka, — az Úr Pászkája, — legtiszte-
sebb Pászka tűnt fel ma nekünk, — Pászka, örömmel 
egymást öleljük, — ó, Pászka, — a szomorúság vált-
sága! — Mert ma a sírból, mint palotából fölragyogott 
Krisztus — és az asszonyokat örömmel eltölté, mond-
ván nekik: — ezt hirdessétek az apostoloknak. 

Dicsőség most és mindenkor stb. 
Föltámadás napja van, — világosodjunk föl ezen 

ünnepéllyel, — és egymást öleljük, — mondjuk a 
minket gyűlölőknek is: testvérek. — A föltámadás 
által — mindent bocsássunk meg — és így énekel-
jünk: 

Föltámadt Krisztus halottaiból stb. 

Misén 

I. Antifona: Örvendezzetek az Úrnak minden föld, 
mondjatok dicséretet az ő nevének; tegyétek dicső-
ségessé dicséretét. 

Az Istenszülőknek imái által Üdvözítő üdvözíts 
minket. 

Mondjátok az Istennek: Mily rettenetesek a Te cse-
lekedeteid, Uram! A Te erőd nagysága miatt hízel-
kedni fognak neked ellenségeid. 

Az Istenszülö stb. 
II. Antifona: Könyörüljön rajtunk az Isten és áld-

jon meg minket; derítse föl ránk az ő orcáját és kö-
nyörüljön rajtunk. 

Üdvözíts minket Isten Fia, ki halottaidból föl-
támadtál, énekelünk neked. Alleluja. 

Hogy megismeijük a földön utadat, minden nép 
között a Te szabadításodat. 

Üdvözíts minket stb. 



Dicsőség... most és...: Istennek egyszülött Fia... 
III. Antifona: Keljen fel az Isten és széledjenek el 

az ő ellenségei és fussanak orcája elől, kik őt gyűlö-
lik. 

Bemenet után: A gyülekezetekben áldjátok az Úr 
Istent, Izrael törzséből valók. 

Tropár 5. hang: Föltámadt Krisztus halottaiból, 
legyőzte halállal a halált és a sírban levőknek éltet 
ajándékozott. 

Kondák 8. hang: Bárha sírba is leszálltál, Halha-
tatlan, — de a pokol hatalmát megrontád — és föl-
támadtál, mint győzedelmes Krisztus Isten! — a ke-
nethozó asszonyoknak mondván: örvendjetek! — És 
apostolaidnak békét ajándékozván, — föltámasztotta 
az elesetteket. 

Háromszor szent helyett: Akik Krisztusban — 
keresztelkedtetek, — Krisztusba öltözködtetek. Alle-
luja, alleluja, alleluja. 

Prokimen 8. hang: Ez a nap, melyet az Úr szer-
zett, örvendezzünk és vigadjunk azon. 

Valóban méltó helyett: Angyal kiáltá — a kegy-
teljesnek: — legtisztább szent Szűz, örvendezz! — Es 
ismét mondom, örvendezz; — mert Fiad föltámadt 
harmadnap a sírból — s a holtakat föltámasztotta, 
— emberek vigadozzatok! 

Tündökölj, — tündökölj, — mennyei Jeruzsálem; 
— mert az Űr dicsfénye fölötted felvirradt, — örvendj 
mostan és vigadozz, új Sionhegy — és te gyönyör-
ködjél, tiszta Istenszülő, — Fiad föltámadásán. 

Áldozási vers: Krisztus testét vegyétek, a halha-
tatlanság forrását ízleljétek. Alleluja. 

Húsvéthétfőn 

Minden, mint vasárnap, kivéve a prokiment. 
Prokimen 4. hang: Az egész földre elhat az ő szó-

zatuk és a földkerekség határaira igéjük. 



Húsvétkedden 

Prokimen 3. hang: Magasztalja az én lelkem az 
Urat és örvendezz lelkem az én üdvözítő Istenemnek. 

Tamás vasárnapon 

Tropár 7. hang: Habár sírod megpecsételtetett, — 
mégis életet árasztottál a sírból, Krisztus Istenünk 
— és zárt ajtó mellett, ó mindnyájunk feltámadása, 
— tanítványaidnak megjelentél, — általuk megújít-
ván bennük az igaz lelket, — a te nagy irgalmasságod 
szerint. 

Kondák 8. hang: Kíváncsi jobbjával megérintette 
Tamás a te életadó oldaladat Krisztus Isten, — mert 
midőn bezárt ajtók mellett megjelentél, a többi apos-
tolokkal kiáltott hozzád: — Te vagy az én Uram — 
én Istenem! 

Prokimen 3. hang: Nagy a mi Urunk és nagy az 
ő ereje és bölcsességének nincsen száma. 

Áldozási vers: Dicsérd Jeruzsálem az Urat, di-
csérd Sión a te Istenedet! 

Húsvét után harmadik vasárnapon 

Tropár 2. hang: Midőn leszállottál halálhoz stb. 
Lásd előbb. 

Tropár 2. hang: Az istenfélő József — levevén a 
fáról a te legtisztább testedet, — tiszta gyolcsba gön-
gyölé — és illatos szerekkel ellátva új sírba hely ezé, 
— de harmadnap föltámadtál, Uram, adván a világ-
nak nagy kegyelmet. 

Dicsőség...: 2. hang: Midőn a kenethozó asszo-
nyoknak — azt kiáltod: örvendjetek, — akkor Évá-
nak, az ősanyának — sírását feltámadásoddal meg-
szüntetted, — Krisztus Isten; — az apostoloknak 
pedig megparancsoltad, — hogy hirdessék: Feltá-
madt az Üdvözítő a sírból. 



Most és... Bárha sírba... 
Prokimen 6. hang: Üdvözítsd Uram a te népedet 

és áldd meg a te örökségedet. 
Áldozási vers: Krisztus testét vegyétek s a halha-

tatlanság forrását ízleljétek. 

Húsvét után negyedik vasárnapon 

Tropár: a 3. feltámadási. 
Dicsőség...: Kondák 3. hang: Uram a mindenféle 

bűnökben — és helytelen cselekedetekben szörnyen 
elgyengült lelkemet emeld föl — a te isteni pártfogá-
soddal, — amint hajdan az inaszakadtat is fölemel-
ted, — hogy üdvöt nyerve kiáltson neked: — irgalmas 
Krisztusom! — dicsőség a te hatalmadnak. 

Most és: Bárha sírba... 
Prokimen 1. hang: Legyen, Uram a te kegyelmed 

rajtunk, amint mi tebenned bíztunk. 
Áldozási vers: Krisztus testét vegyétek. Vagy: di-

cséljétek Istent... 

A húsvéti időszak felén, szerdán 

Tropár 8. hang: Az ünnepi időszak feléhez értünk, 
— a vallásosság vizeivel, — enyhítsd lelkem szomját, 
Üdvözítőm, — mert te magad mondtad: — Jertek 
hozzám mindnyájan akik szomjúhoztok, — és igya-
tok. Örök életünk forrása, Krisztus Isten dicsőség 
neked. 

Kondák 4. hang: Midőn a törvény szerinti ünnep 
feléhez érkeztünk, — mindennek Alkotója és Ura 
Krisztus Isten, — az előtted állóknak mondád: — 
Jertek, merítsetek a halhatatlanság vizéből. — Miért 
is hozzád sietünk — és hittel így éneklünk: — add 
meg nekünk a te kegyelmedet, — mert te vagy a mi 
életünk forrása. 

Prokimen: Nagy a mi Urunk és nagy az ő ereje és 
bölcsességének nincsen száma. 



Valóban méltó, helyett irmosz: Az anya nem ma-
radhat szűzen és a szüzektől távol van a szülés. Ben-
ned, ó Istenszülő, mindkettő fönségesen egyesült, 
miért is mi, minden földi nemzedék szünet nélkül 
magasztalunk téged. 

Áldozási vers: Aki eszi az én testemet és issza az 
én véremet, bennem marad és én őbenne, mondá az 
Űr. — Alleluja. 

Húsvét után ötödik vasárnapon 

Tropár: a 4. feltámadási. 
Tropár: Az ünnepi időszak. 
Dicsőség... Kondák 4. hang: A szamarai asszony 

hittel jött a forráshoz, — és meglátván téged, — a 
bölcsesség vizét, melyből bőségesen ivott, — örökké 
dicsőségessé lett ő és a magasságbeli mennyországot 
elnyerte. 

Most és...: Midőn a törvényszerű... 
Prokimen: a 3. feltámadási. 
Áldozási vers: Krisztus testét... Vagy: Dicsérjétek 

Istent. 

Húsvét után hatodik vasárnapon 

Tropár: az 5. feltámadási. 
Dicsőség...: Kondák 4. hang: Lelki szemeimre 

vak, lévén, — hozzád járulok, Krisztus, — mint a 
születésétől vak ember, — ki bűnbánatában hozzád 
kiáltott: — Te a sötétségben lévők tündöklő világos-
sága vagy. 

Most és: Bárha sírba... 
Prokimen 8. hang: Tegyetek fogadást és teljesít-

sétek azt a mi Urunknak Istenünknek. 
Áldozási vers: Krisztus testét. —Vagy: Dicséljétek 

Istent. 



Áldozócsütörtökön 

I. Antifona: Minden nemzetek tapsoljatok kézzel, 
örvendezzetek az Urak vigasság szavával. 

Az Istenszülőnek imái által Üdvözítő üdvözíts 
minket. 

Mert az Úr fölséges, rettenetes; nagy Király az 
egész földön. 

Az Istenszülő stb. 
II. Antifona: Nagy az Úr és igen dicséretes a mi 

Istenünknek városában, az ő szent hegyén. 
Üdvözíts minket, Isten Fia, ki dicsőségben föl-

emelkedtél, énekelünk neked: Alleluja. 
Sión hegyeinek északi oldalán van alapítva a nagy 

Király városa. 
Üdvözíts stb. 
Dicsőség...: most és: Istennek egyszülött Fia... 
III. Antifona: Halljátok ezt minden népek! vegyé-

tek ezt füleitekbe mindnyájan, kik a föld kerekségén 
laktok. 

Bemenet után: Fölment az Isten örvendezéssel, 
az Úr harsonaszóval. 

» 

Tropár 4. hang: Fölemelkedtél dicsőségben, Krisz-
tus Istenünk — és örömet szereztél tanítványaidnak, 
— megígérvén nekik a Szentlélek leküldését — és 
biztosítván őket mennyei áldásodról; — mert te vagy 
az Isten Fia, — a világ Üdvözítője. 

Kondák 6. hang: A rólunk való üdvözítő gondvi-
selésedet teljesítetted — és a földieket egyesítette a 
mennyeiekkel, — dicsőségben fölemelkedtél, Krisz-
tus Istenünk! — de nem váltál el végleg, — hanem 
állandóan megmaradtál azok között, — kik téged sze-
retnek, mondván nekik: — Én veletek vagyok és sen-
ki ellenetek. 

Prokimen 7. hang: Emelkedjél föl az egekbe, Isten 
és a te dicsőséged az egész földön. 

Valóban méltó, helyett: Magasztald én lelkem a 
mennyekbe testestül felemelkedő Urunkat. 



És a 9. Irmosz: Téged, minden emberi ész és ige 
feletti Isten Anyját, — ki felfoghatatlan módon és idő-
ben — szülted az Örökkévalót, — mi, hívek, mind-
nyájan egyhangúlag magasztalunk. 

Áidozási vers: Fölment az Isten örvendezéssel, az 
Úr harsonaszóval. 

Láttuk az igazi világosságot — és Teljenek be 
ajkaink — helyett a prokimen szövege. 

Húsvét után hetedik vasárnapon 

Tropár: a 6. föltámadási és a Mennybe meneteli 
azután a 

Sz. Atyáké 8. hang: Dicsőített vagy te, Krisztus 
Istenünk, — ki e földre világítók gyanánt a szent 
atyákat rendelted, — őáltaluk tanítván mindnyájun-
kat az igaz hitre, — nagyirgalmú Urunk, dicsőség 
neked. 

Kondák 8. hang: Az apostolok hirdetésében — és 
a zsinati atyák ítéletében van az egyház hitbeli egy-
sége megerősítve, — mely a mennyből eredő igazság 
köntösét viselvén, — kormányozza és vezérli a val-
lástudomány nagy titkait. 

Prokimen 4. hang: Áldott vagy te, Uram, atyáink 
Istene, dicséretes és dicsőséges a te neved mindörök-
ké.̂  

Áidozási vers: Dicséljétek Istent, — vagy: Örök 
emlékezetben lesz az igaz, nem fél a gonosz hírhal-
lástól. 

Pünkösd vasárnapján 

I. Antifona: Az egek beszélik Isten dicsőségét és 
az ő keze alkotmányát hirdeti az égboltozat. 

Az Istenszülőnek imái által, Üdvözítő üdvözíts 
minket. 

Ezt beszéli a nap a jövő napnak, erre tanítja az éj 
a jövő éjt. 



Az Istenszülőnek stb. 
II. Antifona: Hallgasson meg téged az Úr a szo-

rongatás napján, oltalmazzon, meg téged Jákob Is-
tenének neve. — Küldjön neked segítséget a szent 
helyről és Sionból védelmezzen téged. 

Üdvözíts minket jóságos Vigasztaló, énekelünk 
neked. Alleluja. 

Üdvözíts stb. 
Dicsőség... Most és: Istennek egyszülött Fia... 
III. Antifona: Uram, a te erődben vigad a király 

és szabadításodon fölötte, igen örvendez. 
Bemenet után: Magasztaltassál föl, Uram, a te 

erődben, hogy énekeljük és zengjük erődet. 
Tropár 8. hang: Áldott vagy te, Krisztus Istenünk, 

— ki a halászokat bölcsekké tetted, — leküldvén ne-
kik a Szentlelket, — s őáltaluk hálódba ejtetted az 
egész földet, — Emberszerető, dicsőség neked. 

Kondák 8. hang: Midőn a Magasságbeli összeza-
varta a nyelveket, — akkor szétszórta a nemzeteket; 
— midőn pedig a tüzes nyelveket osztotta szét, — 
mindenkit egyesülésre hívott; — hogy összhangzólag 
dicsőítsük a legszentebb Lelket. 

Háromszor szent helyett: Akik Krisztusban ke-
resztelkedtetek, — Krisztusba öltözködtetek. Allelu-
ja, alleluja, alleluja. 

Prokimen 8. hang: Az egész földre elhat az ő szó-
zatuk és a földkerekség határaira igéjük. 

Valóban méltó helyett: Magasztald én lelkem az 
Atyától és Fiútól származó Szentlelket. 

És 9. Irmosz: Ki szeplőtelenül születtél — és a 
mindenható Igének testet kölcsönöztél, — férfit nem 
ismerő Anya, Istenszülő! — Ki az elviselhetetlennek 
nyughelye— és a befogadhatatlan Teremtőnek hajlé-
ka voltál, — téged magasztalunk. 

Áldozási vers: A te jó lelked elvezet engem a biztos 
földre. 



Pünkösd hétfőjén 

Antifonák, mint tegnap. Háromszorszent éne-
keltetik és az ünnep tropárja után a Szenthárom-
ság tiszteletére a következő: 

Tropár 3. hang: A kezdetnélküli Atyát, — a vele 
együttesen örök és egyvalóságú Szentlelket, — az egy 
Istenséget; kerubok módjára dicsőíteni merészelvén, 
mondjuk: — Szent, szent, szent vagy, Háromságban 
dicsért egy Istenünk, — könyörülj rajtunk. 

Kondák 3. hang: Egyvalóságú, oszthatatlan 
Szentháromság, — háromszemélyü és öröklétezésű 
egység, — neked, mint Istenünknek, angyali éneket 
énekelünk: — Szent, szent, szent vagy, Háromság-
ban dicsért egy Istenünk, — könyörülj rajtunk. 

Prokimen 6. hang: Üdvözítsd Uram a te népedet 
és áldd meg örökségedet. 

Valóban méltó helyett: Magasztald én lelkem a 
három személyben létező egy Istenséget. 

Áidozási vers: A te jó lelked elvezet engem a biztos 
földre. 

Minden szentek vasárnapján 

Tropár: A 8. feltámadási és a szentek tisztele-
tére: 

Tropár 4. hang: Az egész világon kivégzett vérta-
núid vérével, — mint piros bársonnyal és bíborral 
ékesített egyház — velük együtt kiáltja nieked: — 
Krisztus Istenünk, — küldd le népedre áldásodat, — 
és bőséges malasztodat lelkünknek. 

