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I. 

Magyar Katolikus 

Katekizmus 





BEVEZETÉS 

1. Miért élünk a világon? 
Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét 

megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök 
életre. 

2. Hogyan szerette Isten a világot? 
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fi-

át, Jézus Krisztust adta érte. 
3. Hogyan viszonozzuk Isten szeretetét? 
Isten szeretetét úgy viszonozzuk, hogy hiszünk 

Jézus Krisztusban: rábízzuk életünket, és elfogad-
juk tanítását. 

4. Mit kell hinnünk? 
Azt kell hinnünk, amit Isten kinyilatkoztatott. 
5. Mi a kinyilatkoztatás? 
A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberek-

hez. 
6. Kire bízta Jézus Krisztus a kinyilatkoz-

tatást? 
Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást Anya-

szentegyházára bízta. 



7. Hogyan őrzi az Anyaszentegyház a kinyi-
latkoztatást? 

Az Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást a 
Szentírásban és a Szenthagyományban őrzi. 

8. Mi a Szentírás? 
A Szentírás azoknak a könyveknek a gyűjtemé-

nye, amelyeket az Anyaszentegyház Istentől sugal-
mazottaknak ismer el. 

9. Mi a sugalmaz ás? 
A sugalmazás a Szentléleknek az a tevékenysé-

ge, amivel biztosítja, hogy a sugalmazott emberek 
le tudják írni biztosan, hűségesen és tévedés nélkül 
Istennek a mi üdvösségünkre adott üzenetét. 

10. Hány részre osztjuk a Szentírás könyve-
it? 

A Szentírás könyveit két részre osztjuk: az ószö-
vetség könyveire és az újszövetség könyveire. 

11. Mi a Szenthagyomány? 
A Szenthagyomány az Anyaszentegyház élő ta-

nítása, amely az apostolok igehirdetésén alapul. 
12. Melyik vallásban található meg a teljes 

kinyilatkoztatás? 
A teljes kinyilatkoztatás a katolikus keresztény 

vallásban található meg. 
13. Milyen vallásúak vagyunk? 
Mi katolikus keresztény vallásúak vagyunk. 



1. RÉSZ 

AZ APOSTOLI HITVALLÁS 

14. Mi az apostoli hitvallás? 
Az apostoli hitvallás hitünk rövid foglalata. 
15. Hogyan szól az apostoli hitvallás? 
(Az apostoli hitvallás ökumenikus szövege). Hi-

szek egy Istenben, mindenható Atyában, menny-
nek és Földnek teremtőjében. És Jézus Krisztus-
ban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, 
szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, 
meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, har-
madnapon feltámadt a halottak közül, fbiment a 
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; 
onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek 
Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya-
szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bo-
csánatát, a test feltámadását és az örök életet. 
Ámen. 

16. Mit vallunk meg az apostoli hitvallás-
baní 

Az apostoli hitvallásban megvalljuk, hogy hi-
szünk a háromszemélyű egy Istenben: az Atyában, 



a Fiúban és a Szentlélekben; Teremtönkben, Meg-
váltónkban és Megszentelőnkben. 

ISTENRŐL 

17. Ki az Isten? 
Isten az egész világ teremtő Ura és a mi mennyei 

Atyánk. 
18. Milyen az Isten? 
Isten egészen más, mint a világ: Isten Szent és 

örökkévaló. 
19. Hol van az Isten? 
Isten mindenütt jelen van: benne élünk, moz-

gunk és vagyunk. 
20. Miért nem látjuk Istent földi életünk-

ben? 
Azért nem látjuk Istent földi életünkben, mert 

Ö lélek. 
21. Honnan tudjuk, hogy van Isten? 
Eszünk mondja, és a kinyilatkoztatás hirdeti, 

hogy van Isten. 
22. Mit tud az Isten? 
Isten mindent tud. 
23. Mit tehet meg az Isten? 
Isten mindent megtehet, amit csak akar, Isten 

mindenható. 
24. Mit akar az Isten? 
Isten a jót akarja, a rosszat nem, azt csak meg-

engedi, ö végtelenül szent. 



25. Miért engedi meg Isten a rosszat? 
Isten a nagyobb jó érdekében engedi meg a 

rosszat. 
26. Milyen irántunk az Isten? 
Isten szeret minket, ezért igazságos és irgalmas 

hozzánk. 
27. Hány Isten van? 
Egy Isten van, aki három személy: Atya, Fiú és 

Szentlélek. 
28. Hogyan nevezzük a három isteni sze-

mélyt egy szóval? 
A három isteni személyt egy szóval Szenthárom-

ságnak nevezzük. 

A TEREMTÉSRŐL 

29. Ki teremtette a világot? 
A világot Isten teremtette. 
30. Hogyan teremtette Isten a világot? 
Isten csak akarta, hogy legyen, és meglett min-

den. 
31. Mit tesz Isten most is a világgal? 
Isten most is gondoskodik a világról, fönntartja 

és kormányozza. 
32. Hogyan gondoskodik Isten az emberek-

ről? 
Isten úgy gondoskodik az emberekről, hogy min-

denkinek megadja, ami az üdvösségéhez szüksé-
ges. 



33. Kik az angyalok? 
Az angyalok teremtett lelkek, akiknek értelmük 

és szabad akaratuk van, de testük nincs. 
34. Honnan tudunk az angyalokról? 
Az angyalokról a kinyilatkoztatásból tudunk. 
35. Milyen angyalokat teremtett Isten? 
Isten csak jó angyalokat teremtett. 
36. Jók maradtak-e mind az angyalok? 
Az angyalok nem maradtak mind jók. Egyesek 

vétkeztek, ezek a gonosz lelkek, vagyis az ördögök. 
37. Milyenek irántunk az angyalok? 
Az angyalok szeretnek minket, imádkoznak ér-

tünk, és az üdvösség útján segítenek bennünket. 
38. Hogyan nevezzük azokat az angyalokat, 

akik minket őriznek? 
Azokat az angyalokat, akik minket őriznek, őr-

angyaloknak nevezzük. 

AZ EMBERRŐL 

39. Ki az ember? 
Az ember Isten képére és hasonlatosságára te-

remtett személy, akinek teste és lelke van. 
40. Mi az emberi méltóság alapja? 
Az emberi méltóság alapja, hogy Isten értelmet 

és szabad akaratot adott nekünk, és meghívott az 
örök életre. 



41. Milyennek teremtette Isten az embert? 
Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. Jó-

nak teremtette, és gyermekévé fogadta. 
42. Mi rontotta meg az emberek életét? 
Az emberek életét az első bűn rontotta meg. Ezt 

a bűnt ösbűnnek nevezzük. 
43. Mi lett az ősbűn következménye? 
A ősbün következménye: 1. Elvesztettük az is-

tengyermeki életet; 2. Emberi természetünk is 
megsérült. Ez minden ember öröksége: az áteredő 
bűn. 

44. Hogyan könyörült meg Isten az embere-
ken? 

Isten Megváltót ígért és küldött, hogy az embe-
reket a bűntől megváltsa és üdvözítse. 

JÉZUS KRISZTUSRÓL 

45. Ki váltotta meg a világot? 
A világot Jézus Krisztus váltotta meg. 
46. Kicsoda Jézus Krisztus? 
Jézus Krisztus a második isteni személy, Isten 

egyszülött Fia, aki értünk emberré lett. 
47. Mit jelent Jézus neve? 
Jézus neve Megváltót, Szabadítót, Üdvözítőt je-

lent. 
48. Mit jelent a Krisztus szó? 
A Krisztus szó Messiást, Fölkentet jelent. 



49. Hogyan lett a Fiúisten emberré? 
A Fiúisten úgy lett emberré, hogy a Szentlélek ere-

je által Szűz Máriától emberi testet és lelket vett fel. 
50. Jézus Krisztus Isten vagy ember? 
Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos em-

ber. О az Istenember. 
51. Kit választott ki Isten, hogy a Megváltó 

anyja legyen? 
Isten Szűz Máriát választotta ki, hogy a Meg-

váltó anyja legyen. 
52. Milyen ajándékokat kapott Szűz Mária 

Istentől? 
Az istenanyaságot, a szeplőtelen fogantatást, a 

szűzi anyaságot, a bűntelen életet és a mennybe-
vételt. О az Egyház édesanyja. 

53. Ki volt Jézus Krisztus nevelőapja? 
Jézus Krisztus nevelőapja Szent József volt. 
54. Miért lett a Fiúisten emberré? 
A Fiúisten azért lett emberré, hogy az Atyát 

megdicsőítse, minket szóval és példával tanítson, 
életével, halálával és feltámadásával megváltson. 

55. Hol született Jézus? 
Jézus Betlehemben született. 
56. Hol nevelkedett Jézus? 
Jézus Názáretben nevelkedett. 
57. Mikor kezdett Jézus tanítani? 
Jézus mintegy 30 éves korában kezdett tanítani. 
58. Mit tanított az Úr Jézus? 
Az Úr Jézus azt tanította, amit hinnünk és cse-

lekednünk kell, hogy Isten gyermekei és Isten Or-
szágának tagjai legyünk. 



59. Minek nevezzük az Úr Jézus tanítását? 
Az Úr Jézus tanítását evangéliumnak, vagyis 

örömhírnek nevezzük. 
60. Mit szenvedett értünk Jézus élete utolsó 

napjaiban? 
1. Az Olajfák hegyén vérrel verítékezett; 2. meg-

ostorozták; 3. tövissel megkoronázták; 4. a keresz-
tet hordozta; 5. keresztre feszítve meghalt a Gol-
gotán. 

61. Miért szenvedett és halt meg Jézus? 
Jézus azért szenvedett és halt meg, hogy meg-

szabadítson minket a bűntől és a kárhozattól, és 
visszaszerezze az üdvösséghez szükséges kegyel-
met. 

62. Mire tanít minket Jézus szenvedésével 
és kereszthalálával? 

Jézus szenvedésével és kereszthalálával arra ta-
nít minket, hogy a mi keresztjeinknek is érdem-
szerző értéke van. 

63. Kénytelen volt-e Jézus szenvedni? 
Jézus nem volt kénytelen szenvedni, önként ál-

dozta fel magát minden ember bűnéért. 
64. Mikor ünnepeljük Jézus kereszthalálát? 
Jézus kereszthalálát nagypénteken ünnepel-

jük. 
65. Mit jelent az apostoli hitvallásban, hogy 

Jézus „alászállt a poklokra"? 
Ez a kifejezés azt jelenti, hogy Jézus valóban 

meghalt, és a megváltás az előtte elhunytakra is 
kiteljed. 



66. Mit tett Jézus halála után harmadna-
pon? 

Jézus halála után harmadnapon, húsvét vasár-
napján, dicsőségesen feltámadt. 

67. Mit jelent számunkra Jézus feltámadás-
sá? 

Jézus feltámadása annyit jelent, hogy győzött a 
bún és a halál fölött, ezért hitünk alapja és remé-
nyünk záloga: О az élő és feltámadt Úr. 

68. Mit jelent az, hogy Jézus fölment a 
mennybe? 

Azt jelenti, hogy Jézus befejezte földi küldetését, 
s többé már nem hal meg. 

69. Mit jelentenek e szavak: „ott ül a min-
denható Atya Isten jobbján"? 

E szavak azt jelentik, hogy Jézus emberi termé-
szetével is részt vesz az Atya dicsőségében és köz-
benjár értünk. 

70. Mikor jön el ismét Jézus? 
Jézus a világ végén jön el ismét. 
71. Miért jön el Jézus a világ végén? 
Jézus azért jön el a világ végén, hogy az embert 

föltámassza, megítélje, és a világot megújítsa. 
72. Hogyan nevezzük a világ végén bekövet-

kező ítéletet? 
A világ végén bekövetkező ítéletet utolsó ítélet-

nek nevezzük. 
73. Mi lesz az emberek sorsa az utolsó ítélet 

után? 
Az utolsó ítélet után a jók a mennyországba, a 

gonoszok pedig a pokolba jutnak. 



74. Ki a Szentlélek? 
A Szentlélek a Szentháromság harmadik szemé-

lye, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt, 
akit Jézus Krisztus ígért meg és küldött el Egyhá-
zának. 

75. Mikor szállott a Szentlélek az apostolok-
ra? 

A Szentlélek pünkösd napján szállott az aposto-
lokra. 

76. Miért jött el a Szentlélek? 
A Szentlélek azért jött el, hogy a világ végéig az 

Egyház éltető lelke legyen. 
77. Hogyan munkálkodik a Szentlélek az 

Egyházban? 
A Szentlélek vezeti az Egyházat a tanításban, 

az emberek megszentelésében és a pásztori szolgá-
latban. 

AZ EGYHÁZRÓL 

78. Mi az Anyaszentegyház? 
Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, 

Krisztus titokzatos teste. 
79. Kik tartoznak a Katolikus Egyházhoz? 
Azok a megkeresztelt emberek, akik elfogadják 

a katolikus hitet és az Egyház szentségeit, közös-
ségben a pápával és püspökeikkel. 



80. Ki alapította az Anyaszentegyházat? 
Az Anyaszentegyházat Jézus Krisztus alapítot-

ta. 
81. Ki az Anyaszentegyház láthatatlan feje? 
Az Anyaszentegyház láthatatlan feje maga Jé-

zus Krisztus. 
82. Kit tett Jézus Krisztus az Anya-

szentegyház látható fejévé? 
Jézus Krisztus Szent Péter apostolt tette az 

Anyaszentegyház látható fejévé. 
83. Ki ma az Egyház látható feje? 
Az Egyház látható feje Szent Péter utóda, a ró-

mai pápa. 
84. Kik az Egyház püspökei? 
Az Egyház püspökei az apostolok utódai, az egy-

házmegyék főpásztorai, egységben a pápával. 
85. Kik segítik a püspököket küldetésükben? 
A püspököket küldetésükben az áldozópapok és 

a diákonusok segítik. 
86. Mi a küldetése a világi híveknek az Egy-

házban? 
A világi hívek küldetése, hogy együttműködve 

lelkipásztoraikkal építsék Krisztus testét, minden-
ki a maga élethivatásának megfelelően. 

87. Hány egyházat alapított Jézus Krisztus? 
Jézus Krisztus egyetlen Egyházat alapított, en-

nek látható megvalósulásán fáradozik az ökume-
nikus mozgalom. 



88. Melyek Jézus Krisztus Egyházának lé-
nyeges tulajdonságai? 

Jézus Krisztus Egyházának ezek a lényeges tu-
lajdonságai: egy, szent, katolikus (egyetemes), 
apostoli. 

89. Miért alapította az Ur Jézus az Egyházat? 
Az Úr Jézus azért alapította az Egyházat, hogy 

Isten Országát terjesztve az örök üdvösségre ve-
zesse az embereket. 

90. Kihez szól az Egyház küldetése? 
Az Egyház küldetése minden emberhez szól. 
91. Kik tanítják az Egyházban tévedés nél-

kül az igaz hitet? 
Az igaz hitet tévedés nélkül a pápa és a vele 

egyesült püspökök tanítják. 
92. Miben nem tévedhet a tanító Egyház? 
A tanító Egyház a hit és erkölcs tanításában nem 

tévedhet. 
93. Mi biztosítja az Egyház tévedhetetlenségét? 
Az Egyház tévedhetetlenségét Krisztus ígérete, 

a Szentlélek működése biztosítja. 
94. Ki zárja ki magát az Egyház közösségéből? 
Az zárja ki magát az Egyház közösségből, aki 

megismert katolikus hitét megtagadja. 
95. Mit jelent a szentek közössége? 
A szentek közössége azt jelenti, hogy az Egyház 

élő és meghalt hívei Krisztussal és egymással 
összetartoznak, és egymáson segíthetnek. 

96. Kik tartoznak a szentek közösségéhez? 
A szentek közösségéhez tartoznak: 1. a földön 

élő keresztények, vagyis a zarándokegyház; 2. a 



tisztítóhelyen szenvedő lelkek, vagyis a szenvedő 
egyház; 3. az üdvözültek a mennyországban, va-
gyis a győzedelmes egyház. 

97. Mivel segítenek minket az üdvözültek? 
Az üdvözültek azzal segítenek minket, hogy köz-

benjárnak értünk. 
98. Mivel segíthetünk a tisztítóhelyen szen-

vedő lelkeken? 
A tisztítóhelyen szenvedő lelkeken imádsággal, 

jócselekedetekkel, búcsúkkal és különösen szent-
miseáldozattal segíthetünk. 

99. Hogyan segítik egymást a zarándokegy-
ház tagjai az üdvösség útján? 

A zarándokegyház tagjai imádsággal, áldozattal 
és tanúságtétellel segítik egymást az üdvösség út-
ján. 

100. Mit tanít az apostoli hitvallás a bűnök 
bocsánatáról? 

Az apostoli hitvallás a búnök bocsánatáról azt 
tanítja, hogy az Egyház szolgálata által Istentől 
minden búnre bocsánatot nyerhetünk. 

101. Mit jelent a rítus? 
A rítus az jelenti, hogy az azonos hitet valló ka-

tolikus keresztények saját egyházi törvények, böjti 
fegyelem és szertartások által vallják meg hitüket. 

102. Milyen rítusú katolikus keresztények 
élnek Magyarországon? 

Magyarországon latin, görög és örmény rítusú 
katolikus keresztények élnek. 



103. Mi történik az emberrel, amikor meg-
hal? 

Amikor az ember meghal, a földi életből áttele-
pül az örökkévalóságba, ahol Isten megítél minket. 

104. Hogyan nevezzük a halál utáni ítéle-
tet? 

A halál utáni ítéletet különítéletnek nevezzük. 
105. Mi lesz az ember sorsa a különítélet 

után? 
Az ember sorsa a különítélet után vagy a menny-

ország, vagy a tisztítóhely, vagy a pokol. 
106. Mi a mennyország, vagyis az üdvösség? 
A mennyország, vagyis az üdvösség részesedés 

Isten boldog örök életében. 
107. Kik jutnak a mennyországba? 
A mennyországba a jók jutnak, akik egészen bűn 

nélkül vannak és büntetést nem érdemelnek. 
108. Mit jelent a tisztítóhely? 
A tisztítóhely azok állapota, akik bűneikre bo-

csánatot nyertek, de kell, hogy megtisztuljanak, 
mielőtt elnyerik a teljes boldogságot. 

109. Mi a pokol, vagyis a kárhozat? 
A pokol, vagyis a kárhozat azok örök szenvedése, 

akik — mint a gonoszlelkek — kizárták magukat 
Isten boldog örök életéből. 

110. Kik jutnak a pokolba? 
A pokolba azok jutnak, akik halálos bűnben hal-

nak meg. 



111. Mit tesz velünk Isten a világ végén? 
Isten a világ végén mindnyájunkat feltámaszt. 

Testben-lélekben részesülünk az üdvösségben 
vagy a kárhozatban. 



2. RÉSZ 

A PARANCSOLATOK 

112. Mire kötelez minket a keresztény hit? 
A keresztény hit nemcsak arra kötelez minket, 

hogy elhiggyük Isten üzenetét, hanem arra is, hogy 
teljesítsük Isten akaratát. 

A FŐPARANCSOLAT 

113. Hogyan fogalmazta meg Jézus Isten 
akaratát? 

Jézus Isten akaratát a föparancsban így fogal-
mazta meg: 

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

2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. 
114. Mikor szeretjük Istent mindennél job-

ban? 
Akkor szeretjük Istent mindennél jobban, ha tel-

jesítjük parancsait, s őt senkinek és semminek a 
kedvéért nem bántjuk meg. 



115. Mikor szeretjük magunkat helyesen? 
Akkor szeretjük magunkat helyesen, ha min-

dent megteszünk a magunk és mások üdvösségé-
ért. 

116. Ki a mi felebarátunk? 
Minden ember felebarátunk, akár jóakarónk, 

akár ellenségünk. 
117. Mikor szeretjük felebarátunkat úgy, 

mint magunkat? 
Akkor szeretjük felebarátunkat úgy, mint ma-

gunkat, ha önzetlenül megteszünk mindent, ami 
üdvösségére szolgál. 

118. Miért kell minden embert szeretnünk? 
Azért kell minden embert szeretnünk, mert Jé-

zus mindenkit egyformán szeret. 
119. Miért kell ellenségünket szeretnünk? 
Ellenségünket szeretnünk kell, mert feleba-

rátunk, és az Úr Jézus is szerette ellenségeit. 
120. Hogyan mutatjuk meg különösen fele-

baráti szeretetünket? 
Felebaráti szeretetünket különösen az irgalmas-

ság testi és lelki cselekedeteivel mutatjuk meg. 

A TÍZPARANCSOLAT 

121. Mi részletezi számunkra a főparan-
csot? 

A föparancsot számunkra a tízparancsolat rész-
letezi. 



122. Hogyan szól Isten tízparancsolata? 
Isten tízparancsolata így szól: 

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki 
szolgálj! 
2. Isten nevét hiába ne vedd! 
3. Az Úr napját szenteld meg! 
4. Atyádat és anyádat tiszteld! 
5. Ne ölj! 
6. Ne paráználkodj! 
7. Ne lopj! 
8. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne 
tégy! 
9. Felebarátod házastársát ne kívánd! 

10. Mások tulajdonát ne kívánd! 

AZ 1. PARANCSOLAT 

123. Mit parancsol Isten az első parancso-
lattal? 

Isten az első parancsolattal azt parancsolja, 
hogy őt megismerjük, egyedül őt imádjuk, és neki 
szolgáljunk. 

124. Mikor imádjuk Istent? 
Akkor imádjuk Istent, ha őt legfőbb Urunknak 

elismerjük. 
125. Mikor szolgálunk Istennek? 
Akkor szolgálunk Istennek, ha az ő szándékai 

szerint teljesítjük kötelességeinket. 



126. Ki vétkezik Isten imádása ellen? 
Isten imádása ellen az vétkezik: 1. aki nem tö-

rekszik Isten megismerésére; 2. aki megtagadja Is-
tent és vallási kötelességeit; 3. aki nem imádkozik. 

127. Ki vétkezik babonával? 
Babonával az vétkezik, aki valamely dolognak 

olyan erőt tulajdonít, amilyet Isten nem adott neki. 
128. Kit nevezünk bálványimádónak? 
Bálványimádónak azt nevezzük, aki valamely 

teremtményt Isten gyanánt imád. 
129. Kik a szentek? 
A szentek (Isten barátai) azok az üdvözültek, 

akiket az Anyaszentegyház példaként állít elénk, 
és közbenjárásukat kéri. 

130. Kit tisztelünk a szentek közül leginkább? 
A szentek közül leginkább a Boldogságos Szűz 

Máriát tiszteljük. 
131. Miért tartjuk tiszteletben a szentképe-

ket és ereklyéket? 
Azért tartjuk tiszteletben a szentképeket és 

ereklyéket, mert azok Istenre, Jézusra vagy a szen-
tekre emlékeztetnek minket. 

A 2. PARANCSOLAT 

132. Mire kötelez minket Isten második pa-
rancsolatai• 

Isten második parancsolata arra kötelez minket, 
hogy Isten és a szentek nevét és szent dolgokat 
becsüljük meg. 



133. Ki vétkezik Isten második parancsola-
ta ellen? 

Az vétkezik Isten második parancsolata ellen, 
aki káromkodik, átkozódik és vétkesen esküszik. 

134. Ki káromkodik? 
Az káromkodik, aki Istent, a szenteket, a szent 

dolgokat gyalázza. 
135. Ki átkozódik? 
Az átkozódik, aki Istentől magának vagy mások-

nak rosszat kíván. 
136. Ki esküszik? 
Az esküszik, aki Istent bizonyságul hívja. 
137. Ki esküszik vétkesen? 
Vétkesen az esküszik, aki szükségtelenül, hami-

san vagy rosszra esküszik. 

A 3. PARANCSOLAT 

138. Mit parancsol Isten a harmadik paran-
csolattal? 

Isten a harmadik parancsolattal azt parancsolja, 
hogy az Úr napját, vagyis a vasárnapot szenteljük 
meg. 

139. Hogyan kell a vasárnapot megszentel-
nünk? 

A vasárnapot szentmisén való részvétellel, pihe-
néssel és a családi közösség ápolásával szenteljük 
meg. 



140. Ki vétkezik Isten harmadik parancso-
lata ellen? 

Az vétkezik Isten harmadik parancsolata ellen, 
aki elhanyagolja a szentmisét és fizikai vagy szel-
lemi munkát tartósan végez. 

141. Mikor szabad vasárnap is dolgozni? 
Akkor szabad vasárnap is dolgozni, ha a feleba-

ráti szeretet vagy a közösség szolgálata megkíván-
ja. 

A 4. PARANCSOLAT 

142. Mit parancsol Isten a negyedik paran-
csolattal? 

Isten negyedik parancsolattal azt parancsolja, 
hogy szüleinket tiszteljük, szeressük, nekik enge-
delmeskedjünk, felnőttként pedig róluk gondos-
kodjunk. 

143. Miért kell szüleinket tisztelnünk és sze-
retnünk? 

Szüleinket azért kell tisztelnünk és szeretnünk, 
mert Isten után az életet és a gondoskodást nekik 
köszönhetjük. 

144. Szüleinken kívül még kiknek kell enge-
delmeskednünk ? 

Szüleinken kívül még egyházi és világi elöljáró-
inknak kell engedelmeskednünk, kivéve, ha olyas-
mit kívánnak tőlünk, ami Isten akaratával ellen-
kezik. 



145. Mi a szülők és elöljárók kötelessége? 
A szülők és elöljárók kötelessége, hogy gondos-

kodjanak a rájuk bízottak testi-lelki javáról. 

AZ 5. PARANCSOLAT 

146. Mire kötelez Isten ötödik parancsola-
ta? 

Isten ötödik parancsolata az ember testi-lelki 
életének tiszteletére, fenntartására és védelmére 
kötelez. 

147. Melyek a testi élet ellen elkövetett 
leggyakoribb bűnök? 

1. Gyilkosság, öngyilkosság; 2. abortusz, eutaná-
zia; 3. verekedés, testi sértés; 4. az élet és az egész-
ség veszélyeztetése; 5. a káros szenvedélyek; 6. a 
gyógyítás és segítségnyújtás elmulasztása. 

148. Melyek a lelki élet ellen elkövetett 
leggyakoribb bűnök? 

1. Mások búnre tanítása és csábítása; 2. a val-
lásos nevelés és önnevelés elhanyagolása; 3. a bún-
re vezető alkalom keresése; 4. a lelkiismereti sza-
badság megsértése. 

149. Szabad-e életünket kockáztatni vagy 
feláldozni? 

Eletünket csak súlyos okból szabad kockáztatni 
vagy feláldozni. 



150. Mire kötelez minket Isten a hatodik pa-
rancsolattal? 

Isten a hatodik parancsolattal tiszta életre, a ne-
miségnek a természet rendjében megnyilvánuló Is-
ten akarata szerinti használatára kötelez minket. 

151. Mit jelent a tiszta élet? 
A tiszta élet a férfi és a nö helyes kapcsolatát 

jelenti a házasságban és az arra való felkészülés-
ben. 

152. Miért nagyon fontos a tiszta élet? 
Azért nagyon fontos a tiszta élet, mert a paráz-

naság bűnei megrontják az egyén, a család és a 
nemzet életét. 

153. Ki vétkezik Isten hatodik parancsolata 
ellen? 

Isten hatodik parancsolata ellen az vétkezik, aki 
bűnös akarattal gondol, néz, beszél vagy cselekszik 
szemérmetlen dolgot, vagyis paráználkodik. 

154. Mi Isten elgondolása a szerelemről és 
a házaséletről? 

A szerelem és a házasélet Isten elgondolása sze-
rint a legszentebb értékek közé tartozik. 

155. Miért érték az Egyházban az önként 
vállalt szüzesség? 

Az önként vállalt szüzesség azért érték, mert Is-
tenért és az emberek szolgálatáért szeretetből vál-
lalt áldozat, Isten ajándéka népe javára. 



156. Mire kötelez Isten hetedik parancsola-
ta? 

Isten hetedik parancsolata arra kötelez, hogy az 
anyagi javakat becsületesen szerezzük meg, tart-
suk tiszteletben és helyesen használjuk fel. 

157. Hogyan szerezzük meg becsületesen az 
anyagi javakat? 

Az anyagi javakat becsületes munkával szerez-
zük meg, vagy ajándékba kapjuk. 

158. Köteles-e az ember dolgozni? 
Minden ember köteles legjobb képességei szerint 

dolgozni, mert a teremtő Istentől erre meghívást 
kapott. 

159. Milyen kötelességei vannak a munka-
adónak? 

A munkaadó kötelessége a munkás és családja 
megélhetéséhez tisztességes bért, emberséges 
munkakörülményeket és szociális ellátást biztosí-
tani. 

160. Ki vétkezik Isten hetedik parancsolata 
ellen? 

Az vétkezik Isten hetedik parancsolata ellen, aki 
nem dolgozik becsületesen, aki megkárosítja fele-
barát ját és a köztulajdont, és aki nem gondoskodik 
a rábízottakról. 

161. Ki károsítja meg felebarátját? 
Az károsítja meg felebarátját, aki lop, csal és 

kárt okoz. 



162. Mire kötelez Isten nyolcadik parancso-
lata? 

Isten nyolcadik parancsolata arra kötelez, hogy 
igazat mondjunk, mindenkiről tisztelettel és sze-
retettel beszéljünk. 

163. Ki vétkezik Isten nyolcadik parancso-
lata ellen? 

Isten nyolcadik parancsolata ellen az vétkezik, 
aki hazudik, vagy önmaga és felebarátja becsü-
letében kárt tesz. 