Kondák 8. hang: Mint a teremtmények zsengéit 
mutatja be neked a mindenség áldozatul — az isten-
félő vértanúkat; az ő imádságaik által — és az Isten-
szülő kedvéért őrizd meg Egyházadat — és népedet 
— hosszú békességben, — sokirgalmú Uram. 

Prokimen 8. hang: Tegyetek fogadást és teljesít-
sétek azt a mi Urunknak Istenünknek. 



Áldozási vers: Dicséljétek Istent, — vagy: Örven-
dezzetek igazak stb. 

AZ ÁLLANDÓ ÜNNEPEKRE 

Kisasszonynapra 

1. Antifona, 2. h. 1. Emlékezzél meg, Uram, Dá-
vidról és minden tűréséről. 

Az Istenszülőnek imái által Üdvözítő üdvözíts 
minket. 

2. íme, hallottunk róla Efratában: feltaláltuk azt 
az erdő mezején. Az Istenszülőnek imái által... 

3. Dicsőséges dolgok mondattak felőled, Isten vá-
rosa! 

Az Istenszülőnek..^ 
Dicsőség... most és...: Az Istenszülőnek... 
II. Antifona 1. Igazat esküdött az Úr, Dávidnak 

és ezt nem másolja meg. 
2. Tested gyümölcséből ültetek a te székedre. 
Szenteidnek imái által Üdvözítő üdvözíts min-

ket. 
3. Ott növesztek hatalmat Dávidnak, szövétneket 

gyújtok az én fölkentemnek. 
Szenteidnek... 
Dicsőség... most és...: Istennek egyszülött Fia... 
III. Antifona: Itt fogok lakni, mert ezt választot-

tam. 
Bemenet után: Jertek imádjuk Krisztust és bo-

ruljunk le előtte, üdvözíts minket Isten Fia, ki cso-
dálatos vagy a te szenteidben, énekelünk neked: Al-
leluja. 

Tropár 4. hang: A te születésed Istenszülő Szűz, 
— örömöt hirdetett az egész világnak; — mert belőled 
tündöklött fel az igazság Napja, — Krisztus a mi Is-
tenünk, — ki eltörölvén az átkot, áldást adott — és 
meghiúsítván a halált, — örök életet ajándékozott 
nekünk. 



Kondák 4. hang: Joakim és Anna, — a gyermek-
telenség szégyenétől, — Ádám és Éva pedig a halál 
romlásától szabadultak meg — a te szent születésed 
által Legtisztább. — Ezt ünnepli a te néped is, mely 
a bűn terhétől megváltatott, — midőn kiáltja neked: 
— magtalan szüli az Istenszülőt és a mi Életünk táp-
lálóját. 

Prokimen: Magasztalja az én lelkem az Urat és 
örvendezz lelkem az én üdvözítő Istenemben. 

Valóban méltó helyett: Magasztald én lelkem az 
Isten anyjának dicsőséges születését. 

Áldozási vers: Az üdvösség kelyhét veszem és az 
Úr nevét segítségül hívom. 

A szent kereszt felmagasztalására. 

I. Antifona: Istenem, Istenem! Tekints reám, miért 
hagytál el engem? 

Az Istenszülőnek imái által Üdvözítő üdvözíts 
minket. 

Én Istenem! Napestig kiáltok és nem hallgatsz 
meg. 

Az Istenszülönek imái által stb. 
II. Antifona: Miért vetettél el minket, Isten mind-

végig? 
Üdvözits minket Isten Fia, ki testileg keresztre 

feszíttettél, énekeljük neked: Alleluja. 
Emlékezzél meg gyülekezetedről, melyet kezdettől 

bírtál. 
Üdvözíts minket stb. 
Dicsőség... most és...: Istennek egyszülött Fia... 
III. Antifona: Az Úr országol, reszkessenek a né-

pek. 
Bemenet után: Magasztaljátok a mi Urunkat Is-

tenünket, és boruljatok le lábai zsámolya előtt, mert 
ő szent. 

Tropár: Üdvözítsd Isten a te népedet — és áldd 
meg a te örökségedet, — adj győzelmet ellenségei fö-



lött a mi igazhitű apostoli királyunknak — s keresz-
teddel őrizd meg a te népedet. 

Kondák 4. hang: Aki önkényt emelkedtél fel a ke-
resztre, Krisztus Istenünk! — Ajándékozd kegyelme-
det a te rólad nevezett új népednek; — örvendeztesd 
meg hatalmaddal a mi igazhitű apostoli királyunkat 
és segítsd őt diadalra minden megtámadói ellen, ki-
nek — harcolótársa a te „békefegyvered", — a legyőz-
hetetlen győzelem. 

Háromszor szent helyett: A te kereszted előtt — 
leborulunk Uram — és a te szent föltámadásodat 
dicsőítjük. 

Prokimen: Magasztaljuk a mi Urunkat Istenünket 
— és boruljatok le lábai zsámolya előtt, mert ő szent. 

Valóban méltó helyett: Magasztald én lelkem — 
az Úr tiszteletreméltó keresztjét. — Magasztald én 
lelkem az Úr elevenítő keresztjének fölmagasztalását. 

9. Irmosz: Titkos paradicsom vagy Istenszülő, — 
mely megmívelés nélkül termelte Krisztust, — ki a 
kereszt életadó fáját ültette a földbe, — mely által, 
midőn mostan fölmagasztaltatik, — Öt imádván, — 
téged magasztalunk. 

Áldozási vers: Ránk van jegyezve, Uram, orcád 
világossága, örömet adtál szívembe. 

Az Istenszülö oltalmának ünnepére 

Tropár 4. hang: Igazhitű népek, ünneplünk ma 
fényesen, — mert a te megjelenésed Istennek Anyja! 
— beámyékoz bennünket — és a te legtisztább ké-
pedre tekintve — töredelmesen mondjuk: — Takaij 
be minket a te drága oltalmaddal — és ments meg 
minket minden bajtól, — kérvén a te Fiadat, a mi 
Krisztus Istenünket, — hogy üdvözítse lelkünket. 

Kondák 3. hang: A Szűz ma a templomban jelen 
van — és a szentek karával láthatatlanul imádkozik 
érettünk az Istenhez. — Az angyalok a főpapokkal 
leborulnak, — s az apostolok a prófétákkal vigadoz-



пак, — mert őérettünk könyörög az örökkévaló Is-
tenhez. 

Prokimen és áldozási vers: Mint Kisasszony 
napján. 

Valóban méltó helyett: Magasztald én lelkem a 
mindenkor szűz Istenszülő drága oltalmát. 

Áldozási vers: Az üdvösség kelyhét veszem és az 
Úr nevét segítségül hívom. 

Szent Mihály főangyal ünnepén 

Tropár, Kondák, prokimen és áldozási vers, mint 
ahogy hétfőre van előírva. 

Valóban méltó helyett: Magasztald én lelkem az 
angyalok fejedelmét, szent Mihály fővezért. 

Az Istenszülő bemutatása ünnepén 

Antifonák: 1. Nagy az Úr és igen dicséretes, az 
Isten városában, az ő szent helyén. 

Az Istenszülőnek imái által... 
2. Megszentelte sátorát a magasságbeli. 
Szenteidnek imái által... 
3. A község gazdagjai ajándékokkal fognak ked-

veskedni színed előtt. 
Tropár 4. hang: Ma van első jelensége az Isten 

kegyelmének — és hirdetése az emberek üdvösségé-
nek; — az Isten hajlékában nyilván megjelenik a 
Szűz, — és Krisztust mindenkinek előre hirdeti. — 
Mi is hangosan kiáltunk hozzád: — Üdvözlégy a Te-
remtő üdvgondozásának teljesülése. 

Kondák 4. hang: Üdvözítőnk legtisztább hajléka, 
— a drága palota és Szűz, az isteni dicsőség szent 
kincstára, — ma vezettetik be az Úr házába, — az 
isteni lélek malasztját hozván be magával, — kit az 
Isten angyalai úgy magasztalnak: Ez a mennyei pa-
lota! 



Prokimen és áldozási vers, mint Kisasszony 
napján. 

Valóban méltó helyett: Magasztald én lelkem az 
Úr Egyházába bevezetett és a főpap kezeivel megál-
dott Szüzet. 

Az angyalok a tisztaság bemutatását látván cso-
dálkoztak, miképpen megy be a Szűz a szentek kert-
jébe. 

Szent Miklós püspök, a keleti egyház 
védőszentjének ünnepén 

Tropár 4. hang: A hitnek szabálya, — a béketű-
résnek példaképe — és az önmegtagadásnak tanítója 
gyanánt — adott téged a maga nyájának az örök Igaz-
ság. — Azért alázatosságoddal elnyerted a magassá-
got, — szegénységeddel a gazdagságot, — Miklós 
püspök atyánk, — imádd Krisztus Istent, — hogy 
üdvözítse a mi lelkünket. 

Dicsőség...: Kondák 7. hang: Műra városában 
szent lelkipásztornak tűntél fel, mert Krisztus evan-
géliumának hirdetését betöltvén, lelkedet adtad a te 
népedért — és megmentettél ártatlanokat a haláltól, 
— azért, mint az isteni titkoknak ismerője föl is ma-
gasztaltattál. 

Most és...: A keresztények megszégyenülhetet-
len... 

Prokimen 7. hang: Az igaz örvendezni fog az Úr-
ban és benne bízni. 

Áldozási vers: Örök emlékezetben lesz az igaz, 
nem fél gonosz hírhallástól. — Alleluja. 

Szűz Mária szeplőtelen fogantatásán 

Tropár 6. h.: Népek táncoljatok és örvendjetek, — 
mert a mai napot a titokzatos nap hajnalcsillaga, — 
Szűz Mária, — ki Anna szíve alatt szeplőtelenül fo-
gantatott, — ránk virrasztotta. — A mennyei karok-



kai együtt meghajolva boruljunk le előtte — és han-
gosan kiáltsuk: — Örvendj, Krisztus Urunk Keletjé-
nek — magasságáról soha le nem alkonyuló világos-
ságnak Anyja, — mely megvilágosít minket, — kik a 
halál sötétjében — és árnyékában ülünk — és a béke 
útját egyengeti nekünk. 

Dicsőség... most és...: Kondák 7. hang: Ma a 
Szentlélek, — a csodálatos Anna szíve alatt ujjával 
életre festi: az isteni dicsőség legtisztább képét, — 
ma a Magasságbelinek karjával — rettenetes fegyver 
emelkedik a pokol felé: — a malasztteljes Szűz Mária. 
Ezt az angyali karokkal csodálván, kiáltjuk: — Ör-
vendj, ki a legkiváltságosabb megváltásra az Úrtól 
méltónak találtattál, — az eredeti bűntől nem tisz-
tultál meg, — hanem ment maradtál tőle, — egyedül 
te, az egész emberi nemből. 

Prokimen 3. h.: Magasztalja az én lelkem az Urat 
és örvendezz lelkem az én Üdvözítő Istenemben. 

Valóban méltó helyett: Magasztalja az én lelkem 
a Krisztussal együtt szeplőtelenül fogantatott szűz 
Máriát és 9. Irmosz: Hatalmas dolgokat cselekedett 
— az ő karjaival, mert levetette a hatalmasokat — a 
fejedelmi székről — és felmagasztalta az alázatosokat 
— Izrael Istene, — mellyel meglátogatott minket a 
magasságból Támadó és lábainkat a békesség útjára 
igazgatta. 

Áldozási vers: Az üdvösség kelyhét veszem és az 
Urat segítségül hívom. 

A szent ősatyák vasárnapján 

Tropár 2. hang: Hitben megigazultakká tetted az 
ősatyákat — az egyházat a pogányokkal őáltaluk je-
gyezted el előre; — Dicsekszenek a szentek dicsőség-
gel, — hogy az ő törzsükből van az áldott gyümölcs, 
— mely téged mag nélkül szült. — Az ő imáik által, 
Krisztus Istenünk, üdvözítsd a mi lelkünket. 



Kondák 7. hang: A kézzel festett képet nem imád-
tátok, de a leírhatatlan valóság által oltalmaztatván, 
— a tűzzel való küzdelemben megdicsőültetek, ó bol-
dogok, — és a kibírhatatlan lángok között állván, — 
az Istent segítségül hívtátok; — Siess, ó irgalmas! — 
és mint kegyelmes, jöjj a mi segítségünkre, — ki meg-
teheted, ha akarod. 

Prokimen 4. hang: Áldott vagy te, Urunk, atyá-
inknak Istene, dicséretes és dicsőséges a te neved 
mindörökké. 

Áidozási vers: Örvendjetek igazak az Úrban, jám-
borokhoz illik a dicséret. 

Karácsony előtti szent atyák vasárnapján 

Tropár feltámadási, azután az Atyáknak 2. 
hang: A hitnek vitézül véghezvitt cselekedete — a 
három szent ifjú a láng hullámai között, — mint har-
matos, üdítő helyen vigadozott, — és Dániel próféta 
az oroszlánok között, — mint a juhok pásztora jelent 
meg. — Ezek könyörgései által, Krisztus Isten, üd-
vözítsd a mi lelkünket. 

Kondák, ha a karácsony előünnepébe esik. 1. 
hang: Örvendj Betlehem, készülj Efráta, — mert íme 
a jerke bárány méhébe hordozza a nagy Pásztori , — 
kit siet megszülni. — Őt nézik az isteni Atyák, — 
örvendeznek a pásztorokkal együtt — és éneklik a 
szoptatós Szüzet. 

Prokimen és áidozási vers: Mint az ősatyák va-
sárnapján. 

Karácsony első napján 
I. Antifona: Jó az Urat dicsérni és éneket mondani 

a te nevednek, ó Fölséges. 
Az Istenszülőnek imái által Üdvözítő üdvözíts 

engem. 
Az igazak tanácsában és gyülekezetében nagyok 

az Úr cselekedetei, tökéletesek az ő akaratja szerint. 



Az Istenszülőnek imái által stb. 
II. Antifona: Boldog férfiú, ki az Urat féli, az ő 

parancsolataiban igen nagy kedve telik. 
Üdvözíts minket Isten fia, ki a Szűztől szület-

tél, énekelünk neked. Alleluja. 
Hatalmas lesz a föld ivadéka, az igazak nemzedéke 

megáldatik. 
Üdvözíts minket stb. 
Dicsőség most és...: Istennek egyszülött Fia... 
III. Antifona: Mondá az Úr az én Uramnak: Ülj 

az én jobbomra, míg ellenségeidet lábaid zsámolyává 
teszem. 

Bemenet után: Méhemből a hajnali csillag előtt 
szültelek téged. Megesküdött az Ur és nem bánja 
meg: Te vagy a pap mindörökké Melkizedek rendje 
szerint. 

Tropár 4. hang: A te születésed Krisztus Istenünk, 
— földerítette e világnak az Istenismeret világossá-
gát, — mert a csillagimádó bölcseket a csillag meg-
tanító, — hogy téged, mint az igazság napját lebo-
rulva imádjanak — és mint magasságbeli Napkeletet 
tiszteljenek. — Uram, dicsőség neked. 

Kondák 3. hang: Ma a Szűz a legfelsőbb Lényt 
szüli — és a föld a befogadhatatlannak istállót állít 
fel. — Az angyalok a Pásztorokkal dicsőítő éneket 
zengenek. — A keleti bölcsek pedig a csillagtól vezé-
reltetve közelednek, — mert érettünk született a kis-
ded csecsemő, az örökkévaló Isten. 

Háromszor szent helyett: Akik Krisztusban ke-
resztelkedtetek, Krisztusba öltözködtetek. Alleluja. 

Prokimen 8. hang: Az egész föld imádjon téged 
és énekeljen neked, minden dicséretet a te szent ne-
vednek. 

Valóban méltó helyett: Magasztald én lelkem a 
pusztában született Krisztus Királyt. 

Áldozási vers: Váltságot küldött az Úr az ő népé-
nek. Alleluja. 



Karácsony második napján 

Tropár a tegnapi: A te születésed Krisztus Iste-
nünk. 

Tropár Józsefnek, 4. hang: Ma örömmel ünnepli 
az egyház a te emlékedet, — teljes bölcsességű Jó-
zsef, — Krisztus Urunk kegyeltje — és az ő Anyjának 
jegyese, — mert méltóan választott téged magának 
a földön — az Atya öröktől való Igéje — táplálójának 
és védelmezőjének, — ki mondhatatlan módon meg-
testesülvén a Szűz méhében. Azért őt az ő tisztaságos 
Anyjával — és a te szeplőtelen Istengyermekeddel 
imádd, — hogy üdvözítse a mi lelkünket. 

Kondák 2. hang: Aki a Szűz méhét megszentelte, 
— ugyanaz a te boldog kezeidet, igaz József, megál-
dotta, — mert az angyal jelentésére vetted az isteni 
gyermeket — és Egyiptomba menekültél; — vissza 
pedig Júdeába tértél — s ott mint mennyben, Krisz-
tus Istennel — és Anyjával lakoztál, örömmel és vi-
lágossággal elszenderedtél. — Azért méltán kérünk 
téged, — hogy az Isten Anyja közvetítő imáival mind-
azt, — amit a mi képességünk el nem érhet, — a te 
imáid által Krisztus Istenünk adja meg nekünk — 
és az ítélet napján kegyelemben legyen részünk. 

Kondák 6. hang: Jézus a hajnali csillag előtt Atyától 
született — anya nélkül, — és ma tőled megtestesült 
a földön atya nélkül; — azért a csillag erről értesíti a 
bölcseket — és az angyalok a pásztorokkal éneklik a 
te kimondhatatlan születésedet, malaszttal teljes. 

Prokimen 3. hang: Magasztalja az én lelkem az 
Urat és örvendez lelkem az én üdvözítő Istenemnek. 

Valóban méltó helyett: Magasztald én lelkem a 
mennyei hadaknál tiszteletreméltóbb Szüzet, a tisz-
taságos Istenszülőt. És a 9. Irmosz. Különös és di-
csőséges titkot látok: — mennyet és istállót, — királyi 
széket és Szüzet; — jászolt, melyben a befogadha-
tatlan Krisztus Isten nyugovék, — kit énekekben ma-
gasztalunk. 



Áldozási vers: Váltságot küldött az Úr az ő népé-
nek. Alleluja. 

Karácsony harmadnapján 

Tropár az ünnepé: A te születésed, Krisztus Iste-
nünk. 

Tropár szent Istvánnak, 4. hang: Jó harcot har-
coltál, Krisztusnak első vértanúja és apostola — Kín-
zóidnak kegyetlenségét megszégyenítetted, — mert 
midőn ők gonosz kezekkel agyonköveztek, — 
mennyei kézből koronát nyertél, — Istenhez imád-
kozva érettük, kiáltván: — Uram! Ne tulajdonítsd ne-
ki a bűnt. 

Dicsőség...: Kondák 3. hang: Az Uralkodó tegnap 
jött meg testileg, — és a szolgája ma költözik el a 
testből. — Tegnap testben az Uralkodó született, — 
ma a szolga megköveztetik. — Őérette hal meg az 
első vértanú, — dicsőséges István. 

Most és... Kondák 3. vers: Ma a Szűz... lásd az 
1. napon. 

Prokimen és áldozási vers: Az egész földre elhat 
az ő szózatuk és a földkerekség határaira igéjük. 

Karácsony utáni vasárnapon 

Szent József, Dávid király és Jakab apostol, 
az Úr rokonának emlékezete 

Tropár: feltámadási... 
Ünnepi: Hirdesd örömmel József Dávidnak, — az 

Istenősnek a csodát: — láttad a Szüzet szülni, — a 
bölcsekkel leborultál, — a pásztorokkal dicséneket 
zengtél, — az angyalok hírét vetted. — Imádd Krisz-
tus Istent, — hogy üdvözítse a mi lelkünket. 

Dicsőség...: Kondák 3. hang: Az istenes Dávid 
ma örömmel telik meg, — József pedig Jakabbal 
együtt dicséretet zeng, — mert mindketten a rokon-



ság kötelékébe lépve Krisztussal, együtt örvendeznek 
— és a kimondhatatlan módon születettnek éneklik 
és mondják: — Kegyelmes, üdvözítsd a Téged tiszte-
lőket. 

Most és...: Ma a Szűz... lásd az 1. napon. 

Újévkor 

Az Úr Jézus köriilmetélésének és szent nagy 
Vazulnak emlékezete 

Az ünnep tropárja 1. hang: Jézus! Ki a magas-
ságban tündöklő királyi széken ülsz — a kezdetnél-
küli Atyával és a te isteni Lelkeddel, — kegyeskedtél 
a földön születni a szeplőtelen Szűztől, — a te anyád-
tól! és körül is metéltettél — mint nyolcnapos cse-
csemő. — Dicsőség ezért a te jóakaratú szándékod-
nak, — dicsőség a te gondviselésednek, — dicsőség 
a te alázatosságodnak, — egyetlen Emberszerető. 

Szent Vazul Tropárja 1. hang: Szent életű Atya! 
Az egész földön elteijedt a te tanításod! — Igéid meg-
fogamzottak, — melyekkel az istenit hirdetted, — a 
létező igazságok természetét megvilágosítottad — és 
az emberiség erkölcseit nemesebbé tetted, — királyi 
pap, imádd érettünk Krisztus Istent, — adjon ne-
künk gazdag kegyelmet. 

Dicsőség...: Szent Vazul kondákja 4. hang: Mint 
az anyaszentegyháznak — megingathatatlan alakja 
jelentél meg, — adván minden embernek sértetlen 
uralkodást, — melyet saját tanításoddal megpecsé-
teltél. 

Most és...: Az ünnep kondákja 3. hang: Ki a min-
denek Ura, — mégis elszenvedi a körülmetélést — 
és az emberi vétkezéseket, — mint jóságos, körül-
metéli, — mert ma ad üdvösséget a világnak. — A 
magasságban pedig ül a Teremtő főpapja és Krisz-
tusnak világító, isteni titoknoka, Bazil. 



Az ünnep prokimenje 7. hang: Üdvözítsd Uram 
a te népedet stb. 

Az ünnep prokimenje 4. hang: Az igaz szája böl-
csességet szól és nyelve igazat beszél. 

Valóban méltó helyett: Magasztald én lelkem a 
törvény szerint testileg körülmetélkedett Urat. — 
Más: Magasztald én lelkem a cezáreabeli szent nagy 
Bazilt. 

És 9. Irmosz: Áldott Istenszülő! Kitől a napot fe-
lülmúló — Világító: az Isten kelt fel; — kitől testileg 
hozzánk érkezett, — kinek szűz méhében kimond-
hatatlan módon megtestesült, — téged magaszta-
lunk. 

Áldozási vers: Dicséljétek Istent stb. Más: Örök 
emlékezetben lesz az igaz, nem fél gonosz hírhallás-
tól. 

Vízkereszt ünnepén 

I. Antifona: Kijővén Izrael Egyiptomból, Jákob há-
za az idegen nép közül. 

Az Istenszülőnek imái által Üdvözítő üdvözíts 
minket. 

A tenger látta ezt és futott, a Jordán visszafordult. 
Az Istenszülőnek imái által stb. 
Dicsőség... most és: Az Istenszülönek 
II. Antifona: Szeretem, mert az Úr meghallgatta 

könyörgésem szavát. — Üdvözíts minket, Isten Fia, 
ki a Jordánban János által megkereszteltettél, 
énekelünk neked: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Mert hozzám hajtotta fülét, azért segítségül hívom 
őt napjaimban. 

Üdvözíts minket stb. 
Dicsőség... most és: Istennek egyszülött Fia... 
III. Antifona: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó; 

mert örökkévaló az ő irgalmassága. 
Bemenet után: Ádott, ki az Úr nevében jő; Isten 

az Úr, ki megjelent nekünk. 



Tropár 1. hang: A Jordánban való keresztelésed-
kor, Urunk, — kijelentetett nekünk a Szentháromság 
imádtatása; — mert az Atyának szózata bizonyságot 
tőn rólad, — kedves Fiának nevezvén Téged, — a 
Szentlélek pedig galamb képében megerősíté a szózat 
csalhatatlanságát, — ki megjelentél és a világot meg-
világosítottad, — Krisztus Istenünk, dicsőség neked. 

Kondák 4. hang: Kijelentetted magadat Urunk, 
ma a mindenségnek — és a te orcád világossága, — 
jegyeztetett mireánk, — kik önérzettel dicsőítünk té-
ged, mondván: Leszállottál és megjelentél nekünk, 
— ó megközelíthetetlen Világosság. 

Háromszor szent helyett: Akik Krisztusban 
keresztelkedtek, Krisztusba öltözködtetek, Alleluja. 
(3-szor.) 

Prokimen 4. hang: Áldott, ki az Úr nevében jő, 
Isten az Úr és megvilágosít minket. 

Valóban méltó helyett: Magasztald én lelkem a 
Jordánban megkeresztelkedő Krisztus Királyt. 

9. Irmosz: Istenszülő! — a nyelv képtelen, hogy 
téged eléggé dicséijen — s az emberi elme gyarló, — 
hogy téged méltón magasztaljon. — De mert jóságos 
vagy, — fogadd el a mi jószándékunkat, — mert há-
lás szeretetünkről meg vagy győződve. — S mivel te 
vagy a kereszténység pártfogója, — azért dicsőítünk 
téged. 

Áldozási vers: Megjelent a mi üdvözítő Istenünk 
kegyelme minden embereknek. Alleluja. 

Három püspök napján 

Tropár 4. hang: Mint az apostolokkal egyenran-
gúak — és a mindenség tanítói, — a mindenek Ural-
kodóját kéljétek, — ajándékozzon a világnak békét 
— és a mi lelkünknek gazdag kegyelmet. 

Dicsőség... Kondák 2. hang: A fölszentelt és az 
Isten igéjét hirdető főpásztorokat, — mint szolgáid-
nak legkitűnőbbjeit befogadtad javaid élvezetébe — 



és örök nyugalmadba helyezted el, Uram, — kiknek 
buzgólkodásuk és fáradalmaik előtted szerfelett ked-
vesek voltak — ki egyedül dicsőíted meg a te szent-
jeidet. 

Most és...: A keresztények... 
Prokimen 8. hang: Az egész földre elhat az ő szó-

zatuk és a földkerekség határaira igéjük. 
Áldozási vers: Örvendjetek, igazak, az Úrban, 

jámborokhoz illik a dicséret. Alleluja. 

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 

Bemenetre: Megmutattad az Úr üdvösségét, a po-
gányok előtt felfedte igazságát. 

Tropár 1. hang: Üdvözlégy, malaszttal teljes Szűz, 
— mert tőled sugárzott ki az igazság napja, Krisztus 
Istenünk; — megvilágítván a sötétségben levőket: — 
Te is örvendj, igaz Simeon, — mert kaijaidra vetted 
az emberi nem Szabadítóját, — ki föltámadást aján-
dékozott nekünk. 

Kondák 1. hang. Krisztus Isten, ki születéseddel 
megszentelted a te szülődet, — és megáldottad Si-
meon kaijait, mint illett, — megelőztél, üdvözítettél 
minket. — Békéltesd meg a viszálykodásban élő né-
peket, — erősítsd meg a mi apostoli királyunkat, — 
kit megkedveltél, egyetlen Emberszerető. 

Prokimen 3. hang: Magasztalja az én lelkem az 
Urat, örvendez lelkem az én Üdvözítő Istenemben. 

Valóban méltó helyett: Istenszülő Szűz Mária! — 
Keresztények reménysége, —védelmezd, őrizd és üd-
vözítsd a tebenned bízókat. — Más: Igazlelkű, elag-
gott Simeon, — fogadd és emeld kaijaidra a kisded 
Jézust, — kit a szeplőtelen Szűz Mária szült. 

Áldozási vers: Az üdvösség kelyhét veszem és az 
Úr nevét segítségül hívom. 



Gyümölcsoltó Boldogasszony 

Bemenet után: Hirdessétek napról-napra a mi Is-
tenünk szabadítását. 

Tropár 4. hang: Ma van a mi üdvösségünk kezdete 
— és az örök titoknak megnyilatkozása, — az Isten 
Fia a Szűz Fiává lön, — és Gábor arkangyal isteni 
kegyelmet hirdet; — azért mi is ővele együtt az Is-
tenszülőnek kiáltsuk: — Üdvözlégy malaszttal teljes, 
Úr van teveled. 

Kondák 8. hang: Győzelmi éneket énekelünk ne-
ked Istenszülő, — bátor Vezérünknek mi, a te szol-
gáid, — hogy megmenekedjünk a bajoktól, — de mert 
nálad van a győzhetetlen hatalom, — ments meg 
minket minden veszedelemtől, — hogy kiáltsunk 
hozzád: — Üdvözlégy, szeplőtelen jegyes. 

Prokimen 4. hang, mint a bemeneti vers. 
Valóban méltó helyett: Hirdess a földnek nagy 

örömet, dicséljétek egek Isten dicsőségét. 
9. Inmosz: Mint Isten lelkes szekrényét — senki 

se érintse bűnös kézzel; — mert a Befogadhatatlan 
az emberekkel együtt benned fog lakozni. — Azért 
örvendvén éneklem: — Áldjátok az Úrnak minden 
művei az Urat. 

Áidozási vers: Siont választotta az Úr, lakhelyül 
választotta azt magának. 

Szent György nagyvértanú napján 

Tropár 4. hang: Jó harcot harcoltál, Krisztus nagy 
vértanúja — és kínzóidnak kegyetlenségét megszé-
gyenítetted; — mert Istennek kedves áldozatul hoz-
tad magadat. — Azért elnyerted a győzelem koszo-
rúját — és imáid által, ó Szent, — mindnyájunknak 
szerzesz bűnbocsánatot. 

Kondák 4. hang: Előkészíttetve Istentől, a vallá-
sosság tiszteletreméltó munkásának tűntél fel. — Az 
erények virágait egy csokorba gyűjtvén, — könny-



hullatással vetettél, örvendezéssel arattál — és vér-
tanúhalált szenvedvén, Krisztust fogadtad. — A te 
imáiddal. Szent, eszközölj ki mindnyájunknak bűn-
bocsánatot. 

Prokimen 7. hang: Az igaz örvendezni fog az Úr-
ban és benne bízni. 

Áldozási vers: Örök emlékezetben lesz az igaz, 
nem fél gonosz hírhallástól. Alleluja. 

Keresztelő szent János születésére 

Tropár 4. hang: Téged, Krisztus eljövetelének pró-
fétája és hírnöke, — mi, a te tisztelőid, — méltóan 
magasztalni képesek nem vagyunk, — mert a te di-
cső születésed által feloldatott az anya magtalansága 
— és az atyának némasága — s hirdettetik a világnak 
— az Isten Fiának megtestesülése. 

Kondák 3. hang: Ki azelőtt magtalan volt, — ma 
Krisztus előhírnökét, a minden jóslatok teljesülését 
szüli, — mert akit a próféták jövendöltek, — arra ő 
féltévé kezét a Jordánban — és az isteni Igének pró-
fétája, — apostola és előhírnöke lett. 

Valóban méltó helyett: Magasztald én lelkem 
szent Jánosnak, Krisztus keresztelőjének — és elő-
hírnökének — drága születését. 

Prokimen 7. hang: Az igaz örvendeni fog az Úrban 
és benne bízni. 

9. Irmosz: Tisztaságos Szűz! — Benned teljesül 
az Istennek megnyilvánuló legelrejtettebb titka, — 
mert az Isten tőled teljesült meg könyörületességből; 
— azért téged, mint Istenszülőt magasztalunk. 

Áldozási vers: Örök emlékezetben lesz az igaz, 
nem fél gonosz hírhallástól. Alleluja. 

Szent Péter és Pál főapostolok ünnepén 

Tropár 4. hang: Szent apostolok vezérei — és az 
egész földnek buzgó tanítói, — imádjátok a mindenek 



Uralkodóját, — ajándékozzon a világnak békességet 
— és a mi lelkünknek gazdag kegyelmet. 

Kondák 2. hang: A bátor és isteni szózatú hithir-
detőket, — apostolaid fejeit a mennyei javak élveze-
tébe — és nyugalmába fogadtad be, Urunk; — mert 
az ő szenvedéseiket és halálukat minden áldozatnál 
kedvesebben vetted, — ki egyedül ismered a szívek 
legbensőbb titkait. 

Prokimen 8. hang: Az egész földre elhat az ő szó-
zatuk és a földkerekség határaira igéjük. 