164. Ki vétkezik hazugsággal? 
Az vétkezik hazugsággal, aki nem mond igazat, 

hogy mást tévedésbe ejtsen. 
165. Ki tesz kárt felebarátja becsületében? 
Felebarátja becsületében az tesz kárt, aki csúfol, 

megszól, rágalmaz, vagy ok nélkül gyanúsít máso-
kat. 

166. Mi a különbség a megszólás és a rága-
lom között? 

A megszólás valós, a rágalom valótlan rosszat 
állít másról. 

167. Ki köteles kártérítésre? 
Az köteles kártérítésre, aki másnak életében, 

anyagi javaiban vagy becsületében kárt tett. 
168. Mi a kötelességünk a ránk bízott titok-

kal kapcsolatban? 
A ránk bízott titkot meg kell őrizni. 



169. Mire kötelez minket Isten kilencedik 
parancsolata? 

Isten kilencedik parancsolata a házastársi hű-
ségre kötelez, amit szívünkben sem szabad meg-
sérteni. 

170. Ki vétkezik Isten kilencedik parancso-
lata ellen? 

Az vétkezik Isten kilencedik parancsolata ellen, 
aki gondolatban, szóban vagy tettben házasságot 
tör vagy erre csábít. 

A 10. PARANCSOLAT 

171. Mire kötelez Isten tizedik parancsolata? 
Isten tizedik parancsolata arra kötelez, hogy ne 

irigyeljük mások anyagi és szellemi értékeit, és ne 
legyünk elégedetlenek. 

AZ ANYASZENTEGYHÁZ 
ÖT PARANCSOLATA 

172. Hogyan szól a Anyaszentegyház öt pa-
rancsolata? 

1. A vasárnapot és az ünnepeket szentmisével 
és munkaszünettel szenteld meg! 



2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt 
böjtöket tartsd meg! 

3. Évente gyónjál és legalább húsvéti időben ál-
dozzál! 

4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint 
kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon ne-
veld! 

5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is tá-
mogasd! 

173. Melyek a kötelező ünnepek? 
A kötelező ünnepek a vasárnapokon kívül: Ka-

rácsony, Újév, Nagyboldogasszony. 
174. Hogyan kell az Anyaszentegyház ünne-

peit megszentelni? 
Úgy kell az Anyaszentegyház ünnepeit megszen-

telni, mint a vasárnapokat. 
175. Hogyan kell a vasárnapi és ünnepi 

szentmisén részt venni? 
Vasárnap és ünnepnap a szentmisén elejétől a 

végéig tevékenyen kell részt venni. 
176. Hogyan kell a pénteki bűnbánati na-

pokat megtartani? 
A bűnbánati napokat hústól való tartózkodással, 

vagy jócselekedettel, önmegtagadással, imádság-
gal kell megtartani. 

177. Mikor van kötelező hústilalom? 
Kötelező hústilalom hamvazószerdán és nagy-

böjt péntekjein van. 
178. Mit jelent a szigorú böjt? 



A szigorú böjt napi háromszori étkezésből egy-
szeri jőllakást jelent, amely 18 éves kortól 60 éves 
korig kötelező. 

179. Mikor van szigorú böjt? 
Szigorú böjt hamvazószerdán és nagypénteken 

van. 
180. Kik vannak felmentve a böjt és a hústi-

lalom alól? 
Azok vannak felmentve, akik nem saját asztaluk-

nál étkeznek, a betegek és akik felmentést kaptak. 
181. Mikor kezdődik és meddig tart a hús-

véti szentáldozás és szentgyónás ideje? 
A húsvéti szentgyónás és szentáldozás ideje 

hamvazószerdától Szentháromság vasárnapig 
tart. 

182. Miért kell a katolikusoknak egyházi 
házasságot kötni? 

Mert csak az egyházi házasság érvényes és 
szentségi értékű a katolikus számára. 

183. Mit jelent az, hogy „gyermekeidet kato-
likus módon neveld"? 

A katolikus szülők kötelesek gyermekeiket ke-
resztény családi légkörben nevelni: katolikus mó-
don megkereszteltetni, felkészíteni a szentségek 
vételére, és koruknak megfelelően hitoktatásban 
részesíteni. 

184. Milyen anyagi kötelezettségeink van-
nak Egyházunk iránt? 

Kötelezettségünk az egyházközség, az egyház-
megye és az egész világegyház anyagi szükségle-
teihez hozzájárulni. 



185. Hogyan teljesítjük anyagi kötelezettsé-
geinket? 

Anyagi kötelezettségeinket egyházközösségi 
hozzájárulással és templomi adományaikkal telje-
sítjük. 

A BŰNRŐL 

186. Ki követ el bűnt? 
Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem en-

gedelmeskedik Isten parancsának. 
187. Hányféleképpen követhetünk el bűnt? 
Bűnt követhetünk el: gondolattal, szóval, csele-

kedettel és a jónak elmulasztásával. 
188. Egyenlő-e minden bűn? 
Nem minden bűn egyenlő, mert vannak halálos 

és bocsánatos bűnök. 
189. Ki követ el halálos bűnt? 
Halálos bűnt az követ el, aki fontos dologban, 

tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten pa-
rancsának. 

190. Milyen kárt okozunk magunknak a ha-
lálos bűnnel? 

A halálos bűnnel elveszítjük a kegyelmi életet, 
vagyis a megszentelő kegyelmet. 

191. Ki követ el bocsánatos bűnt? 
Bocsánatos bűnt az követ el, aki kisebb dologban 

vagy nem egészen tudva és akarva nem engedel-
meskedik Isten parancsának. 



192. Miért veszélyes a bocsánatos bűn? 
A bocsánatos bűn azért veszélyes, mert gyengíti 

a kegyelmi életet, és ezért hajlamossá tesz a halá-
los bűnre. 

193. Melyek a legveszélyesebb bűnös hajla-
mok? 

A legveszélyesebb bűnös hajlamok: 1. kevélység; 
2. fösvénység; 3. bűnös érzékiség; 4. irigység; 5. tor-
kosság; 6. harag; 7. lustaság. Ezeket szoktuk főbű-
nöknek nevezni. 

194. Ki vétkezik a Szentlélek ellen? 
A Szentlélek ellen az vétkezik, aki: 1. vakmerően 

bizakodik; 2. kétségbeesik; 3. a megismert igazság-
gal szembeszegül; 4. az Isten kegyelmét mástól 
irigyli; 5. a bűnökben megátalkodik; 6. mindhalálig 
nem bánja meg bűnét. 

195. Mi kísért minket bűnre? 
Bűnre rosszrahajló természetünk, a bűnös kör-

nyezet és a gonosz lélek kísért minket. 
196. Hogyan győzhetjük le a kísértést? 
A kísértést legyőzhetjük, ha mindjárt kezdetben 

ellenállunk és Isten segítségét kéljük. 
197. Mi lehet bűnre vezető alkalom? 
Bűnre vezető alkalom lehet a rossz barát, társa-

ság, hely, szórakozás és környezet, amely miatt 
könnyen vétkezhetünk, ha el nem kerüljük. 

198. Mi a lelkiismeret? 
A lelkiismeret Isten szava bennünk, amely 

bensőleg int arra, hogy mit tegyünk és mit ne te-
gyünk. 



199. Hogyan alakítjuk ki magunkban a he-
lyes lelkiismeretet? 

A helyes lelkiismeretet úgy alakítjuk ki magunk-
ban, ha készségesen hallgatunk az Isten szavára, 
amit az Egyház tanít. 



3. RÉSZ 

A KEGYELMI ÉLET 

200. Mire hív meg Isten minden keresztény 
embert? 

Isten minden keresztény embert meghív az életszent-
ségre, amely bármely élethivatásban megvalósítható. 

201. Hogyan valósíthatjuk meg az életszent-
séget? 

Az életszentséget úgy valósíthatjuk meg, hogy 
Isten kegyelmével együttműködve jót cselekszünk. 

202. Mi a kegyelem? 
A kegyelem természetfeletti ajándék: Isten élete 

bennünk a Szentlélek által. 
203. Hányféle Isten kegyelme? 
Isten kegyelme kétféle: megszentelő és segítő. 
204. Mit cselekszik Isten lelkünkben a meg-

szentelő kegyelem által? 
Isten a megszentelő kegyelem által a bűntől 

megtisztítja és megszenteli lelkünket, gyermekévé 
fogad és a mennyország örökösévé tesz minket. 

205. Mikor kapjuk meg először a megszen-
telő kegyelmet? 

A megszentelő kegyelmet először a keresztség-
ben kapjuk meg. 



206. Meddig marad bennünk a megszentelő 
kegyelem? 

A megszentelő kegyelem addig marad meg ben-
nünk, amíg halálos bűnt nem követünk el. 

207. Mit cselekszik Isten lelkünkben a segítő 
kegyelem által? 

Isten a segítő kegyelem által megvilágosítja ér-
telmünket, megerősíti akaratunkat és örömmel 
tölti be szívünket, hogy a jót megismerjük és meg-
tegyük, a rosszat pedig elkerüljük. 

AZ ERÉNYEKRŐL 

208. Mik a jócselekedetek? 
A jócselekedetek azok a cselekedetek, amelyek 

Isten akaratával megegyeznek. 
209. Mit alakít ki bennünk a jócselekedetek 

gyakorlása? 
A jócselekedetek gyakorlása Isten kegyelmével 

jóra való készséget alakít ki bennünk, amit erény-
nek nevezünk. 

210. Melyek a legfőbb erények? 
A legfőbb erények: az isteni erények, a sajátosan 

krisztusi erények, és a sarkalatos erények. 
211. Melyek az isteni erények? 
Az isteni erények: a hit, a remény és a szeretet. 
212. Mi a hit? 
A hit az az isteni erény, amelyben értelmünkkel 

és akaratunkkal ráhagyatkozunk Istenre, és elfo-
gadjuk a tőle kapott kinyilatkoztatást. 



213. Mi a remény ? 
A remény az az isteni erény, amelyben elfogad-

juk Isten kinyilatkoztatott ígéretét, hogy megadja 
az örök üdvösséget, és mindazt, ami annak elnye-
réséhez szükséges. 

214. Mi a szeretet? 
A szeretet az az isteni erény, amelyben Istent 

önmagáért és minden mást Istenért szeretünk. 
215. Melyek a sajátosan krisztusi erények? 
A sajátosan krisztusi erények többek között: alá-

zat, szegénység, engedelmesség, tisztaság, szelíd-
ség, türelem, megbocsátás, ellenségszeretet. 

216. Melyek a sarkalatos erények? 
A sarkalatos erények: okosság, igazságosság, 

mértékletesség, erősség. 
217. Mikor gyümölcsözőek cselekedeteink az 

üdvösségre? 
Akkor gyümölcsözőek cselekedeteink az üdvös-

ségre, ha a megszentelő kegyelem állapotában, jó-
szándékkal tesszük. 

A KEGYELEMESZKÖZÖKRŐL 

218. Mivel szerezhetjük meg Isten kegyelmét 
leginkább? 

Isten kegyelmét leginkább a szentségekkel, 
szentelményekkel és az imádsággal szerezhetjük 
meg. 



219. Mik a szentségek? 
A szentségek látható jelek, amelyek Jézus Krisz-

tus rendeléséből láthatatlan kegyelmeket közvetí-
tenek. 

220. Hogyan éltetik a szentségek az Egyhá-
zat? 

A szentségek erősítik a hitet, Istennek megadják 
a tiszteletet, megszentelik az embert, és építik az 
egyházi közösséget. 

221. Hány szentség van? 
Hét szentség van: 1. a keresztség; 2. a bérmálás; 

3. az Eukarisztia; 4. a bűnbocsánat szentsége; 5. a 
betegek kenete; 6. az egyházi rend; 7. a házasság. 

222. Mely szentségek törlik el a halálos 
bűnt, és adják meg a megszentelő kegyelmet? 

A keresztség és a bűnbocsánat szentsége törli el 
a halálos bűnt, és adja meg a megszentelő kegyel-
met. 

223. Mely szentségekhez nem járulhat, aki 
tudja, hogy halálos bűnben van? 

Aki tudja, hogy halálos bűnben van, nem járul-
hat a következő szentségekhez: bérmálás, Euka-
risztia, betegek kenete, egyházirend és házasság. 

224. Mely szentségeket szabad csak egyszer 
felvenni? 

A keresztség, a bérmálás és az egyházirend 
szentségét csak egyszer szabad felvenni, mert ezek 
eltörölhetetlen jegyet hagynak a lélekben. 



225. Mi a keresztség? 
A keresztség az első és legszükségesebb szent-

ség, általa az emberek megszabadulnak a bűntől, 
Isten gyermekévé születnek újjá, és eltörölhetetlen 
jeggyel Krisztushoz hasonlóvá válva az Egyház 
tagjaivá lesznek. 

226. Lehet-e keresztség nélkül más szentsé-
get érvényesen felvenni? 

Keresztség nélkül más szentséget nem lehet ér-
vényesen felvenni. 

227. Ki keresztelhet? 
Rendszerint csak a felszentelt pap, szükség ese-

tén bárki keresztelhet, feltéve, hogy az Egyház 
szándéka szerint tesz. 

228. Hogyan kell keresztelni? 
Kereszteléskor vizet öntünk a keresztelendő fe-

jére, és közben e szavakat mondjuk: „N. én meg-
keresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek 
nevében." 

229. Kit lehet megkeresztelni? 
Azt lehet megkeresztelni, aki hisz Jézus Krisz-

tusban és megismert tanítása szerint akar élni. 
230. Mikor lehet kisgyermeket megkeresztel-

ni? 
Kisgyermeket akkor lehet megkeresztelni, ha 

legalább az egyik szülő kéri és vállalja gyermeke 
keresztény nevelését. 



231. Mi a keresztszülő kötelessége? 
A keresztszülő kötelessége, hogy segítse a gyer-

mek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében. 

A BÉRMÁLÁSRÓL 

232. Mi a bérmálás? 
A bérmálás szentség, amelyben a megkeresztelt 

megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést 
kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az egyházban 
és a világban. 

233. Ki bérmálhat? 
Rendszerint a püspök bérmál, megbízásból bár-

melyik felszentelt pap bérmálhat. 
234. Hogyan bérmál a püspök? 
A püspök felteszi kezét a bérmálkozó fejére, 

homlokát kereszt alakjában megkeni krizmával és 
mondja: „N. vedd a Szentlélek ajándékának jelét." 

235. Ki bérmálkozhat? 
Az bérmálkozhat, aki kellő oktatást kapott, fel-

készült és elkötelezi magát a keresztény életre. 
236. Mi a bérmaszülő kötelessége? 
A bérmaszülő kötelessége, hogy a megbérmáltat 

a keresztény életben szóval és példájával segítse. 



237. Mi az Eukarisztia, vagyis az Oltári-
szentség? 

Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség az Úr 
Jézus valóságos teste és vére a kenyér és a bor 
színe alatt. 

238. Miért rendelte az Úr Jézus az Eukarisz-
tiát? 

Azért rendelte az Úr Jézus az Eukarisztiát, hogy 
jelenvalóvá váljék keresztáldozata, testével és vé-
rével tápláljon minket, és jelenlétével építse az 
Egyházat. 

239. Mikor rendelte az Úr Jézus az Euka-
risztiát? 

Az Eukarisztiát az Úr Jézus az utolsó vacsorán 
rendelte. 

240. Mit tett az Úr Jézus e szavakkal: „Ez 
az én testem, ez az én vérem"? 

Az Úr Jézus e szavakkal: „Ez az én testem, ez 
az én vérem", átváltoztatta a kenyeret és a bort az 
ö testévé és vérévé. 

241. Kiknek adott az Úr Jézus hatalmat, 
hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé vál-
toztassák át? 

Az Úr Jézus az apostoloknak és utódaiknak 
adott hatalmat, hogy a kenyeret és a bort testévé 
és vérévé változtassák át. 

242. Mikor változtatják át a püspökök és a 
papok a kenyeret és a bort az Úr Jézus testévé 
és vérévé? 



A püspökök és a papok a szentmisében változ-
tatják át a kenyeret és a bort az Úr Jézus testévé 
és vérévé. 

243. Mi a szentmise? 
A szentmise az Újszövetség áldozata az Euka-

risztia ünneplésében. 
244. Miből áll a szentmise? 
A szentmise az Ige liturgiájából és az Eukarisz-

tia liturgiájából áll. 
245. Mi történik az Ige liturgiájában? 
Az Ige liturgiájában az Egyház elénk adja Isten 

üzenetét, és mi hittel válaszolunk rá. 
246. Mi történik az Eukarisztia liturgiájá-

ban? 
Az Eukarisztia liturgiájában a kenyér és bor szí-

- nében az Úr Jézus jelenvalóvá teszi keresztáldoza-
tát, testével és vérével táplál minket. 

247. Hogyan veszünk részt a szentmisén? 
A szentmisén befogadjuk Isten Igéjét, áldozatul 

felajánljuk magunkat Jézus Krisztussal az Atyá-
nak, és lehetőleg megáldozunk. 

248. Mi történik, amikor áldozunk? 
Amikor áldozunk, az Úr Jézus testét és vérét 

vesszük magunkhoz. 
249. Ki áldozhat? 
Az áldozhat, aki lelkileg és testileg felkészült Jé-

zus fogadására. 
250. Hogyan készülünk lelkileg a szentáldo-

zásra? 
Lelkileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy: 



1. a halálos bűnöktől megtisztítjuk lelkünket a 
szentgyónásban, a bocsánatos bűnöket pedig leg-
alább megbánjuk; 2. imádságos lélekkel várjuk a 
Jézussal való találkozást. 

251. Hogyan készülünk testileg a szentáldo-
zásra? 

Testileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy 
megtartjuk az egyórás szentségi böjtöt, és megfe-
lelő módon öltözködünk. 

252. Hogyan áldozhatunk? 
Áldozni lehet nyelvre és kézbe. 
253. Mit teszünk a szentáldozás után? 
Szentáldozás után imádjuk az Úr Jézust, hálát 

adunk neki, rábízzuk magunkat, és segítségét kér-
jük. 

254. Mi a szentáldozás hatása? 
A szentáldozás egyesít Jézussal, növeli bennünk 

a szeretetet és az istengyermeki életet, erősíti ben-
nünk az Egyházhoz tartozást és az örök élet zálo-
gát adja nekünk. 

255. Ki áldozik méltatlanul? 
Az áldozik méltatlanul, aki tudatosan halálos 

bűnben áldozik. Ez szentségtörés. 
256. Mi jelzi templomainkban, hogy az Úr 

Jézus az Eukarisztiában jelen van? 
Templomainkban az örökmécses jelzi, hogy az 

Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van. 
257. Hogyan köszöntjük az Úr Jézust az Ol-

táriszentségben ? 
Az Úr Jézust térdhajtással köszöntjük az Oltá-

riszentségben. 



258. Hogyan köszöntik a görög és örmény 
rítusú katolikusok az Eukarisztiát? 

A görög és örmény rítusú katolikusok mély meg-
hajlással (metánia) köszöntik az Eukarisztiát. 

259. Hogyan van jelen Jézus az Olt áriszent-
ségben? 

Az Oltáriszentségben a feltámadt Jézus van je-
len istenségével és emberségével, testével és véré-
vel, egészen és osztatlanul, mindkét szín alatt. 

A BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGÉRŐL 

260. Mi a bűnbocsánat szentsége? 
A bűnbocsánat szentsége az a szentség, amely-

ben a gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Is-
tentől bűneink bocsánatát, és kiengesztelődünk az 
Egyházzal. 

261. Mi a szentgyónás hatása? 
A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, 

visszaadja, illetve növeli bennünk a megszentelő 
kegyelmet, megment a kárhozattól, és erőt ad a 
bűn elleni küzdelemre. 

262. Mikor kell gyónni? 
Feltétlenül gyónni kell legalább évente egyszer, 

és ha halálos bűnt követtünk el, minél előbb. 
263. Miért ajánlatos a gyakori gyónás? 
Azért ajánlatos a gyakori gyónás, mert a gyónás-

ban Isten nemcsak a bűnt törli el, hanem helyes 
keresztény szemléletre is nevel minket. 



264. Mi a rendje a bűnbocsánat szentségé-
nek? 

A bűnbocsánat szentségének rendje: 1. lelkiis-
meretvizsgálat; 2. bánat és erős fogadás; 3. bűn 
bevallás és feloldozás; 4. elégtétel. 

265. Hogyan vizsgáljuk meg lelkiismeretün-
ket? 

Lelkiismeretünket így vizsgáljuk meg: 1. a 
szentlélek segítségét kérjük; 2. megkérdezzük ma-
gunktól, mikor gyóntunk utoljára; 3. gondosan 
számba vesszük bűneinket. 

266. Mit kell feltétlenül meggyónnunk? 
Feltétlenül meg kell gyónnunk minden halálos 

bűnt, azok számát és súlyosbító körülményeit is. 
267. Miért szükséges a bánat és erős foga-

dás? 
A bánat és erős fogadás azért szükséges, mert 

ezek nélkül nincs bűnbocsánat. 
268. Mikor van bánatunk? 
Akkor van bánatunk, ha szívből sajnáljuk, hogy 

Istent megbántottuk. 
269. Mi az erős fogadás? 
Az erős fogadás komoly elhatározás, hogy Is-

ten segítségével a jóra törekszünk és a bűnt 
kerüljük. 

270. Mit cselekszünk, amikor gyónunk? 
Amikor gyónunk, akkor őszintén megvalljuk bű-

neinket a gyóntató papnak, hogy azoktól feloldoz-
zon minket. A pap Krisztus személyét képviseli és 
az Egyház nevében cselekszik. 



271. Mit kell tennie annak, aki halálos bűnt 
kifelejtett a gyónásból? 

Aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból, annak 
Isten megbocsátotta bűnét, de a következő gyónás-
ban meg kell vallania. 

272. Mit kell tennie annak, aki szándékosan 
kihagyott a gyónásból halálos bűnt? 

Aki a gyónásból szándékosan kihagyott halálos 
bűnt, annak gyónása érvénytelen és szentségtörő, 
ezért az egész gyónást meg kell ismételnie. 

273. Mit tesz a gyóntató pap a bűnbevallás után? 
A gyóntató pap tanácsaival segíti a gyónót, elég-

tételt ad, és az Úr Jézustól kapott hatalmával fel-
oldozza a gyónót bűneitől. 

274. Mit teszünk a szentgyónás után? 
A szentgyónás után hálát adunk Istennek, hogy 

megbocsátotta bűneinket, és elvégezzük az elégtételt. 
275. Mi az elégtétel? 
Az elégtétel imádság vagy jócselekedet, ami jele 

annak, hogy készek vagyunk a bűneinket jóváten-
ni. A teljes elégtételhez hozzátartozik az okozott 
kárnak a jóvátétele. 

276. Mit kell tennünk, ha halálos bűnünk 
van, de nincs alkalmunk meggyónni? 

Ha halálos bűnünk van, de nincs alkalmunk 
meggyónni, akkor Isten iránti szeretetből megbán-
juk bűneinket a gyónás őszinte szándékával. 

277. Mi a búcsú? 
A búcsú a feloldozott bűnök ideig tartó következ-

ményeinek csökkentése vagy eltörlése, az Egyház 
közbenjárására. 



278. Kik nyerhetnek búcsút? 
Azok nyerhetnek búcsút, akiknek nincs halálos 

bűnük, és elvégzik az Egyháztól előírt imát vagy 
jócselekedeteket. 

A BETEGEK KENETÉRŐL 

279. Mi a betegek kenete? 
A betegek kenete szentség, amellyel az egyház 

a betegségben szenvedő híveit a szenvedő és meg-
dicsőült Úrnak ajánlja, hogy megenyhítse és meg-
mentse őket. 

280. Hogyan segíti a betegek kenete a szen-
vedőket? 

A betegek kenete úgy segíti a szenvedőket, hogy 
erőt ad a szenvedésben, megerősít a kísértések el-
len, és felkészít a jó halálra. 

281. Milyen hatása van még a betegek kene-
tének? 

A betegek kenete: 1. a halálos bűnöket is eltörli, 
ha a beteg már gyónni nem tud; 2. a testi gyógyu-
lást is segítheti, ha az a beteg üdvösségére szolgál. 

282. Ki veheti fel a betegek kenetét? 
A betegek kenetét az a hívő veheti fel, aki be-

tegség vagy öregség miatt veszélybe került. 
283. Hányszor lehet a betegek kenetét fel-

venni? 
A betegek kenetét ismételten fel lehet venni, ha 

a beteg állapota rosszabbra fordul, vagy újabb be-
tegség éri. 



284. Mi az egyházi rend? 
Az egyházi rend szentség, amelyben Isten az er-

re kiválasztott férfiakat eltörölhetetlen jeggyel je-
löli meg, és különleges módon részesíti Krisztus 
papságában. 

285. Hányféle módon lehet részesülni Krisz-
tus papságában? 

Krisztus papságában kétféle módon lehet része-
sülni: 1. az általános papságban részesül minden 
megkeresztelt; 2. az apostoli papságban azok a fér-
fiak, akik az egyházi rend szentségét felveszik. 

286. Mire kapnak küldetést és hatalmat a 
felszentelt papok ? 

A felszentelt papok küldetést és hatalmat kap-
nak arra, hogy Krisztusnak a főnek személyében 
teljesítsék a tanítói, megszentelői és kormányzói 
feladatot, és így Isten népének jó pásztorai legye-
nek. 

287. Melyek az egyházi rend szentségének 
fokozatai? 

Az egyházi rend szentségének fokozatai: diáko-
nus, pap, püspök. 

288. Ki szolgáltathatja ki az egyházi rend 
szentségét? 

Az egyházi rend szentségét csak a püspök szol-
gáltathatja ki. 

289. Mi a papok feladata? 
A papok feladata, hogy mint Isten népének pász-

torai: 1. bemutassák a szentmiseáldozatot; 2. ki-



szolgáltassák a szentségeket; 3. hirdessék Isten 
igéjét; 4. és vezessék Isten népét. 

290. Kinek van papi hivatása? 
Annak a fiúnak van papi hivatása, akinek a lel-

kében Isten kedvet ébreszt a papi életre és szolgá-
latra, és akit erre a püspök alkalmasnak talál. 

A HÁZASSÁGRÓL 

291. Mi a házasság? 
A házasság egy megkeresztelt férfi és nő egész 

életre szóló felbonthatatlan szeretetközössége, me-
lyet Krisztus szentségi rangra emelt. 

292. Mi teszi boldoggá a házasságot? 
Az teszi boldoggá a házasságot, ha a házastársak 

megszentelődnek: egymás kölcsönös szeretetével, 
az élet áldozatos szolgálatával, és gyermekeik ne-
velésével. 

293. Mit jelent a házastársak kölcsönös sze-
retete? 

A házastársak kölcsönös szeretete azt jelenti, 
hogy olyan áldozatosan szeretik egymást, ahogyan 
Krisztus szereti az Egyházat. 

294. Melyek a keresztény házasság lényeges 
tulajdonságai ? 

A keresztény házasság lényeges tulajdonságai 
az egység és felbonthatatlanság. 



295. Kik köthetnek házasságot? 
Azok köthetnek házasságot, akik megkeresztel-

kedtek és bérmálkodtak, érettek a házasságra, és 
felkészültek a szentség vételére. 

296. Hogyan kell a házasság szentségének 
felvételére készülni? 

A házasság szentségének felvételére úgy kell ké-
szülni, hogy a jegyesek kellő időben jelentkezzenek 
a plébánosuknál, részt vesznek a jegyesoktatáson, 
meggyónnak, megáldoznak, és egymásért imád-
koznak. 

297. Mi a vegyes házasság? 
A vegyes házasság egy katolikus és egy nem ka-

tolikus keresztény házassága. 
298. Miért veszélyes a vegyes házasság? 
Azért veszélyes a vegyes házasság, mert a há-

zastársakvallási közömbösségéhez vezethet, és ne-
hezíti a gyermekek katolikus nevelését. 

299. Mikor engedi meg az Egyház a vegyes 
házasságot? 

Akkor engedi meg az Egyház a vegyes házassá-
got, ha a katolikus fél komolyan megígéri, hogy 
saját vallását buzgón gyakorolja, és mindent meg-
tesz, hogy valamennyi gyermekét katolikusnak ke-
reszteltesse és nevelje. 

300. Mikor érvényes a katolikusok házas-
ságkötése? 

Akkor érvényes és szentség a katolikusok házas-
ságkötése, ha a jegyesek az illetékes katolikus pap 
és két tanú előtt kijelentik, hogy egymásnak há-



zastársai akarnak lenni. Csupán polgári kötéssel 
nem elégedhetnek meg. 

301. Köthet-e újabb házasságot, akinek ér-
vényes házassága van? 

Akinek érvényes házassága van, még ha polgá-
rilag elvált, akkor sem köthet újabb szentségi há-
zasságot. 

A SZERZETESEKRŐL 

302. Kik a szerzetesek ? 
A szerzetesek azok a férfiak és nők, akik a sze-

génység, tisztaság és engedelmesség fogadalmával 
Istennek és népének szolgálatára szentelik magu-
kat. 

303. Mire irányítja az Egyház figyelmét a 
szerzetesi életforma? 

A szerzetesi életforma Isten zarándoknépének 
figyelmét az eljövendő életre irányítja. 

A SZENTELMÉNYEKRŐL 

304. Mik a szentelmények? 
A szentelmények szent jelek, amelyek az Egyház 

könyörgése által kegyelmet közvetítenek. 



305. Melyek az ismertebb szentelmények? 
Az ismertebb szentelmények: szenteltvíz, szen-

telt gyertya, házszentelés, balázsáldás, hamvazás, 
temetés. 

AZ IMÁDSÁGRÓL 

306. Mit teszünk, amikor imádkozunk? 
Amikor imádkozunk, Istennel beszélünk. 
307. Melyek az imádság fő céljai? 
Az imádság fő céljai: az imádás, hálaadás, en-

gesztelés, kérés, felajánlás. 
308. Miért imádkozunk? 
Azért imádkozunk, mert Jézus Krisztus példát 

adott rá, megparancsolta, és az imádság Istenhez 
kapcsolja életünket. 