Valóban méltó helyett: Magasztald én lelkem Pé-
tert, a kősziklát és Pált, Krisztus egyházának válasz-
tott edényét. 

9. Irmosz: Téged, dicső menyasszonyt — és tisz-
taságos Istenszülőt, — ki szülted a láthatók és lát-
hatatlanok Életadóját: — énekekben magasztalunk. 

Áldozási vers: Az egész földre elhat az ő szózatuk 
és a fölkerekség határaira igéjük. 

Szent Illés próféta napján 

Tropár 4. hang: Emberi testben angyal, — a pró-
féták kitűnősége, — Krisztus eljövetelének második 
előhírnöke, — dicső Illés próféta, — ki Elizeusnak 
felülről kegyelmet küldött, — hogy betegeket gyógyít-
son, bélpoklosokat megtisztítson, — ezért az ő tisz-
teletére is lelki gyógyulást áraszt. 

Dicsőség... Kondák 4. hang: Istenünk nagy dol-
gainak előhírnöke — és előrelátója, nagynevű Illés, 
— ki imádságaiddal megnyitottad az esőt adó felhő-
ket, — könyörögj érettünk, a mi emberszerető 
Urunkhoz. 

Most és...: theotokion. Azoknak a javaknak, — 
amelyeket az Isten a világnak adott, — indító oka te 
voltál Istenszülő, — de most is imádkozzál az álta-
lános üdvösségért az irgalmas Istenhez. 

Prokimen 4. hang: Te pap vagy Melkizedek rendje 
szerint. 



Áidozási vers: Örök emlékezete lesz az igaznak és 
nem fél a gonosz hírhallástól. Alleluja. 

Úrszínváltozás ünnepén 

I. Antifona: Örvendezzetek az Úrnak minden föld! 
Mondjatok dicséretet az ó nevének, tegyétek dicső-
ségessé dicséretét. 

Az Istenszülönek imái által Üdvözítő üdvözíts 
minket. 

A te mennydörgésed szólt a förgetegben, villámlá-
said tündöklöttek a föld kerekségén; a föld megmoz-
dult és lengett. 

Az Istenszülőnek imái által stb. 
Dicsőség... most és: Az Istenszülőnek... 
II. Antifona: Sión hegye északi oldalán a nagy ki-

rály városa. 
Üdvözíts minket Isten Fia, ki a hegyen színed-

ben megváltoztál, énekelünk neked. Alleluja. 
Bevitte őket megszentelése hegyéire, a hegyre, me-

lyet az ő jobbja szerzett. — 
Üdvözíts minket stb. 
Dicsőség... most és... Istennek egyszülött Fia... 
III. Antifona: Kik az Úrban bíznak, olyanok, mint 

a Sión hegye; nem fog ingadozni mindörökké. 
Bemeneti vers: Bocsásd be világosságodat és 

igazságodat, Uram, azok elvezetnek engem és elvisz-
nek a te szent hegyedre. 

Tropár 7. hang: Átváltoztál színedben a hegyen, 
Krisztus Istenünk, — megmutatván tanítványaidnak 
dicsőségedet, amennyire láthatták; — tündököljön 
reánk is bűnösökre — a te örökkévaló világosságod, 
— az Istenszülőnek könyörgései által — mindeneket 
megvilágító — Urunk, dicsőség neked. 

Kondák 7. hang: A hegyen átváltoztál, Krisztus 
Istenünk — és amennyire tanítványaid képesek vol-
tak, — meglátták a te dicsőségedet, — hogy midőn 
megfeszíttetésedet látandják, — értsék meg, hogy ön-



ként szenvedsz — és hirdessék a világnak, hogy te 
valóban az Atya kisugárzása vagy. 

Prokimen 4. hang: Mely igen fölségesek a te mű-
veid, Uram, mindeneket bölcsességgel cselekedtél. 

Valóban méltó helyett: Áldjad én lelkem a Tábor 
hegyén színében átváltozott Urat. 

9, Irmosz: Szeplőtelennek tűnt fel a te születésed: 
— Isten jött elő a te oldaladból, — mint testet viselő 
jelent meg a földön — és együtt élt az emberekkel. 
— Azért téged, Istenszülő, mindnyájan magaszta-
lunk. 

Áldozás! vers: A te orcád világosságában járunk 
és a te nevednek örvendezünk egész nap. 

Nagyboldogasszony ünnepén 

Tropár 1. hang: Szülésedben a Szüzességet meg-
őrizted, — halálodban pedig a világot el nem hagytad; 
— mert anyja levén az életnek, — átköltöztél az életre 
— és imádságaiddal megmented — az örök haláltól 
a mi lelkünket. 

Kondák 2. hang: Az imádságban fáradhatatlanul 
buzgólkodó Istenszülőt, — pártfogásban a mi válto-
zatlan reménységünket — a halál és a sír nem tart-
hatta meg sajátjának; — mivel őt, mint az Élet szü-
lőanyját, — az ö méhében elhelyezkedett Fiúisten — 
az örök élet dicsőségébe vezette be. 

Prokimen 3. hang: Magasztalja az én lelkem az 
Urat és örvendez lelkem az én üdvözítő Istenemben. 

Valóban méltó helyett: Csodálkoztak az angya-
lok, — látván a Tisztaságos elhunyását: miképpen 
száll a Szűz a földről az égbe. 

9. Irmosz: Meggyőzetik tebenned, tisztaságos 
Szűz, — a természet rendje; — mert nálad szüzes-
séget hirdet a szülés — és életet ígér a halál; — szülés 
után mint szűz — s halál után mint élő, — minden-
kor üdvözíted a te örökségedet, Istenszülő. 



Áldozási vers: Az üdvösség kelyhét veszem és az 
Úr nevét segítségül hívom. Alleluja. 

Szent István első magyar apostoli király ünnepén 

Tropár 1. hang: Krisztusnak hív apostola, Szent 
István, első királyunk — az igaz keresztény hitet szí-
vedbe fogadván, — példás életed, könyörületes szíved 
és alázatosságod által — a Szentháromságban az egy 
élő Isten imádására tanítottad magyar népedet — s 
mint a hamis vallás legyőzője, Krisztusnak egyháza-
kat építettél — és a Boldogságos Szűz védelmébe 
ajánlva hazánkat, — annak létezését örök időkre 
megalapítottad. 

Kondák 4. hang: Rettenetes és legyőzhetetlen vé-
delmünk, — meg ne vesd a mi imádságunkat Isten-
nek jóságos Anyja: — erősítsd meg az igazhitű ke-
reszténységet, — üdvözítsd azokat, kikre a népek 
kormányzását bíztad — s adj nekik a mennyből győ-
zelmet, — mert te szülted az Istent, ó egyetlen áldott! 

Trokimen 4. hang: Fölmagasztaltam a választot-
tat népem közül. 

Áldozási vers: Örök emlékezetben lesz az igaz, 
nem fél gonosz hírhallástól. Alleluja. 

Keresztelő szent János fejvételére 

Tropár 2. hang: Dicsőségteljes az igaznak emléke, 
— neked pedig elégséges, Krisztus előhírnöke. Az Úr 
bizonyságtétele, — ki megjelentél mint valódi kitűnő 
próféta — és méltónak találtattál a Jordán habjaiban 
megkeresztelni az Üdvözítőt. — Ezek folytán az igaz-
ságért vértanúságot szenvedvén, — a testileg megje-
lent Istent a poklokban levőknek is hirdetted, — ki 
megszabadította a világot a bűntől — és ajándékozott 
nekünk gazdag kegyelmet. 

Dicsőség... Kondák 5. hang: Az Előhírnök fejvétele 
— némileg az isteni gondviselés műve volt, — hogy 



ő az alvilágban levőknek az Üdvözítő eljövetelét hir-
desse. — De azért méltán siránkozhat Heródiás, — 
ki a törvényellenes gyilkosságot okozta; — mert ő 
nem az Isten törvényét — és nem az örök életet ked-
velte, — hanem a világi, múlandó élvezeteket kereste. 

Most és... Theotokion: A keresztények megszé-
gyenülhetetlen pártfogója. 

Prokimen: Az igaz örvendeni fog az Úrban és ben-
ne bízni. 

Áldozást vers: Örök emlékezetben lesz az igaz, 
nem fél gonosz hírhallástól. 

Krisztus Király ünnepére 

I. Antifona: Magasztallak téged Istenem — Kirá-
lyom és áldóm a Te nevedet örökké és mindörökkön 
örökké. Az Istenszülő imái által — Üdvözítő üdvözíts 
minket. 

II. Antifona: Te magad vagy az én Királyom és 
Istenem, — ki Jákobnak segítséget küldesz. — Az 
Istenszülő imái stb. 

III. Antifona: A Te országod dicsőségét hirdetik — 
és a Te erődet elbeszélik a Te szenteid. — Az Isten-
szülő imái stb. 

II. Antifona: Minden nemzetek tapsoljatok kézzel, 
örvendezzetek az Úrnak vigasság szavával. Üdvözíts 
minket Isten Fia, Ki dicsőségben uralkodol éneke-
lünk Neked. Alleluja, alleluja, alleluja. 

Isten országol a pogányokon, Isten az ő szent szé-
kén ül. Üdvözíts minket Isten Fia... stb. 

Tropár 4. hang: A Te uralkodásod Krisztus Iste-
nünk, megszabadított bennünket a sötétség hatal-
mától és szereteted országába helyezett, ki öröktől 
vagy és mint Király jelentél meg nekünk. — Uram, 
dicsőség Neked! 

Kondák 7. hang: Hódoljunk az idők halhatatlan 
Királyának, az egyedül bölcs Krisztus Istenünknek 
és kiáltsuk leborulva: Neked adatott a hatalom, a 



tisztelet és az ország és az egész emberi nem Neked 
szolgál, a Te hatalmad örök hatalom és országod 
megingathatatlan, értünk országol Krisztus, az örök 
Király. 

Prokimen: Énekeljetek a mi Istenünknek, énekel-
jetek; énekeljetek a mi Királyunknak, énekeljetek. 

Valóban méltó helyett: Magasztald én lelkem az 
egész föld kerekségén uralkodó Krisztus Királyt. 

TEMETÉSI ÉNEKEK 

I. Nagykorú holtak felett 

Panachida (? oldal), mely után a 17-ik 
kaftizmából a következő versek: 

Pap: Boldogok, kiknek útjuk feddhetetlen, kik az 
Úr törvényében járnak. 

Kántor: Ádott vagy te Uram, taníts meg engem a 
te igazságaidra. (És így a többi verseknél). 

Szívembe rejtem a te beszédeidet, hogy ne vétsek 
ellened. 

Megemlékezem éjjel a te nevedről, Uram, és meg-
tartom törvényedet. 

Kezeid teremtettek és alkottak engem, adj értelmet 
nekem, hogy megtanuljam parancsaidat. 

P: Ha a te törvényed nem lett volna elmélkedésem, 
talán már elvesztem volna lealáztatásomban. 

K: Örökké sem feledem el igazságaidat, mert azok 
által éltetsz engemet. 

* 

P: Tied vagyok én, üdvözíts engem. — Üdvözítő! 
K: Üdvözítsd elhunyt szolgádnak lelkét. (És így 

tovább). 
Várnak reám a bűnösök, hogy elveszítsenek en-

gem; de én bizonyságaidra figyelmezek. 
Minden gonosz űttól eltiltom lábaimat, hogy meg-

tartsam igéidet. 



Szegezd át félelmeddel az én testemet, mert félek 
a te ítéleteidtől. 

Ideje a cselekvésnek Uram, mert elhanyagolják 
törvényedet. 

Tekints reám és könyörülj rajtam azok ítélete sze-
rint, kik nevedet szeretik. — Tekints reám és könyö-
rülj rajtam. 

Ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy 
megtarthassam parancsaidat. 

Jusson színed elé kérelmem; a te beszéded szerint 
ments meg engem. 

P: Könyörülj és nyugtasd meg teremtményedet, 
Uralkodónk, az Istenszülő és minden szenteid imái 
által. 

El az én lelkem és dicsér Téged; és ítéleteid meg-
segítenek engem. 

K: Eltévelyedtem, mint az elveszett juh, keresd fel 
a te szolgádat; mert parancsaidat nem feledtem el. 

Versének elöverse: P: Áldott vagy Uram, taníts 
meg engem a te igazságaidra. 

K: A szentek kara megtalálta az élet forrását — és 
a paradicsom ajtaját; — találjam fel én is az igaz 
bűnbánattal üdvözülésem útját, — ki eltévelyedett 
juh vagyok, — hívj magadhoz drága Üdvözítőm — és 
üdvözíts engem. 

Képe vagyok a te kimondhatatlan dicsőségednek, 
— habár a vétkek égő sebeit viselem, — kegyelmezz 
teremtményednek, Uralkodó — és tisztíts meg ke-
gyességeddel bűneimből, — vezess be a dicsőültek 
hajlékába, — ismét a paradicsom lakójává tevén en-
gemet. 

Nyugtasd meg Isten a te szolgádat — s helyezd el 
a paradicsomban, — hol a szentek karai és az igazak 
mint a világítók tündöklenek, a te elhunyt szolgádat 
nyugtasd meg,— megbocsátván neki az ő vétkeit. 

Dicsőség: Az egy Istenség hármasfényű világossá-
gát — áhítattal dicsőítjük, mondván: — Szent az 
örökkévalóságú Atya — sa vele együttesen örökéletű 



Fiú — és az isteni Lélek; világosíts fel minket, hittel 
szolgálunk neked és az örök tűztől, Urunk, védel-
mezz meg. 

Most és... Üdvözlégy Tisztaságos! — Ki mindnyá-
junk üdvére szülted az Istent, — mert az emberi nem 
általad találta meg üdvösségét, — találjuk fel mi is 
a boldogság édenét, — szeplőtelen és áldott Isten-
szülő. 

Bolgár énekek. 1. h. Mely világi gyönyör marad-
hat kesergés nélkül, — mely dicsőség áll a földön 
változatlanul? — Minden gyengébb az árnyéknál — 
és csalékonyabb a tűnő álomnál! — Egy pillanat és 
mindent megemészt a halál; — de orcádnak világos-
ságában — és kellemed szépségében, Krisztus — vá-
lasztottadat nyugtasd meg, Emberszerető. 

2. hang: Mint a virág — elhervad — s mint az 
árnyék elömlik, — porrá lesz minden ember; — de 
a harsona szavára — földrengés közt a holtak mind 
föltámadnak — a veled való találkozásra, Krisztus 
Istenünk; akkor kiszólított szolgádnak lelkét, Urunk, 
— a szentek hajlékaiba helyezd el. 

3. hang: Mind hiúság az az emberben, — mi nem 
marad meg a halál után; — nem marad meg a gaz-
dagság, — sem vele nem megy a dicsőség, — mert 
a halál eljővén, mindezeket elenyészti; azért a hal-
hatatlan Krisztusnak kiáltsuk: — a tőlünk elköltö-
zöttet az örök vigasság helyén nyugtasd meg. 

4. hang: Hol van a világhoz való ragaszkodás, — 
hol a mulandók feletti ábrándozás, — hol az arany 
és ezüst, — hol a szolgasereg vetélykedése? — Mind 
por, mind hamu, mind árnyék! — Jertek hát, kiált-
suk a halhatatlan királynak: — égi javaidra méltasd, 
Urunk, elhunyt szolgádat — s nyugtasd meg őt a te 
elfogyhatatlan boldogságodban. 

5. hang: Megemlékeztem a látnók kiáltásairól: — 
Én föld vagyok és hamu! — És újra széttekinték a 
sírhantok között — és látván az elsárgult csontokat 
mondám: — Ugyan ki itt a király s a szolga, — ki a 



gazdag, vagy szegény, — ki az igaz vagy bűnös? — 
De a dicsőültekkel nyugtasd meg, Urunk, a te el-
hunyt szolgádnak lelkét. 

8. hang: Sírnom kell és zokognom, — ha a halálra 
gondolok — és látom a koporsóban nyugvó, — isteni 
képre teremtett szépségünket, — elhervadva és di-
csőséghagyottan, — emberi alak s ékesség nélkül. 
— Ó rejtélyes csoda! — Minő titok történik velünk, 
— miképp adatunk át az enyészetnek, — hogyan le-
szünk a halál prédájává? — Az írás szerint valóban 
Isten törvényéből, — ki adjon az elhunytnak boldog 
nyugalmat. 