309. Hogyan kell imádkoznunk, ha Istentől 
valamit kérünk? 

Ha Istentől valamit kérünk bizalommal, állha-
tatosan és Isten akaratában megnyugodva kell 
imádkoznunk. 

310. Mikor kell imádkozni? 
Rendszeresen kell imádkozni, naponta, legalább 

reggel és este. 
311. Kikért imádkozzunk? 
Mindenkiért imádkozzunk, élőkért és holtakért, 

különösen szeretteinkért. 
312. Mivel kezdjük és végezzük az imádságot? 
Az imádságot keresztvetéssel kezdjük és végezzük. 



313. Melyik a legszentebb imádság? 
A legszentebb imádság a Miatyánk, amelyre az 

Úr Jézus tanított minket. 
314. Imádkozhatunk-e a szentekhez? 
Imádkozhatunk a szentekhez, mert általuk is Is-

tenhez fordulunk, és bennük Isten ajándékát ma-
gasztaljuk. 

315. Melyik imádsággal köszöntjük Jézus 
édesanyját? 

Jézus édesanyját az angyali üdvözlettel, vagyis 
az Üdvözlégy Máriával köszöntjük. 

316. Melyek még a legismertebb imádsága-
ink? 

Legismertebb imádságaink: a hitvallások, az Úr-
angyala, a rózsafüzér vagyis a szentolvasó, a ke-
resztúti ájtatosság és litániák. 

317. Mit fejezünk ki az fyAmen" szóval? 
Az „Ámen" szóval Isten tanításának és akaratá-

nak elfogadását fejezi ki. 





II. 

A legfontosabb imádságok 

és tudnivalók 





KATOLIKUS KERESZTÉNY KÖSZÖNTÉS 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! — Mindörökké. 
Ámen. 

Laudetur Jesus Christus! In aeternum. Amen. 

Imádkozni gyakran kell — minden körülmények 
között és mindig jó és rossz napokban, örömben és 
bánatban; reggel és este, délben és evés előtt evés 
után, baj és kísértés idejében. 

Imádkoznunk kell egyedül (magánima), közösen 
(családi ima, közösségi ima), különösen pedig 
együtt az Egyházzal, vagyis eggyéforrva mind-
azokkal, akik Jézus Krisztushoz tartoznak. 

Minden imánkat és munkánkat Istennek ajánl-
va, keresztvetéssel kezdjük: 

KERESZTVETÉS 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Amen. 
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

Amen. 
A kereszt megváltásunk jele. A kereszt által 

szenteli meg Urunk az embert lényének legpará-
nyibb ízéig is. Minden keresztvetés elkötelezettsé-
gem megvallása a Keresztrefesztített iránt. 

Naponta hányszor rajzolok, vetek keresztet ma-
gamra. Gondolok-e arra, hogy minden keresztve-



tés hitvallás: megvallom az Atyát, a Fiút és Szent-
lelket. 

Minden keresztvetés ígéret: ha Jézus azért szállt 
le a mennyből, hogy az embereket a jó útra térítse, 
köztük engem a jó útra térítsen, kész vagyok ezt 
az utat választani, hogy egykor vele legyek a 
mennyben. 

Minden keresztvetés vádol bűneimért, de egyút-
tal Istenhez kiált irgalomért. 

Minden keresztvetéssel hirdetem a világ felé de 
elsősorban önmagam felé, hogy engem Fia életénél 
is többre becsült, hogy engem így szeretett, az Is-
ten!.. 

AZ ÚR IMÁJA 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltes-
sék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen 
meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön 
is. 

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; 
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is meg-
bocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy 
minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, 
mert tied az ország, a hatalom, és a dicsőség mind-
örökké. Ámen. 

Pater noster, qui es in caelis: Sanctificetur nomen 
tuum: Adveniat regnum tuum: Fiat voluntas tua, 
sicut in caelo et in terra. 



Panem nostrum quotidiánum da nobis hodie: Et 
dimitte nobis débita nostra, sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tetatio-
nem, sed libera nos a malo. Amen. 

AZ ANGYALI ÜDVÖZLET 

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van 
teveled, áldott vagy te az asszonyok között és ál-
dott a te méhednek gyümölcse, Jézus. 

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, 
imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halá-
lunk óráján. Amen. 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, bene-
dicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris 
tui, Jezus. 

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, pecca-
toribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen. 

A SZENTHÁROMSÁG DICSŐÍTÉSE 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek-
nek, miképpen kezdetben, most és mindörökkön 
örökké. Ámen. 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, 
Sicut erat in principio, et nunc et semper et in 

saecula saeculorum. Amen. 



AZ APOSTOLI HITVALLÁS 

HISZEK EGY Istenben, mindenható Atyában, 
mennynek és földnek Teremtőjében. 

És Jézus Krisztusban, az О egyszülött Fiában, 
a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, szü-
letett Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus 
alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá-
szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halot-
tak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható 
Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és 
holtakat. 

Hiszek Szentlélekben. 
Hiszen a katolikus Anyaszentegyházat, a szen-

tek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltáma-
dását és örök életet. Ámen. 

A HIT, REMÉNY ÉS SZERETET 
FÖLINDÍTÁSA 

Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmon-
dó vagy. 

Istenem, remélek tebenned, mert végtelenül hű 
és irgalmas vagy. 

Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert 
végtelenül jó és szeretetreméltó vagy. 

Kezd Istennel a napot! 

Imádkozz saját szavaiddal is: köszönd meg a 
mennyei Atyának a reggelt, amely új napot hozott! 



Ajánld fel munkád, tanulásod, pihenésed és nehéz-
ségeid is! 

REGGELI IMÁDSÁG 

Szívem első gondolata 
Hozzád száll fel, Istenem! 
Te őriztél meg az éjjel, 
Maradj ma is énvelem. 

Téged áldlak és imádlak, 
Mint szerető gyermeked; 
Szívem csak is azt akaija, 
Ami kedves teneked. 

Édes Jézus, add kegyelmed, 
S őrizz engem szüntelen, 
Hogy egész nap neked éljek, 
Tiszta szívvel, bűntelen. 

Szűz Mária, Jézus anyja, 
Te mindnyájunk anyja vagy. 
Oltalmazz meg minden bajtól, 
Kísértésben el ne hagyj. Ámen. 

Mennyei Atyám, hálát adok Neked az egészséges 
pihenésért, amit nekem ajándékoztál. 

Egész újraébredt életem legyen egészen Tied. 
Ezen az új napon úgy akarok járni-kelni, mint 

Te tetted földön jártodban: mindenütt jó cseleked-
ve. Minden embert, aki találkozik velem, Te küld-



tél hozzám. Ö bennem a testvért látja. Kell, hogy 
szavaimban és tekintetemben vele szemben krisz-
tusi szeretet nyilvánuljon meg. Senki sem távozzék 
tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott 
volna. 

Engedd nekem, hogy magamról megfeledkezve 
bele tudjam magamat élni más helyzetébe. 

Engedd, hogy sohasem veszítsem el önuralma-
mat, sohasem legyek barátságtalan vagy sértő. 

Engedd, hogy mindig megnyerő modorú legyek 
és legyen velem mindig egy szikrányi humor, 
amelyre annyira szükség van. 

Végül engedd, hogy mindenkit legalább parányit 
közelebb hozzak Szent Fiadhoz Szűz Mária által. 
Ámen. 

(XXIII. János pápa imája) 

NAPI FELAJÁNLÓ IMA 
Úr Jézus, hálából végtelen jóságodért felajánlom 

Nagyasszonyunk szeplőtlen szívével egyesülve, 
mai napom minden imádságát, munkáját, örömét 
és szenvedését. 

Egyesítem mindezt a legszentebb Áldozattal, 
amelyet a keresztfán bemutattál és oltáraikon 
szüntelenül jelenvalóvá teszel. 

Fogadd engesztelésül vétkeinkért, szándékaid 
megvalósítására, különösen pedig a havi szándék-
ra... 

Istenem, neked ajánlom a mai napomat, imá-
mat, munkámat 



örömömet és szenvedésemet a Te Fiad, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. 

Mindent Veled, mindent Érted 
Édes Jézusom! 

A déli harangszó figyelmeztet: munkánk közben 
is gondoljunk Istenre! 

AZ ÚR ANGYALA köszönté a boldogságos Szűz 
Máriát, és ö méhébe fogadá Szentlélektől szent Fi-
át. 

Üdvözlégy Mária... 
íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te 

igéd szerint. 
Üdvözlégy Mária... 

És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. 
Üdvözlégy Mária... 

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! 
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! 

KÖNYÖRÖGJÜNK! Kérünk téged, Úristen, 
öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az 
angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisz-
tusnak megtestesülését megismertük, az Ö kín-
szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsősé-
gébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. 

EVÉS ELŐTT így imádkozz: 
Édes Jézus, légy vendégünk, 
Áldd meg amit adtál nékünk. Ámen. 



Adjad, Uram, hogy jólessék 
— Jézus neve dicsértessék! 

EVÉS UTÁN 
Aki ételt s italt adott, 
Annak neve legyen áldott. Ámen. 
Nekünk adtál — hála Isten, 
annak is adj, kinek nincsen. 

NAPKÖZBEN indítsd fel magadban a HIT, RE-
MÉNY és SZERETET erényét! Ezáltal Isten közel-
ségébe kerülsz. 

Istenem, hiszek tebenned, 
mert örökké igazmondó vagy. 
Istenem, remélek tebenned, 
mert végtelenül hű és irgalmas vagy. 
Istenem, minden fölött szeretlek téged, 
mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. 

HIT 

Uram, Istenem! Hiszem mindazt, amit kinyilat-
koztattál, és amit Egyházad által hinni tanítasz, 
mert te igaz Isten vagy. Kérlek, Uram, növeld a 
hitemet! 

REMÉNY 

Uram, Istenem! Remélem tőled bűneim bocsána-
tát és azt a kegyelmet, hogy egyszer hozzád kerü-
lök az örck üdvösségbe, mert te mindezt megígér-



ted, és te hű és irgalmas Isten vagy ígéreteid tel-
jesítésében. Kérlek, Uram, erősítsd reményemet! 

SZERETET 

Uram, Istenem! Teljes szívemből és mindenek 
fölött szeretlek téged, mert te végtelenül jó és sze-
retetre méltó Isten vagy. Irántad való szeretetből 
szeretem felebarátaimat is, mint önmagamat. Kér-
lek, Uram, tökéletesítsd szeretetemet! 

Este van, ismét elmúlt egy nap. Az este csend-
jében új^a gondolod végig, miért adhatsz hálát ma 
a jó Istennek. 

ESTI IMÁDSÁG 

Ó édes Istenem 
Hálatelt a lelkem, 
Hogy egész napon át 
Úgy szerettél engem. 

Bánom sok vétkemet, 
Szent Fiadnak vére, 
Mossa meg kegyesen 
Szívemet fehérre. 

Virrasszon felettem 
Gondviselő szemed, 
Kérlek, óvd az éjjel 
Testemet, lelkemet. 



Szűzanyám, s őrangyalom, 
Legyetek énvelem, 
Ha ti rám vigyáztok, 
Nyugodt lesz éjjelem. Ámen. 

Esténként tarts lelkiismeretvizsgálatolt! Mu-
lasztásaidért, hibáidért kéij bocsánatot Istentől! 

Atyám! Mielőtt álomra hajtanám fejem, önma-
gamba nézek, ma milyen gyermeked voltam, hi-
szen csak akkor lehet nyugodt éjszakám, ha tu-
dom, szereteted virraszt fölöttem... 

Láttad-e, és az emberek látták-e magatartáso-
mat, szavaimon, munkámon, a többletet, a hite-
met... 

közelebb kerültem-e hozzád a szeretet útján, és 
közelebb vittem-e hozzád enyéimet, embertársai-
mat?.. 

Mosolyt, vagy könnyet fakasztottam?.. 
Örömnek, keserűségnek lettem forrása azok éle-

tében, akikkel ma összehozott a sorsom?.. 
Jóra használtam az időt, vagy elfecséreltem... 
Megérdemeltem-e a mai napot, és rászolgál-

tam-e a holnapra... 
Nyugodt lélekkel szólíthatlak Atyámnak, mert 

méltó gyermeked voltam?.. 
Istenem! 
Ma ilyen voltam. Bocsásd meg minden bűnömet 

és gyarlóságomat. Különösen azt, amivel a legin-
kább megbántottalak... 



Adj időt és adj kegyelmet, hogy méltó és egyre 
méltóbb legyek a te atyai szeretetedre, Krisztus, a 
mi Urunk által. Ámen. 

BŰNBÁNATI FOHÁSZOK 

Jézusom, mindenek felett szeretlek. Irántad való 
szeretetből bánom minden bűnömet. Ó, irgalmas 
Szeretet! Szeplőtelen szívű Édesanyánkkal kérek 
Tőled bocsánatot a magam — és embertestvéreim, 
— egészen a világ végéig elkövetett bűneiért. 

Édes Jézusom! A Te szent Sebeid érdemeivel 
egyesítve felajánlom életemet az Örök Atyának, a 
fájdalmas Szúzanya szándékai szerint! 

Világ Királynője! Az emberiség közbenjárója, 
egyedüli megmentőnk, könyörögj érettünk szent 
Fiadnál. Amen. 

Napközben gyakran emeld szívedet és lelkedet 
az Úristenhez, az Úr Jézushoz, a Boldogságos 
Szűzhöz. Legkönyebben teszed ezt az itt közölt kis 
fohászok és röpimák révén, amelyekhez búcsú is 
van kötve, és ezeket felajánlhatod a tisztítótűzben 
szenvedő lelkekért. De különösen kísértés, vagy 
más veszély idején mondj el magadban ezek közül 
egyet-kettőt. 

Istenem és mindenem! 

Jézusom, Istenem — mindenek felett szeretlek 
téged. 



Édes Jézusom, ne légy bírám, hanem üdvözítőm. 

Jézusom irgalom! 

Édes Jézusom, én nagyon szeretlek Téged! 

Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívemet 
a Te szíved szerint! 

Jézusomnak édes Szíve, add, hogy téged mindig 
jobban szeresselek. 

Jézus Szíve, bízom benned. 

Jézus, Mária, József! 

Áldott legyen a Boldogságos Szűz Mária és Isten 
Anyja szent és szeplőtelen fogantatása. 

Szűz Mária édes szíve, légy az én menedékem! 

Szent József, a szentséges Szív barátja, könyö-
rögj érettem. 

TANULÁS ELŐTT 

Isten, ki híveid szívét a Szentlélek megvilágosí-
tása által okossá teszed, add, hogy ugyanazon 
Szentlélek által ami helyes, megismerjük, és az ő 
vigasztalásának mindenkor örvendjünk. 

Kérünk, Urunk, távoztasd el tőlünk az önhitt-
ségnek és tudatlanságnak szellemét, hogy az alá-



zatosságnak és tudománynak lelkével eltelve, meg-
értsük, értelmét annak, amit tanulunk. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. 

TANULÁS UTÁN 

Hálát adunk Neked, mindenható Isten, minden 
jótéteményedért. Ki élsz és uralkodol örökkön-
örökké. Amen. 

ÉVI SZABADSÁGUNK IDEJÉN 

Kérlek, Uram, aki testem felüdülésére, fáradsá-
gom kipihenésére nyugalmat engedtél, add, hogy 
e napokat is tisztán, a Te szolgálatodban töltsem 
el, s hogy ne csak testem fáradtságának kipihené-
sére fordítsam azokat, de szellememet is gazdagító 
tapasztalatokra. Add áldásodat e törekvésemre, s 
egyúttal áldd meg azokat, kik e napokban vala-
mennyiünk javára, de különösen most az én táp-
lálásomon, jólétemen munkálkodnak. Ámen. 
(Opus Dei alapján.) 

VÉDŐSZENTEMHEZ 

Szent, kinek a keresztség (bérmálás) szentségé-
ben különös védelmére bízott engem Krisztus Egy-
háza, kifejezem irántad hálámat, tiszteletemet, 
szeretetemet és bizalmamat. Kérlek, igazgasd az 
erény útján lépteimet, hogy a te példád szerint én 
is hivatásomhoz méltó életmódot folytassak. Já i j 



közbe értem a jó Istennél, a te érdemeidre való te-
kintettel adja nekem bőven kegyelmét, hogy majd 
méltónak találtassam veled együtt színről-színre 
látni, s boldogan szemlélni mennyei Atyámat. Amen. 

(Opus Dei) 
* * * 

Istennek szent angyala, aki őrzőm vagy, 
akire Isten jósága bízott, 
világosíts, őrizz meg, igazgass 
és kormányozz engem. Ámen. 

* * * 

IMÁDSÁG A SZENT ŐRANGYALHOZ 

Isten angyala, szent őrzőangyalom, reád bízott 
engem az égi irgalom. Világosíts, őrizz, vezérelj és 
kormányozz e napon. Ámen. 

P. Imádkozzál érettünk szent őrzőangyal. 
H. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. 
Könyörögjünk. — Istenünk, te határtalan gond-

viselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy 
őrizzenek minket, add meg könyörgő híveidnek, 
hogy az ő pártfogásukat mindenkor élvezzük, és 
társaságunknak örökké örvendezzünk. Krisztus, a 
mi Urunk által. Ámen. 

* * * 

О édes szent őrangyalkám, 
Szépen kérlek, vigyázz reám, 
Légy vezérem hogy míg élek, 
Mindig jó és jámbor legyek. 



Holtom után vezess be 
Jó istenhez a mennybe. Ámen. 

* * * 

GÉPKOCSI ÚT ELŐTT 

Úristen, hallgasd meg könyörgésiinket, áldja 
meg szentséges jobbod ezt a kocsit, szent angyala-
idat rendeld melléje, hogy mindenki, aki rajta jár, 
megmeneküljön minden veszedelemtől. Mutasd 
meg szolgáidnak az üdvös utat, kegyelmed segít-
ségével legyenek a jócselekedetekre mindig készen. 
Életünk útjának forgandóságai után pedig legyünk 
méltók az örök cél elérésére. A mi Urunk, Jézus 
Krisztus által. Ámen. 

(A római Rituáléból.) 

GÉPKOCSIVEZETŐK IMÁJA 

Mindenható Atyaisten, aki az embert saját ké-
pedre teremtetted, testébe halhatatlan lelket önt-
ve, mely vágyakozik utánad, és a hit útján elérni 
kíván Téged, végül megpihenni Benned; engedd 
nekünk, gépkocsivezetőknek — kiknek testvéreink 
szolgálatában feladatunk a világ útjait járni —, 
hogy érezzük súlyos felelősségünket, és mutasd 
meg nekünk a szeretet és okosság ösvényét. 

Jézus, megtestesült Ige, aki idelent bejártad a 
szárazföld és tenger útjait, hogy elkerüld ellensé-
geidet, hogy meggyógyítsd a betegeket, hogy hir-



desd a mennyek országát, tégy minket erősekké és 
kitartókká a jóban, és tarts meg mindig kegyel-
medben. 

Szeplőtelen Szűz, aki a gyermek Jézusnak a 
számkivetettség útjain támasza, az Ifjúnak a Szent 
Városba zarándoklásain vezetője, Kálváriára me-
netében társa voltál, most pedig, ó mennybevitt 
Szent Szűz, a világ Királynője, a jóság és irgalom 
Anyja, az ég útja és kapuja vagy, óvj meg minket 
a lélek és test veszedelmeitől, amelyeknek szünte-
lenül ki vagyunk téve; tégy jókká és türelmesekké 
felebarátunk iránt, aki ránk bízza magát. 

Mennyei lelkek, akik a Legfólségesebb hírnöke-
iként leküzditek a távolságokat; égbeli szentek, fő-
leg ti, akik Krisztus apostolai, hirdetői voltatok, 
esdj étek le számunkra az élő hitet, amely irányítsa 
Istenhez életünket, és mindig készenlétben tartson 
az utolsó útra az örök haza felé, ahol veletek együtt 
fogjuk Istent dicsérni mindörökké, Ámen. 

(XXIII. János pápa imája) 



ÉLETSZABÁLYOK 

1. EGÉSZ ÉLETRE 
Halál, ítélet, pokol, mennyország. — Gyakran 

gondolj utolsó dolgaidra és nem fogsz vétkezni so-
ha. 

2. MINDEN ÉVRE 
Húsvéti szentgyónás és szentáldozás. — Aki 

évente egyszer sem járul a szentségekhez, halálos 
bűnt követ el és gyakorlatban vallástalannak szá-
mít. 

3. MINDEN HÓNAPRA 
Ami a mindennapi kenyér a testnek, az a havon-

kénti szentáldozás a léleknek. — Lelkedet biztosí-
tod, ha elvégzed a kilenc elsöpénteki szentáldozást. 

4. MINDEN VASÁRNAPRA 
Ne csak szentmisét, hanem szentbeszédet is 

hallgass. — Ne csak testedet üdítsd fel pihenéssel, 
hanem lelkedet is. Olvass jó és vallás könyvet. Szó-
rakozásod legyen nemes és tiszta. Az erkölcstelen 
szórakozás megmérgezi lelkedet. 

5. MINDEN NAPRA 
Nemcsak hinnünk kell, hanem kerülni a rosszat 

és méginkább cselekedni a jót. — Napi köteles-
ségeidet Isten dicsőségére végezd. Mindig és min-
denben Isten akaratát teljesítsed. Reggelenként 
ajánld fel istennek napi jócselekedeteidet. Estén-
ként tarts lelkiismeretvizsgálatot és bánd meg el-
követett bűneidet. 



ALKALMI IMÁDSÁGOK 

A HAZÁÉRT 

Isten, aki csodálatos bölcsességeddel kormányo-
zod a világot, fogadd el hazánkért eléd terjesztett 
könyörgésünket. 

Add, hogy a vezetők bölcsessége és az alattvalók 
hűséges helytállása folytán erősödjék közöttünk az 
egyetértés és az igazságosság, szüntelenül virágoz-
zék a béke és a jólét. Ámen. (VM) 

VILÁGI VEZETŐKÉRT 

Mindenható örök Isten, te uralkodol az emberek 
szívén, és te szabod meg a nemzetek jogait. Tekints 
vezetőinkre, hogy jóiét, igazi békesség és a vallás 
szabadsága virágozzék az egész világon. Ámen. 
(VM) 

AZ ÁLLAMFŐÉRT 

Istenünk, teneked szolgál minden földi hatalom. 
Kérünk, add, hogy szolgád eredményesen gyako-
rolja tisztét: téged félve és tetszésedet keresve arra 
törekedjék, hogy a reábízott nép mindig szabad-
ságban és háborítatlan békességben élhessen. 
Ámen. (VM) 



BÉKÉÉRT 

Istenünk! Szavad szerint a békességek a te gyer-
mekeid. Kérünk, add meg nekünk, hogy szüntele-
nül megvalósíthassuk azt az igazságot, amely 
egyedül képes biztosítani a tartós és igazi békét. 
Ámen. (VM) 

A NÉPEK JÓLÉTÉÉRT 

Istenünk, te egyetlen közös tőről sarjasztottál 
minden népet, és azt akartad, hogy egyetlen csa-
láddá olvadjon tebenned. Kérünk, áraszd szere-
teted tüzét minden ember szívébe. 

Ébressz bennük vágyat, hogy testvéreik igazsá-
gos fölemelkedésén munkálkodjanak. Add, hogyja-
vaid, amelyekkel bőkezűen elárasztottál minket, 
minden egyes ember fölemelkedését szolgálja. A 
méltányosság és igazságosság pedig, minden vá-
lasztófalat ledöntve, erősködjék meg az emberek 
közösségében. Ámen. (VM) 

IMÁK AZ EGYHÁZÉRT 

Istenünk, te csodálatos gondviseléseddel úgy 
rendelted, hogy Krisztus országa az egész földke-
regségen elteijedjen, és minden ember részesedjék 
a megváltás kegyelmében. 

Add meg, kérünk, hogy Egyházad a világ üdvös-
ségének szent eszköze legyen: hirdesse és segítse 



megvalósulásra az emberek között szeretetednek 
titkát. (VM) 

* * * 

Urunk, fogadd kérünk kegyesen Anya-
szentegyházad könyörgéseit, hogy minden viszályt 
és tévelyt legyőzvén, biztos szabadsággal szolgál-
jon Néked. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. 
Ámen. 

A HELYI EGYHÁZKÖZÖSSÉGÉRT 

Add, Urunk, hogy ebben az egyházközösségben 
éljen és mindig fennmaradjon a hit sértetlensége, 
az erkölcsös élet, a testvéri szeretet és a tiszta val-
lássoság. És amint Fiad testével és szavával foly-
tonosan élteted, kormányozd is szakadatlanul 
gondviseléseddel. Ámen. 

IMA A PÁPÁÉRT 

Úr Jézus, te vagy az Örök Főpap, aki az aposto-
lok élére Pétert rendelted. Áldd meg utódját, Róma 
püspökét, aki a péteri szent szolgálat nehéz felada-
tát végzi. Add, hogy személye, imája és munkája 
az a szikla legyen, amelyre te kívántad ráépíteni 
egyházadat. Apostoli törekvéseit a Szentlélek ereje 
töltse be az egész egyház javára. Védd meg őt a 
sátáni gyűlölet minden támadásától, erősítsd ke-
gyelmeddel, hogy bölcsen és akaratod szerint ve-
zesse egyházadat. Amen. 



IMA A PÜSPÖKÉRT 

Úr Jézus, a te akaratodból hirdették az aposto-
lok szerte a világon minden népnek az Evangéliu-
mot. Áldd meg püspökünket, aki apostoli utódja-
ként tanítja és kormányozza hívő népét. Engedd, 
hogy szava és jó példája által gyarapodjunk a hit-
ben és az örök élet reménységében. Adj neki áldo-
zatos készséget, hogy szeretedet terjessze főpász-
tori munkája által. Ámen. 

IMA A PAPJAINKÉRT 

Jézus isteni Szíve, aki lelkünk üdvözítésének 
ügyét papjaidra bíztad, legszentebb Anyád keze ál-
tal érettük ajánlom fel mai napom minden imáját, 
munkáját, örömét és szenvedését. 

Töltsd el papjaink szívét Éretted és értünk égő, 
nagy apostoli szeretettel; áldd meg munkáikat, 
hogy Hozzád az égbe vezessenek! Adj nekik haté-
kony kegyelmet, hogy szavuk, működésűk és áldo-
zatos életük példája lelkünkben bőséges gyü-
mölcsöket teremjenek! Őrizd meg lelküket minden 
veszélyben! A szegény eltévedt pásztorokat, örök 
Pásztor, vezesd vissza szentséges Szívedhez! 

Szűzanyánk, vonzzad gyermekeinket szent Fiad 
szolgálatára és nevelj belőlük igazi szent papokat! 
Nekünk pedig eszközölj ki élő hitet, hogy papjaid-
ban Fiad helyettesét lássuk és hogy tanításukat 
kövessük! Ámen. 



IMA A LELKI HIVATÁS KEGYELMÉÉRT 

Úr Jézus, te irányítod az emberi szív érzéseit, te 
erősíted akaratunkat és világosságoddal töltöd be 
értelmünket. Kérlek, tudasd velem, ha a lelki hi-
vatás magasztos útjára kívánod vezetni lépteimet. 
Engedd, hogy akaratodat egészen tisztán felismer-
jem és szent kitartással minden nehézséget legyőz-
zek. Segíts, hogy megállás nélkül haladjak szent 
életcélom felé. Védj meg a földi örömök csábításától 
és öntsd lelkembe a különleges szeretetet, amelyet 
azoknak ajándékozol, akiket kiválasztottál mun-
katársaidnak. Ámen. 

Ha beteg vagy, fordulj bizalommal az Úr Jézus-
hoz. Kérd a segítségét, hogy a fájdalmakat el tudd 
viselni és legyen erőd felajánlani azokért, akiket 
szeretsz és akiknek szüksége van imára, imádsá-
gos lelkülettel elviselt szenvedéseidre. 

IMA A BETEGÉRT 

Megváltó Jézusunk! Gyógyítsd meg beteg test-
vérünket a Szentlélek kegyelmével. Orvosold sebe-
it, bocsásd meg bűneit. Szüntesd meg minden tes-
ti-lelki fájdalmát. Add vissza teljes egészségét, 
hogy irgalmad által felépüljön, és munkájához 
visszatérhessen — Te élsz és uralkodol mindörök-
kön örökké. Ámen. 



IMA A HALDOKLÓKÉRT 

Legkedvesebb Jézus, lelkek kedvelője, legszen-
tebb Szíved haláltusájára és szeplőtelen Szűz 
Anyád fájdalmára kérlek, mosd meg szentséges 
Véredben az egész világon haldokló bűnösöket, 
akik ma, (most vagy az éjjel) fognak meghalni, 
megjelenni szent színed előtt. 

Jézusnak halállal tusakodó Szíve, könyörülj a 
haldoklókon! 

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, légy a haldoklók 
menedéke! 

Jézus Szentséges Szíve, Szűz Mária szeplőtelen 
Szíve legyetek nekem is haldoklásomban menedé-
kem! 

Óh, Szűzanyám, ki szeplő nélkül jöttél e világra, 
esd ki számomra Istentől a kegyelmet, hogy én vé-
tek nélkül múljak ki a világból. Ámen. 

IMA ESŐÉRT 

Könyörögjünk a szárazság megszűntéért és 
csendes esőért: 

Mennynek és földnek Ura, te teremtettél minde-
neket és te rendezted úgy, hogy a föld terméséből 
táplálkozzék minden élő. Esdve kérünk, hogy há-
rítsd el felőlünk a szárazság veszedelmét, amely 
most a termést fenyegeti. Ne zárjad el vétkeink 
büntetéséül az eget, hanem mint egykor Illés pró-
féta kérésére tetted, nyisd meg a mi könyörgésünk-
re az ég csatornáit és adj termelő, csendes esőt 



Őrizz meg bennünket a pusztító égi háborútól és 
jégesőtől. Alázatosan beismerjük, hogy megérde-
meltük büntetésedet, mert bűnösök vagyunk és 
sokszor megbántottunk téged, jóságos Istenünk, 
ígérjük azonban, hogy a bűn útját elhagyjuk és val-
lásos élettel háláljuk meg irgalmas segítségedet. A 
mi Urunk, Krisztus által. Ámen 

IMA TISZTA IDŐÉRT 

Mindenható, örök Isten, aki sújtó kezeddel is 
gyógyítasz, megbocsátó irgalmaddal megtartasz; 
kérünk, add meg nékünk, hogy örvendezhessünk 
a vágyva vágyott tiszta időnek, és atyai jóságod 
ajándékait mindig a Te neved dicsőségére és a mi 
üdvösségünkre használhassuk. Krisztus, a mi 
urunk által. Ámen. 

VIHAR IDEJÉN 

Istenünk, a te intésedre engedelmeskednek az 
elemek; téged kérünk tehát, hogy csillapítsd le a 
félelmetes viharokat, és hatalmad fenyítő ereje vál-
tozzék dicsőséged bizonyságává. Krisztus, a mi 
Urunk által. Ámen. 



A PARANCSOK nem önkényes törvények, és 
boldogságom akadályai, hanem útmutatások, ame-
lyek betartása emberibbé teszi az életet, és lehető-
séget ad annak bizonyítására, hogy viszontszere-
tem az Istent, és megérdemlem legnagyobb 
ajándékát: az örök boldogságot... 

A FÖPARANCS 

Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből és tel-
jes lelkedből! 

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. 

ISTEN TÍZPARANCSOLATA 

I. Uradat, Istenedet imádd és csak neki szol-
gálj! 

II. Isten nevét hiába ne vedd! 
III. Az Úr napját szenteld meg! 
IV. Atyádat és anyádat tiszteljed! 
V. Ne ölj! 
VI. Ne paráználkodj! 
VII. Ne lopj! 
VIII. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne 

tégy! 
IX. Felebarátod házastársát ne kívánd! 
X. Mások tulajdonát ne kívánd! 



AZ ANYASZENTEGYHÁZ ÖTPARANCSA 

1. Vasárnap és ünnepnap végy részt a szentmi-
sén! 

2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt 
böjtöket tartsd meg! 

3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben 
áldozzál! 

4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint 
kösd meg, és gyermekedet katolikus módon neveld! 

5. Egyházközösséged életében végy részt, és 
helyzetedhez képest anyagi hozzájárulásoddal is 
támogasd! 

HITÜNK FÖIGAZSÁGAI 

A krisztusi igazságok ismerete nélkül nincs ke-
resztény élet. Egyre jobban meg kell ismernünk 
hitünket. A legfontosabb igazságok foglalatai a 
Hitvallások. 

A „főigazságok": a hittanulásban használt rövid 
összefoglalások 

1. Egy Isten van, az egy Istenben három személy 
van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

2. Isten a világ Teremtője és gondviselő Atyánk. 
3. A Fiúisten emberré lett, hogy minket megvált-

son és üdvözítsen. 
4. Isten igazságos, aki a jókat megjutalmazza, a 

gonoszokat megbünteti, de a megértő bűnösnek 
szívesen megbocsát. 

5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges. 



6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltá-
mad. 

7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek 
legfőbb pásztora a római pápa. 

8. Jézus szent evangéliuma (örömhíre): Mennyei 
Atyánk végtelenül szeret minket, gyermekévé fo-
gad, és földi életünk után hazavár és örök életre. 

A NÉGY SARKALATOS ERÉNY 

1. Okosság. 2. Mértékletesség. 3. Igazságosság. 
4. Lelki erősség. 

(Az erény: állandó készség a jó akarására és 
megtételére. Krisztus ugyanis nem elégszik meg 
azzal, hogy a benne hívők nem követnek el bűnt, 
hanem azt akarja, hogy minél több gyümölcsöt te-
remjenek. A bűnökkel szemben megmutatta az 
erényeket, tanácsokat adott, s kegyelmével, Isten 
ingyenes ajándékával együttműködve az ember 
magáévá is teheti ezeket az erényeket.) 

AZ ISTENI ERÉNYEK 

1. Hit. 2. Remény. 3. Szeretet. 
(Az isteni erények célja is, forrása is közvetlenül 

az Istennel való kapcsolat. Isten adományai, ame-
lyek a mi együttműködésünkkel bontakoznak ki. 
1. A HIT: a legfőbb Igazság szavának, igéjének fel-
tétlen elfogadása annak alapján, hogy Isten nem 
téved és nem téveszt meg. 2. A REMÉNYSÉG: bi-
zalomteljes ráhagyatkozás a legfőbb Jóra, aki min-
ket üdvözíteni tud és akar; vakmerőség nélkül, de 



Isten irgalmában bízva életünknek az öröklét felé 
irányítottsága. 3. A SZERETET: akaratunk minél 
teljesebb egyesülése Istennel, aki maga a Szeretet; 
felebarátaink szeretete Istenre való tekintettel és 
Isten példája szerint. A szeretet gyümölcsei: a bé-
ke, öröm, megbocsátó és adakozó jóindulat. 

A hit majd életünk végén elmúlik, mert helyet 
ad a látásnak. A reménység is elmúlik, mert a be-
teljesedés fölöslegessé teszi. De a Szeretet mind-
örökre megmarad, mert Isten színelátásában jut el 
a boldog tökéletességre). 

SZENTLÉLEK HÉT AJÁNDÉKA 

1. Bölcsesség. 2. Értelem. 3. Jótanács. 4. Tudo-
mány. 5. Lelki erősség. 6. Jámborság. 7. Istenféle-
lem. 

AZ IRGALMASSÁG CSELEKEDETEI 

Az irgalmasság testi cselekedetei: 
1. Az éhezőnek ételt adni; 2. a szomjazóknak 

italt adni; 3. a szegényeket ruházni; 4. az utazók-
nak szállást adni; 5. a fogságban lévőkért imádkoz-
ni; 6. a betegeket látogatni; 7. a halottakat elte-
metni. 

Az irgalmasság lelki cselekedetei: 
1. A bűnösöket meginteni; 2. a tudatlanokat ta-

nítani; 3. a kételkedőknek jótanácsot adni; 4. a szo-
morúakat vigasztalni; 5. a bántalmakat békével 



tűrni; 6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani; 7. 
az élőkért és holtakért imádkozni. 

A NYOLC BOLDOGSÁG 

„Látva Jézus a tömeget, fölment a hegyre. Ami-
kor leült, hozzá járultak tanítványai. Jézus pedig 
megnyitva száját, így tanította őket: 

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 
megvigasztalnak. 4. Boldogok, akik éhezik és szom-
júhozzák az igazságot, mert ők kielégítettnek. 5. 
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot 
nyernek. 6. Boldogok a tisztaszívúek, mert ők meg-
látják az Istent. 7. Boldogok a békességesek, mert 
ők Isten fiainak hivatnak. 8. Boldogok akik üldö-
zést szenvednek az igazságért, mert övék a 
mennyek országa." (Mt. 5,1—10.) 



A SZENTSÉGEK 

Jézus Krisztus az egyházon belül külső, látható 
jeleket rendelt, amelyek által belső láthatatlan ke-
gyelmeket közöl az emberekkel — mindezt azért, 
hogy megvalósulhasson bennünk az istengyermek-
ség állapota. 

A kegyelem eszközei a következő szentségek: 
1. a keresztség 
2. a bérmálás 
3. az Oltárszentség (Eukarisztia) 
4. a bűnbocsánat szentsége 
5. a betegek kenete 
6. az egyházirend 
7. a házasság 



tűrni; 6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani; 7. 
az élőkért és holtakért imádkozni. 

A NYOLC BOLDOGSÁG 

„Látva Jézus a tömeget, fölment a hegyre. Ami-
kor leült, hozzá járultak tanítványai. Jézus pedig 
megnyitva száját, így tanította őket: 

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 
megvigasztalnak. 4. Boldogok, akik éhezik és szom-
júhozzák az igazságot, mert ők kielégítettnek. 5. 
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot 
nyernek. 6. Boldogok a tisztaszívüek, mert ők meg-
látják az Istent. 7. Boldogok a békességesek, mert 
ők Isten fiainak hivatnak. 8. Boldogok akik üldö-
zést szenvednek az igazságért, mert övék a 
mennyek országa." (Mt. 5,1—10.) 



A SZENTSÉGEK 

Jézus Krisztus az egyházon belül külső, látható 
jeleket rendelt, amelyek által belső láthatatlan ke-
gyelmeket közöl az emberekkel — mindezt azért, 
hogy megvalósulhasson bennünk az istengyermek-
ség állapota. 

A kegyelem eszközei a következő szentségek: 
1. a keresztség 
2. a bérmálás 
3. az Oltárszentség (Eukarisztia) 
4. a bűnbocsánat szentsége 
5. a betegek kenete 
6. az egyházirend 
7. a házasság 



Gyermek voltál amikor megkereszteltek. Szüleid 
hite volt a feltétele annak, hogy bár értelmedet 
még nem tudtad használni, mégis az Úr Jézus Ti-
tokzatos Testébe kapcsolódtál. 

A keresztség fürdőjébe úgy merültél alá, mint az 
áteredő bűn részese, hogy miután végigfolyt hom-
lokodon a keresztvíz istengyermekségi szent jegy 
maradjon örökre a lelkeden. 

Rendkívül nagy esemény ment végbe benned. 
Szüleid, és az erre az alkalomra kiválasztott ke-
resztszüleid megígérték helyetted, hogy az egyház 
hű tagja leszel és életedet az Úr akarata szerint 
alakítod. Nevedben ellene mondtak a gonosz lélek 
kísértéseinek. Mindezt most már neked kell tuda-
tosan vállalnod. 

HÁLAIMA A KERESZTSÉG KEGYELMÉÉRT 

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy keresztény va-
gyok. A tejóságod és gondviselő szereteted intézte 
úgy, hogy jó szüleim kereszténynek neveljenek. 
Keresztvízre tartottak és példát adnak arra, ho-
gyan legyek hűséges hozzád, Istenhez. Áldd meg 
őket érte. 

Add meg nekem is a te szent kegyelmed fényét, 
hogy lássam mit kell tennem, ha hűséges kívánok 
maradni hozzád. Engedd, hogy hasznos tagja le-
gyek egyházadnak. 



Uram, köszönjük, hogy meghívtál az általános 
papság egyik szolgálatára. Egy induló élet, termé-
szetfeletti gondozását vállaltuk. Szeretnénk, ha so-
ha el nem felejtenénk a napi imádságot testi-lelki 
fejlődésért. Szavunkkal és példánkkal kell segíte-
nünk őt a keresztény életbe. Szeretetünkből is meg 
kell ismernie a tőled kapott szeretetet. Engedd, 
hogy a hit és a remény sohasem fogyatkozzék meg 
életünkben. Készségesen vállaljuk, mint neked tet-
sző feladatot, hogy első szentáldozási, bérmálási 
előkészületében segítjük. Engedd, hogy vonzóvá te-
gyük előtte a keresztény hivatást. Szeretnénk nyi-
tottak lenni előtte, hogy ő is megnyiljon, bizalmába 
fogadjon és minden problémáját őszintén megbe-
szélhesse velünk. Áldj meg, kérünk, hogy jó ke-
resztszülei lehessünk keresztgyermekünknek. 
Ámen. 
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Az Úr Jézus mennybemenetele után tíz napra, 
az első pünkösd napján kiáradt az apostolokra a 
Szentlélek különleges ajándéka. Az apostolok ettől 
kezdve kézrátétellel tovább adták a Szentlélek 
ajándékait a híveiknek. 

A bérmálás eltörölhetetlen jegyet nyom a lélek-
be. A lélek pecsétje bensőséges személyi kapcsola-
tot létesít a Szentlélekkel, a személyiséget Krisz-
tus szolgálatába állítja. A keresztség az egyház 
közösségének tagjává teszi, a bérmálás feladatot 
ad az egyház tagjainak és minden embernek szol-
gálatára az üdvösség eléréséhez. 

A bérmálás szentségét rendesen a püspök, rend-
kívüli esetben az erre felhatalmazott lelkipásztor 
szolgáltatja ki. Szertartása a Szentlélek ajándékait 
közli, amelyek a következők: a bölcsesség és érte-
lem, a jótanács és az erősség, az isteni tudomány 
és a jámborság, végül az istenfélelem erénye. 

A bérmálás szentségét minden megkeresz-
telt megkaphatja, aki még nem bérmálkozott, 
akik már elmúltak tízévesek, voltak elsőáldo-
zók, a bérmálást megelőzően rendszeres hit-
oktatásban részesültek és belekapcsolódtak a 
helyi egyház liturgikus életébe. Bérmálásra a 
plébánián jelentkezik a bérmálkozó. Bérma-
szülő az lehet, aki maga is bérmálkozott, ha 
házasságban él, házasságát az egyház színe 
előtt is megkötötte, életével, példájával alkal-



mas arra, hogy segítse a megbérmált lelki fej-
lődését. 

A bérmálást rendszerint szentmise keretében 
szolgáltatják ki, de lehet szentmisén kívül is, ilyen-
kor is megelőzi az igeliturgia. 

A bérmaszülő a bérmálás alatt jobb kezét a bér-
málkozó jobb vállára helyezi, ezzel kifejezi, hogy 
felelősséget vállal keresztény életének fejlődéséért. 
A bérmálás befejezése után a „Hívők könyörgései-
vel" folytatódik a szentmise. 

A bérmálási szertartás főbb mozzanatai a követ-
kezők: 

A BÉRMÁLANDÓK BEMUTATÁSA 

Miután a bérmálandók kellő oktatáson vettek 
részt, a helyi lelkipásztor bemutatja őket a püs-
pöknek, aki előtt levizsgáznak, vagyis tanúságot 
tesznek arról, hogy ismerik hitüket. 

FÖPÁSZTORI INTELEM 

Olvasmányok hangzanak el a Szentírásból, majd 
a püspök szól a bérmálkozóhoz és a Szentlélek 
iránti ismeretekre és hűségre inti őket. 

A KERESZTSÉG ÍGÉRETEK MEGÚJÍTÁSA 

A bérmálkozók a püspök előtt megújítják ke-
resztségi ígéreteiket és kifejezik készségüket, hogy 
hitünk szerint élnek. 
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A Szentlélekhez mondott imádság után a püspök 
kézrátétellel közli a Szentlélek ajándékait a bér-
málkozóval. 

MEGKENÉS KRIZMÁVAL 

A bérmálkozó összetett kézzel áll a püspök előtt. 
A bérmaszülő a bérmálkozó vállára teszi jobb ke-

zét. 
A bérmálkozó: Bérmanevem N. 
A bérmáló püspök krizmába (faolaj és balzsam 

keveréke) mártja jobb hüvelykujját és kereszt 
alakban megjelöli vele a bérmálkozó homlokát, mi-
közben ezt mondja: Vedd a Szentlélek ajándéká-
nak jelét! 

A bérmálkozó így felel: Ámen 
A püspök hozzáadja: Békesség veled! 
A megbérmált válaszolja: És a te lelkeddel. 

IMA A SZENTLÉLEKHEZ 

Urunk, Istenünk, add meg nekünk, hogy mos-
tantól kezdve mindig készségesen és bátran 
együttműködjünk a Te kegyelmeddel. Segítsenek 
ebben minket az ég összes angyalainak és szentjei-
nek. imái is. 

Lélegezz bennem, Szentlélek Úristen, hogy gon-
dolataim mindig istenfélők legyenek! — Vezess en-
gem, Szentlélek Úristen, hogy cselekedeteim min-



dig Istennek tetszők legyenek! Világosíts meg en-
gem, Szentlélek Úristen, hogy a szent dolgokat sze-
ressem! Erősíts meg engem, Szentlélek Úristen, 
hogy mindig csak a szent dolgokra vágyakozzam! 
Óvjál engem Szentlélek Úristen, hogy ezeket soha 
el ne veszítsem. Oh isteni Szeretet Lelke! Tökéle-
tesíts minket! Szenteld meg imáinkat és életünket 
ma és mindörökké. Ámen. 

BÉRMÁLKOZÓ IMÁJA 

Úristen! Aki az apostolokra a Szentlelket elkül-
dötted és úgy rendelted, hogy híveidre is tovább 
adhassák, jóságosan tekints reám, aki a bérmálás 
szentségét akarom fölvenni. 

Jöjj el Szentlélek Úristen hozzám, kegyelmeddel 
vedd birtokodba és erősítsd meg lelkemet. Add, 
hogy a katolikus hitet állhatatosan valljam. Add, 
hogy kegyelmed segítségével Isten parancsait meg-
tartsam. 

ígérem Uram, hogy hívő és vallásos életet ipar-
kodom élni. Add, kérlek áldásodat e jó szándékom-
ra. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. 

BÉRMASZÜLÖ IMÁJA 

Úristen! Felelőségem tudatában állok itt, ami-
kor a Szentlélek leszáll erre a lélekre, akinek párt-
fogását vállaltam. 

Szentlélek Úristen, szállj le énrám is és erősíts 
meg, hogy teljesíteni tudjam mindazt, amit az Egy-
ház színe előtt elválaltam. ígérem, hogy bérma-
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gyermekem vallásosságát figyelemmel kísérem és 
figyelmeztetni fogom, ha a jónak útjáról letér. ígé-
rem, hogy a magam vallásos életével jó példát adok 
neki. Add mindezekhez, Uram, segítő kegyelme-
det. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. 

HÁLAADÁS A BÉRMÁLÁS KEGYELMÉÉRT 

Te szállottál szívembe, Szentlélek Úristen, hogy 
megadd nekem a nagykorúságot Krisztusban. Föl-
kentél engem Krisztus harcára, felöveztél engem 
az erősség a bölcsesség és a szeretet fegyvereivel. 
Ezután nem szabad már felületesnek lennem gon-
dolataimban, könnyelműnek tetteimben, hanem 
szent komolysággal és a Te választottaid alázatos 
önérzetével kell követnem Téged, isteni Vezérem! 
Hálát adok Neked e megfoghatatlan kegyelmedért, 
s kérlek Téged, aki egészen magadévá tettél e 
szentségben engem, add meg nekem az éberség és 
az állhatatosság kegyelmét, hogy a szentség eltö-
rölhetetlen jegye mindig tisztán ragyogjon ben-
nem. Ámen. 

IMA A SZENTLÉLEKHEZ 

Szentlélek Isten! Világosítsd meg értelmemet, 
hogy felismerjem akaratodat. 

Erősítsd meg akaratomat, hogy azt tegyem, ami 
kedves előtted. Szentelj meg engem, hogy a Szent-
háromság temploma maradjak és Isten iránti hű-
ségemet mindvégig megtartsam. Ámen. 



3. AZ EUKARISZTIA SZENTSÉGE 

Az eukarisztia görög szó, hálaadást jelent. Ezzel 
a szóval jelölik a keresztények az egész földkerek-
ségen az örök élet kenyerét és borát, vagyis az utol-
só vacsora titkát. Az Úr Jézus ugyanis a szenve-
dése és kereszthalála előtti estén, a tanítványaival 
elköltött utolsó vacsora közben tiszteletreméltó 
szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre 
emelte, tehozzád, az Istenhez, mindenható Atyjá-
hoz, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, ta-
nítványainak adta, és így szólt: VEGYÉTEK, ÉS 
EGYETEK EBBŐL MINDNYÁJAN: MERT EZ AZ 
ÉN TESTEM, MELY ÉRTETEK ADATIK. A va-
csora után ugyanígy, tiszteletreméltó szent kezébe 
vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát 
adva áldást mondott, odaadta tanítványainak, és 
így szólt: VEGYÉTEK ÉS IGYATOK EBBŐL 
MINDNYÁJAN: MERT EZ AZ ÉN VÉREM KELY-
HE, AZ ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ, MELY ÉR-
TETEK ÉS SOKAKÉRT KIONTATIK A BÚNÖK 
BOCSÁNATÁRA. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN 
EMLÉKEZETEMRE. 

Ezzel a rendelkezéssel az Úr Jézus itt hagyta 
köztünk önmagát. Valahányszor elrendelését vég-
rehajtjuk, vagyis megismételjük az utolsó vacsorán 
végbement eseményt, a kenyér és a bor színe alatt 
Ö maga jelenül meg köztünk, hogy tápláléka le-
gyen lelkünknek és testünknek, vagyis egész em-
beri mivoltunknak. 



Az Utolsó Vacsora titkát az Úr Jézus tanítvá-
nyaira bízta. Tanítványai e szent felhatalmazást 
az О akarata szerint tovább adták azoknak, akiket 
maguk helyett rendeltek kézfeltétellel. Ily módon 
az egyházban majdnem 2000 év óta naponta meg-
újul az Utolsó Vacsora titka, vagyis az Úr Testének 
és Vérének a szentsége. Azt a szertartást, amely e 
szentséget jelöli kezdetben „kenyértörésnek" hív-
ták a keresztények, később „szentmisének" nevez-
ték. 

Tudnunk kell, hogy az Utolsó Vacsora titkában 
valóságosan jelen van maga az Úr Jézus, sőt e ti-
tokban megjelenül köztünk az О keresztáldozata 
is. Ezért már az első keresztények „oltárnak", va-
gyis áldozati asztalnak hívták azt a szent asztalt, 
amelyen megújították az Utolsó Vacsora titkát. 
Ezért az Eukarisztiát népiesen úgy is hívjuk, hogy 
OLTÁRISZENTSÉG. 

A szentmisében tehát megjelenül az Úr Jézus 
keresztáldozata, amely által О kötött szövetséget 
minden ember nevében a mennyei Atyával. Ezért 
mondjuk, hogy a szentmise az újszövetség örök ál-
dozata, amelyben az Úr jézus szüntelenül felajánl-
ja magát a mennyei Atyának, hogy minket meg-
váltson és üdvözítsen. 

Az Eukarisztiát, vagyis az Oltáriszentséget az 
Úr Jézus azért alapította, hogy általa részesedjünk 
az О szeretetéből. Ez a részesedés akkor valósul 
meg, ha minél gyakrabban magunkhoz vesszük az 
Élet Kenyerét és Borát, vagyis ha gyakran megál-



dozunk. Vigyáznunk kell azonban arra, nehogy 
méltatlanul áldozzunk. Aki súlyos bűnt követett 
el, nem méltó az Eukarisztia vételére: nem szabad 
addig megáldoznia, míg nem tisztítja a lelkét a 
bűnbánat szentsége által. A szentmisét bemutató 
pap mindig két szín alatt áldozik, vagyis a kenyér 
és a bor színe alatt. A híveknek az egyház legtöbb-
ször csak a kenyér színe alatt osztja ki az Euka-
risztiát, de ünnepélyes alkalmakkor (első 3 áldo-
zás, nagycsütörtök) őket is két szín alatt részesíti 
a legszentebb lakomában. 

A SZENTMISE RÉSZEI 

1. BEVEZETŐ SZERTARTÁSOK. 
Céljuk, hogy az egybegyűlt híveket közösséggé 

formálják, előkészítsék Isten igéjének figyelmes 
hallgatásra és az Eukarisztia méltó ünneplésére. 
A pap és a kísérete bevonulása alatt a hívek éne-
kelnek. Az ének az ünnep alaphangulatát fejezi ki. 
A pap megcsókolja az oltárt. Ülőhelyéhez vagy az 
ambóhoz megy, köszönti és bűnbánatra szólítja fel 
a híveket. A hívek közössége hívó szózattal énekel-
ve fejezi ki kérését, majd ádvent és nagyböjt kivé-
telével az Istent dicsérő magasztalásként és Krisz-
tusnak járó hódolatként a kórussal felváltva 
éneklik a Dicsőség a magasságban kezdetű him-
nuszt. A pap könyörgése szólítja fel a hívő közösség 
tagjait. A felszólítás utáni szent csend arra figyel-



meztet, hogy a hívek tudatosítsák: Isten színe előtt 
állnak és hogy megnevezzék egyéni kéréseiket. A 
pap a hívő közösség egészének imáit fogja össze, 
ezért érdemes figyelni a bevezető részt lezáró kö-
nyörgés szavaira. 

2. AZ IGE LITURGIÁJA. 
A szentmisében rendszerint három olvasmány 

van: ószövetség, apostoli levelek, evangélium, van: 
ószövetség, apostoli levelek, evangélium. Az olvas-
mányokat zsoltárvers, alleluja-ének köti össze. 
Ezt lehetőleg a hívő közösség a kórussal felváltva 
énekli. Az olvasmányokat lehetőleg a hívek közül 
olvassa valaki, az evangéliumot csak felszentelt 
pap vagy szerpap olvashatja. A szentírási szaka-
szok örök igazságait a ma élő ember életéhez al-
kalmazza a homilia, a szentbeszéd. A beszédet 
szent csend követi, amikor a hívek az elhangzot-
takat megfontolják, saját életükre alkalmazzák, jó 
elhatározásokat tesznek. Isten igéjének hirdetésé-
re a legmegfelelőbb válasz a hitvallás eléneklése, 
elimádkozása. A hitvallást a pap és a hívek közö-
sen végzik, a Megtestesült szavak kezdetekor mé-
lyen meghajolnak. Az ige liturgiáját az Egyetemes 
könyörgések zárják le. Ezek az egész egyházért, 
sőt az egész emberiségért végzett kérő imádságok. 
A könyörgéseket a közösség tagjai egymás után ad-
ják elő, a hívek „Kérünk Téged hallgass meg min-
ket!" felelettel válaszolnak. 

3. AZ EUKARISZTIA LITURGIÁJA. 
A pap az oltárasztalhoz vonul, az áldozat bemu-

tatásához szükséges felszerelést az oltárra helye-



zik: a misekönyvet és a kelyhet. Ilyenkor gyűjtik 
össze a hívek pénzadományait, ezzel mindenki a 
saját adományával is saját áldozatává teszi a 
szentmisét. 

A kenyeret és a bort Isten ajándékaként, a föld 
terméseként és az emberi munka gyümölcseként 
mutatja fel. 

A szentmise igazi áldozati adományát, az átvál-
toztatott kenyeret és bort, Jézus testét és vérét a 
Miatyánk imádkozása előtt felemelve az „Őáltala, 
Ővele, és Őbenne" ima éneklésével ajánlja fel a 
pap. Majd hálaadásra szólítja fel a hívek közössé-
gét, és Isten színe előtt a közösség nevében ünnepi 
hálaadásba kezd. A hívek a „Szent, Szent, Szent" 
eléneklésével válaszol. 

„A szentmise bemutatásának központi, legkie-
melkedőbb cselekménye: az eukarisztikus ima, a 
hálaadás és megszentelés imája." 

A szentmise hálás megemlékezés az utolsó va-
csorára ünnepi lakoma keretében, ahol Jézus az 
emberiség megváltója. A szentmise áldozati lako-
ma is, ahol a pap és a hívek magukhoz veszik az 
átváltoztatott kenyeret és bort. 

Az eukarisztia liturgiájának harmadik része az 
áldozás szertartása, amely három csoportra oszlik: 
előkészület — áldozás — hálaadás. 

A MIATYÁNK az áldozati lakoma asztali imád-
sága. Ezt a béke átadása, a KIENGESZTELŐDÉS 
SZERTARTÁSA követi, hogy a jelenlevőket Isten-
nel és egymással szeretetegységbe kapcsolja. 



A pap a szentostyát megtöri, egy részét a kehely-
be ejti. Mialatt a nép az Isten Báránya kezdetű 
éneket énekli, a pap csendes imával készül arra, 
hogy Krisztus testét és vérét gyümölcsözően ma-
gához vegye. 

Az áldozati lakomára való meghívást az „URAM 
NEM VAGYOK MÉLTÓ" kezdetű, az alázatos ka-
farnaumi százados imájának elmondása követi. 

A hívek sorban az áldoztatás helyére vonulnak, 
állva veszik magukhoz a szent testet. A pap felmu-
tatja az ostyát és azt mondja: KRISZTUS TESTE. 
Az áldozó feleli: ÁMEN. Áldoztatás alatt a nép 
szentségi énekeket énekel. 

Az áldozás utáni szent csend alkalmat ad arra, 
hogy a hívek a szívünkbe tért Jézust imádják, há-
lát adjanak a kapott kegyelmekért, elmondják ké-
réseiket. 

Az áldozás szertartását a pap ÁLDOZÁS UTÁNI 
KÖNYÖRGÉSE zárja be. 

Ezután nagyon rövid részben a pap a híveket 
tájékoztatja — hirdetésekben, majd állva fogadják 
a pap áldását. Az áldás alatt a hívek keresztet vet-
nek magukra. A pap elbocsátja a szentmisén részt-
vevőit, akik hálaadó fohásszal, „Istennek legyen 
hála!" felelnek. A kivonulás alatt a hívek közösen 
énekelnek. 

A II. Vatikáni Zsinat után, ősi gyakorlathoz 
visszatérve több pap együtt mutatja be az euka-
risztikus áldozatot. Ezt KONCELEBRÁCIÓS 
SZENTMISÉNEK nevezzük. Ez minden miséző ré-



szére külön érvényes „saját szándékú" szentmise, 
de szépen bemutatja az egyház szeretetegységét és 
összetartozását, különösen ha azt fölszentelt apos-
tolutód: püspök vezetésével mutatják be. 

Az együttmisézés nem változtatja meg a szent-
mise szövegeit és lényeges szertartását. 