Boldogságok után prokimen 6. hang: Boldog az 
út, melyen megy lélek; mert nyugalmas hely ké-
szíttetik neked. 

Apostol, evangélium után keresztcsókolási 
ének 2. hang: Jertek, adjunk búcsúcsókot az el-
hunytnak, — dicsőítvén az Istent, — mert íme meg-
vált az ő rokonságától — és a sírhoz közeledik, — 
nem aggódván többé a hiúságokról — és a sok kí-
vánságú testről. — Hol vannak a rokonok és bará-
tok? — Mert íme elválunk, hogy megnyugtassa őt az 
Úr, — könyörögjünk. 

Dicsőség. Most és... Üdvözítsd a benned bízókat. 
— Anyja a soha le nem hunyó napnak, — tisztaságos 
Istenszülő, — kérünk téged, kérleld meg imáiddal a 
jóságos Istent, — helyezze el lelkét a tőlünk elköltö-
zöttnek, hol az igazak megnyugszanak — s tegye őt 
mennyei javak örökösévé — a szentek hajlékaiban 
— s örök emlékezetben, ó Szeplőtelen. 

A sírbaeresztésnél: Megnyíló föld! — Fogadd a 
kezdetben isteni kézzel belőled alkotott embert, — 
mely hozzád, mint szülőjéhez, most ismét visszatér, 
— mert a mi isteni képre vala őbenne, — azt már 
visszavette az Alkotó, te pedig fogadd e porhüvelyt, 
mint sajátodat. 



II. Kiskorúak temetésén 
Szokásos kezdet, panachida, ekténia 

és a következő zsoltárok: 

P.: 112. Zsoltár: Dicséljétek gyermekek az Urat; 
— dicséijétek az Úr nevét. 

K: Legyen áldott az Úr neve, — most és mindörök-
ké. — Napkelettől nyugatig — dicsértessék az Úr ne-
ve. — Magasztos az Ur minden nép fölött — és az 
egek fölött az ő dicsősége. — Kicsoda, mint a mi 
Urunk Istenünk, ki a magasságban lakik. — És a 
mennyből a legkisebbre is tekint a földön. — Föl-
emelvén a földről a nyomorultat — és a szemétből 
fölmagasztalván a szegényt. — Hogy a fejedelmekhez 
ültesse őt, — az ő népe fejedelmeihez. — Ki a házban 
lakást ad a magtalannak, mint fiakon örvendező 
anyának. 

23. Zsoltár: Az Úré a föld és annak teljessége; a 
föld kereksége és mindnyájan akik benne laknak. — 
Mert ő tengerekre alapította azt; és folyóvizekre állí-
totta azt. — Ki megy föl az Úr hegyére? Vagy ki fog 
állani az ő szent helyén? — Az ártatlankezű s tisz-
taszívű, ki lelkét nem adta hiúságra, sem álnokság-
gal nem esküdött felebarátainak. — Az veszen áldást 
az Úrtól és irgalmat az ő szabadító Istenétől. — Ez 
az őt keresők nemzetsége, kik Jákob Istene orcáját 
keresik. — Emeljétek föl, fejedelmek a ti kapuitokat 
és emelkedjetek fel örök ajtók! hogy bemenjen a di-
csőség Királya. — Ki az a dicsőség Királya? A seregek 
Ura, ő a dicsőség Királya. 

Kondák 8. hang: Szenteiddel nyugtass meg Krisz-
tus, a te szolgád lelkét, hol nincs fájdalom, sem ag-
gódás, sem sóhaj, de végtelen élet. 

Prokimen: Boldog az út, melyen mégy, lélek; mert 
nyugalmas hely készíttetik neked. 

Apostol, evangélium után keresztcsókolási 
ének: Ó ki ne siratná meg magzatom — ez életből 
való gyászos elköltözésed? — ki mint zsenge gyermek 



szülőd öléből kis madárnál gyorsabban kirepültél — 
és a mindenek Teremtőjéhez költöztél. Ó gyermek, 
ki ne siratna meg téged, látván ifjú orcádat elher-
vadva, — mely előbb a nyíló virágnál ékesebb vala. 

Kisdedeknek enyhülést hoz a halál, — mert nem 
részesültek az élet roszasságaiban; — nyugalomhoz 
jutva, — Ábrahám kebelébe mennyei örömmel örven-
deznek — s a kisdedek szent karaival együtt viga-
doznak; — mert a bűnkedvelő romlottságból tisztán 
költöztek el. 

PARASZTÁSZ 

Ájtatosság az elhunytak lelke üdvéért 

Magánájtatosság gyanánt elimádkozhatjuk kedves ha-
lottainkért, vagy a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért. 

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és 
mindenkor és örökkön-örökké. 

Kántor: Amen. 
Rendes kezdet, Miatyánk, Uram, irgalmazz (12-

szer); Dicsőség... most és jertek imádjuk... 

90. Zsoltár 

Aki a Fölséges segítségében lakik, a menny Iste-
nének oltalmában marad, mondhatja az Úrnak: ol-
talmazom vagy Te és segítségem én Istenem, Őbenne 
bízom. Valóban Ő megszabadított engem a vadászok 
tőrétől és a súlyos veszélytől. Vállaival megárnyékoz 
téged és az ő szárnyai alatt biztos vagy. Pajzs gyanánt 
vesz körül téged az Ő igazsága; nem fogsz félni az 
éjjeli rémtől, a nappal repülő nyíltól, a sötétben járó 
vésztől és déli gonosz támadásától. Ezeren hullanak 
el oldalad mellől és tízezren jobbod felől, tehozzád 
pedig nem fog közeledni. Hanem szemeddel nézed és 
a bűnösök díját meglátod, mert Te vagy Uram, én 



reményem, ha a fölségest választottad magadnak 
menedékül, nem járul hozzád veszedelem és csapás 
nem közeledik hajlékodhoz. Mert angyalainak paran-
csolt felőled, hogy megőrizzenek téged minden utad-
ban. Kezeikben hordoznak téged, netalán kőbe üssed 
lábadat. Áspison és baziliskuson fogsz járni és az 
oroszlánt és sárkányt taposod. Mivel, hogy bennem 
bízott, megszabadítom őt, oltalmazom őt, mert meg-
ismerte az én nevemet. Hozzám kiált és meghall-
gatom őt, vele vagyok a szorongatásban; megmentem 
és megdicsőítem őt. Betöltöm őt hosszú élettel és 
megmutatom neki az én szabadításomat. 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és a Szentléleknek 
most és mindenkor és örökkön-örökké. Amen. Alle-
luja, Alleluja, Alleluja. Dicsőség neked, Uram. 

Nagy ektenia 

P: Békességben könyörögjünk az Úrhoz. 
K: (mindegyik után): Uram irgalmazz. 
Isten elhunyt szolgájáért N.-ért és boldog nyugal-

máért könyörögjünk az Úrhoz. 
Hogy bocsátassanak meg neki minden szándékos 

és nem szándékos vétkei, könyörögjünk az Úrhoz. 
Hogy egyesíttessék Ábrahám, Izsák, Jákobbal, kö-

nyörögjünk az Úrhoz. 
Hogy helyeztessék el a lelke az élők sorába, a vi-

lágosság helyén, hol minden szentek és igazak meg-
nyugosznak, könyörögjünk az Úrhoz. 

Hogy kárhozat nélkül jelenik meg Krisztus ítélő-
széke előtt, könyörögjünk az Úrhoz. 

Hogy örökölje a mennyek halhatatlan országát, kö-
nyörögjünk az Úrhoz. 

Hogy részese legyen a világ kezdetétől fogva meg-
dicsőült szentek soha nem szűnő örömének, könyö-
rögjünk az Úrhoz. 

Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg 
minket Isten a te kegyelmeddel. 



legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső Ki-
rálynénkat, az Istenszülő és mindenkor szűz Máriát, 
minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, 
egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek 
ajánljuk. 

K: Neked, Uram. 
P: Mert te vagy a feltámadása, élete és nyugalma 

elhunyt N. szolgádnak, (szolgálódnak) Krisztus Iste-
nünk és téged dicsőítünk a te kezdetnélküli Atyád-
dal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel 
együtt most és mindenkor és örökkön-örökké. 

K: Amen. 

Alleluja 8. hang 

1. vers. Boldog az, kit kiválasztasz és magadhoz 
fogadsz, Uram. 

2. vers. És emléke nemzedékről... 

Tropár 8. hang 

Mélységes bölcsességgel... Dicsőség most és... Te 
vagy védfalunk... 

Versek a 118. zsoltárból 

Boldogok, kiknek útjuk feddhetetlen... 

Ektenia 

P: Ismét és ismét békességben könyörögjünk az 
Úrhoz. 

K: Uram, irgalmazz. 
P: Könyörögjünk még Isten elhunyt szolgája (szol-

gálója), N. lelki nyugalmáért és minden szándékosan 
és akaratlanul elkövetett vétkeinek bocsánatáért. 

K: Uram, irgalmazz. 
P: Hogy az Úristen helyezze el lelkét, hol az igazak 

megnyugosznak. 



К: Uram, irgalmazz. 
P: Istennek irgalmát, mennyeknek országát, bű-

neinknek bocsánatát Krisztustól, a mi halhatatlan 
Királyunktól és Istenünktől kéljük. 

K: Add meg, Uram. 
P: Könyörögjünk az Úrhoz. 
K: Uram, irgalmazz. 

Csendes ima 

P: Minden szellem és minden test Istene! ki leti-
portad a halált és legyőzted az ördögöt és világodnak 
életet ajándékoztál; Tenmagad, Urunk, nyugtasd 
meg elhunyt N. szolgádnak (szolgálódnak) lelkét a 
világosság, kellem és felüdülés helyén, honnan szá-
műzve a fájdalom, aggódás és sóhaj. Mint jóságos és 
emberszerető Isten, bocsásd meg összes bűneit, me-
lyeket szóval, tettel vagy gondolattal elkövetett, mert 
nincsen ember, ki él és ne vétkezzék. Te Vagy egyedül 
bűn nélkül, a Te igazságod örök igazság és a Te igéd 
valóság. 

Mert Te vagy feltámadása, élete és nyugalma el-
hunyt N. szolgádnak (szolgálódnak), Krisztus Iste-
nünk és Téged dicsőítünk a Te kezdetnélküli Atyád-
dal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel 
együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké. 

K: Amen. 

Versek folytatása 

P: Tied vagyok én, üdvözíts engem. 
K: Üdvözítő... stb. Könyörülj és... 

Versének 5. hangra 

Elővers. Ádott vagy Te, Uram, taníts meg engem 
a te igazságaidra. 

A szentek kara megtalálta az élet forrását és a pa-
radicsom ajtaját; találjam fel én is igazi bűnbánattal 



üdvözülésem útját, ki eltévelyedett juh vagyok; hívj 
magadhoz, drága Üdvözítőm és üdvözíts engem. 

Képe vagyok a Te kimondhatatlan dicsőségednek, 
habár vétkem égető sebeit viselem; kegyelmezz te-
remtményednek, Uralkodó és tisztíts meg kegyessé-
geddel bűneimtől; vezess be a dicsőültek hajlékába, 
ismét a paradicsom lakójává tevén engem. 

Nyugtasd meg Isten a Te szolgádat és helyezd el 
a paradicsomban, hol a szentek karai és az igazak 
mint a csillagok tündöklenek, a Te elhunyt szolgádat 
nyugtasd meg, elnézvén minden vétkezéseit. 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és a Szentléleknek. 
Az egy Istenség hármas fényű világosságát áhítat-

tal dicsőítjük, mondván: Szent az örökévalóságú 
Atya s a vele együttesen örökéletű Fiú és az istenségi 
Lélek! Világosíts fel minket, kik neked hittel szolgá-
lunk és az örök tűztől védelmezz meg. 

Most és... 
Üdvözlégy tisztaságos, ki mindnyájunk üdvére 

szülted az Istent, mert az emberi nem általad találta 
meg üdvösségét, találjuk fel mi is általad az édent, 
szeplőtelen és áldott Istenszülő! 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! Dicsőscg neked, Uram! 

Ektenia 

P: Ismét és ismét békességben könyörögjünk az 
Úrhoz. 

K: Uram, irgalmazz stb. Csendes ima nincs. Mert 
te vagy feltámadása... 

Leülő 5. hang 

Nyugtasd meg, Üdvözítőnk, a megdicsőült igazak-
kal elhunyt szolgádat (szolgálódat) és helyezd el őt 
az édenbe, amint írva vagyon; elnézvén szándékos 
és akaratlanul elkövetett vétkezéseit, melyeket tudva 
vagy nem tudva elkövetett, Emberszerető! 



Dicsőség most és... 
A Szűztől a világnak feltündöklő Krisztus Iste-

nünk! Ö általa a világosság fiává tevén minket, ir-
galmazz nekünk. 

50. Zsoltár 

1. A vizén áthaladván szárazon — és az egyiptomi 
fogságból — kiszabadulván, fölkiálta Izrael: — a mi 
megszabadító Istenünket dicsőítsük. 

Csodálatos az Isten, Izrael Istene, az ő szenteiben. 
Nyugtasd meg Urunk, a te szolgádat az igazakkal. 
Dicsőség az Atyának... most és... 
3. Uram! a mennyeknek teremtője — és az Anya-

szentegyháznak Alkotója, — Te erősíts meg engem 
szeretetedben. — Végkívánságom — és a híveknek 
megerősítője, — egyetlen Emberszerető. 

Csodálatos az Isten, Izrael Istene az Ő szenteiben. 
Nyugtasd meg, Urunk, a te szolgádat (szolgálódat) 

az igazakkal. 
Dicsőség az Atyának... most és... 
P: Ismét és ismét könyörögjünk az Úrhoz. 
K: Uram irgalmazz stb. és a csendes ima: Minden 

szellem és minden test Istene stb. Mert te vagy fel-
támadása... 

4. Te vagy az én erősségem, Uram! — Te vagy az 
én hatalmam, — te vagy az én Istenem, — te vagy 
az én öivendezésem; — el nem hagyván az Atyának 
keblét, — a mi szegénységünket megtekintéd. — 
Azért Habakuk prófétával kiáltok hozzád: — dicsőség 
a te hatalmadnak, Emberszerető. 

Csodálatos az Isten, Izrael Istene, az ő szenteiben. 
Nyugtasd meg, Uram, a te elhunyt szolgádat (szol-

gálódat) az igazakkal. 
Dicsőség az Atyának... most és... 
5. Miért taszítottál el engem a te színed elől, — 

soha el nem múló Világosság! — És körülvett engem, 
nyomorultat a sötétség; — de kérlek, téríts meg en-



gem — és parancsaid világosságához igazgasd utai-
mat. 

Csodálatos az Isten, Izrael Istene, az ő szenteiben. 
Nyugtasd meg, Uram, a te elhunyt szolgádat (szol-

gálódat) az igazakkal. 
Dicsőség az Atyának... most és... 
6. Tisztíts meg engem, Üdvözítőm, — mert sok az 

én vétkezésem — és a gonoszság mélyéből emelj föl, 
kérlek; — mert hozzád kiáltok — és hallgass meg 
engem, üdvösségem Istene. 

Csodálatos az Isten, Izrael Istene, az ő szenteiben. 
Nyugtasd meg, Uram, a te elhunyt szolgádat (szol-

gálódat) az igazakkal. 
Dicsőség az Atyának... most és... 
P: Ismét és ismiét... a csendes imával, mert te vagy 

feltámadása stb. 

Kondák 8. hang 

Szenteiddel nyugtasd meg, Krisztus, a te szolgád 
lelkét, hol nincs fájdalom, aggódás, sein sóhaj, de 
végnélküli élet. 

Sírhant feletti siránkozás énekét mondjuk: Allelu-
ja. 

7. Izrael ifjak a tüzes kemencében — lángokat tel-
jesen megsemmisíték — és a tüzet harmattá változ-
tatták, énekelvén: — áldott vagy örökké, Urunk és 
Istenünk. 

Csodálatos az Isten, Izrael Istene, az ő szenteiben. 
Nyugtasd meg, Uram, a te elhunyt szolgádat (szol-

gálódat) az igazakkal. 
Dicsőség az Atyának... most és... 
8. Muzsikáló hangszerek összhangoztatására— és 

a számtalan nép példájára — a három ifjú nem hó-
dolt Deirben lévő pogány képnek: az Urat dicsőítvén 
és magasztalván örökké. 

Csodálatos az Isten, Izrael Istene, az ő szenteiben. 



Nyugtasd meg, Uram, a te elhunyt szolgádat (szol-
gálódat) az igazakkal. 

Dicsőség az Atyának... most és... 
9. Megrémült minden ember Istennek csodálatos 

lejövetelére, — hogy mint Magasságbeli, — emberi 
testet vesz magára — és a Szűznek méhéből emberré 
lőn, — azért a legtisztább Istenszülőt, mi hívek, ma-
gasztaljuk. 

Csodálatos az Isten, Izrael Istene, az ő szenteiben. 
Nyugtasd meg, Uram, a te elhunyt szolgádat (szol-

gálódat) az igazakkal. 
Dicsőség az Atyának... most és... 
Valóban méltó... 
Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan, irgal-

mazz nekünk. (3-szor). 
Dicsőség az Atyának... most és... 
Szentháromság... Uram irgalmazz. (3-szor). Dicső-

ség az Atyának... most és... Miatyánk... 
P: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, 

Atya, Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örök-
kön-örökké. 

K: Amen. 

Tropár 4. hang 

Megdicsőült igazak lelkével... stb. 

Ektania 

P: Könyörülj raj tunk,Isten... A csendes ima után: 
Mert Te vagy feltámadása stb. 

Elbocsátás 

P: Bölcsesség. 
K: Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál 

hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy; ki az Istent, az Igét 
sérülés nélkül szülted, téged, valóságos Istenszülő, 
magasztalunk. 



P: Dicsőség neked, Krisztus Isten, a mi remény-
ségünk dicsőség neked. 

K: Dicsőség az Atyának... most és... Amen. Uram 
irgalmazz, Uram irgalmazz, adj áldást, Uram. 

P: Élők és holtak felett... stb. 
K: Amen. 
P: Adj, Urunk, a tőlünk elköltözött N. szolgádnak 

(szolgálódnak) boldog nyugalmat és készíts neki örök 
emléket. 

K: Nyugtasd meg, Üdvözítőnk, — a megdicsőült 
igazakkal az elhunyt szolgádat (szolgálódat) — és he-
lyezd el őt az édenbe, amint írva vagyon: — elnézvén 
szándékos és akaratlanul elkövetett vétkezéseit, mint 
emberszerető, — melyeket tudva vagy nem tudva el-
követett. 

Dicsőség az Atyának... most és... Ainen. 
A Szűztől a világnak feltündöklő Krisztus Iste-

nünk! — Ő általa a világosság fiaivá tevén minket, 
irgalmazz nekünk. 

BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA TISZTELETE 

Paraklisz, vagyis könyörgő ájtatosság Szűz Má-
ria tiszteletére 

Magánájtatosság gyanánt is elimádkozhatjiik 

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és 
mindenkor és örökkön-örökké. 

Nép: Amen. 
Mennyei király stb. rendes kezdet. — Miatyánk... 

fennhangon. Uram, irgalmazz (12-szer). Jertek, 
imádjuk... 142. Zsoltár. 

Pap: Isten az Úr és megvilágosít minket, áldott, ki 
az Úr nevében jő. 

Nép: 4. hang. Isten az Úr és megvilágosít minket, 
áldott, ki az Úr nevében jő. (3-szor). 



Tropár 4. hang 

Siessünk buzgón az Istenszülőhöz, — mi bűnösök 
és lealázottak — és boruljunk le, bűneinket töredel-
mesen megbánván, — lelkünk mélyéből kiáltsuk: — 
Könyörülj rajtunk és segíts, ó királynőnk! — íme bű-
neink tengerében mindjárt elveszünk, — ne hagyd 
védtelenül szolgáidat, — mert te vagy a mi egyedüli 
védelmezőnk. 

Dicsőség, most és... Sohasem szűnünk meg mi 
méltatlanok, — hirdetni hatalmadat, Istenszülő, — 
mert ha te nem állottál volna mellénk könyörögve 
érettünk, — ki mentett volna meg minket oly sok 
veszélyfői? — Ki őrzött volna meg bennünket mos-
tanáig sértetlenül? — Nem hagyunk el téged, Király-
nőnk, — ki mindig megőrzöd szolgáidat — minden 
bajtól; — mert te vagy a mi vigasztaló oltalmunk — 
és védelmünk, — egyetlen áldott. 

50. Zsoltár 

Kánon 8. hang 

1. A vízen áthaladván szárazon — és az egyiptomi 
fogságból — kiszabadulván, fölkiáltott Izrael: — A mi 
szabadító Istenünket dicsőítsük. 

2. Uram, a mennyeknek Teremtője — és az Anya-
szentegyháznak alkotója! — Te erősíts meg engem 
szeretetedben. — Végkívánságom — és híveknek 
megerősítője, — egyetlen Emberszerető. 

3. Haliam Uram gondviselésed titkát, megértem 
munkáidat — és dicsőítem Istenségedet. 

4. Világosíts fel minket parancsaiddal Urunk — és 
a Te magas karoddal — békességedet add meg ne-
künk, — egyetlen Emberszerető. 

5. Imádságomat kiöntöm az Úr elé — s elbeszéltem 
neki az én nyomorúságomat; — mert gyötrelemmel 
tele az én lelkem — és életem közel van a sírhoz — 



s fölsóhajtok, mint Jónás: — A romlásból, Isten, ve-
zess ki engem. 

Kondák 6. hang 

A keresztények megszégyenülhetetlen pártfogója... 
Kívüled nincs más segítségünk, — nincs más re-

ményünk, legtisztább Szűz! — Te légy a mi segítsé-
günk, — benned remélünk és téged dicsőítünk — 
mi, a te szolgáid, — ne engedj megszégyenülnünk. 

Pap: Figyelmezzünk. — Békesség mindnyájatok-
nak. — Bölcsesség, figyelmezzünk. 

Nép: Prokimen 4. hang. Hirdetni fogjuk nevedet 
— nemzedékről nemzedékre. 

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz. 
Nép: Uram irgalmazz. 
Pap: Mert szent vagy te mi Istenünk és téged di-

csőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és min-
denkor és örökkön-örökké. 

Nép: Amen. 
Pap: Minden lélek dicsérje az Urat. 
Nép: Minden lélek dicsérje az Urat. 
Pap: Hogy a szent evangélium meghallgatásra mél-

tóknak találtassunk, békességben könyörögjünk az 
Úrhoz. 

Nép: Uram irgalmazz. 
Pap: Békesség mindnyájatoknak. 
Nép: És a te lelkednek. 
Pap: Bölcsesség, igazhívők, hallgassuk a szent 

evangéliumot. — Szent Lukács evangéliumának ol-
vasása. 

Nép: Dicsőség néked Uram, dicsőség néked. 
Pap: Figyelmezzünk. 
Ama napokban útrakelvén Mária, sietve mène a 

hegyek közé, Júda városába. És beméne Zakariás 
házába és köszönté Erzsébetet s lőn, hogy amint 
meghallotta Erzsébet Mária köszöntését, repese mé-
hében a magzat és betelek Erzsébet Szentlélekkel. 



És nagy szóval fölkiálta és monda: Áldott vagy te az 
asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse! 
De hogyan jutok én ahhoz, hogy az én Uramnak any-
ja jön hozzám? Mert íme, amint füleimbe hangzott 
köszöntésed szava, örömtől repese a magzat méhem-
be. És boldog vagy te, ki hittél, mert be fog teljesedni, 
amiket mondott neked az Úr. És mondá Mária: Ma-
gasztalja az én lelkem az Urat és örvendez az én 
szívem megváltó Istenem felett. Mert ránézett szol-
gálója kicsinységére, íme mostantól fogva boldognak 
hirdet engem minden nemzedék. Mert nagy dolgot 
cselekedett nekem a Hatalmas, kinek szent az ő ne-
ve. Mária pedig nála maradt mintegy három hónapig, 
azután visszatére házába. 

Nép: Dicsőség néked, Uram. 
Dicsőség 6, hang: Atya, Ige és Lélek, szentséges 

Szentháromság, — tisztíts meg minket a mi bűneink 
sokaságátói. 

Most és... A legszentebb Istenszülőnek imái által, 
— irgalmas Urunk, tisztíts meg minket a mi bűneink 
sokaságától. 

Elővers: Könyörülj rajtam Isten, a te nagy irgal-
masságod szerint és könyörületességed sokasága 
szerint töröld el gonoszságomat. 

Ne hagyj engem legszentebb Királynőm — emberi 
védelemre, — de fogadd el szolgádnak könyörgését. 
— íme kínok gyötörnek s már nem is tűrhetem — a 
gonosznak kísértő nyilazásait, — védelmet magam-
nak nem szereztem, — s nincs hova menekednem. 
Indulataim által mindig legyőzetve, — nincs rajtad 
kívül más vigasztalóm. — Ne vesd meg hát kérésemet 
— ki a világnak Királynője, — a hívőknek reménye 
és gyámolítója vagy, — de tedd azt foganatossá — s 
légy üdvöm eszközlője. 

7. A Júdeából származott ifjak hajdan — Babylon-
ban a háromsági hittel — a kemence lángját tapos-
ták, énekelvén: atyáinknak Istene, áldott vagy Te. 



8. A mennyei Királyt, — kit az angyali hadak éne-
kelnek: — dicséljétek és magasztaljátok mindörökké. 

9. Valóban Istenszülőnek vallunk téged, tisztasá-
gos Szűz Mária, — kik általad üdvözölünk, — a test-
nélküli angyali karokkal magasztalván téged. 

A 9-ik irmosz után 

Valóban méltó... 

Sztihirák 2. hang 

Midőn téged... dallamára: Mindazokért — imád-
kozol ó jóságos Szűz Mária, — kik hittel menekülnek 
erős védelmed alá, — mert Isten előtt hatalmasabb 
közbenjárónk nincsen, — ki minden bajainkban és 
szorongatásainkban mentene bennünket. — Azért 
mi, sok bűnökkel terhelt szolgáid, — hozzád esede-
zünk: — magasságbeli Istenünk Anyja, mentsd meg 
minden bajainkból a te tisztelőidet. 

Elővers: Hirdetni fogjuk nevedet nemzedékről-
nemzedékre. 

Minden — szenvedőknek öröme, — üldözöttek 
pártfogója, — szegények táplálója, —jövevények vi-
gasza, — háborúságban szenvedők menedéke, bete-
gek látogatója — s minden sínylődőknek oltalma és 
védelme, — öregeknek támogatója, — magasságbeli 
Istennek Anyja, — tisztaságos Szűz Mária, — kérünk 
légy rajta, — hogy üdvözüljenek a te híveid. 

Elővers: Halljad leányzó,lásd és figyelmezz reánk. 
Üdvözlény, tisztaságos Szűz Mária, — Krisztus ki-

rályunknak tisztelendő kormánypálcája, — üdvöz-
légy, ki a titkos szőlőgerezdet saijaztad, — üdvözlégy 
mennynek ajtaja és megéghetetlen bokor, — üdvöz-
légy egész világra fénylő világosság, — üdvözlégy 
mindnyájunk öröme, — üdvözlégy híveknek üdvös-
sége, — üdvözlégy minden keresztények pártfogó 
asszonya és menedéke. 



Dicsőség most és... 8. hang. 
Üdvözlégy az egész mindenségnek dicséretes ékes-

sége, — üdvözlégy az Úrnak hajléka, — üdvözlégy 
megárnyékozott hegy, — üdvözlégy mindnyájunk 
menedéke, — üdvözlégy aranygyertyatartó, — üdvöz-
légy igazhitűeknek tisztelendő dicsősége, üdvözlégy 
Mária, Krisztus Istenünknek anyja, üdvözlégy para-
dicsomkert, üdvözlégy isteni asztal, üdvözlégy sátor, 
— üdvözlégy aranyfogantyú, — üdvözlégy mindnyá-
junknak bizodalma. 

Szent Isten, szent erős... Szentháromság irgal-
mazz... Miatyánk... Mert tied... Amen. 

Tropár 6. h.: Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj 
rajtunk, — mert mentségünkre nem lévén szavunk, 
— ezen könyörgést mint Uralkodónak, — mi, bűnös 
szolgáid, — neked ajánljuk, könyörülj rajtunk. 

Dicsőség: Uram, könyörülj rajtunk, — mert ben-
ned bízunk, — ne haragudjál reánk nagyon, — se 
ne emlékezzél bűneinkről, — de tekints ránk most 
is, mint kegyelmes. — Ments meg minket ellensége-
inktől; — mert te vagy a mi Istenünk — és mi a te 
néped, mindnyájan kezed művei — s nevedet hívjuk 
segítségül. 

Most és... Az irgalom ajtaját nyisd ki nekünk, ál-
dott Istenszülő Szűz. — Kik benned remélünk, — el 
ne tévedjünk. — De szabaduljunk általad a bajoktól; 
— mert te vagy a keresztény nép üdvössége. 

Pap: Könyörülj rajtunk Isten a te nagy irgalmas-
ságod szerint, kérünk téged hallgass meg minket és 
könyörülj. 

Nép: Uram irgalmazz. (3-szor). 
Pap: Könyörögjünk még, hogy őrizze meg Isten 

ezen várost (községet) s minden várost, községet és 
vidéket az éhségtől, mirigyhaláltól, földrengéstől, víz-
áradástól, jégveréstől, tűzvésztől, háborútól, idege-
nek betörésétől és minden belvillongástól s, hogy a 
jóságos és emberszerető Isten irgalmas, jóakaratú és 
engesztelékeny legyen irántunk és hárítsa el tőlünk 



ellenünk támadt összes haragját, mentsen meg min-
ket a reánk nehezedő igazságos megfenyítéstől és kö-
nyörüljön rajtunk. 

Nép: Uram irgalmazz. (3-szor). 
Pap: Esedezünk még hozzád, Urunk Istenünk, 

szabadítsd meg N.-t, (szolgádat, szolgálódat, szolgá-
idat, szolgálóidat) minden szenvedéstől bajtól, harag-
tól és szükségtől és bocsásd meg minden szándéko-
san vagy akaratlanul elkövetett vétkezéseit. 
Mondjuk mindnyájan: Uram hallgass meg minket 
és könyörülj. 

Nép: Uram irgalmazz. (3-szor). 
Pap: Esedezünk még hozzád, Urunk Istenünk, 

hallgasd meg a te bűnös szolgáid imáit, kegyelmezz 
szolgáidnak s minden igazhitű kereszténynek. S mi-
után megszántál bennünket, Urunk, bocsásd meg 
bűneinknek sokaságát és mutasd meg, mint jóságos, 
szolgáidon megmérhetetlen kegyelmedet. Fordítsd el, 
igazságosan ránk nehezedő haragodat. Gyorsan hall-
gass meg minket és kegyesen könyörülj. 

Nép: Uram irgalmazz. (3-szor). 
Pap: Hallgass meg minket Isten, mi Üdvözítőnk, 

a földkerekség összes határain és a messzi tengeren 
levők reménysége. És te irgalmas Urunk, légy irgal-
mas hozzánk, bűnösökhöz és könyörülj rajtunk; 
mert kegyelmes és emberszerető vagy s téged dicső-
ítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor 
s örökkön-örökké. 

Nép: Amen. 
Pap: Térdet hajtva könyörögjünk az Úrhoz. 
Nép: Uram irgalmazz. (3-szor). 
Pap: Ó áldott királynőnk, ki az emberi nem véd-

pajzsa és minden hozzád folyamodónak menedéke 
vagy, tudom, irgalmas asszonyunk, valóban tudom, 
hogy súlyosan vétkeztem és megharagítottam a test 
szerint tőled született jóságos Istent. Ámde sok előt-
tem az olyanok példája, kik már előbb fölharagították 
az ő jólelkűségét, mint a vámosok, a bűnös asszo-



nyok és mások, kik mégis bűnbánat és bűneik meg-
vallása által megnyerték azok bocsánatát. Ezeket, 
kik megnyerték az ő irgalmasságát, ezeket állítom 
példa gyanánt bűnös lelkem szemei elé és az Isten-
nek általunk elért, valóban nagymérvű irgalmassá-
gára tekintve, én is, bár bűnös vagyok, bűnbánatot 
tartva, ó irgalmas Királynőnk, kegyességedhez bá-
torkodom menekülni. Nyújtsd segélyül kezedet, esz-
közöld ki fiadnál, Istenednél, súlyos bűneim bocsá-
natát. 