A SZENTMISE RENDJE 

A szentmise megújított rendje szerint a misén 
való tudatos, tevékeny és gyümölcsöző részvétel 
megkívánja a hívek megfelelő és egyöntetű maga-
tartását, mozgását is. 

Eszerint a hívek részvételével bemutatott misé-
ken a hívek álljanak: 

1. A pap bevonulásától a bűnbánati ima végéig 
(Irgalmazzon nekünk... Ámen. 

2. Az Evangélium, a Credo és az Egyetemes Kö-
nyörgések alatt. 

3. A Miatyánk bevezetésétől a béke átadásának 
végéig. (Legyen békesség köztük mindenkor!) 

4. Az áldás, az elbocsátás alatt és kivonuláskor. 
A hívek térdeljenek: 
Az átváltozást jelző csengetéstől az Urfelmuta-

tást követő akklamáció végéig. (íme, hitünk szent 
titka. Halálodat hirdetjük...) 

BEVEZETŐ RÉSZ 

1. Kezdő ének 
Pap: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében 



In nómine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. 
Hívek: Amen. 

A HÍVEK ÜDVÖZÍTÉSE 

P . A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atya-
isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen 
mindnyájatokkal! 

H. És a te lelkeddel! 
(vagy) 
P . Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Isten-

től és Urunktól, Jézus Krisztustól! 
H. Áldott legyen az Isten, a mi Urunk. Jézus 

Krisztus Atyja! 
vagy: És a te lelkeddel! 
(vagy) 
P. Az Úr legyen veletek! 
Dominus vobiscum! 
(püspök: Békesség veletek!) 
Pax vobis! 
H. És a te lelkeddel! 
Et cum spíritu tuo! 

BŰNBÁNATI IMA 

P. : Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és 
bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhes-
sük az Úr szent titkait! 

Frates, agnoscámus peccáta nostra, ut apti simus 
ad sacra mystéria celebránda. 



(csend: lelkiismeret-vizsgálat) 
Pap és Hívek: 
Gyónom a mindenható Istennek és nektek test-

véreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem: gondo-
lattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: 

(mellünket verve mondjuk) 
én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. 
Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplő-

telen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szente-
ket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok éret-
tem Urunkhoz, Istenünkhöz. 

Confiteor Deo omnipoténti et vobis, fratres, quia 
peccávi nimis cogitatione, verbo, ópere et omissione: 
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. 

Ideo precor beátam Mariam semper Vírginem, 
omnes Angeos et Sanctos, et vos, fratres, ordre pro 
me ad Dominum Deum nostrum. 

P . : Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsás-
sa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! 

Misereátur nostri omnípotens Deus et, dimíssis 
peccátis nostris, per dúcát nos ad vitám aetérnam. 

H.: Ámen. 
(vagy) 
P . : Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és 

bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhes-
sük az Úr szent titkait. 

(csend: lelkiismeret-vizsgálat) 
P . : Urunk, Istenünk, könyörülj raj tunk! 
H.: Mert vétkeztünk ellened. 
P . : Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! 



H.: És add meg nekünk az üdvösséget! 
P . : Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsás-

sa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. 
H.: Ámen. 
(vagy) 
P . : Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és 

bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhes-
sük az Úr szent titkait. 

(csend: lelkiismeret-vizsgálat) 
P . : Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyó-

gyítsd a töredelmes szívünket: Uram, irgalmazz! 
H.: Uram, irgalmazz! 
P . : Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd 

a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz! 
H.: Krisztus, kegyelmezz! 
P . : Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy köz-

benjárj érettünk: Uram, irgalmazz! 
H.: Uram, irgalmazz! 
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa 

meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! 
H.: Ámen. 

KYRIE 

P . : (előimádkozó) Uram, irgalmazz! 
Kyrie, eleison! 

H.: Uram, irgalmazz! 
Kyrie, eleison! 

P . : (vagy előimádkozó) Krisztus, kegyelmezz! 
Christe, eleison! 

H.: Krisztus, kegyelmezz! 



Christe, eleisenl 
P . : (vagy előimádkozó) Uram, irgalmazz! 

Kyrie, eleison! 
H.: Uram, irgalmazz! 

Kyrie, eleison! 

GLÓRIA 

P.: Dicsőség a magasságban Istennek, 
Glória in excels is Deo, 
H.: és a földön békesség a jóakaratú embe-

reknek. Dicsőítünk Téged, Áldunk Téged, 
imádunk Téged magasztalunk Téged, hálát 
adunk neked nagy dicsőségedért. Urunk és 
Istenünk! Mennyei Király! Mindenható Aty-
aisten Urunk Jézus Krisztus: egyszülött Fiú, 
Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Aty-
ának Fia! Te elveszed a világ bűneit: Irgal-
mazz nekünk! Te elveszed a világ bűneit: hall-
gasd meg köyörgésünket! Te az Atya jobbján 
ülsz: irgalmazz nekünk! mert egyedül Te 
vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyet-
len Fölség: Jézus Krisztus, a Szentlélekkel 
együtt az Atyaisten dicsőségében! Ámen. 

Et in terra pax homínibusz, bone voluntatis. La-
udamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorifi-
camus te. Gratias ágimus tibi, propter magnam 
glóriám tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Dcus 
Pater omnípotens. Domine Fill unigenite, Jesu 
Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Qui tollis 



peccata mundi, súscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quó-
niam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus 
Altissimus Jesu Christe. Cum Sancto Spiritu, in 
glória Dei Patris. Amen. 

KÖNYÖRGÉS 

P. : Könyörögjünk! 
Oremus! 

(rövid csend: kéréseinkre gondolunk) 
P . : (a könyörgés végén.. .) mindörökkön örökké. 

secuta seculorum. 
H.: Amen. 

I. AZ IGE LITURGIÁJA 

OLVASMÁNY 

felolvasó: Olvasmány... könyvéből. 
(Az olvasmány végén): 
Ez az Isten igéje. 
Verbum Domini 

H.: Istennek legyen hála. 
Deo gratias. 

SZENTLECKE 

Felolvasó: Szentlecke... leveléből, 
(a szentlecke végén): 



Ez az Isten igéje. 
Verbum Domini 

H.: Istennek legyen hála! 
Deo gratias. 

E V A N G É L I U M 

Alleluja ének. 
(Pap az oltár előtt meghajolva csendben imád-

kozva:) 
Tisztítsd meg szívemet és ajkamat mindenható Isten, 

hogy méltóképpen hirdessem szent evangéliumodat. 
(Pap az ambőnál áll, a hívek is felállnak.) 
P.: Az Úr legyen veletek! 

Dominus vobiscum 
H.: És a Te lelkeddel! 

Et cum spíritu tuol 
P.: Evangélium Szent... könyvéből, 

Sequentia Sancti Evangelii secundum... 
H.: Dicsőség neked Istenünk! 

Gloria tibi Domine! 
(az Evangélium végén): 
P. : Ezek az evangélium igéi. 

Verbum Domini 
H.: Áldunk Téged Krisztus. 

Laus Tibi Christe. 
Homilia 

C R E D O 

(Pap és hívek állva imádkozzák vagy éneklik): 
P. : HISZEK AZ EGY ISTENBEN, 



Credo in unum Deum, 
P.: mindenható Atyában, mennynek és föld-

nek, minden láthatónak és láthatatlannak te-
remtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus 
Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az 
Atyától született az idő kezdete előtt. 

Isten az Istentől, világosság a világosságtól, 
valóságos Isten a valóságos Istentől, született 
de nem teremtmény, az Atyával egylényegü, 
és minden általa lett. Értünk emberekért, a 
mi üdvösségünk leszállott a mennyből. 

(A kővetkező részt mélyen meghajolva mondják:) 
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz 

Máriától, és emberré lett. 
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre fe-

szítették, kínhalált szenvedett, és eltemették. 
Harmadnapra föltámadott az írások szerint, 
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobb-
ján. De újra eljön dicsőségben, ítélni élőket 
és holtakat és országának nem lesz vége. 

Hiszek a Szent lélekben, Urunkban és élte-
tőnkben: aki az Atyától és a Fiútól származik 
Akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az 
Atyát és a Fiút: О szólt a próféták szavával. 
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli 
Anyaszentegyházban. Vallom az egy kereszt-
séget a bűnök bocsánatára. 

Várom a holtak föltámadását és az eljöven-
dő örök életet. Ámen. 



Patrem omnipotentem, factórem caeli et terrae, 
visibílium ómnium et invisibílium. Et in unum Do-
minum Jesum Christum, Fílium Dei unigénitum, 
et ex Patre natum ante ómnia saécula. Deum de 
Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero, 
génitum, non factum consubstantiálem Patri: per 
quem ómnia facta sunt. Qui propter nos hômines 
et propter nostram salútem des céndit de caelis. Et 
incarndtus est de Spititu Sancto ex Maria Virgine, 
et homo factus est. 

Crucifixus etiam pro nobis sub Póntio Pilato; 
passus et sepúltus est, Et resurréxit tértia die, se-
cundum Scriptúras, et ascéndit in caelum, sedet ad 
déxteram Patris. Et iter um ventúrus est cum gloria, 
judicáre vivos et mórtuos, cuius regni non erit finis. 
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivifican-
tem: qui ex Patre Filioquc procédit. Qui cum Patre 
et Fílio simul adorátur et conglorificátur: qui locú-
tus est per Prophetas. Et unam, sanctam, cathóli-
cam et apostolicam Ecclésiam. Confiteor unum 
baptisma in remissiónem peccatórum. Et exspécto 
ressurectiónem mortuorum, et vitám ventúri sáecu-
li. Amen. 

Vagy a Nicea-konstantinápolyi Hitvallás helyett 
mondható az Apostoli Hitvallás az ökumenikus 
magyar szöveggel: 

Hiszek az egy Istenben, 
mindenható Atyában, mennynek és földnek Te-

remtőjében. 



És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a 
mi Urunkban: 

aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Má-
riától; 

szenvedett Poncius Pilátus alatt; 
megfeszítették, meghalt és eltemették. 
Alászállt a poklokra, harmadnapra feltámadt a 

halottak közül; 
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyais-

ten jobbján; 
onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 
Hiszek a Szentlélekben. 
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; 
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; 
a test feltámadását és az örök életet. Ámen. 

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK 

H.: (az egyes kérések után): 
Kérünk téged, hallgass meg minket! 
P.: (a kérések után könyörgést mond, melynek 

befejezése): 
Krisztus, a mi Urunk által 
(vagy) ...mindörökkön-örökké. 
H.: Ámen. 



II. AZ ÁLDOZAT LITURGIÁJA 

1. AZ ÁLDOZATI ADOMÁNYOK ELŐKÉ-
SZÍTÉSE 

A kenyér felajánlása 
P . : Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te 

bőkezűségedből kaptunk kenyeret. Fölajánljuk neked, 
mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. 
Ebből lesz számunkra az élet kenyere. 

H Á l d o t t legyen az Isten mindörökké! 
Benedictus Deus in saecula. 

A bor felajánlása 
P . : Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te 

bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk Neked, mint 
a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Eb-
ből lesz számunkra a lélek itala. 

H.: Áldott legyen az Isten mindörökké! 

A felajánlás végén 
P . : Imákozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves 

legyen a mindenható Atyaisten előtt! 
Oráte, frátres... 
H.: Fogadja el az Úr kezedből az Áldozatot 

nevének dicséretére és dicsőségére, mind-
annyiunk és az egész Anyaszentegyház javá-
ra! 

Suscípiat Dominus Sacrifícum de mánibus tuis 
ad laudem et Glóriám nominis sui, ad utilitáten 
quogue nostram totiúsque Ecclésiae sugae sanctae. 



Fe la j án ló könyörgés 
P . : (a könyörgés végén): Krisztus, a mi Urunk, ál-

tal 
Dominum nostrum. 
(vagy): ...mindörökkön-örökké 
secula seculorum 
H.: Ámen. 

2. AZ ÁLDOZATI IMÁDSÁG 

Prefáció 
P.: Az Úr legyen veletek! 
Dominus vobiscum! 
H.; És a te lekeddel! 
Et cum spíritu tuol 
P . : Emeljük fol szívünket! 
Sur sum corda! 
H.: Fölemeltük az Úrhoz! 
Habemus ad Dominum! 
P . : Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! 
Gratias agámus Domino Deo nostro! 
H.: Méltó és igazságos! 
Dignum et justum est! 
P . : Mert bizony méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk, Szentséges 
Atyánk, neked, szeretett Fiad, Jézus Krisztus által. 
...Mi ezért az angyalokkal és az összes szentekkel 
együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük: 



SANCTUS 

P . : SZENT VAGY, SZENT VAGY, SZENT VAGY, 
mindenség Ura, Istene! 
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. 
Hozsanna a magasságban! Áldott aki jön az 
Úr nevében. Hozsanna a magasságban! 
H.: Santus, Santus, Santus... 

Dominus Deus Sábaoth. Pleni sunt caeli 
et terra gloria tua. Hosánna in excélsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosánna in excélsis. 

Átvál tozta tás 
P . : Valóban szent vagy Istennünk, minden szentség 

forrása. Kérünk tehát, szenteld meg ezt az adományt 
Szentlelked harmatával, hogy legyen ez számunkra a 
mi Urunk, Jézus Krisztus teste és vére. O, mielőtt ön-
ként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a ke-
nyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak ad-
ta, és így szólt: 

VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK EBBŐL MINDNYÁ-
JAN: MERT EZ AZ ÉN TESTEM, MELY ÉRTETEK 
ADATIK 

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet 
is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványai-
nak, és így szólt: 

VEGYÉTEK, ÉS IGYATOK EBBŐL MINDNYÁJAN: 
MERT EZ AZ ÉN VÉREM KELYHE, AZ ÚJ ÉS ÖRÖK 
SZÖVETSÉGÉ, MELY ÉRTETEK ÉS SOKAKÉRT KI-



ONTATIK A BŰNÖK BOCSÁNATÁRA. EZT CSELE-
KEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE. 

Átváltoztatás után 
P . : íme, hitünk szent titka! 
Mysterium fidei 
H.: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel 

valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. 
Mortem tuam annuntiámus Domine et tuam re-

surrectionem confitemur, donee venias. 
(vagy) 
P . : íme, megváltásunk szent titka: 
H.: Valahányszor esszük ezt a kenyeret, és 

iszunk ebből a kehelyből, halálodat hirdet-
jük, Urunk, amíg el nem jössz. 

(vagy) 
P . : íme, üdvösségünk szent titka: 
H.: Üdvözíts bennünket, világ Megváltója, 

ki kereszted és feltámadásod által megmen-
tettél minket! 

P . : Ezért tehát Fiad halálának és foltámadásának 
emlékét ünnepelve, fölajánljuk néked, Istenünk, az élet 
kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert 
arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és 
szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a 
Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és 
vérében részesülünk... 

(A szen tos tyá t és a ke lyhe t fe lemelve mondja ) : 
Őáltala, Ővele és Őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten, 
a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség 
mindörökkön-örökké 



H.: Ámen. 
P.: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso est 
tibi Deo Patri omnipotenti, in mitate 
Spiritui, omnis honor et gloria, 
Per omnia saecula saeculorum. * 
H.: Amen. 

III. AZ ÁLDOZÁS SZERTARTÁSA 

Az Úr imádsága 
P . : Üdvözítőnk parancsára és isteni taní tása szerint 

így imádkozunk: 
Praeceptis audemus dicere: 
Pap és a Hívők: 
Miatyánk, aki a mennyekben vagy, 
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te or-

szágod, legyen meg a te akaratod, amint a menny-
ben, úgy a földön is. 

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, 
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is meg-
bocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy 
minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! 

Pater noster, qui es in caelis: Sanctificetur no-
men tuum: Adveniat regnum tuum: Fiat voluntas 
tua, sicut in caelo et in terra. 

Panem nostrum quotidiánum da nobis hódié: Et 
dimitte nobis débita nostra, sicut et nos dimittimus 
debitiribus notstris. Et ne nos inducas in tentatio-
nem; sed libera nos a malo. 



P . : Szabadíts megkérünk, Urunk, minden gonosztól. 
Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból 
mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve 
várjuk az örök boldogságot és Megváltónknak, Jézus 
Krisztusnak dicsőséges eljöttét! 

Salvatoris nostri Jesu Christi 
H.: Mert tiéd az ország, a hatalom és a di-

csőség mindörökkön-örökké! 
Quia tuum, est regnum, et potéstast, et gloria in 

saecula. 
P.: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor! 
Pax Domini sit semper vobiscum: 
H.: És a te lelkeddel! 
Et cum spíritu tuo 
P . : Engesztelődjetek ki szívből egymással 
H.: Legyen békesség köztünk mindenkor. 
(Mindannyian helyi szokás szerint a békét és a 

szeretet kifejező jellel köszöntik egymást.) 
P.: Offerte vobis pacem 

Agnus Dei 
(A pap az ostyát három részre töri, egy részét a 

kehelybe ejti.) 
H.; Isten Báránya, te elveszed a világ bűne-
it: 
Irgalmazz nekünk! 
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: 
Irgalmazz nekünk! 
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: 



Irgalmazz nekünk! 
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: 
Adj nekünk békét. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi: 
miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi: 
miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi: 
dona nobis pacem. 

Áldozás előtt 
P . : íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ 

bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az 
Isten Báránya. 

Ecce Agnus Dei,... 
H..* Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlé-

kombajöjj, hanem csak egy szóval mondd, és 
meggyógyul az én lelkem! 

Domine, non sum dignus, ut intres sub 
tectum meum, sed tantum die verbo et 
sanabitur anima mea. 

P.: Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. 
Krisztus vére őrizzen meg engem az örök életre. 
(A hívek áldozásakor felemeli a szent ostyát az 

áldozó előtt:) 
P . : Krisztus teste 
Corpus Christi 



Áldozó feleli. Ámen. 
Az áldozás alatt a hívek énekelnek. 

/ 

Az áldozást kővető szent csendben mindenki sze-
mélyes imádságával a szívesen lakó Szenthárom-
sághoz fordul. 

Áldozás utáni könyörgés 
P . : Könyörögjünk! 
Oremus... 
P. : (a könyörgés végén): Krisztus, ami Urunk ál-

tal. 
(vagy) ...mindörökkön-örökké 
secuta seculórum 
H.: Ámen. 
(A helyi egyház hirdetései következnek.) 

BEFEJEZŐ RÉSZ 

Áldás 

P . : Az Úr legyen veletek! 
Dominus vobiscum 
H.: És a te lelkeddel! 
Et cum spiritu tuo. 
P . : Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek! 
В enedicat vos... Spiiritus Santus 
H.; Ámen. 



Főpapi mise végén 

Püspök: Legyen áldott az Úr neve! 
Sit nomen Domini benedictum. 
H.: Most és mindörökké! 
Ex hoc nunc et usque in saeculum 
Püspök: Az Úr a mi segítségünk. 
Adjutorium nostrum in nomine Domini. 
H.: Aki az eget és a földet alkotta. 
Qui fecit caelum et terram. 
Püspök: Áldjon meg benneteket a mindenható Is-

ten: az Atya, a Fiú és Szentlélek! 
Benedicat uos... Spiritus Santus 
H.: Ámen. 

Elbocsátás 

P.: A szentmise véget ért, menjetek békével! 
Ite, missa est! 
H.: Istennek legyen hála! 
Deo Gratias! 

SZENTÁLDOZÁS 

Áldozni, vagyis Urunk szent Testét magadhoz 
venni, minthogy ez a legnagyobb kegyelem a föl-
dön, kívánatos minél gyakrabban, lehetőleg min-
den szentmisén, amelyen részt veszel. Az Anya-
szentegyház. 4. parancsolata értelmében köteles 
vagy legalább egyszer egy évben, húsvét táján ál-
dozni. Mivel az Oltárszentséget csak halálos bűn-



tői tiszta lélekkel szabad magunkhoz venni, azért 
ha halálos bűnben vagy, előbb gyónnod kell. Ha 
csak bocsánatos bűneid vannak, áldozhatsz gyónás 
nélkül is, akár mindennap, de előbb azokat is meg 
kell bánnod, és a szentáldozás után komolyan tö-
rekedjél arra, hogy azokat is elkerüljed. 

A szentáldozáskor maga a fölséges Isten jön hoz-
zád, tehát a lehető leggondosabban kell ezt végez-
ned. Evégből mindenekelőtt a kegyelem állapotá-
ban kell lenned. Azonkívül az áldozás előtt 
tiszteletből szentségi böjtöt is kell tartanod. Ez azt 
jelenti, hogy áldozás előtt egy órával az evést és 
ivást abba kell hagyni. Az áldozás előtti órában 
legföljebb csak orvosságot és vizet vehetsz magad-
hoz. 

A szentáldozás utáni percek életed legdrágább 
percei Add hát magad mennyei Uradnak, imádd, 
adj neki hálát, és kérd kegyelmeit. 

Imádságok szentáldozás előtt 
(Pázmány imádsága.) Kérlek téged Uram, Jézus 

Krisztus! e világnak Megváltója, a te szent tested-
nek és vérednek áldozatáért, melyet vigasztalá-
sunkra rendeltél: adj nekem oly tiszta szívet, 
mellyel méltán járulhatok asztalodhoz. Te mondot-
tad, Uram, hogy aki e kenyérből eszik, benned la-
kozik és te őbenne, és az meg nem hal soha. Azért, 
ó, igaz kenyér, gyógyítsd meg az én szívem sebeit, 
hogy érezze szerelmednek édességét, és kívüled ne 
tudjon semmi gyönyörűséget, ne kedveljen semmi 
szépséget, ne kívánjon más szeretetet. 



Ó, tisztaságos kenyér, amely magában foglal 
minden gyönyörűséget, add, hogy ezzel tökéletesen 
megelégedjék az én lelkem. Te légy zarándoksá-
gomnak úti kenyere, amely erőt adjon gyarlósá-
gomnak, hogy az Isten szent hegyére felérhesse-
nek. 0 , szent, eleven, szép tiszta kenyér! amely az 
égből szállottál alá és ételt adsz e világnak, jöjj be 
az én szívembe és alakítsd azt tiszta hajlékoddá. 

Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj 
és ismét oktalan állatok istállójába helyeztessél, 
mint születésed napján. De mégis bátorsággal já-
rulok szent testedhez, mivel te hívsz engem, mél-
tatlan szolgádat; és azzal mutatod végtelen irgal-
madat, hogy nemcsak az igazat és egészségeseket, 
de a bűnösöket is jóvoltodban részesíted. 

Jöjj be, Uram az én hajlékomba, mint régen Za-
keus házába és adj az én szívemnek oly tökéletes 
jóságot, hogy tekívüled ne keressen világi vigasz-
ságot, hanem teveled megelégedjék, most és mind-
örökké. Ámen. 

(Aquinói Szent Tamás, imádsága.) Mindenható 
örök Isten, íme, egyszülött Fiadnak, a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak szentségéhez járulok. Úgy kö-
zeledem, mint beteg az élet orvosához, mint tisz-
tátlan az irgalom forrásához, mint vak az örök di-
csőség fényéhez, mint szegény ügyefogyott az ég és 
föld Urához. Kérlek azért végtelen irgalmadra, 
légy kegyes betegségemet meggyógyítani, utálatos-
ságomat megmosni, vakságomat megvilágítani, 



szegénységemet meggazdagítani és ruhátlanságo-
mat befödni: hogy az angyalok kenyerét, királyok 
királyát, uralkodók urát oly tisztelettel és alázat-
tal, annyi töredelemmel, áhítattal és tisztasággal, 
olyan hittel és jó szándékkal vegyem magamhoz, 
mint a lelkem üdvösségére a leghasznosabb. En-
gedd, Uram, hogy testednek és vérednek ne csak 
szentségét, hanem erejét és kegyelmeit és véred-
nek ne csak szentségét, hanem erejét és kegyelmeit 
is érezhessem. Mindenható Atyám, add hogy szent 
Fiad testét, melyet Szűz Máriától öltött fel, úgy 
vehessen magamhoz, hogy ezáltal Jézus titkos tes-
tének része lehessek, annak tagjai közé számítsak. 
Engedd, hogy a kenyér színe alatt rejtőző kedves 
Fiadat, kivel most földi vándorlásomban akarok 
egyesülni, egykor az örökkévalóságban színről-
színre is megláthassam. Ki Veled és a Szentlélek-
kel él és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen. 

Imádságok a szentáldozás után 
íme jóságos, édes Jézusom, térdre borulok szent 

színed előtt és lelkem egész buzgóságával kérlek 
és könyörgök hozzád, kegyeskedjél az én szívembe 
önteni a hit, remény és szeretet élő érzelmeit, bű-
neim fölött igaz bánatot és azok jóvátételére el-
szánt, erős akarat. Megilletődéssel és szívbeli fáj-
dalommal veszem fontolóra öt szent sebedet és 
elmélkedem fölöttük, szemem előtt tartva, amit 
Dávid próféta mondott rólad, jóságos Jézus: „Átju-
kasztották kezemet és lábamat, megszámlálták 
minden csontomat." 



Szent Ignác fohászai 

Krisztus lelke, szentelj meg engem. 
Krisztus teste, üdvözíts engem. 
Krisztus vére, ihless meg engem. 
Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem. 
Krisztus szenvedése, erősíts engem. 
0 , édes Jézus, hallgass meg engem. 
Szent sebeidbe rejts el engem, 
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. 
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem. 
Halálom óráján szólíts magadhoz engem. 
És ju t tas el magadhoz engem. 
Hogy szentjeiddel dicsérjelek téged, 
Mindörökkön-örökké. Ámen. 

Pázmány imádsága 
Engedd én Istenem, hogy a te szent Fiad áldo-

zatának gyümölcsét érezzem. Az igaz hit és a ke-
resztény szeretet által szent Fiadba olts be engem, 
hogy én őbenne és ő énbennem lakozzék. Erősíts 
engem a mennyei kenyérnek erejével, hogy a te 
törvényednek útján soha el ne fáradjak. 

Engedd, Uram, hogy azt az üdvösséget, amelyet 
nekünk haláloddal nyertél, ez áldozat által ma-
gunkhoz kapcsoljuk. Gyógyítsd meg lelki sebein-
ket: ne utáld meg, irgalmass szamaritánus, hálá-
datlan szolgádat. Azon szeretetedért, mely téged a 
földre hozott, tisztítsd meg a bűnös lelkemet, gyó-
gyítsd gyarlóságaimat, töltsd be az élő kenyérrel 



minden kívánságomat. Rontsd el bennem a világi 
kívánságot és felfuvalkodást, önts belém állhatatos 
hitet, hű reménységet, buzgó szeretetet. Adj alá-
zatos és szelíd szívet, zabolázd meg nyelvemet, 
hogy semmi éktelen és rágalmazó beszédet ne szól-
jon, kösd be szememet, hogy semmi tisztátalanság 
ne legyen tekintetében. 

Teljesítsd be lelkemnek éhségét, erősíts engem, 
nevelj a jóban, vigy be az örök boldogságba. Aki az 
Atyával és Szentlélekkel egyetemben élsz és ural-
kodol, Isten mindörökkön-örökké. Ámen. 

Áldjon meg bennünket a mindenható Isten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. 



4. A BŰNBOCSÁNAT 
SZENTSÉGE 

A bűnbocsánat szentségéről a II. Vatikáni Zsinat 
így ír az Egyházról szóló tanításban: „Akik a bűn-
bocsánat szentségéhez járulnak, azok Istent sértő 
bűneikre Isten irgalmas bocsánatát kapják meg. 
Egyszersmind kibékülnek az Egyházzzal, amelyet 
megsebeztek bűnükkel, és amely közreműködik 
megértésükben szeretetével és imájával." (LG 11) 

A bűnbocsánat szentségéhez hozzátartozik a 
bűn elismerése, megbánása, elhatározása annak 
elkerülésére, a bűn bevallása, a feloldozás és a jó-
vátétel. 

A bűnös szembefordul Istennel, saját elképzelé-
sei szerint akar élni. 

Isten megbántása különböző mértékű: 
A HALÁLOS BŰNNEL elfordul az ember az Is-

tentől, és megtagadja parancsolatát, a BOCSÁNA-
TOS BŰN azonban nem fordít el Istentől, és a vét-
kező nem tagadja meg a parancsot, csak 
tökéletlenül teljesíti, vagy kisebb jelentőségű pa-
rancsot nem teljesít. 

A bűnbocsánat szentségében a megtérő a meg-
dicsőült Krisztussal találkozik, ő oldozza föl. 

Aki Isten iránti szeretetből bánja meg bűneit, 
bánatát tökéletesnek mondjuk. Ha csak a bünte-
téstől való félelem fordítja vissza Istenhez, bánata 
kevésbé tökéletes. A tökéletes bánat eltörli a bű-
nöket, ha nincs mód a gyónásra. Ugyanez nem vo-
natkozik a kevésbé tökéletes bánatra. 



A feloldozás a bűnt eltörli, de a bűnök által oko-
zott kárt a bűnösnek is jóvá kell tennie engesztelő 
cselekedettel. 

Már a bűnök bevallása is megkönnyebbülést 
okoz. A szentgyónásban meg kell említeni minden 
keresztség után (utolsó gyónásunk után) elköve-
tett és meg nem gyónt súlyos bűnt, fajuk, számuk, 
és körülményeik szerint részletezve. 

A bocsánatos bűnök szentgyónáson kívül is bo-
csánatot nyerhetnek, eltörölheti őket az ima, a 
szentmise fohászainak, bűnbánati imáinak átérzé-
se, szeretetcselekedtek. Ajánlatos azonban ezeket 
is meggyónni. 

A bűnbánat felélesztése a bocsánatos bűnök be-
vallása által az ún. ÁJTATOSSÁGI GYÓNÁS, 
amely jó hatást gyakorol a lelki fejlődésre és ke-
gyelmeket szerez. Ez által biztosítható a tervszerű 
lelki vezetés. 

Az igazi LELKI VEZETÉS akkor lehetséges, ha 
a bűnbánó állandó gyóntatót választ magának, aki 
figyelemmel kíséri lelki fejlődését, és tervszerűen 
irányítja. 

A szentgyónást egy évben egyszer, húsvéti idő-
ben minden katolikus keresztény köteles elvégez-
ni, ennek elmulasztásával bűnt követ el. A szent-
gyónási előkészületet nagyon segíti a rendszeres 
napi lelkiismeretvizsgálat. 

A gyóntatót súlyos titoktartás kötelezi, a gyónás-
ban bevallót bűnöket soha el nem árulhatja. 

A gyónás eltörli a súlyos bűnök következményét, 
a kárhozatot, de nem szabadít meg a halál utáni 



ideigtartó büntetésektől. Ezért az elégtétellel, ön-
ként vállalt engesztelő cselekedetekkel szabadu-
lást szerezhetünk ezektől a büntetésektől. Imát, 
szentmisét felajánlva, engesztelő jótetteket vállal-
va az elhunyt hívek számára is megszerezhetjük 
az ideigtartó büntetések elengedését. Ezt nevezzük 
BÚCSÚNAK. 

LÉLEKÉPÍTÉS 

Mit használ az embernek, ha az egész világot 
elnyerné is, lelkének azonban kárát vallaná...? 
Egész életünknek értelme és értéke az, hogy iste-
nességben gazdagítsuk napjaink, éveink sorát. 
Olyan kincseket kell gyűjtenünk, melyeket a rozs-
da meg nem marhat, s a tolvaj soha nem ragadhat 
el tőlünk. 

Eletünk legyen léleképítés. A léleképítés kettős 
munkája ez: javítgatni az elromlott emberi termé-
szetet, megszabadulni a bűntől és megerősödni, 
megedződni, istengyermekségre nőni Krisztus 
Urunk kegyelmi rendjébe. A léleképítés iskolája a 
szentgyónás és a szentáldozás. 

A bűnbánat szentsége 
Gyónni, vagyis a bűnbánat szentségéhez járulni, 

hogy bűneidtől megtisztulj, akkor kell, ha halálos 
bűnbe estél. Az Anyaszentegyház IV. parancsolata 
szerint köteles vagy gyónni legalább egyszer egy 
évben (húsvét táján), de ajánlatos többször is, főleg 
a nagy ünnepek (karácsony, húsvét, pünkösd, 
Nagyboldogasszony) alkalmával. 



ISTEN TÍZ PARANCSOLATA 

1. Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj. 
— 2. Isten nevét hiába ne vedd. — 3. Az Úr napját 
szenteld meg. — 4. Atyádat és Anyádat tiszteld. 
— 5. Ne ölj. — 6. Ne paráználkodjál. — 7. Ne lopj. 
— 8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne 
tégy. — 9. Felebarátod házastársát ne kívánd. — 
10. Mások tulajdonát ne kívánd. 

Az Anyaszentegyház öt parancsa 

1. Vasárnap és ünnepnap végy részt a szentmi-
sén. — 2. A pénteki bűnbánati napokat és a pa-
rancsolt böjtöket tartsd meg. — 3. Évente gyónjál 
és legalább a húsvéti időben áldozzál. — 4. Házas-
ságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és 
gyermekeidet katolikus módon neveld. — 5. Az 
Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd. 

Előkészület a szentgyónáshoz. 

Mindenekelőtt szállj magadba és hívd segítségül 
a Szentlélek Úristent (lásd az alábbi imádságot). 
Azután vizsgáld meg lelkiismeretedet. Ennek mód-
ja: Olvasd el figyelemmel az alább következő Lelki 
tükröt és minden kérdésnél kérdezd magadtól: El-
követtem-e utolsó gyónásom óta? — Ha nem, to-
vább mégy. Ha igen, akkor kérdezd magadtól: 



Tudtam-e (vagy legalább homályosan éreztem-e) 
akkor, hogy ez bűn lesz? — ha nem, akkor nem 
követtél el bűnt, mert a bűn Isten parancsának tu-
datos megszegése; ám, amit az ember nem tud azt 
nem teszi szándékosan. — Ha igen, akkor kérdezd 
magadtól: Akarattal követtem-e el? — Ha nem 
akarattal követted el, akkor nem volt bűn, mert a 
bűn Isten parancsának szándékos megszegése. — 
Ha tudtad is és akartad is, akkor bűnt követtél el. 
Ha tudtad (vagy homályosan érezted), hogy nagy 
(halálos) bűn lesz, és teljesen szándékosan követ-
ted el, akkor halálos bűn volt, és akkor azt is meg 
kell kérdezned magadtól: Hányszor követtem el? 
— Ha nem tudod pontosan, mondd meg körülbelül, 
pl. egészen körülbelül ennyiszer, vagy hetenként, 
(havonként) körülbelül ennyiszer. A lelkitükörben 
vastagabb betűvel vannak szedve azok, amik ren-
desen halálosan bűnök szoktak lenni. De hogy te 
halálosan vétkeztél-e velük, attól függ: te tudtad-e, 
hogy nagy bűn és teljesen szándékosan követted-e 
el. — A bocsánatos bűnöket nem vagy köteles meg-
gyónni, de okosan teszed ha ezeket is meggyónod. 

A lelkitükör természetszerűleg nem sorolhat fel 
minden bűnt, amiről lelkiismereted vádol, ha nem 
is találod meg azt a lelkitükörben. 

A Szentlélek segítségül hívása. 
Jöjj el, Szentlélek Úristen, világosítsd meg értel-

memet, hogy bűneimet úgy ismerjem meg, amint 
elkövettem őket; erősítsd meg akaratomat, hogy 



szívemből megbánjam és őszintén meggyónjam 
őket az elégtételt pontosan elvégezzem és minden 
erőmből törekedjem megjavulni. Ámen. 

Lelkitükör. 
Mikor voltam utoljára gyónni? — Elmulasztot-

tam-e a húsvéti szentgyónást, — vagy szen-
táldozást? — Hanyagul készültem-e a gyónásra? 
nevezetesen: elmulasztottam-e fölindítani ma-
gamban a bánatot és erősfogadást? — Ki-
hagytam-e akkor szándékosan súlyos bünt? 
(ha igen, a gyónás érvénytelen volt, sőt szentség-
törés és meg kell ismételni.) — Elfelejtetem-e ak-
kor meggyónni valami súlyos bűnt? (Ha igen, most 
kell azt meggyónni). — Hanyagul végeztem-e a ka-
pott elégtételt (penitenciát)? 

1. Kötelességeim Isten iránt (I—III. paran-
csolat): 

Kételkedem-e szándékkal hitigazságban? 
— Szívesen hallgattam-e hitellenes beszédet? 
— Olvastam-e hitellenes könyvet, lapot, vagy 
más írást? — Van-e ilyen bitrokomban? — Be-
széltem-e hitem ellen? — Szégyelltem-e hite-
met megvallani, pl. keresztet vetni, templom előtt 
kalapot emelni, templomban letérdelni, társalgás 
közben megtámadott hitemnek védelmére kelni? 

Zúgolódtam-e Isten ellen? — kishitű, vagy vak-
merően bízó voltam-e Istennel szemben? — Elmu-
lasztottam-e imádkozni reggel, este, evés előtt, 
evés után? — Figyelmetlen, tiszteletlen voltam-e 



az imádságban?— Isten, a szentek és a szent dol-
gok nevét kimondtam-e a kellő tisztelet nélkül 
vagy szükség nélkül? — Káromoltam-e Istent 
vagy szenteket? — Átkozódtam-e? — Szent-
ségtörést követtem-e el (szentségek méltatlan 
vétele, szent személyek, helyek, dolgok súlyos meg-
gyalázása által)? Esküdöztem-e könnyelműen, 
hamisan, bűnös dolgokra? — Megszegtem-e 
eskümet? — Vasár- és ünnepnap mulasztot-
tam-e szentmisét? — Figyelmetlen, tiszteletlen 
voltam-e ott? — Vasár- és ünepnap kellő ok nélkül 
végeztem-e hosszú időn át nehéz testi munkát? — 
A szigorú böjtöt (hamvazószerdát és nagypénteket) 
megtartottam-e? — Nagyböjt péntekein húsele-
delektől tartózkodtam-e? — Az év többi péntekén 
végeztem-e valamilyen bűnbánati cselekedetet, 
(pl: húst nem eszem, vagy lemondok valamilyen 
édességről, dohányról, alkoholról, szórakozásról 
stb. vagy pedig kertesztutat végzek.) — Hittem-e 
babonában? 

2. Kötelességem magam és embertársaim 
iránt (IV—X parancs): 

Kellő tisztelet nélkül voltam-e szüleim, elöljáró-
im, tanáraim iránt — megtagadtam-e tőlük segít-
ségemet? — Szeretetlen voltam-e családom tagjai 
iránt? — Elhanyagoltam-e kötelességeimet? —Al-
kalmazottakkal szemben gőgös, követelőző, 
durva voltam-e? — Mértéktelen voltam-e evés-
ben, ivásban? — Hiú voltam-e ruházkodásban és 
viselkedésben? — Tettem-e valamit egyenesen 
azért, hogy vele életemet megrövidítsem vagy 



kioltsam? — Okoztam-e másnak testi vagy lelki 
fájdalmat (bántalmaztam-e, bosszantottam-e 
mást?) — Tettem-e kárt más életében? — Vi-
gyáztam-e a közlekedésnél a magam és mások éle-
tére? — Elhanyagoltam-e köteles munkámat? 
— Henyéltem-e? — Elmulasztottam-e máson se-
gíteni (alamizsnával is), mikor megtehettem vol-
na? — Tettem-e kárt más vagyonában: kb. mek-
korát? — Pazaroltam-e? — Eltulajdonítottam-e 
másét? — Megcsaltam-e mást? — Az így okozott 
kárt jóvá tettem-e? — Tartozásomat megfizettem-
e? — Elmulasztottam-e meginteni a bűnösöket (ha 
volt reményem, hogy lesz foganatja)? — A vesze-
delmes bűnösöket följelentettem-e törvényes 
elöljáróságnál? — A csüggedöket és a szomorko-
dókat vigasztalás nélkül hagytam-e (mikor segít-
hettem volna rajtuk)? — Gyülöltem-e mást? — 
Ellenem vétőknek megbocsátani vonakod-
tam-e? — Előkért és holtakért imádkozni elmu-
lasztottam-e? — Kevésbé helyes cselekedettel 
oka voltam-e más bűnének (botránkoztatás)? — 
Tanítottam-e, ingereltem-e, fölszólítottam-e 
más bűnre? (Ha igen, miért?) — Segítettem-e 
mást bűnben? (Miben?) — Gyanúsítottam-e 
mást kellő ok nélkül? — Kibeszéltem-e másnak 
rejtett bűnét (megszólás)? Besúgtam-e valaki-
nek, ami rosszat más róla mondott? — Ráfogtam-e 
másra valami hibát (rágalmazás)? — Szívesen 
hallgattam-e gyanúsításokat, rágalmazásokat, 
megszólásokat? — Megvetettem-e, tiszteletlen 
szóval illettem-e mást? — Hazudtam-e? Képmu-



tató voltam-e? — Titkot kibeszéltem-e? — Elmu-
lasztottam—e ígéreteimet pontosan megtartani? — 
Szemérmetlen gondolatokat vagy gerjedel-
meket (érzéseket) szándékkal kerestem-e? Be-
leegyeztem-e ilyenekbe? — Folytattam-e 
szándékosan szemérmetlen beszédet, ének-
lést? — Hallgattam-e, írtam-e, olvastam-e 
szemérmetlenséget? — Van-e nálam ilyen ol-
vasmány? — Néztem-e szemérmetlen sz íni -
vagy más előadást? — Vétkeztem-e szemér-
metlen érintéssel magamon vagy máson? — 
Vétkeztem-e még valamivel a szent t isztaság 
ellen? 

A lelkiismeretvizsgáláshoz 
A hét főbűn (ezek önmagukban talán nem ha-

lálos bűnök, de gyökereik sok súlyos bűnnek): 1. 
kevélységet; — 2. a fösvénység; — 3. a bujaság; — 
4. az irigység; — 5. a torkosság; — 6. a harag; — 
7. a jóra való restség. 

A szentlélek elleni bűnök (ezek alapjában 
rendítik meg az istenes életet): 1. aki vakmerően 
bizakodik Isten irgalmasságában; — 2. aki kétség-
beesik Isten kegyelméről; — 3. aki a megismert 
igazság ellen tusakodik; — 4. aki irigyli mástól Is-
ten kegyelmét; — 5. aki az üdvös figyelmeztetések 
ellenére a bűnökben megátalkodik; — 6. aki mind-
halálig nem bánja meg bűneit. 

Égbekiáltó bűnök (ezeknek szörnyűsége a 
Szentírás kifejezése szerint Istentől kért bünte-
tést): 1. a szándékos gyilkosság; — 2. a szegények, 



árvák és özvegyek nyomorúságának nagyobbítása; 
— 3. a munkások bérének igazságtalan visszatar-
tása. 

Idegen bűnök (melyekkel mások bűnét előse-
gítjük vagy okozzuk s ezáltal bűntársak, bűnrésze-
sek leszünk): 1. másnak bűnre tanácsot adni; — 2. 
másnak bűnös dolgot parancsolni; — 3. vétekben 
mással egyetérteni; — 4. másokat bűnre ingerel-
ni; — 5. másnak bűnös cselekedetét dicsérni; — 
6. másnak bűnét elhallgatni; — 7. másnak bűnét 
elnézni; — 8. mást bűnre segíteni; — 9. másnak 
bűnét oltalmazni. 

Igen tanácsos a lelkiismeretvizsgálás a hivatás-
mulasztás szempontjából is. Ki vagyok, mi va-
gyok; hogyan teljesítettem hivatásbeli köteles-
ségeimet? Nem éltem-e vissza (talán bűnös céllal 
is), hivatali vagy hivatásbeli hatalmammal? Elmu-
lasztottam-e, elhanyagoltam-e (talán bűnös céllal 
is) hivatali vagy hivatásbeli tennivalóimat? 

Komoly javuláshoz segíthet a jellemhibák ala-
pos megvizsgálása: Mik a főbűneim, mik a szoká-
sommá vált bűnök, hibák, gyarlóságok? Miben kell 
látnom gyakori bűneim gyökerét? Miben a legy-
gyengébb erkölcsiségem? Mi ellen küzdök látszólag 
és valóban is hasztalanul? Mely bűnökbe esem 
minduntalan vissza? Régebbi gyónásaimat is vizs-
gálva, melyek visszatérő bűneim? 



Dávid király bűnbánati zsoltára 

(50. Miserere) 
Könyörülj rajtam, Isten, nagy irgalmad szerint, 
Töröld el gonoszságomat, nagy könyörületességed 
szerint 
Moss engem tisztára vétkemtől, 
Tisztíts meg engem bűnömtől. 
Gonoszságomat elismerem, 
És búnöm előtted van szüntelen. 
Egyedül ellene vétkeztem. 
S ami előtted gonosz, azt cselekedtem. 
Hogy igaznak bizonyulj beszédedben, 
S diadalmaskodjál ítéletedben, 
íme, gonoszságban fogantattam, 
És bűnökben fogant az én anyám, 
íme, te az igazságot szereted; 
Bölcsességed elrejtett t i tkait kinyilatkoztattad ne-
kem. 
Hints meg engem izsóppal, hogy tiszta legyek, 
Moss meg engem, hogy hónál fehérebb legyek. 
Add, hogy örömet és vidámságot halljak, 
Megtört csontjaim hadd üjjongjanak. 
Fordítsd el bűneimtől arcodat, 
Töröld el minden gonoszságomat. 
Tiszta szívet teremts belém, Isten, 
S újíts meg az igaz lelket bensőmben. 
Színed elől el ne vess engem, 
Szent lelkedet meg ne vond tőlem. 
Add vissza nekem örvendetes segítségemet, 
És fejedelmi lélekkel erősíts meg engem. 



Hadd tanítsam utaidra a bűnösöket, 
Hogy hozzád térjenek az istentelenek. 
Szabadíts meg a vértől, Isten, szabadító Istenem, 
Hogy ujjongva hirdesse igazságodat nyelvem. 
Uram, nyisd meg ajkamat, 
Hadd hirdesse szájam dicséretedet. 
Hiszen, ha véres áldozatot kívánnál 
Bizonnyal megadnám; 
De te égő áldozatokban nem leled kedvedet. 
A töredelmes lélek áldozat az Istennek, 
A megtört és alázatos szívet, Isten, nem veted meg! 

A bánat és erősfogadás fölindítása 
A bűnbánat szentségének legfőbb része a bánat. 

Hogy jó legyen a bánatod, figyelmesen imádkozd el a 
következő imádságot: 

Irgalmazz, Istenem, irgalmazz! Jézus, Dávid fia, 
könyörülj rajtam! Mit műveltem a te végtelen 
szent fölséged ellen, én nyomorult lélek! Vétkez-
tem ellened, én Istenem! Szent színed előtt gono-
szat cselekedtem; igen, szemedbe bántottalak meg, 
mert te mindenütt jelen vagy, tudod és látod leg-
titkosabb gondolataimat és vágyaimat: téged bán-
tottalak meg, az élet és halál Urát, aki testemet 
minden pillanatban porrá teheted és lelkemet az 
örök kárhozatra vetheted. O, édes Istenem! teljes 
szívemből szánom és bánom minden bűnömet utá-
lom és gyűlölöm őket, mert általok téged oly sok-
szor és oly nagyon megbántottalak, a mennyorszá-
got elvesztettem, a poklot megérdemeltem; de 
kiváltképpen azért bánom bűneimet, mert téged, 



legjobb Atyámat, legnagyobb a jótevőmet, a legfőbb 
jót, aki tenmagadért minden szeretetre méltó vagy, 
olyannyira megbántottalak. Azért, ó, édes Istenem, 
erősen fölteszem magamban, hogy szent kegyel-
med segítségével a bűnt és bűnre szolgáló alkal-
makat elkerülöm, életemet megjavítom. 

Sebesítsd meg, édes Istenem, szereteted nyilával 
szívemet, hogy sírjak és zokogjak hálátlanságo-
mon, amíg élek, utolsó leheletemig. Szeretlek, Is-
tenem, teljes szívemből, mindenek fölött, mert 
minden teremtményed iránt, még az én bűnös lel-
kem iránt is, kegyes is irgalmas vagy és magadban 
is a legfőbb jó vagy. O, bár soha meg ne bántottalak 
volna! De mivel ez már lehetetlen, legalább jövőre 
eltökélem és erősen fogadom, hogy megjavulok, ke-
rülöm a bűnt és a bűnre vezető alkalmakat. Segíts 
meg szándékomban, Istenem, Ámen. 

Ha ezt jó lélekkel elimádkozod, jó lesz a bánatod. 
Ha nem érzed, az ne bántson. Ha igazán akarod 
bánni bűneidet, akkor jó a bánatod. Ha érzelmek-
ben is jelentkezik, ez Isten külön ajándéka, de a jó 
gyónáshoz ez nem szükséges. 

A gyónás 
A gyónásnak teljesnek kell lennie, vagyis név és 

szám szerint meg kell gyónnod az utolsó gyónás 
óta elkövetett minden halálos bűnödet, és őszinté-
nek kell lennie, vagyis úgy kell vádolnod magad a 
gyóntató előtt, amint bűnösnek tudod magadat, 
szépítés nélkül: az egyes bűnöket illedelmesen, de 
érthetően kell megnevezned. — Ha a lelkiatya kér-



dést tesz, őszintén felelned kell, de a bűntársak 
nevét el kell hallgatnod. — A gyónásban félre kell 
tenned minden álszégyent. Nem embernek vallod 
meg a bűnt, hanem Istennek. A gyóntatóban pedig 
őszinteséged csak tiszteletet kelt. 

A gyónás módja 
Térdelj le, vess keresztet és (ha van elég idő) 

mondd: 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

Gyónom a mindenható Istennek és neked lelkia-
tyám, hogy (ekkor meg ekkor...) voltam utoljára 
gyónni és azóta a következő vétekkel bántottam 
meg a fölséges Istent... 

Itt elmondod bűneidet, utána: 

Ezeket és minden bűnömet teljes szívemből szá-
mon és bánom, hogy velük a végtelen jóságú Istent 
megbántottam. Fogadom erősen, hogy megjavulok, 
kerülöm a bűnt és a bűnre vezető alkalmakat. Ké-
rek üdvös elégtételt és feloldozást. 

A feloldozáskor vess keresztet, és válaszold: 
Ámen. 

Végül a pap így szól: Magasztaljuk Istent, mert 
jóságos hozzánk! 

Feleld rá: Mert örökké szeret minket. 

Az elégtétel 
Jól figyelj az elégtételre, amit a lelkiatya fólad 

és lehetőleg azonnal végezd el, de ha ez nem volna 
lehetséges, azért mehetsz áldozni, csak meglegyen 



az erős szándékod, hogy elvégezd. Sohasem érd be 
azzal, hogy elvégezd a föladott elégtételt, hanem 
ezen kívül vállalj önként is valami elégtetelt (pl. 
imádság, alamizsna, önmegtagadás). 

Az elégtételnek könnya és üdvös neme а búcsú. A 
búcsú а bűnbocsánat után fönnmaradt ideiglenes 
büntetések elengedése Krisztus Urunk érdemei és a 
szentek túláradó érdemei alapján. Hogy búcsút nyer-
hess, a kegyelem állapotában kell lenned. 

Az Egyház legújabb rendelkezése szerint részle-
ges búcsút nyer: 1. aki kötelességét jól végzi, az 
élet nehézségeit türelmesen viseli és közben alá-
zatos bizalommal Istenhez fordul akármilyen jám-
bor fohásszal, akárcsak tisztán lélekben is; 2. aki 
az irgalmasság testi vagy lelki cselekedeteit végzi 
arra rászoruló embertársaival szemben; 3. aki va-
lamely megengedett és neki kedves dologról ön-
ként lemond a bűnbánat szellemében. 

Imádság gyónás után 
Én édes Jézusom, betegek gyógyítója, te meggyó-

gyítottál engem; jóságos Mesterem, irgalmas Meg-
váltóm, megbocsátottad az én bűnömet! Hogyan 
adjak méltó hálát csodálatos jóságodért? Én téged 
elhagytalak, de te engem el nem hagytál. Megve-
tettelek és elfordultam tőled, de te meg nem utál-
tál, hanem utánam jöttél és atyai szereteteddel 
végre is meglágyítottad balga és kemény szívemet. 
Rám tetted kezedet és én megszabadultam. Tiszta 
vagyok újra, gyermeked vagyok újra, a mennyei 
Atya örömmel, szeretettel néz rám újra. Hála, örök 



hála neked, szeretett Jézusom. Úgy akarok tenni, 
mint a poklos, akit megtisztítottál és azt mondtad 
neki: Menj és többé ne vétkezzél. Elmegyek, Uram, 
és nem akarok vétkezni többé. Légy az én erőm, 
adj nekem állhatatosságot. / men. 

Hálaadás szentgyónás után 
Örök mindenható Isten, aki az alázatosokat ke-

gyelmes tekinteteddel vigasztalod, végtelen hálát 
adok szent felségednek, hogy könyörülvén rajtam, 
bűneimnek rútságaiból kihoztál engem. 

Dicsérd az Istent, én lelkem, és ami csak bennem 
van, áldja és magasztalja az ő szent nevét. Dicsérd 
az Istent én lelkem és el ne feledkezzél az ő nagy 
jóvoltáiól. Mert ö az, aki megbocsátja minden ál-
nokságodat és meggyógyítja minden betegségedet. 
Ö szabadítja meg veszedelemtől életed és körül-
vesz téged nagy kegyelmességével. Dicsérjed őt, 
mert ő irgalmass és kegyelmes Úr: nagy tűrésű és 
nagy irgalmú Isten. Nem mindörökké haragszik és 
nem mindvégig fenyeget téged. Nem cselekedett 
bűnük szerint, és nem fizetett álnokságunk szerint 
nekünk. 

Teremts, Úristen, új tiszta szívet énbennem, 
mely állhatatos legyen a jóban, hogy soha tőled el 
ne szakadjon; félelemmel telt legyen, hogy merész-
sége által semmi gonoszságban meg ne rútíttassék, 
állhatatos legyen, hogy semmi háborúság miatt te-
tőled el ne szakíttassék, hanem a te parancsolata-
idnak útján vígan és örvendezve járjon, mindörök-
kön-örökké. Ámen. (Pázmány.) 



5. A BETEGEK KENETÉNEK 
SZENTSÉGE 

„Beteg va lak i közüle tek? H í v a s s a el az Egyház 
pap ja i t , és azok i m á d k o z z a n a k fölötte, s ken j ék 
m e g olajjal az Ú r nevében. A hi tből f a k a d ó i m a 
m e g s z a b a d í t j a a be teget , és az Ú r t a l p r a á l l í t ja . H a 
pedig b ű n ö k e t köve te t t el, bocsána to t nyer ." ( J a k 
5,14—15) 

A II. V a t i k á n i Zs ina t Egyházró l szóló t a n í t á s a 
így beszél a be tegek kenetérő l : „A be tegek s zen t 
kene téve l és a papok i m á d s á g á v a l az egész egyház 
a szenvedő és megdicsőül t K r i s z t u s n a k a j á n l j a a 
be tegeke t , hogy megkönyebbí t se őket, hogy ö n k é n t 
c sa t l akozzanak Kr i s z tu s szenvedéséhez és ha lá l á -
hoz, és így mozd í t sák elő az I s t en n é p é n e k j avá t " . 
(E 11) 

A be tegek k e n e t é n e k k iszo lgá l ta tó ja a p ü s p ö k és 
a fe l szente l t pap . Fe lvehe t ik mindazok a megke-
resz te l t ek , ak ik be tegségük vagy öregségük m i a t t 
gyengé lkednek . E l m e b a j b a n m e g b e t e g e d e t t n e k és 
ö regeknek is k iszolgálható , és o lyanoknak , ak ik sa-
j á t l ábukon j önnek el a t emplomba . N e m életve-
szélyes m ű t é t előtt is ké rhe tő , gye rmek is m e g k a p -
h a t j a , h a m á r foga lma t t u d a lko tn i a szentségről . 
O lyan eszméle t len be tegekhez is h i v a t u n k papo t , 
ak i éber á l l apo tban ké r t e volna a szentsége t . 

A betegek kene t e v i s s zaad j a a lélek n y u g a l m á t , 
b izakodás t , r e m é n y t ke l t benne , é le tkedve növeke-
dése elősegíti a tes t i gyógyulást . I s t en gondvise lése 



a testi egészség helyreállítását is elősegíti, ha az a 
beteg lelkének javára szolgál. 

A beteg, amikor felismeri, hogy betegségét elfo-
gadva Krisztus áldozatához kapcsolódik, türelmes 
elviselésével felajánlhatja maga és mások lelki ja-
vára, Isten engesztelésére, kegyelemszerzővé válik 
szenvedése. 

A betegek kenetét a megszentelő kegyelem álla-
potában veheti fel a beteg, de ha szentgyónás vég-
zésére már nem képes, amennyiben öntudatos ál-
lapotában élt benne akár a kevésbé tökéletes bánat 
is, az eszméletlen állapotban feladott szent kenet 
a bűnt és büntetését is eltörli. 

A súlyosan beteg embernek még jobban szüksége 
van Isten kegyelmére, ezért nem szabad elfogadni 
azt a téves hiedelmet, hogy a beteg megrémül a 
betegek kenetének felvételétől, a pap megjelenésé-
től, Lehetőleg ne halogassuk arra az időre, amikor 
a beteg állapota súlyossá válik, vagy öntudatát 
veszti. 

A szentkenet kiszolgáltatása: 

Az otthoni betegágy mellett fehér terítővel ta-
karjunk le egy kis asztalt, helyezzünk rá feszüle-
tet, gyertyát, szenteltvizet. Készítsünk oda egy kis 
pohárkában vizet, tányérkán csipet sót, kis vatta-
csomót. 

A pap belépve üdvözli a beteget, a háziakat, 
szenteltvízzel hinti meg a szobát. Röviden ismer-



teti a szentség mivoltát és könyörgést mond. Ha a 
beteg állapota megengedi, most elvégzi a szentgyó-
nást. 

A pap rövid hálaadást mond a szent olaj fölött, 
majd a szentség lényegi jele következik. Megkeni 
a beteg homlokát és kezeit az olajjal, így imádkoz-
va: 

„E SZENT KENET ÁLTAL ÉS NAGY IRGAL-
MASSÁGA SZERINT SEGÍTSEN MEG TÉGED 
AZ ÚR A SZENTLÉLEK KEGYELMÉVEL. — 
Ámen. 

SZABADÍTSON MEG BŰNEIDTŐL, ÜDVÖ-
ZÍTSEN TÉGED ÉS ERŐSÍTSEN MEG JÓSÁGO-
SAN". — Ámen. 

Néhány imádság után közösen elmondják a Mi 
Atyánkat, majd a beteg — ha még képes rá — ma-
gához veszi a legszentebb útravalót. A szertartás 
a betegnek és jelenlévőknek megáldásával végző-
dik. 

A szentség kiszolgáltatása történhet szentmise 
keretében, evangélium és homilia után. 



6. AZ EGYHÁZIREND 
SZENTSÉGE 

A pap közvetítő Isten és emberek között. Össze-
fogja az emberek imádságát. Dicsőíti Istent a hívek 
nevében. Együtt ad hálát velük Közbenjár népéért 
Isten tanítását, szavát hirdeti, kiosztja az Úrtól 
kapott kegyelmeket, megszenteli népét. 

Krisztus művét az apostolok testületére és an-
nak fejére, Szent Péter apostolra bízza. Hatalmát 
átadta nekik, akik ezt a kapott hatalmat továbbad-
ták. 