Hiszem és vallom, hogy az, kit szültél, a te fiad, 
valóban Krisztus, az élő Istennek Fia, az élők és hol-
tak bírája, ki mindenkinek tettei szerint megfizet. Hi-
szem és vallom, hogy te valódi Istenszülő, az irgal-
masság forrása, a siránkozók vigasztalása, az 
elveszettek megtalálása, valamint fiad előtt hatalmas 
és állhatatos közbenjárónk vagy, ki fölötte szereted 
az emberi nemet és kezeddel vezérelsz a bűnbánat 
útján. Mert nincs az emberek számára kívüled sem 
segély, sem védelem, irgalmas asszonyunk. Benned 
bízván ugyanis, senki meg nem szégyenült és ki ál-
talad kérte az Istent, senki el nem hagyatott. 

Végtelen kegyességedre kérlek tehát, nyisd meg 
számomra irgalmasságod ajtaját, ki eltévelyedtem és 
a sötétség mélyébe estem. Ne vess meg, bárha be-
szennyeződtem. Ne üzz el, bárha bűnös vagyok. Ne 
hagyj el engem, gyarló embert, kit végveszélybe so-
dort a gonosz ellenség. Hanem kérleld meg a tőled 
született Istent, bocsássa meg nagy bűneimet és sza-
badítson ki bajaimból, hogy én is a bocsánatot nyert 
megigazultakkal együtt énekeljem és dicsőítsem a tő-
led született Isten végtelen kegyességét s Téged, mint 
az én mindenkori és megszégyenülhetetlen védelme-
met, a mostani életben s a végnélküli örökkévalóság-
ban. Amen. 

Dicsőséges Istenszülő, mindenkor szűz Mária, 
Krisztus Istenünknek anyja, fogadd el a mi imádsá-
gainkat és mutasd be azokat Fiadnak, a mi Iste-



nünknek, hogy üdvözítse és világosítsa meg s éretted 
üdvözítse lelkünket. 

Bizodalmam az Atyaisten, menedékem a Fiúisten, 
védelmezőm a Szentlélekisten. 

Szentháromság egy Istenünk dicsőség neked. 
Pap: Dicsőség néked Krisztus Istenünk, a mi re-

ménységünk, dicsőség néked. 
Nép: Dicsőség: Most és... Uram irgalmazz. (3-

szor). Adj áldást Uram. 
Pap: Krisztus igaz Istenünk az ő legtisztább Any-

jának, szent és isteni ihletségü atyáinknak és min-
den szenteinek esedezései által könyörülj rajtunk s 
üdvözítsen minket, mint jóságos emberszerető. 

Nép: Amen. 
Pap: Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és em-

berszeretetével mindig, most és mindenkor s örök-
kön-örökké. 

Nép: Amen. 

A SZENT OLVASÓ 

a) Örvendetes olvasó 

Az első három titok: 

1. aki növelje bennünk az igaz hitet; 
2. aki növelje bennünk az erős reményt; 
3. aki növelje bennünk a tökéletes szeretetet. 

Tizedenként pedig a következő titkokat említjük: 

1. akit Te, szent Szűz, a Szentlélektől fogantál; 
2. akit Te, szent Szűz, Erzsébetet látogatván, hor-

doztál; 
3. akit Te, szent Szűz, a világra szültél; 
4. akit Te, szent Szűz, a templomba bemutattál; 
5. akit Te, szent Szűz, a templomban megtaláltál. 



b) Fájdalmas olvasó 

Az első három titok: 

1. aki világosítsa fel értelmünket; 
2. aki tökéletesítse akaratunkat; 
3. aki erősítse emlékezetünket. 

Tizedenként pedig: 

1. aki érettünk vérrel verítékezett; 
2. aki érettünk megostoroztatott; 
3. aki érettünk tövissel megkoronáztatott; 
4. aki érettünk a nehéz keresztet hordozta; 

5. aki érettünk a keresztre feszíttetett. 

c) Dicsőséges olvasó 

Az első három titok: 
1. aki vezesse gondolatainkat; 
2. aki intézze szavainkat; 
3. aki igazgassa tetteinket. 

Tizedenkint pedig: 

1. aki halottaiból föltámadott; 
2. aki a mennybe fölment; 
3. aki nekünk a Szentlelket elküldötte; 
4. aki Téged, szent Szűz, a mennybe fölvitt; 
5. aki Téged, szent Szűz, a mennyben megkoro-

názott. 
Az örvendetes olvasót karácsony előtt, a fájdal-

mast nagyböjtben, a dicsőségest pedig húsvét után 
imádkozzuk. 



Szent Bernát imádsága 

Emlékezzél meg, ó legszentebb Szűzanya, Mária! 
hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit ma-
gára hagytál, aki oltalmadat kérte és segítségért hoz-
zád könyörgött. Ilyen bizalomtól lelkesítve sietek hoz-
zád, ó Szüzek Szüze, jóságos anyám! hozzád fordulok 
és színed előtt sóhajtva állok én szegény bűnös. Ne 
vesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök Igének!, 
hanem hallgass rám kegyelmes és hallgass meg en-
gem. 

(300 napi búcsú). 



NÉPÉNEKEK 
Szent Miklós tiszteletére 

Ó, aki szent Miklóst szereti 
És aki híven szolgál neki, 
Azt bármikor megsegíti, 
Védelmébe részesíti: 
Szent Miklós, szent Miklós! 

Ki az ő udvarában pihen, 
Segíti szárazon és vizén, 
Ellenségtől azt megmenti, 
Nem hagyja őt bűnbe esni: 
Szent Miklós, szent Miklós! 

Ó, aki oltalmába térül 
És nevét hívja segítségül, 
Kiépül a bün sebéből, 
Megmenti a lelki vészből: 
Szent Miklós, szent Miklós! 

Pásztora a szellemi nyájnak, 
Ne adj át poklok bősz hadának, 
Baloldaltól ments meg minket, 
Jobboldalra állíts minket: 
Szent Miklós, szent Miklós! 

Tipord le elleninket szerte, 
A vészben te védj, Isten szentje. 
Akik reánk tőrnek egyre, 
Ajkaikat csukd le rendre: 
Szent Miklós; szent Miklós! 

Szent Miklós, ó könyörögj értünk, 
Mindnyájan könnyeinkkel kérünk. 
S mi dicsérni fogunk fennen, 
Magasztalni szent nevedben 
Örökké, örökké! 



Karácsonyra 

Üdvösségünk földerült, — Mert a szent Szűz fiat 
szült. — Az egek, az egek, az egek zengedeznek, — 
Az angyalok énekelnek, — A pásztorok örvendeznek 
— A kis Jézusnak. 

Szent József s Szűz Mária — Hideg istállóba ma 
— Jézuskát, Jézuskát, Jézuskát ápolgatják, — Kelet 
bölcsei imádják, — Ajándékaikat hozzák — A kis Jé-
zusnak. 

Jertek keresztény hívek, — Vígan ünnepeljetek, — 
Mert eljött, mert eljött, mert eljött a Messiás. — Csak 
a Heródes nem hiszi — És, hogy megölje, keresi — 
A kis Jézuskát. 

Isten Fia született ma, — A magasból hozzánk 
szállá, — Tiszta Szűz Anyától, — Szeplőtlen Arától 
— Megtestesült. 

Megszülte az Isten-Igét, — Nemzetségre Dávid vé-
rét. — Isten menyasszonya, — Szeplőtlen Mária, — 
J'ákim lánya. 

Mert hirdette angyali hang, — Jövetelét ide hoz-
zánk, — Hogy születésének, — Emberek üdvének — 
Ideje már. 

Az ég és föld, az ég és föld — Mostan ünnepelnek, 
— Ember és angyal, ember és angyal — Vígan ör-
vendeznek: — Krisztus született, Isten ember lett, — 
Aigyalok dicsérik, királyok tisztelik, — Térdhajtva 
üdvözlik, pásztorok éneklik — És a nagy csodát hir-
detik. 

Kis Betlehemben, kis Betlehemben — Nagy a vi-
galom ma — Mert Isten Fiát, mert Isten Fiát — Szülte 
a Szűzanya. — Krisztus született stb... 



Isten Igéje, Isten Igéje — Testet vett magára — S 
a sötétséget, s a sötétséget — Elűzte sugára. Krisztus 
született stb... 

Ég királyának, ég királyának — Angyalok szolgál-
nak — És örvendeznek és örvendeznek — Szent aka-
ratjának. Krisztus született, stb... 

Kelet tájiról, kelet tájiról — Három király jött el, 
— Arany és mirha, arany és mirma — S illatos töm-
jénnel. — Krisztus született, stb... 

Ég királyának, Isten Fiának — Mindezt felajánlják 
— S a pásztorokkal, s a pásztorokkal — Őt együtt 
imádják — Krisztus született, stb... 

Mi Krisztus előtt, mi Krisztus előtt — Térdeinkre 
esünk, — S dicsőségéről, s dicsőségéről — Imígy zen-
gedezünk: — Krisztus született, stb... 

A nagy titkot nekünk hirdetik, — Hogy a Szűztől 
Fiú születik. — Az egek, az egek, az egek örvendez-
nek; — Az angyalok ámuldoznak, — A pásztorok ma 
hódolnak — A kis Jézusnak. 

Te szent József, öreg nevelő! — Sír a Jézus, mint 
kis csecsemő; — Segítsed, segítsed, segítsed a kis-
dedet — Tiszta Szűznek megringatni, — Szent ének-
kel őt imádni: — Aludjál Urunk! 

Fényes csillag jön napkeletről, — Három királyt 
vezet egyedül. —Jézusnak, Jézusnak, Jézusnak kin-
cset hoznak, — Tömjént, mirhát és aranyat, — Hó-
dolatul neki adják — Szent megváltónak. 

Csodáknak csodája, — A Szűz fiat szült ma — 
Betlehemben, szegény helyen — a boldog Mária. 

Nem királyi lakban, — Tiszta istállóban, — Böl-
csője a barmok között — Kicsiny jászolban van. 



Aludj fiam, szentem, — Mindig is légy velem, — 
Hisz egyetlen szűz anyáddá — Választottál engem. 

Te elérhetetlen, — Megfoghatlan Isten, — Pihenj 
hosszan, édesdeden — S növekedj békében. 

Ott szüli, neveli, — A helyét sem leli — S mint 
legszentebb szűzi anya — Istennek szenteli. 

Kaijain hordozza, — Énekkel altatja, — Minden-
ható terem tó ként — Uraként imádja. 

Benned bizodalmam, — Én jótevő Uram, — Csak 
oda vígy engemet is, — Hol a te helyed van. 

Igaz bíró mondd meg: — Híveid hol lesznek? — 
Hadd állhassunk ott előtted — Én és az emberek. 

És imádjunk Téged, — Fohászkodva Néked — Add 
meg Urunk a mennyei — Örök békességet. 

Csordapásztorok, midőn Betlehemben, Csordát 
őriztek éjjel a mezőben, — Isten angyali jövének mel-
léjük, — Nagy félelemmel telik meg ő szívük. 

Örömet mondok nektek, ne féljetek, — Mert ma 
született a ti üdvösségtek. — Menjetek el csak gyor-
san a városba, — Ott találjátok Jézust a jászolban. 

Elindulának és el is jutának — Szent hajlékához 
az ég s föld Urának. — Nem találták őt fényes palo-
tában, — Hanem istálló szegény jászolában. 

Dicsőség mennyben az Istennek! — Dicsőség 
mennyben az Istennek! — Az angyali seregek — Ví-
gan így énekelnek: — Dicsőség, dicsőség Istennek! 

Békesség földön az embernek! — Békesség földön 
az embernek, — Kit az igaz szeretet — A kis Jézushoz 
vezet, — Békesség, békesség embernek. 

Dicséijük a szent angyalokkal, — Imádjuk a hív 
pásztorokkal — Az isteni gyermeket, — Ki minket 
így szeretett, — Dicséijük, imádjuk és áldjuk. 

Kis Jézus! Ne vess meg bennünket, — Hallgasd 
meg buzgó kérésünket, — Jászolodnál fogadjuk, — 
Hogy a vétket elhagyjuk, — Ó Jézus ne vess meg, 
hallgass meg. 



Dicsőség az örök Atyának — És értünk született 
Fiának — S mindkettő Szentlelkének, — A malaszt 
kútfejének. — Dicsőség, dicsőség Istennek. 

Mennyből az angyal lejött hozzátok pásztorok! — 
Hogy Betlehembe, sietve menvén, lássátok: — Isten-
nek Fiát, aki született jászolban, — Ő leszen néktek, 
Üdvözítőtök valóban. 

Mellette vagyon az édesanyja, Mária; — Barmok 
közt fekszik, jászolban nyugszik szent Fia. 

El is menének köszöntésére azonnal, — Szép aján-
dékot vivén szívükben magukkal. 

A kis Jézuskát egyenlőképpen imádják, — A nagy 
Úristent, ilyen nagy jóért mind áldják. 

Pásztorok, pásztorok örvendezve — Sietnek Jé-
zushoz Betlehembe; — Köszöntést mondanak a kis-
dednek, — Ki váltságot hozott az embernek. 

Angyalok szózata minket is hív, — Értse meg ezt 
tehát minden hű szív; — A kisded Jézuskát mi is 
áldjuk, — Mint a hív Pásztorok, magasztaljuk. 

Üdvözlégy kis Jézus! ki miértünk — Születve, vált-
ságot hoztál nékünk: — Meghoztad az igaz hit vilá-
gát, — Megnyitád szent Atyád mennyországát. 

Dicsőség, imádás az Atyának, — Érettünk szüle-
tett szent Fiának — És a vigasztaló Szentléleknek, 
— A Szentháromságban egy Istennek. 

Újévre 

Ó szép Jézus! ez űj esztendőben, légy híveiddel! 
Ó, Mária! esedezz érettünk, édes reményünk; — hogy 
ez űj esztendőben, minden ügyeinkben,lehessünk 
Jézus drága kedvében. 

Ó, szép Jézus! drága szent nevedért, kelj fel né-
pedért; O, Mária! Jézus erejével, tégy jót népedért; 
— hogy ez űj esztendőben, minden ügyeinkben, le-
hessünk Jézus drága kedvében. 



Ó, szép Jézus! tartsd meg híveidet, mint tieidet; 
Ó, Mária! Jézusnak szent Anyja, országunk tornya; 
— adjad kérünk, hogy ebben az új esztendőben — 
lehessünk épek, testben, lélekben. 

Nagyböjtben 

Keresztények! sírjatok, — Mélyen szomorkodja-
tok; — Keseregjen minden szív, — Aki Jézusához 
hív. 

Nincsen abban irgalom, — Hozzád buzgó fájdalom, 
— Aki téged meg nem szán, — Ó Jézus a keresztfán. 

Szent testednek sebeit, — Vérrel folyó kékeit, — 
Aki látja és nem sír, — Élő hittel az nem bír. 

A kősziklák repednek, — Nap és hold sötétednek, 
— Minden állat megindul, — Csak a bűnös nem bú-
sul. 

Szállj szívedbe, sirasd meg — Vétkeidet s fontold 
meg, — Hogy az Isten Fia volt, — Aki érted így meg-
holt. 

Jézus! ne nézd vétkemet, — Hanem a szeretetet; 
— Hogy szenvedtél érettem, — Ki ellened vétettem. 

Ne engedd, hogy káromra, — Örök kárhozatomra 
— Legyen kínszenvedésed, — Értem ontott szent vé-
red. 

Véghetetlen érdemed — Erősítse hitemet, — Hogy 
remélvén kegyelmet, — Nyeijek örök életet. 

A keresztfához megyek, — Mert máshol nem lel-
hetek — Nyugodalmat lelkemnek. — S ott talállak, 
ó Szűz Anya, — Fájdalmak közt bágyadozva. — Tőr 
veré át lelkedet. 

Mely gyötrelem volt neked — Isteni szülöttedet — 
Látni szegény jászolban. — S midőn annyi ellenségek 
— Romlására esküvének: — tőr veré át lelkedet. 

De midőn ezek felett — Láttad, mennyit szenve-
dett, — Szenvedett az ártatlan; — Láttad őt a Kál-



várián, — Két lator közt a keresztfán: — Kínodat, ki 
mérje meg. 

A nap elsötétedett, — Ennyi kínt nem nézhetett! 
— Borzadván rengett a föld — Sírt, kesergett, gyá-
szolt minden — Az egész nagy természetben; — De 
gyötrelmed nagyobb volt! 