A papi szolgálat három fokozatát különbözteti 
meg a II. Vatikáni Zsinat: a püspök, az áldozópap 
és a diákonus. 

A papi szolgálatra Krisztus hív meg és szentel 
fel, a pápa, és a püspök által, tehát nem a hívek 
közösségéből kapnak megbízást és hatalmat. A pap 
istentől küldött és a hívek szolgálatára rendelt. 

A II. Vatikáni Zsinatnak az Egyházról szóló ta-
nítása szerint (SC 21) a püspökök személyében... 
akiknek az áldozópapok segédkeznek, ott van a hí-
vek között az Úr Jézus Krisztus, a legfőbb pap. A 
diákonusok... nem papságra, „hanem szolgálatra" 
kapják a kézfeltételt. Szentségi kegyelemben meg-
erősödve szolgálnak Isten népének a liturgia, az 
ige és a szeretet diakoniájában, a püspökkel és pa-
pi testületével közösségben (LG 29). 

Az Úr Jézus előbb 12 apostolt, majd 70 tanít-
ványt választott ki arra, hogy segítőtársai legye-
nek megváltói munkájában. Ök készségesen vál-



lalták, de teljesen szabadon, minden kényszertől 
mentesen, hogy szeretetből Isten országáért dol-
gozzanak. 

Azóta is évről évre fiatalok százai vállalják, hogy 
az Evangéliumért áldozzák fel életüket. Akik ilyen 
hivatást éreznek lelkükben, azokra mondjuk, hogy 
papi, szerzetesi, szerzetesnői hivatásuk van. 

Apostolairól és tanítványairól az Úr Jézus min-
denben rendelkezett: egyet közülük, Pétert, a többi 
élére rendelt; valamennyiükre, élükön Péterrel, rá-
bízta az Evangélium hirdetését és a szentségek ki-
szolgálatatását, s azt is, hogy a hívek, nagy közös-
ségét vezessék. 

Ezt úgy mondjuk, hogy az Úr Jézus egyházat 
alapított és tanítóhivatalt rendelt vezetésére, va-
gyis gondoskodott arról, hogy az Evangélium hir-
detése és a szent titkok ünneplése megszakítás 
nélkül folyjék. 

Ezért, ahogyan az apostolok is tették önmaguk 
utódlására, az egyház kézrátétellel és a Szentlélek 
segítségül hívásával püspököket, papokat szentel 
hívei szolgálatára. 

Imádkozunk gyakran a papi és szerzetesi hiva-
tásokért. Maga az Úr Jézus mondta: „Kérjétek az 
aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásá-
ban." 

Ima a papokért és szerzetesekért 
Úr Jézus, te úgy szeretted a világot, hogy egy-

szülött Fiadat adtad érte. Áraszd kegyelmedet 



azokra, akik a megváltás munkáját folytatják 
szent akaratod szerint. Add, hogy irántad mutas-
sunk szeretetet, amikor tiszteljük őket. Engedd, 
hogy szeretet, tekintély, erő, kitartás és hősiesség 
töltse be lelküket. Mindhalálig megbecsüljék a ke-
gyelmet, amelyben részesültek, és irgalmadból el-
nyerjék az örök élet koronáját. 

Ámen. 

A papi hivatás tartalma: 
— Amint Krisztus, az emberiség Feje tökélete-

sen és maradéktalanul átadta magát Atyjának, 
úgy a pap Krisztus példájára szíve legmélyén tel-
jességei ÁTADJA MAGÁT AZ ISTENNEK. Ezzel 
az emberiség önátadását hivatott tökéletesebben 
megjeleníteni, s Istennel a pap így különlegesen 
bensőséges, Krisztussal baráti-munkatársi kap-
csolatba kerül. (0 közvetítő Isten és emberek kö-
zött). 

— A pap Krisztus parancsának engedelmesked-
ve MEGÚJÍTJA KRISZTUS EGYETLEN ÁLDO-
ZATÁT, megjeleníti Krisztus égi liturgiáját a földi 
oltárokon. Krisztuson át az egész Egyház imádatát 
viszi az Atya elé, az egész közösségért szolgál még 
akkor is, ha magányosan misézik. 

— Amint Krisztus az egész emberiség nevében 
tökéletes imádással imádta az Atyát és könyörgött 
az emberekért, úgy a pap — Krisztus imáját foly-
tatva — A SZENT ZSOLOZSMÁBAN az Egyház 
képviselőjeként dicsőítő, hálaadó, engesztelő és 
közbenjáró szolgálatot végez. 



— A pap ugyanakkor közvetítő a másik irányban 
is: ISTEN KEGYELMÉT NYÚJTJA az embernek. 
Feloldozza a bűnöket, kiosztja az Oltáriszentséget, 
kiszolgáltatja a többi szentséget, megáldja az em-
bereket és közösségeket. 

— A katolikus pap A HIT MEGBÍZOTT TANÍ-
TÓJA, az ige hirdetője és apostola, nem a maga, 
hanem a tanító Egyház nevében. 

— Ahogy a királyi-pásztori hivatás Krisztusban 
hozzákapcsolódott a papihoz, Úgy a pap is a LEL-
KEK MEGHATALMAZOTT IRÁNYÍTÓJA, az egy-
házi közösségek vezetője, építője, rendezője. 



7. A HÁZASSÁG 

„A házasságban az igazi házastársi szeretet fel-
vétetik az isteni szeretetbe, és Krisztus megváltó 
ereje, valamint az Egyház üdvöt adó tevékenysége 
irányítja és gazdagítja ezt a szeretetet." 

(II. János Pál pápa) 
A házasság Isten rendelése. A férfinak és nőnek 

egymással való szövetsége a Teremtőtől kapott is-
teni ajándék. A legalapvetőbb és legtitokzatosabb, 
az embert lelke mélyéig meghatározó, és ugyanak-
kor minden (szellemi, testi, gazdasági) szempont-
ból érintő ez a kapcsolat, mely a legerősebben szó-
lítja meg az ÉN-t és fordítja a TE felé. 

A házasság és házasságkötés minden népnél — 
de különösen az Ószövetségben — isteni rendelés-
től Szent kapcsolatnak számít. A házasság tulaj-
don természetéből következően utodók létrehozá-
sára és fölnevelésére irányul, s mintegy ők a 
házasság koronáit. Az Ószövetségben vallási értel-
met nyert kapcsolatot Krisztus szentségi méltóság-
ra emelte. A Kánai menyegzőn elfogadta, aztán ki-
hirdette felbonthatatlanságát (Mt. 19,5—6; Mk 
10,7—9) 

A házasság szentségének kegyelmi tényei: 
,Azért elhagyja az ember apját és anyját, felesé-
géhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek. 
Nagy ez a misztérium: Krisztus és Egyházára ér-
tem... A férfiú úgy feje az asszonynak, mint Krisz-
tus feje az Egyháznak." (Ef. 5,31—33 és 23.) Krisz-
tus szereti Egyházát, átadja magát neki, s vele 



maradandó szeretetszövetségre lép. E szövetség 
felbonthatatlan. A házasság ennek tükörképe: a 
férfi és nö egymásnak adják magukat, Igen-jük és 
szeretetük által felbonthatatlan közösséget alkot-
nak. Szövetségüket az Úr kegyelmével megszenteli 
és megerősíti. A férfi és a nő szeretetközössége jel-
képezi az Egyházat is. Istentől adott gyermekeik 
által családdá növekszenek, mely az Egyház alap-
sejtje. 

A keresztény család a hit nevelőiskolája imád-
ságban és szolgálatban, a hétköznapok gondjai-ba-
jai között is hűségesen ragaszkodik Isten paran-
csához. Mindehez a házasság szentsége biztosítja 
a szükséges segítő kegyelmeket. 

A házasság szentségét a házassági szerződés 
megkötésével a felek szolgáltatják ki egymásnak, 
a papnak, az Egyház képviselőjének jelenlétében, 
aki az Egyház nevében szerződik velük. 

Az Egyház közössége a pap és a tanúk szemé-
lyében keresztül van jelen, megáldja az életszövet-
séget, és imádkozik a házastársakért. 

Felkészülés a házasságra 
Az ember egész megelőző életével készül a há-

zasságra. Minden jó és szép, amit magába össze-
gyűjt, hozomány a másik fél számára. Emellett 
imádkozni kell, mert az ember nem lehet eléggé 
okos és előrelátó a párválasztásban: Isten segítsé-
gét kell kérnünk, hogy életmódban és felfogásban 
egyetértő társat találjunk. Párválasztásunkban 
fontos szempont, hogy gyakorló katolikus társat ta-



láljunk életünkre, akivel egyek lehetünk a hitben, 
az imádságban, a szentségekben. (Ha mégis ve-
gyesházasságra kerül sor, „szem előtt kell tartani 
a katolikus fél hitből adódó kötelességeit, szabad 
vallásgyakorlatát és erői szerint mindennek meg-
tételét annak érdekében, hogy a gyermekeket a ka-
tolikus hitben kereszteljék és neveljék" — II. János 
Pál pápa.) 

A házasság előtt idejében kell jelentkezni a 
mennyasszony lakóhelye szerint illetékes plébá-
nosnál akinél keresztlevéllel igazolják katolikus 
voltukon túl szabad állapotukat. 

Ezt követően jegyesoktatásban vesznek részt, s 
ha szükséges, pótolják hiányos vallási ismeretei-
ket. 

A fiatalok Krisztushoz és az Egyházhoz való ra-
gaszkodásukról tesznek tanúságot megkülönböz-
tettett módon, ha házasságot nászmisében tartják, 
ez legyen bensőséges, lelki tartalommal átjárt ün-
nep, és ne hiúságnak, feltűnési vágynak megnyil-
vánulása, vagy egy féktelen lakodalom kötelező el-
őjátéka. 

A házasság szentségét lehetőleg szentmise kere-
tében szolgáltassák ki. Az ige liturgiájában az ez 
alkalomra választott szentírási szakaszok után kö-
vetkezik a homilia, majd a házasságkötés szertar-
tása. A Miatyánk után imádkozza el az új házasok 
fölött a pap a nászáldást. A nászmisében a jegye-
sek két szín alatt áldozhatnak. 



A házasságkötés szertartása: 
(Az eskető pap vagy a templom bejáratánál fo-

gadja liturgikus öltözetben a jegyespárt, üdvözli és 
az oltár elé vezeti őket, vagy a násznép megérke-
zése után csak az oltárhoz vonul.) 

Bevezető rész: A pap az oltár előtt állva a jegyes-
pár felé fordulva keresztet vet és mondja: Az Atya, 
a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen. 

1. Evangélium után az eskető pap megkérdezi a 
vőlegényt majd a mennyasszonyt: „Megfontoltad-e 
Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból 
jöttél-e ide, hogy házasságot köss? ígéred-e, hogy 
leendő feleségedet (férjedet) tiszteled és szereted, 
míg a halál el nem választ benneteket egymástól? 
Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten meg-
ajándékozza házasságotokat? ígéred-e, hogy 
Krisztusnak és az О Egyházának törvényei szerint 
neveled őket?" 

2. Miután igenlő válaszaikkal a házasfelek ki-
nyilvánították, hogy házasságukat Krisztus rende-
lése és az Egyház szándéka szerint akarják meg-
kötni, következik a szentség lényegi jele, kölcsönös 
elfogadás kinyilvánítása: 

„Nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe 
előtt, akarod-e a jelenlevő N.-t feleségül venni (ill. 
hozzá feleségül menni)? — Mondd tehát utánam: 

N. ISTEN SZENT SZÍNE ELŐTT FELESÉGÜL 
VESZLEK (FELESÉGÜL MEGYEK HOZZÁD). 

3. A megkötött házasságot a pap érvényesnek 
nyilvánítja, megáldja, és közli a násznéppel, hogy 



létrejött az új, felbontatlan házasság. Az új féij és 
feleség ígéretét esküvel erősíti meg: 

„Isten engem úgy segélyen, Nagyasszonyunk, a 
boldogságos Szűz Mária és Istennek minden szent-
jei, hogy téged, N., szeretlek, szeretetből veszlek 
feleségül (szeretetből megyek hozzád feleségül), Is-
ten rendelése szerint, az Anyaszentegyház tör-
vénye szerint, téged el nem hagylak holtomiglan, 
semmiféle bajban, Isten engem úgy segélyen." 

4. A pap megáldja a gyűrűket, a házasfelek egy-
más ujjára húzzák és megcsókolják: „N., viseld ezt 
a gyűrűt szeretetem és hűségem jeléül, az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében. 

5. Könyörgések következnek, majd a pap nász-
áldást ad: „Világ teremtője, szentséges Atyánk, a 
saját képmásodra alkottad a férfit és az asszonyt, 
és életközösségüket bőséges áldásoddal akartad 
gazdaggá tenni. Az új asszonyért könyörgünk hoz-
zád alázatos szívvel, aki férjével ezen a napon 
szent frigyre lépett. Urunk és Istenünk, a Te bő-
séges áldásod szálljon reá és hitvestársára, hogy 
boldog házaséletük folyamán gyermekekkel ékes-
kedjék otthonuk, és gyarapodjék Egyházad; a Te 
dicséretedet zengjék az örömben, és Téged keres-
senek a bánat idején, a Te segítségedet élvezzék 
munkájuk közben, és érezzék, hogy melletük állsz, 
ha gondokkal küzdenek. A hívek közösségében 
imádkozzanak Hozzád, a világban tegyenek tanú-
ságot Rólad, érjenek szép életkort, s az itt jelenle-
vőkkel együtt a mennyei hazába jussanak. Krisz-
tus, ami Urunk által. Ámen." 



Ha misén kívül történik az esketés, a nászáldást 
a Miatyánk követi. Ha nászmisében, akkor a gyű-
rűk megáldása után a nászáldás a Miatyánk után 
van és felajánlással folytatódik a mise. 

KERESZTÉNY CSALÁDOK IMÁDSÁGAI 

Add meg nekünk, Urunk Jézus Krisztus, hogy 
Szent Családod dicső példáit folytonosan kövessük, 
hogy halálunk óráján Anyád, a Boldogságos Szűz 
és Szent József közbenjárására érdemesek legyünk 
arra, hogy minket befogadj az örök boldogságba. 
Ámen. 

* * * 

Szent József légy házunk ura, 
kis családunk pártfogója. 
Egyetértés, hű szeretet 
egyesítse szíveinket. 
Az ég felé mutass utat , 
Bátorítsd az ellankadat. 
Küzdelmünkben légy segélyünk, 
erényekben példaképünk. 
Átadjuk a ház kulcsait, 
oltalmazd és védd lakóit. 
Zárd ki mindazt ami káros, 
ami üdvünkre hátrányos. 
Engedd be az Isten-áldást , 
minden jóban gyarapodást. 
Ajánlj minket Jézusodnak, 



Szeplőtelen Szűz Anyánknak. 
Hogy családunk kisded háza 
Názáretnek legyen mása. 
Szent József a haldoklók pártfogója 
könyörögj érettünk, 
kik hozzád menekszünk. Ámen. 

(Népi ima) 





III. 

EGÉSZ ÉVBEN 

KRISZTUSSAL 





Mi az egyházi év? 
/ / 

Adventtől Adventig tartó, évről évre visszatérő 
időszak, melyben az Egyház ünnepe újra felidézik 
Krisztus életét és megváltó művét. 

Az egyházi és hármas jellege: 
1. Megemlékezés. 2. Megvalósítás. 3. Kiosztás. 
Milyen főbb részekből áll az egyházi év? 
A megtestesülés minisztériumát ünnepeljük a 

KARÁCSONYI IDÖ-ben, a megváltásét a HÚS-
VETI IDÖ-ben Amint a megtestesülés és a meg-
váltás szorosan összetartoznak, úgy e két ünnepi 
időszak is. A két ünnepi idő közti szakaszt ÉVKÖ-
ZI IDÖ-nek hívjuk. 

MIBŐL ÁLL A KARÁCSONYI ÜNNEPI IDŐ? 
Karácsonyt az Egyház december 25-én ünnepli. 

Előtte négy vasárnapon át előkészületi időt tart. A 
karácsonyt követő 12 nap — több jeles üneppel — 
átvezet az időszak második főünnepéhez, Vízke-
reszt (Epifánia) napjához. Tartalmilag még a ka-
rácsonyi ünnephez tartozik Urunk Megkeresztelé-
sének ünnepe (Vízkereszt utáni vasárnapon), 
Jézus bemutatásának ünnepe (Febr. 2-án). 

MIBŐL ÁLL A HÚSVÉTI IDŐ? 
A Húsvét ünnepe az első tavaszi holdtöltét kö-

vető vasárnapra esik. Előkészületi ideje: a Nagy-
böjt, mely Hamvazószerdán kezdődik, majd hat va-
sárnapot magába foglalva — a vasárnapokat nem 
számítva 40 napon át tart. 



A Húsvét titkát a Szent Ötvennapban ünnepel-
jük. A negyvenedik napon ment mennybe Urunk, 
az ötvenedik nap beteljesedésével pedig elküldte a 
Szentlelket (Pünkösd). Húsvét napjához igazodik 
naptárilag három dogmatikus (hittitkot idéző) ün-
nep is: Szentháromság vasárnapja, Űrnapja (az Ol-
társzentség ünnepe) és Jézus Szíve. 

HOGYAN RANGSOROLJUK AZ ÜNNEPE-
KET? 

1. Főünnep (rövidítés: F. latinul: sollemnitas) 
2. Ünnep (Ü, festum) 3. Emléknap (E, memoria) 
4. Tetszésszerinti emléknap (e, memoria ad li-
bitum). 

A vasárnapok közül kiemelt jelentőségűek: Ad-
vent, Nagyböjt és Húsvét vasárnapjai. A hétköz-
napok közül Hamvazószerda, továbbá a Nagyböjt 
és Advent köznapjai. 

Az ünnepek rangsorolásával az Egyház felhívja 
figyelmünket az ünnepelt titkok jelentőségére. To-
vábbá ez határozza meg, hogy milyen fénnyel tart-
suk meg a napi misét és zsolozsmát. Végül ez a 
rangsor dönt olyan esetekben, amikor egy napra 
több ünnep esne. 

MELYEK a liturgikus színek? 
Az Egyház FEHÉR színt használ Karácsonykor, 

Húsvétkor, az Úr egyéb ünnepein, Szűz Máriának 
és a szenteknek (kivéve a vértanúkat) miséiben. 
PIROS a miseruhák színe Pünkösdkor, Virágva-
sárnap és Nagypénteken, továbbá a vértanúk (és 
apostol-vértanúk) ünnepein. VIOLA színben 
mondják az Ádvent és a Nagyböjt miséit. FEKETE 



színt használunk az évközi idö vasárnapjain és 
hétköznapjain. 

A miseruhák színével, mint annyi más jellel is, 
az Egyház kiemeli az ünnepek egyéniségét, hat ke-
délyünkre, s illő változatosságot visz a liturgia lát-
ható megjelenésébe. 

1. ADVENT 

Karácsony előtti négy hét. Neve Adventus Do-
mini, vagyis az Úr eljövetelének emlékideje — 
Hármas jelentősége van: 1. Megemlékezünk arról, 
hogy Ádám bűne után Krisztusig várták az embe-
rek a Messiást. 2. Mi is várjuk, hogy karácsonykor 
eljöjjön Jézus a lelkünkbe és ezért adventben bűn-
bánatot tartunk. 3. Rágondolunk, hogy egyszer a 
világ végén újra eljön és megítél mindeneket. 

KARÁCSONYRA KÉSZÜLÜNK 

Lelkileg és hangulatilag az is előkészít a kará-
csonyra, ha a temploméhoz hasonlóan, adventkor 
otthonunkban is elhelyezünk adventi koszorút. 

Az első adventi vasárnapot megelőző szombat es-
te meggyújtjuk az első gyertyát, majd pedig a soron 
következő szombatokon a másodikat, a harmadi-
kat és végül a negyedik gyertya lángra lobbanása 
jelzi: elérkezett a karácsony! 



2. KARÁCSONY 

Talán minden ember legkedvesebb ünnepe a Ka-
rácsony: a hatalmas Isten egész közelinek, egészen 
embernek, sőt gyermeknek mutatkozik, — így 
ajánlja föl nekünk szeretetét..." (Róm 5,8). 

A Karácsony tartalma: a hármas születés: 
1. Örök születés 
2. Földi születés 
3. Kegyelmi születés 
A karácsonyi ünneplés sajátos gyakorlatai: 
1. Merüljünk bele teljesebben a liturgia gazdag-

ságába. Karácsonykor az Egyház három különböző 
szövegű misét engedélyez (éjféli, hajnali, ünnepi). 
Hív a karácsony nyolcada alatt tartott misékre. 
Nem illik, hogy egyetlen misével elintézzük az ün-
nepeket, s utána csak eszem-iszomba merüljünk. 

2. „Aki szeret az énekel". Énekeljük ebben az idő-
ben többet az Úr énekeit. Sőt becsüljük a társas 
világi éneklésre való bőségesebb alkalmat is: ezek 
kedves öröme is az Úr ajándéka, s átjárhatja a ka-
rácsonyi derű. 

3. A társas élet krisztusi szellemű gyakorlata is 
a karácsonyi napokra tartozik. Ápoljuk a nemes 
barátságokat, emberi kapcsolatokat (beszélgeté-
sek, a magányosok és betegek látogatása, levele-
zés). 

SZENTESTE December 24-én ünnepi készülő-
déssel van tele a ház. A legszebb karácsonyi ké-
szület az, ha tiszta a szívünk, s a családban min-



denki elvégezte a karácsonyi szentgyónást és mind 
együtt áldozunk a karácsonyi szentmisén. 

A karácsonyfa égő gyertyái a világ Világosságát, 
a kis Jézust jelentik. A karácsonyfa bensőséges 
családi hangulatot teremt, a megváltás derűjét ár-
rassza ránk. Ne felejtsünk a karácsonyfa alá kis 
jászolt készíteni. 

Jézus születésének örömére megajándékozzuk 
egymást. Aki ad, szeretetből teszi, örömet akar sze-
rezni, áldozatot. Aki kap, hálás és derűs kedves-
séggel viszonozza. 

A karácsonyfa gyertyáinak fényénél együtt 
imádkozzunk és énekeljünk: „Mennyből az an-
gyal". (SZVU 25) 

3. VÍZKERESZT. 
URUNK MEGJELENÉSE (EPIFÁNIA) 

Egyike a legrégibb ünnepeinknek. Az EPIFÁ-
NIA szó megjelenést, megnyilvánulást, látogatást 
jelent. 

„Hármas csodával ékes napot ünnepelünk" — 
énekeli az Egyház zsolozsmája: 

1. A Napkeleti bölcsek a gyermekben elismerik 
a várva várt királyt. Ajándékaikkal kinyilvánítják 
az ő fönségét. 2. Jézus megkeresztelése a Jordán-
ban, amikor égi szózat tett tanúságot istenfiúságá-
ról. 3. A kánai mennyegzőn Jézus első csodája, 
amivel bizonyította, hogy Isten. Mindhárom ünne-



pelt esemény azt fejezi ki, hogy Jézus, mint Isten 
jelent meg közöttünk. 

E napon az Egyház vizet szentel, és nyolcada 
alatt házszentelést szoktak tartani. Vegyünk részt 
a vízszentelésen, tartsunk otthon szenteltvizet és 
használjuk jámbor módon. A három napkeleti bölcs 
kapcsán e napon a pogány missziókért, a pogányok 
megtéréséért szoktak imádkozni. 

NAGYBÖJT 

A HÚSVÉTI IDŐSZAK a nagyböjt szent Negy-
vennapjából és Húsvét (Pászka) szent Ötvennap-
jából áll. 

Mit tanít a II. Vatikáni Zsinat a nagyböjtről? 
A Szent Negyvennapnak két jellegzetes belső tu-

lajdonsága van: egyrészt és elsősorban ez a ke-
resztségre való előkészítésnek és arról való meg-
emlékezése, másrészt pedig ez a töredelemnek 
ideje. Ezért kell, hogy a hívők ebben az időben na-
gyobb buzgósággal hallgassák Isten igéjét, több 
időt fordítsanak imádságra, hogy így készüljenek 
a húsvéti misztérium megünneplésére." (Lk 109). 

Az Egyház nemcsak megemlékezik Krisztus 
húsvéti misztériumáról, hanem a liturgiában, meg-
újítja azt, hogy a hívők egyesülhessenek Megvál-
tójukkal és felfoghassák az ő kegyelmeit. 

A nagyböjt évenkénti tavaszi tisztulás és lélek-
újítása ideje az Egyházban. 

Mi a nagyböjti lelkület jellemzője? 
1. A külső élet visszaszorítása, magunkba szállás. 



2. Bűnbánat, életünk jobbítására való szándék. 
3. Az Egyház liturgiájával egyesülve a nagyböjti 

fegyelem fölajánlása. 
A Nagyböjt sajátos gyakorlatai: 
1. A BÖJT 
— elsősorban, mert ez — az ember önfenntartási 

ösztönét érintve — a legkeményebben éppen ezért 
szüntelenül felszögez minket Krisztus keresztjére. 

Az Egyház ma csak Hamvazószerdára és Nagy-
péntekére ír elő szigorú böjtöt, nagyböjt minden 
péntekére hústól való tartózkodást; de ugyanakkor 
int az önként vállalt további böjtölésre. 

— A böjt kiterjed más külső javakra: kedvenc 
étel, ital, szórakozás, alvás, beszélgetés, tréfálko-
zás stb. 

2. IRGALMASSÁG 
Az irgalmasság kettőt jelent: 
— ADNI. A böjt akkor értékes Isten előtt, ha 

másokat a nálunk szegényebbeket segítjük. 
— MEGBOCSÁTANI. Őszinte szívből, semmi vi-

szonzást és hálát nem várva mindenkinek, aki el-
lenünk vétett. 

3. IMÁDSÁG. 
A böjt és a jócselekedet közvetve vonatkozik Is-

tenre. Az irgalmasságban, elmélkedésben, lelki ol-
vasmányban a lélek közvetlenül Istenhez emelke-
dik: a teremtményektől a Teremtőhöz, kilép 
önmagából, hogy megtalálja igazi önmagát. 

A Nagyböjt a több liturgikus ima, közösségi ima, 
magánima, templomlátogatás, vallási tanulás és 
olvasás megszentelt időszaka. 



HAMVAZÓSZERDA 

A Nagyböjt ünnepélyes kezdete. A hamuval való 
meghintés már az Ószövetségben a bűnbánat jele 
volt. A hamvazás az Egyház szentelménye, mely 
az Egyház imái által gyógyítóerőt nyer és lelkünk-
ben az igazi bánat felébresztésére szolgál, hogy ál-
tala egy új és jobb életre feltámadjunk. E napon a 
pap szentelt hamuval (mely az előző év Virágva-
sárnapján megáldott barkák elégetéséből szárma-
zik) kereszt alakjában meghinti a hívek fejét (hom-
lokát) miközben ezt mondja: „Emlékezzél, ember, 
hogy por vagy és porrá leszel." 

FEKETEVASÁRNAP Nagyböjt V. vasárnapja 
Még tizennégy nap van Húsvétig. Az Egyház ré-

gi szokása, hogy e naptól fogva Nagypéntekig el-
takarja a kereszten a Megváltó alakját. 

NAGYHÉT 

A nagyböjt eleje óta szívünket bűnbánattal és 
jócselekedetekkel már előkészítettük. Ebben segí-
tenek a nagyböjti lelkigyakorlatok. Most e hét nap-
jaiban imádságos együttérzéssel szenvedő Krisztus 
nyomába lépünk. Ismételten arra gondolunk, — 
amint már ezt tettük a nagyböjt kezdetekor — el-
érkezett a húsvéti gyónás és áldozás ideje. Min-
denki arra törekszik, hogy a család többi tagja is 
pontosan tartsa meg az Egyház húsvéti parancsát. 
Csakis a megszentelő kegyelemmel lelkünkben 



léphetünk a Jeruzsálembe bevonuló és a kereszt-
úton haladó Jézus nyomába. 

VIRÁGVASÁRNAP 

Szenvedése előtt Jézus ünnepélyes menetben vo-
nult be Jeruzsálem városába. A nép örömujjongás-
sal fogadta. Ruhákat raktak eléje, ágakat vágtak 
le a fákról, hogy örömünkben feléje lengessék. 

Diadalmenetben kísérték be a szent városba. 
Jézus ünnepélyes bevonulásának emlékére az 

Egyház ma barkát szentel, és a szentelt barkával 
körmenetet tart. 

(A szentelt barka odatartozik a házi feszület mö-
gé. Virágvasárnap hazatérve vele a templomból 
oda szokták elhelyezni). 

A SZENT HÁROMNAP 

NAGYCSÜTÖRTÖK az utolsó vacsora emlékére 
csak egy esti szentmise van. Megemlékezünk az 
egyházi rend és az Oltárszentség megalapításáról. 
Ajánlatos, hogy e misén a szentáldozáshoz járul-
junk. 

Az Úr Jézus szenvedése közeledtére emlékeztet: 
elhallgatnak a harangok. A mise végén megfoszt-
ják az oltárt minden ékességétől. „Szétosztották 
egymás között ruhámat és köntösömre sorsot ve-
tettek" (21. zsolt). 



Nagycsütörtök este együtt virrasztottunk a Get-
szemáni kertben „Vérrel verítékező" Megváltóval. 

NAGYPÉNTEK a mi Urunk Jézus Krisztus meg-
váltó szenvedésének és kereszthalálának napja. 

Jézus megengesztelte helyettünk a mennyei 
Atyát, méltó elégtételt adott bűneinkért. 

„A keresztben van az üdvösség, a keresztben van 
az élet, a keresztben az oltalom az ellenségtől, a 
keresztből mennyei öröm árad." 