S ezt ó fájdalmas Anya, — Mind értem tűrted vala. 
— Értem háládatlanért! — Ki Fiadat megvetettem, 
— És keresztre feszítettem! — Ó, én kárhozat Fia. 

Ének a szent kereszt alatt 
Krisztus, jóságos királyunk — És sokat szenvedett 

Urunk; — Kit szörnyen vertek, kínoztak, — És csú-
fosan meghurcoltak. 

Mikor kertben imádkoztál, — Már mindent előre 
tudtál, — Hogy hamis tanítványodtól — Csókkal 
majd elárultatol. 

Imád közben ellankadtál, — Homlolkodon vért iz-
zadtál. — Vetted a szenvedés kelyhét: — Minden bű-
nösöknek üdvét. 

A halálos félelmedben — Bíztál Atyád kegyelmé-
ben. — Vállalt nagy munkádban mondod: — „Legyen 
a te akaratod!" 

Ez örök Isten irgalma — bűnösök megváltására, 
— Azért az Isten báránya — Magát szenvedésre adta. 

így ezen világnak Urát — Sa mindenség Alkotóját 
— A gonoszok megragadták, — Mint a tolvajt elhur-
colták. 

Annás háza elé hozták, — Hol az istentelen szolgák 
— Egyike arcul ütötte — Az ördög kísértésére. 

Kaifáshoz vezettették — És a népet feltüzelték. — 
Ő ruháját megszaggatta — És szólt: „Méltó a halálra!" 

A katonák szidják, verik, — Gúnyolódnak és kér-
dezik: — „Mondd, ki ütött most meg téged?" — S az 
egész nép csúfol Téged. 

Reggel a nép mind összegyűlt, — Hogy megöljék 
Jézus Krisztust, — Azért csúful viszik tova, — Pilá-
tusnak udvarára. 



Miért hoztátok öt ide — És micsoda az ő bűne? — 
Ő magát királynak vallja — S tőlünk a népet elvonja. 

Az ég is elszörnyüködik, — Hogy a bíró ítéltetik, 
— Pilátus a kezét mossa, — Mert ártatlanságát tudja. 

Krisztust meg akaija védni, — Barabást halálra 
adni, — De a nép könyörületlen, — ítéletet kér, ke-
gyetlent. 

A bűnöst kiszabadítja, — Krisztust adja a halálra, 
— Mert Istenfiának mondja — Magát, méltó a halál-
ra. 

Ó várva-várt én Jézusom! — Miért gyűlölnek oly 
nagyon? — Annyi jótéteményedet — Annyi rosszal 
fizetik meg. 

A szenvedés következik, — Mert a nép dühe nem 
szűnik — Pilátus levetkőzteti, — Kegyetlen meg-
vesszőzteti. 

Amit mondtál én Krisztusom: — „Testem a verők-
nek adom", — E napon beteljesede, — Ó bűnös ször-
nyülködjél el. 

Krisztus, valódi Megváltóm, — Kiért szenvedsz te 
oly nagyon? — Szenvedsz a mi bűneinkért, — Az 
eredő s többi bűnért. 

Kereszted alatt imádunk, — bűneinkért könnyet 
ontunk. — Kinek szent vére folyt értünk, — Iste-
nünk, kegyelmezz nékünk. 

Mária-énekek 

I. 

Mennyországnak királynéja, tiszta Szűz! 
Kérjed a te szent Fiadat érettünk. 
Ékes virágszál, kit szent Anna szült. 
Szép Szűz Mária, könyörögj érettünk. 
Angyaloknak Királynéja, tiszta Szűz! 
Kéljed... stb. 
Édes Üdvözítőnk Anyja, tiszta Szűz! 
Kéljed... stb. 



Égnek, földnek Királynéja, tiszta Szűz! 
Kéljed... stb. 
Apostolok Királynéja, tiszta Szűz! 
Kéljed... stb. 
Pátriárkák Királynéja, tiszta Szűz! 
Kéljed... stb. 
Magyar hazánk Pátronája, tiszta Szűz! 
Kéljed... stb. 
Árvák és özvegyek Anyja, tiszta Szűz! 
Kérjed... stb. 
Vértanúknak Királynéja, tiszta Szűz! 
Kéljed... stb. 
Minden szentek Királynéja, tiszta Szűz! 
Kéljed... stb. 
Égnek, földnek Királynéja, tiszta Szűz! 
Kérjed... stb. 

Üdvözlégy Mária! — Mennynek Királynéja, — Ma-
laszttalteljes Szűzanya, Mindnyájunk oltalma. 

Nagyobb Keruboknál, — Dicsőbb Szeráfoknál, — 
Minden mennyei szenteknél — S angyali Trónoknál. 

Ragyogóbb a napnál, — Tündöklőbb a holdnál, — 
Szebb a hajnalhasadásnál, — S fénylő csillagoknál. 

Mária, Mária, — Szüzek tisztasága, — A világ ál-
dott Asszonya, — Istennek szent Anyja. 

Magasztaljon minden, — A földön, s a meimyben, 
— Légy mindenkor dicsőítve, — Mindnyájunk öröme. 

Szüntelenül imádd, — Az ég s a föld Urát, — Éret-
tünk mindenkor áldjad, — A mennyei Atyát. 

Legszentebb Fiadat, — Jézus Megváltónkat, — Aki 
tőled megtestesült, — Imádd őt érettünk. 

S a Szentlélek Istent, — A legszentebb Lelket, — 
Kéljed áldását mireánk, — Ki küldetett hozzánk. 

Fiad ellen sokat, megvalljuk, vétettünk, — De csak 
imádd értünk s hozzája megtérünk. Magyarország-
ról... stb. 



Egek Királynéja, Mária segíts! 
Jézusnak szent Anyja, Mária segíts! 
Ó segíts mirajtunk. 
Kik hozzád sóhajtunk. 
Mária segíts! 
Szent Fiadra kérünk, Mária segíts! 
Mert te vagy reményünk, Mária segíts! 
Ó segíts... stb. 
Hathatós pártfogónk, — Égi világítónk, Imádd a 

szentháromságú — Egy Istent érettünk. 
Bajban és szükségben, — Bánatban, ínségben, — 

Oltalmazz és tekints reánk, — Égi Szűz Máriánk! 

Boldogasszony Anyánk, régi nagy patronánk! — 
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk: — Ma-
gyarországról, romlott hazánkról, — Ne feledkezzél 
el szegény magyarokról. 

Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet, — Se-
géljed áldásra magyar nemzetedet. — Magyarország-
ról... stb. 

Vedd el országunkról ezt a sok ínséget, — Mikben 
torkig úszunk, ó nyerj békességet. — Magyarország-
ról... stb. 

Hogy mint Isten Anyját régen tiszteltenek, — Úgy 
minden magyarok most is dícséijenek. — Magyaror-
szágról... stb. 

Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott, — 
Szent László király is, minket reád bízott. Magyar-
országról... stb. 

Hitünk védelmében, Mária segíts! 
Üdvünk szent ügyében, Mária segits! 
Ó segíts... stb. 
Hogy az Istent féljük, Mária segíts! 
És kegyét megnyerjük, Mária segíts! 
Ó segíts... stb. 
Irgalmasság anyja, Mária segíts! 
Megtérök oltalma, Mária segíts! 
Ó segíts... stb. 



Igaz bűnbánatra, Mária segíts! 
S életjobbításra, Mária segíts! 
Ó segíts... stb. 

Nagyasszonyunk, hazánk reménye! Bús nemze-
ted zokogva esd, — Nyújtsd irgalomjobbod feléje, — 
Botlásiért ó meg ne vesd. — Mi lesz belőlünk, hogyha 
elhagysz? — Ah árvaságunk sírba hervaszt! — Min-
den reményünk csak Te vagy. — Szent Szűz Anyánk, 
szent Szűz Anyánk, ó el ne hagyj! 

Hozzád sír a jobbak keserve — Jámbor családok 
tűzhelyén, — A szent idők után esengve, — Mikor 
nap ült hazánk egén. — Ó kéljed Istent újra értünk, 
— Ne hagyd elveszni árva népünk. — Minden remé-
nyünk... stb. 

Oltáridat körülzokogjuk — Naponta, mert ó vétke-
zénk — És sírva szent neved kiáltjuk: — Szűz Mária 
tekints felénk. — Mutasd meg még egyszer e népnek, 
— Hogy pártfogásod mit segíthet. — Minden remé-
nyünk... stb. 

Magyarok Királynéja, — Boldogságos Szűzanya, 
— Mária! 

Ó Mária, Jézus Anyja, — Könyörülj híveidért, — 
A te magyar népedért, — Mária! 

Neked áldoz magyar szív, — Mely hozzád örökre 
hív, — Mária. 

Ó Mária, Jézus Anyja... stb. 
Tekints le országodra, — Te árva fiaidra, — Mária! 
Ó Mária, Jézus Anyja... stb. 
Neked élünk és halunk, — Te híveid maradunk, 

— Mária! 
Ó Mária, Jézus Anyja... stb. 

Mária-himnusz 

Dicsőített szép Szűz Mária, — Jézus Istenünk igaz 
Anyja! — Te vagy a világ pártfogója, — Veled az Ur, 



— szeplőtlen Ara, — Népek vigasza! — Malaszttal 
teljes Szűzanya, — Tisztaságos Szűz Mária, — 
Mennynek Királynéja! 

Minden bajban hozzád sietünk, — És segítséget 
tőled kérünk. — Védelmezz és könyörögj értünk, — 
Szüntelenül tőled ezt kéljük — S ezért ver szívünk. 
— Sietünk hozzád, Szűz Anyánk. — Légy szent Fi-
adnál Pátronánk, — Égi szép Szűzanyánk! 

Az irgalmasságnak ajtaját — Nyisd meg minekünk, 
égi Anyánk! — Részvéttel Te tekintesz reánk; — Erre 
kér szegény magyar hazánk, — Megromlott hazánk. 
— Szánd meg s tekints e hazára, — Vezesd ki job-
bulására, — Boldogságára! 

Isten ellen sokat vétkeztünk, — büntetést mért 
ránk nagy Istenünk. — Anyánk s nemzetünk Vé-
dasszonya, — Ne hagyj el bennünket, Mária, — Ha-
zánk Oltalma! — Imádkozzál miérettünk, — Add 
vissza régi nemzetünk, — Te nagy Reménységünk! 

Máriapócsi búcsú-ének 

Ide jöttünk buzgó hívek, Mária oltárához, — Hol 
a drágalátos szent Szűz mindnyájunkra áldást hoz. 
— Szűz Mária egek gyöngye, add áldásod híveidre, 
— Drágalátos kezeiddel ölelj minket kebledre! 

Boldog itt az özvegy, árva, boldog itten mindenki. 
— Boldog, ki a Szűz Máriát tiszta szívből szereti. — 
Szűz Mária... 

Ide jött el a nagy bűnös s kéri a Szűz Máriát, — 
Engesztelje bűneiért a világ Megváltóját. — Szűz Má-
ria... 

Te a bűnösök Oltalma és Védelmezője vagy, — 
Pártfogásod Isten előtt, Édes Anyánk igen nagy. — 
Szűz Mária... 

Leborulunk képed előtt és könnyes szemmel ké-
rünk, — Az ítéletünk nagy napján, jó Anyánk, Te 
légy velünk! — Szűz Mária... 



Megsiratjuk bűneinket, könnyeinket hullatjuk, — 
Hogy szent Fiad megbántottuk, mi szívünkből fájlal-
juk. Szűz Mária... 

Megfogadjuk képed előtt, hogy kerüljük már a 
bűnt, — Ölelj bennünket kebledre, ha éltünk alko-
nya letűnt. — Szűz Mária... 

Ha itt hagyjuk szent oltárod, jöjj velünk édes 
Anyánk, — Kísérj minket útjainkon, Te kegyelmes 
pátronánk. — Szűz Mária... 

Te légy velünk örömünkben, Te légy bánataink-
ban, — Légy Te kedves vendég mindig a mi hajléka-
inkban. Szűz Mária... 

Drágalátos jó Szűzanyánk, hallgasd meg kérésün-
ket, — Áldd meg a mi munkánkat, áldd meg minden 
lépésünket. — Szűz Mária... 

És ha egyszer elközeleg — édes Anyánk — halá-
lunk, — Légy mellettünk és mi akkor nálad vigaszt 
találunk. Szűz Mária... 

S majd a mennyben, jó Szűzanyánk, add, hogy 
veled örvendjünk — És ott a szent Angyalokkal szün-
telenül dicsérjünk. Szűz Mária... 

Ó Nagyasszony, nemzetünk reménye, 
Rád szegezzük könnytelt szemeink, 
Veszni indult István öröksége, 
Szép kertedben ős erényeink. 
Szállj közénk és sírj Te is velünk, 
Vigasztald és mentsd meg nemzetünk! 

Bárha bűnünk sorja végtelen nagy, 
Buzgón kérünk Anyánk el ne hagyj, 
Légy vezére bús magyar népednek, 
Oltalmazd meg árva nemzeted. 
Míg Te ülsz a csillagok felett 
A magyarnak veszni nem lehet. 



Szent István királyról 

Ah, hol vagy magyarok — Tündöklő csillaga, — Ki 
voltál valaha — Országunk istápja? 

Hol vagy István király? — Téged magyar kíván, — 
Gyászos öltözetben — Teelőtted sírván. 

Rólad emlékezvén — Csordulnak könnyei, — Bú-
val harmatoznak — Szomorú mezei. 

Lankadnak szüntelen — Vitézlő karjai, — Nem 
szűnnek iszonyú — Sírástól szemei. 

Virágoskert vala — Híres Pannónia, — Mely kertet 
öntözé — Híven Szűz Mária. 

Katolikus hitnek — Bő volt szép virága! — Beh 
besötétedett — Örvendetes napja. 

Előtted könyörgünk — Bús magyar fiaid, — Hoz-
zád fohászkodunk, — Árva maradékid. 

Tekints István király, — Szomorú hazádra, — For-
dítsd szemeidet — Régi országodra. 

Reménységünk vagyon — Benned s Máriában, — 
Mint magyar hazánknak — Hív királynéjában. 

Még éltedben minket — Ennek ajánlottál, — s 
szent koronáddal — Együtt föláldoztál. 

Pápai himnusz 

Hol szent Péter sírba téve - És Rómának dobog 
szíve, — Ezrek ajkán, ezer nyelven — Hő ima zeng 
édesdeden: — Tartsd meg Isten szent Atyánkat — 
Krisztusnak helytartóját. 

Aranyfedél, márványfalak — S a Vatikán vissz-
hangzanak — Sa hét halom tág körében — Meghar-
sanva körberöppen: — Tartsd meg Isten... 

Új erőre kap e szózat — Bejárja a szent sírokat; 
Zúgva vonul hegyen, síkon, — áttör zajló hullámo-
kon: — Tartsd meg... 

A forró dél, rideg észak — Ez imában egyesül csak; 
S kivált honunk édes nyelvén, — Zeng igazán, zeng 
őszintén: Tartsd meg... 



Mint villannyal egy perc alatt — Messze szárnyal 
a gondolat; — Szintúgy repül ajkról-ajkra, — Várak, 
puszták és falvakra: — Tartsd meg... 

Eljut szentek fénykörébe — S leszáll ismét szíve-
inkbe, — Mint a fölszállt páranedvek, — Szomjas 
földre visszaesnek: — Tartsd meg... 

Ó áldott Szűzanya, mennyei szép Rózsa, 
Boldog mennyországnak — drága gyöngyvirága, 
Bűnösöknek kegyes szószólója, 
Vigyázz reánk Édesanyánk — 
Angyaloknak Királyné Asszonya! 
Angyaloknak Királyné Asszonya! 

Közelebb, közelebb Uram hozzád, 
Boldogan ölelem a kereszted át. 
Megsebzett lelkemet, kezedbe helyezem, 
Fogadd el én édes Istenem. 
Ha vándor utamon a nap leszáll, 
Nyugtot fáradt testem Melletted talál. 
Édes lesz ott nekem, pihenni kebleden, 
Közelebb Hozzád én Istenem. 

Utolsó sóhajom, Tied legyen, 
Angyalid vigyenek föl a mennyekbe. 
A sötét éj után, nyújtsd felém szent kezed 
Örökké én édes Istenem! 

Énekeljetek a mi Istenünknek, énekeljetek; 
énekeljetek a mi Királyunknak. (Prokimen.) 

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mind-
örökké! 
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