(Kempis T.: Krisztus követése. 
(II. 12). 

Az Egyház ősi hagyomány alapján ezen a napon 
egyáltalán nem mutat be szentmiseáldozatot. E 
napon a nagypénteki keresztáldozatra szögezzük 
tekintetünket. Az oltár teljesen puszta: kereszt, 
gyertyatartó és terítők nélkül. 

Délután három órakor, vagy ezt követő időben, 
ünnepeljük meg Urunk szenvedésének emlékeze-
tét. 

HÓDOLAT A SZENT KERESZT ELŐTT 

A lepellel letakart feszületet az oltárhoz viszik. 
Két ministráns kíséri égő gyertyával. A pap az ol-
tár előtt állva átveszi a keresztet és a leplet levéve 
háromszor énekli: 

P. : „íme, a keresztfa 
melyen a világ Üdvössége függött" 
hittel — szívvel válaszoljuk: 
H.: „Jöjjetek, imádjuk!" 



Ezután megáldozunk. 
Mindenható örök Isten, te Jézus Krisztus áldott 

halálával és föltámadásával megváltottál minket; 
folytasd bennünk irgalmad művét, hogy ebben a 
szent misztériumban részesedve, neked szentelt 
áldozat legyen egész életünk. Ámen. 

Némely vidéken a hívek a szertartások után já-
rulhatnak a szent Kereszthez, hogy megcsókolják. 

SZENTSÉGLÁTOGATÁS ÉS 
SZENTSÉGIMÁDÁS 

Jézus holt teste három napon át sírban nyugo-
dott. Nagypénteken a szertartás után és nagy-
szombaton a szertartások kezdetéig ellátogatunk 
a templomban elhelyezett jelképes szentsírhoz. 

A sírban fekvő Úr Jézus alakja fölött ragyogó 
trónusban ott az Oltáriszentség, amely titokzato-
san él és köztünk van a mi Megváltónk. Azt hirdeti 
nekünk, hogy a megfeszített Jézus harmadnapra 
diadalmasan feltámadt sírjából. 

NAGYSZOMBAT Nagyszombaton az Egyház 
Urunk sírjánál időzik, az ő szenvedéséről és halá-
láról elmélkedik. A szent asztal, az oltár megfoszt-
va áll, a szent áldozatot nem mutatják be mindad-
dig, míg csak az ünnepi vigilia, vagyis a föltámadás 
éjszakai vagy esti virrasztva várásának liturgiája 
be nem fejeződik. Csak ezután lesz helye a húsvéti 
örömnek, amelynek bőséges folyama ötven napra 
árad ki. 



Ösi hagyományok szerint ezt az éjszakát az Ur-
nák kell szentelni (2 Móz 12,42 skk), úgyhogy az 
evangélium intő szavai szerint (Lk 12,35 skk) a 
kezükben gyertyát tartó hívek hasonlókká lesznek 
azokhoz, akik Urunk érkezésére várnak, hogy ami-
kor megjön, ébren virrasztva találja és terített asz-
talához ültesse őket... 

A HÚSVÉTI FÉNY MEGGYÚJTÁSA 

A nép teljes sötétségbe borult templomban gyü-
lekezik. Elmúlt a nap, elérkezik a második éj azóta, 
hogy az Úr a sírban pihen. A pap a templom elé 
vonul. Közben az ősegyház fényhimnuszát énekel-
jük „Inventor rutili" (a IV. századból). 

A pap először megáldja az új tüzet, kérve, hogy 
Isten „mennyei vágyakra gyújtva föl szívünket, 
tiszta lélekkel vezessen el örök dicsőségének fényé-
hez." Ezután feldíszíti a gyertyát: a kereszt, az Alfa 
és Omega betű, az évszám azt hirdeti, hogy Krisz-
tusé a kezdet és vég, az idő és az örökkévalóság. 
Az öt tömjénszem, melyet a gyertyába szúrnak, 
Krisztus sebhelyeire emlékeztetnek: egyesek őriz-
nek és védenek minket. Majd a pap meggyújtja a 
húsvéti gyertyát, hogy „a dicsőségesen feltámadt 
Krisztus világossága oszlassa szét szívünk és el-
ménk homályát." 

Ünnepélyes menetben hozzák be a gyertyát; há-
romszor megállnak, s mind emeltebb hangon hir-
detik: 



KRISZTUS VILÁGOSSÁGA! 
H. ISTENNEK LEGYEN HÁLA! 

Közben a fény elterjed Krisztusról az Egyház-
ban: a hívek is meggyújtják gyertyáikat a húsvéti 
gyertyáról. Míg a menet a szentélybe lép, s elhe-
lyezik, megtömjénezik a húsvéti gyertyát, befejez-
zük az éneket, a „krizmával fölment", a kereszt-
ségben, bérmálásban krisztusivá lett (Krisztosz = 
Fölkent) Egyháznak dicsérő szavát. 

Utána megkezdődik az Úr feltámadásának ün-
nepélyes meghirdetése az EXULTET. 

A szentmise első részében a pap a Glóriát into-
nálja. A hosszú nagyböjt alatt elhagyott, most 
csengőkkel, harangokkal üdvözölt örömének meg-
kezdésére megzendülő orgona kíséretével énekel-
jük végig az angyali himnuszt. 

Régi magyar szokás szerint a mise végén a pap 
a szentsírhoz megy, hogy a feltámadt Krisztus di-
csőséges megjelenését felidézze. Először így énekel: 

P . Feltámadtam 
N. és újból veled vagyok, alleluja! 
ezt a napot az Úristen adta, alleluja! 
Örvendezzünk és vígadjunk, alleluja! 
Majd háromszor idézi Krisztus köszöntő szavait: 
P . Békesség veletek, alleluja! 
N. Én vagyok, ne féljetek, alleluja! 
Végül a „Feltámadt Krisztus e napon" (87. sz. 

ének megkezdésével elindítja a menetet, melyben 
az Oltárszentséget a sírtól az oltárhoz viszi. A szer-
tartás végén a Te Deumot és a „Mennynek Király-
né asszonya" Mária-antifónát énekeljük. 



A HÚSVÉTI KÖRMENETRŐL 

A húsvéti körmenetben a feltámadás örömhírét 
visszük meg a világnak, s tanúságot, vallást te-
szünk a feltámadásba vetett hitünkről. Egyben túl-
áradó örömmel ünnepeljük, énekeljük a köztünk 
haladó győzedelmes Krisztust, akire emlékeztet a 
feltámadás szobor, a húsvéti gyertya, de aki való-
ságosan is ott megy közöttünk az Oltárszentség-
ben. 

(A húsvéti nagykörmenet eredetileg húsvétva-
sárnap reggel a nagymise előtt tartották, később 
az előző estére hozták elő, s összekapcsolták a 
szentsír felnyitásával.) 

HÚSVÉT (PASCA DOMINI) 

Az Egyház évről évre e napokban üli meg Krisz-
tus húsvéti minisztériumainak kimagasló ünne-
pét. 

Krisztus kereszthalálának és feltámadásának 
időpontját Isten úgy választotta ki, hogy az egybe-
essék a zsidók húsvétjával. 

Izrael fiai hosszú-hosszú ideig a fáraók uralmát 
nyögték. — A szabadulás egyedül Isten irgalmas 
tette volt. Szabadulást csak azok nyerhettek annak 
idején, kik a levágott Bárány vérével jelölték meg 
házuk kapuját. UGYANIS csak Jézusnak, Isten 
Bárányának vére mentette meg a hívek életét az 
örök haláltól. A szabadulás éjszakájára komoly fe-
gyelemben eltöltött készülettel várakoztak Izrael 



fiai. UGYANÍGY várakoztunk mi is az Úr Pászká-
jára, most, a 40 napos nagyböjtben. — A szabadí-
tást egy szertartásos vacsora előzte meg, melyet 
emléklakomaként minden nemzedéknek meg kel-
lett tartani. Krisztus éppen ezen emlékvacsora 
közben alapította meg az Újszövetség szertartásos 
lakomáját, s azt akarta, hogy azt kínszenvedésé-
nek, halálának, feltámadásának emlékezetére a vi-
lág végéig bemutassák. 

A sötétség birodalmának határa a Vörös-tenger 
volt. Ezen Isten csodája segítette át Izrael fiait, 
ugyanakkor az üldöző fáraó seregét megölte a ten-
ger összecsapó hullámaiban. UGYANÍGY vezeti el 
a keresztség vízéhez Isten az embert, hogy a ben-
nünk lakó Gonoszt a vízben megölje, minket pedig 
egy új életre vezessen át. (Pászka — átmenet). In-
nen a Sinai-hegyhez vitte őket, ahol az 50. napon 
szövetséget kötött velük, törvényt adott nekik, 
megszentelt néppé forrasztotta őket össze. 

UGYANÍGY a húsvét utáni 50. napon a Szent-
lélek leszállása megpecsételte az Újszövetséget, 
megalapította az apostolokra épülő, Istent egy 
nyelven dicsérő Egyházat. 

A népre még hosszú vándorút várt, míg az ígéret 
Földjére bejuthattak. E vándorlás alatt az Úr tűz-
oszlop képében vezette őket, a Frigyszekrényben, 
a szövetség ládájában összepontosuló isteni jelen-
léttel „közöttük járt." UGYANÍGY az Egyházra, és 
minden megkereszteltre még hosszú vándorút vár. 
Ezalatt Krisztusnak az Egyházban megszólaló ta-
nítása, szent jelenléte, az Oltárszekrényben lako-



zása ad irányítást és erőt, míg meg nem érkezik 
az Egyház az ígéret Földjére, a mennybe, a har-
madik — immár örök — Húsvétba. Ez lesz életünk 
legnagyobb, legvégső átvonulása (Pászkája). 

Húsvétot, mint legnagyobb ünnepet nyolc napon 
át tartjuk. 

Mélységes komolyság, szent megilletődöttségjel-
lemzi az Egyház lelkületét e szent időben, midőn 
belépünk az év szentélyébe, a legnagyobb titkok 
előtt állunk. 

HOGYAN ÜNNEPELJÜK MEG 
E SZENT IDŐT? 

Vegyünk részt lehetőleg valamennyi liturgikus 
szertartásban. Erőnk szerint vállaljunk liturgikus 
szolgálatot. 

HÚSVÉTVASÁRNAP 

„Föltámadt Krisztus e napon! Alleluja." 
Öröménektől visszhangzik a templom és minden 

igaz hívő szíve. Jézus Krisztus megpecsételi föltá-
madásával tanítását és életművét. Hiába szeret-
nék Jézus ellenfelei elhallgattatni azokat, akik az 
Üdvözítőt föltámadása után látták. Az apostolok-
tól, vértanúktól, vagyis az ősegyháztól kezdve ren-
díthetetlenül hisszük: valóban föltámad! 

Krisztus föltámadása remény számunkra, hogy 
egykor Krisztus szavára az utolsó ítéletkor mi is 
dicsőségesen föltámadunk. 



A II. vatikáni zsinattal valljuk: „Az egyház min-
den héten egy napon, amit az Úr napjának is ne-
veznek (vasárnapon) megemlékezik az Úr feltáma-
dásáról, amelyet az év folyamán egy alkalommal, 
húsvétkor a boldogságot szerző szenvedéssel 
együtt mint legnagyobb ünnepet ül meg." (Lit. 
Kons. V. 102.) 

HÚSVÉTI SZOKÁSOK 

Húsvéti ételszentelés 
A húsvéti ételszenteléssel az Egyház arra figyel-

meztet, hogy a hosszú böjt után ne kísértsen meg 
a mértéktelenség. A megszentelésre hozott ételek 
mind Krisztust jelképezik: 

A báránysült az utolsó vacsorára és Jézusra: az 
Isten Bárányára emlékeztet. A tojás az életnek és 
föltámadásnak a jelképe. A pirosra festés Jézus 
vérontását jelképezi, a torma az elszenvedett sok 
keserűséget, a kalácssütés az isteni szeretet tüzét. 
Amikor a megáldott húsvéti ételeket odatesszük 
az ünnepi asztalra, mintha a föltámadt Üdvözítő 
ülne le közénk, mondjuk buzgón: „Jöjj el Jézus, 
légy vendégünk — Áldd meg, amit adtál nékünk. 
Ámen." 

Húsvéti öntözés 
A húsvéti öntözés (locsolózás) hagyományának 

alapja szintén ősi eredetű: Húsvétkor volt az ősegy-
házban a keresztelés, mégpedig teljes alámerítés-
sel. A keresztséggel új, természetfölötti élet indul 
bennünk. A leányok, asszonyok, meglocsolásajókí-



vánságokat tartalmaz, hogy erősek, egészségesek 
legyenek azok, akik Isten jövendő gyermekeinek a 
természetes életet adják az anyaság vállalásával. 

A HÚSVÉTI IDŐSZAK 

Húsvétot, az Ünnepek Ünnepét nem csak hét, 
hanem hétszer hét napon át ünnepli az Egyház, 
majd az ötvenedik napon megtartja Krisztus bú-
csú-ígérete teljesedésének napját, Pünkösd ünne-
pét. (Ötvenedik görög szóval: „Pentacostes". Ebből 
ered a magyar Pünkösd elnevezés.) 

A húsvéti szent időszak nyolc vasárnapból áll. 
1. a Húsvétvasárnap, majd folyamatosan szá-

mozva a 2—7., végül Pünkösd vasárnapja. A negy-
venedik napra esik Urunk Mennybemetelének fő-
ünnepe. 

URUNK MENNYBEMETELÉNEK 
ÜNNEPE 

Az Apostolok Cselekedetei szerint Jézus negy-
ven napon át többszöri megjelenésével bizonyította 
feltámadását, majd a negyvenedik napon megpa-
rancsolta apostolainak, hogy ne távozzanak Jeru-
zsálemből míg „néhány nap múlva" meg nem kap-
ják ajándékát. 

Ezután szemük láttára felemelkedett, mígnem 
felhő takarta el őt szemük elől. Két angyal magya-
rázta a tényt az apostoloknak: amint Jézus a 
mennybe emelkedett, úgy jön el majd ismét. 



Az Egyház a húsvét utáni negyvenedik napon 
(vagyis Húsvét VI. vasárnapja utáni csütörtökön, 
melynek régi magyar neve Aldozócsütörtök ünnep-
li e szent misztériumot). 

PÜNKÖSD ÜNNEPE 

,Amikor beteltek Pünkösdnek napjai, az aposto-
lok mind együtt voltak ugyanazon helyen; zaj tá-
madt hirtelen az égből, mint a heves szélvész... és 
beteltek Szentlélekkel." (ApCsel 2,1—11.) 

Krisztus tehát teljesítette ígéretét: „Kérni fogom 
az Atyát, és más Vigasztalót küld nektek..." 

A Szentlélek elküldése teljesíti ki a Húsvét ün-
nepét, mert Húsvét hatásai csak Pünkösd után a 
Szentlélek által kezdhettek érvényesülni. 

Pünkösd az Egyház születésnapja. 

Felajánló ima a Szentlélekhez 

Add nekünk kegyelmedet, óh Szentlélek, Te az 
Atyának és Fiúnak lelke, hogy mindig és minde-
nütt mondhassuk: Uram szóljál, a Te szolgád hall-
gat Rád! 

Óh bölcsesség Lelke! Vezesd gondolatainkat, 
szavunkat és cselekedeteinket mostantól fogva ha-
lálunk óráig! 

Óh értelem Lelke! Világosíts és taníts minket! 
Óh jótanács Lelke! add mindig tanácsodat, hogy 

felismerjük azt, ami Néked tetsző! 



Óh erősség Lelke! Erősítsd és támogass minket 
gyengeségeinkben! 

Óh tudomány Lelke! Kérünk Téged, űzzed el tu-
datlanságunkat! 

Óh jámborság Lelke! Add kegyelmedet, hogy ki-
tartsunk a jó úton! 

Óh istenfélelem lelke! Szabadíts meg minket 
minden gonosztól és rossztól! 

Óh örök Szeretet! Add, hogy úgy szeressünk Té-
ged, ahogy az Atya öröktől fogva és a Fiú Atyában 
Téged szeretett. 

Szentlélek Úristen! Vezess minden népet a Te 
igazságodhoz! 

AZ ÚR ÜNNEPEI AZ ÉVKÖZI IDŐBEN 

A pünkösd után megkezdődő évközi időszakra 
esik olyan szép és mély tanítással bíró ünnepünk, 
melynek tárgya nem egy-egy üdv-esemény, ha-
nem azokban elrejtőző hitigazság, dogma. 

A Krisztus életét újra megjelenítő ünnepeink a 
liturgia klasszikus korszakára, az I. évezred felére 
mennek vissza; ezek a tanító-hitvalló-imádó ün-
nepek a II. évezred áhítatának gyümölcsei. 

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA 

Az egész liturgia célja a Szentháromság dicsére-
te. Minden imádságot az ő nevében kezdünk és fe-
jezünk be; a zsoltárok végén a „Dicsőség az Atyá-
nak..." kezdetű kis — doxológiát mondjuk, a 



szentmisében a „Dicsőség a magasságban..." kez-
detű nagy doxológiát a Szentháromság tiszteletére. 

A Hiszekegy, a Sactus, Te Deum és a Szenthá-
romság ünneplő dicsérete. Voltaképpen a Kará-
csony, húsvét, pünkösd, titkáért is az egész Szent-
háromságot illeti a hálaadás és imádás. Már a X. 
század óta elteijedt szokás az Egyházban, hogy a 
két nagy ünnepi időszak lezárása után külön ün-
nepet szentelünk a Szentháromság tiszteletére. 

A Szentháromság ünnepét az tudja jól megtar-
tani, aki minden napját a Szentháromság tisztele-
tére szenteli. Keresztvetésünk, a Dicsőítések imád-
kozása, szívünk mélyén ébrentartott hódolat 
teremti meg azt a bensőséges viszonyt, mely ün-
nepi díszt kíván ezen az ünnepen. 

Mélyedjünk el jobban e napon a Szentháromság 
megismerésében, imádkozzuk el a Háromság meg-
vallását, merüljünk el imádásába, s kéljük segít-
ségét egész életünkre, különösen a most kezdődő 
évközi időre. 

ŰRNAPJA-
KRISZTUS SZENT TESTÉNEK 

ÉS VÉRÉNEK ÜNNEPE. 

A Szentháromság vasárnapját követő csütörtö-
köt az Egyház annak a titoknak ünneplésére szen-
teli, hogy a kenyér és bor külső színe alatt Jézus 
Krisztusnak, az Isten-embernek teste és vére, is-
tensége és embersége, valójában, igazán és lénye-
gileg jelen van. 



Az Oltáriszentség alapítása nagycsütörtökön 
történt. Minthogy azonban akkor Krisztus húsvéti 
misztériumának sokszoros ajándéka között oszlik 
meg figyelmünk, s az ünnep fényét már az Úr szen-
vedése árnyékolja, a húsvéti idő lejártával, szintén 
csütörtöki napon ad hálát ezért az ajéndékért, s 
kéri az eucharisztikus Jézus Krisztus áldását min-
den hívő életére. 

Az Egyház ezt az ünnepet a legnagyobb pompá-
val üli meg, Oltárszentségi körmenettel. E körme-
net elsősorban IMÁDÓ értelmű, s ezért bensőséges 
buzgalomnak kell áthatnia. Másodsorban KERŐ 
jellegű, hogy Krisztus jelenlétével szentelje meg a 
világi életünket is. Harmadsorban HITVALLÓ jel-
legű, mert láttára a világnak évről évre szembe 
kell nézni azzal a ténnyel, hogy az Oltáriszentség-
ből Krisztus titokzatosan, de valóságosan magához 
vonzza minden korban övéit. 

Valljuk meg mindenkor és mindenütt, félelem és 
habozás nélkül meggyőződésünket, külsőleg is. 
Tiszteletteljes imádással térdeljünk le az Oltári-
szentség előtt, vegyünk részt buzgón a szentmisén 
és a szentáldozásban, csatlakozzunk az utcáinkon 
végigvonuló szent Királyunk ünnepi menetéhez. 
Térjünk be minél gyakrabban csendes szentségi-
mádásra a templomba. 

AZ ÚRNAPI KÖRMENETET a templomon kívül 
tartjuk, melyet négy stáció (oltár), megállás szakít 
félbe. Ezeken az Oltáriszentségről szóló evangé-
liumi szakaszok, ehhez kapcsolódó könyörgések 
hangzanak el, majd a szentségi áldás mintegy a 



város minden irányába kisugározza Krisztus jósá-
gát. 

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK 
ÜNNEPE 

Az ünnep tárgya: 
a) Jézus Szíve, amennyiben a második isteni 

Személlyel való titokteljes egyesüléssel isteni, és 
ezért imádásra méltó Szív; 

b) Jézus Szíve, mint istenemberi szeretetének 
székhelye és forrása, amellyel mennyei Atyja és az 
emberek iránt viseltetik; 

c) Jézus mindenekfeletti szeretete, ki szívéből 
merítette az erőt mindarra, amit lelkünk üdvözí-
tésére végbevitt és visz most is mennyei dicsőség-
ben is a legméltóságosabb Oltáriszentségben. 

Az ünnep története: Jézus Szívének, irgalmas 
szeretetének tisztelete szellemében, tartalmában 
oly régi, mint maga az Egyház. Külső formáját 
azonban Szent Gertrud, a lánglelkű bencés apáca 
alapította meg a XIII. században. Miután sokan 
voltak még buzgó apostolai e kultusznak az Úr Ala-
coque Szent Margitnak egy látomásban kinyilvá-
nította azt a kívánságát, hogy e titoknak külső ün-
nepet szenteljenek. Ezúttal megígérte: Azok neve 
kik az én isteni Szívemet tisztelik, s e tiszteletet 
az emberek között terjesztik, szívembe lesznek ír-
va, s én sohasem akarom onnan kitörölni azokat." 

XIII. Kelemen pápa hagyta jóvá 1765-ben ezt az 
ünnepet, majd IX. Pius pápa az egész Egyházban 



bevezette 1856-ban, hogy e tisztelet gyógyszer le-
gyen a XIX. századi vallási lanyhulás ellen. 

Hogyan ünnepeljük ezt a napot? 
Ha csak lehet, menjünk el e nap a szentmisére, 

s járuljunk szentáldozáshoz, engeszteljük az isteni 
Szívet azokért a bántalmakért, amelyekkel Öt a 
legméltóságosabb Oltárszentségben illetik. Ve-
gyünk részt azon az ünnepélyes felajánláson, mely 
által a hívók az isteni Szív szolgálatának szentelik 
magukat... 

Az Úr magánkinyilatkoztatása különös lelki vé-
delmet ígért azoknak, akik kilenc egymás után kö-
vetkező hónap első péntekén szentáldozáshoz já-
rulnak, s ezt felajánlják engesztelésül a világ 
bűneiért. 

Mivel Jézus Szíve ünnepe legtöbbször júniusra 
esik, e hónapot a legszentebb Szív tiszteletének 
szentelve litániákat szoktunk tartani. 

TEMPLOMBÚCSÚ ÜNNEPE 

Templomunk születésnapja, az év egyik legna-
gyobb ünnepe. Míg a templom patrónusának (vagy 
„címének", pl. Szent Kereszt) ünnepén közössé-
günk védőszentjei közbenjárását kéljük, a temp-
lombúcsú napján a LÁTHATÓ TEMPLOM felszen-
teléséről, megemlékezve tulajdonképpen a 
LÁTHATATLAN TEMPLOMNAK, az Egyháznak 
titkát ünnepeljük. 



KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE 
(Az egyházi év befejezése.) 

Krisztus Király ünnepét XI. Pius pápa rendelte 
el 1925-ben. Mindenszentek ünnepe előtti vasár-
napra, hogy az elpogányosodó korban, a hamis sza-
badosság lázongásai között az Egyház tagjait 
Krisztus fólségének elismerésére hívja. 

TANÍTÁS A VASÁRNAPRÓL 

Az ünnepi időkben annyira azok különleges tar-
talmára figyeltünk, hogy kevésbé vettük észre azt 
a misztériumot, melyet minden vasárnap közvetít 
nekünk. 

У 

Az „Ur napja" az új Sabbat, a nyugalom napja, 
a feltámadás napja, az Egyház napja, az örök Hús-
vét napja, melynek nyugalmát és bologságát előre 
ízleljük a földi vasárnapban. 

Hogyan tartsuk meg a vasárnapot? 
1. Legyen ez valóban a nyugalom napja. Ha ro-

hanó korunkban úgy érezzük ez áldozatot jelent, 
hozzuk meg az áldozatot. A rendkívüli helyzetektől 
eltekintve ne végezzünk e napon nehéz testi mun-
kát, ne zsufoljunk olyan programokat e napra, me-
lyek még jobban kifárasztanak, mint a hétközna-
pok, megakadályozzák a lélek felüdülését, sőt 
talán még a szentmisén való részvételt is. 

2. A szentmisén való részvétel nem mellékes do-
log, melyet a szabadon maradt időre beosztunk, ha-
nem a nap központja, melyhez egyéb terveinket al-



kalmazzuk. Nem jó megoldás, ha valaki szombaton 
„letudja" misekötelezettségét, hogy vasárnap agyo-
nunja magát. Komoly ok nélkül nem ajánljuk a va-
sárnapi mise elövételezését szombat estére, mert 
ez könnyen a vasárnapi ünneplés eisekélyesedésé-
re vezet. 

A hétköznapokat is a rendszeres imádsággal és 
minél gyakoribb, akár mindennapos misehallga-
tással szentelhetjük meg. 

Amikor egész életünket, a munkát, szenvedést, 
örömöket, nehézségeket, kísértéseket, bűnnel ví-
vott küzdelmeket, az embertársakkal való érintke-
zés problémáit Isten kezéből fogadjuk el és neki 
fölajánljuk, amikor minden ügyünkben ellentmon-
dás és okosodás nélkül őrá bízzuk magunkat, ak-
kor a keresztségben, kapott általános papságunkat 
gyakoroljuk, mert a szentmisében mindezt Krisz-
tus papi áldozatává egyesíthetjük. 

Napi felsyánló ima: 

Legyen föltétlen hitetek és mélységes bizalma-
tok Istenben. Életetek helyezzétek teljesen Isten 
kezébe. 

Istenem! Mindenem! magamat, mindenkit és 
mindent a Te kezedbe helyezek, a Te nagy szere-
tetedbe, jóságodba és irpalmasságodba vetett leg-
teljessebb bizalommal. Ámen. \ 



IV. 

AZ ANYASZENTEGYHÁZ 

KÖZÖS IMÁI 





JÉZUS SZENT SZÍVÉNEK LITÁNIÁJA 

Pap: Uram, irgalmazz nekünk! 
Hívek: Uram, irgalmazz nekünk! 
P.: Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
H.: Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
P.: Uram, irgalmazz nekünk! 
H.: Uram, irgalmazz nekünk! 
P. : Krisztus, hallgass minket! 
H.: Krisztus, hallgass minket! 
P.: Krisztus, hallgass meg minket! 
H.: Krisztus, hallgass meg minket! 

P.: Mennyei Atyaisten,* 
Megváltó Fiúisten, 
Szentlélek Úristen, 
Szentháromság egy Isten, 
Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve, 
Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől al-

kotott Szív, 
Jézus Szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített 

Szív, 
Jézus Szíve, végtelen folségű Szív, 
Jézus Szíve, Isten szent temploma, 
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye, 
Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja. 
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye, 
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza, 
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív, 



Jézus Szíve, minden erény mélysége, 
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív, 
Jézus Szíve, minden szív királya és központja, 
Jézus Szíve, melyben a bölcsesség és tudomány 

összes kincsei megvannak, 
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége 

lakozik 
Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt, 
Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian 

meríthettünk, 
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága, 
Jézus Szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú Szív, 
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád 

folyamodnak, 
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása, 
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat, 
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív 
Jézus Szíve, gonoszságaikért megtört Szív, 
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív, 
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív, 
Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje, 
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk, 
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk, 
Jézus Szíve, bűnösök áldozatja 
Jézus Szíve, benned reménylők üdvössége, 
Jézus Szíve, benned kimúlok reménysége, 
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, 



H.: Kegyelmezz nekünk! 
Is ten Báránya , Te elveszed a világ bűne i t , 
H.: Hallgass meg minket ! 
Is ten Báránya , Te elveszed a világ bűne i t , 
H.: I rgalmazz nekünk! 
P. : Szelíd és alázatos szívű Jézus, 
H.: Alakítsd szívünket , a t e Szíved szer in t . 

P. : Könyörögjünk! — Mindenható örök Isten! Tekints 
szeretett Fiad Szívére, és mindama dicséretre és elég-
tételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt, és 
adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgal-
madértesdekelnek. Ugyanazon szent Fiad, Jézus Krisz-
tus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egyetemben Isten mindörökké. Ámen. 

FELAJÁNLÓ IMA JÉZUS SZÍVÉHEZ 

О Jézus, neked szentelem szívemet, zárd a tiéd-
be. A te Szíveddel akarok szeretni, a te Szívedben 
akarok élni a világ előtt ismeretlenül, úgy hogy 
egyedül te ismerj. A te Szívedből akarom meríteni 
a szeretet, amely föleméssze az én szívemet. Benne 
fogok világosságot, buzgóságot és igazi vigasztalást 
találni. Ha minden szív elzárkózik is előlem még-
sem fogok elcsüggedni, mert Jézusom isteni Szíve 
számomra mindig nyitva áll. Ó Jézusom szentsé-
ges Szíve, legyen a te Szíved szeretetemnek oltára, 
melyen magamat Neked föláldozom. Szemeim 
mindenkor szent Szívedre tekintsenek, elmém 



mindig irgalmadra gondoljon, egész valóm csak 
szent Szíved iránti szeretetemet fejzze ki. Ámen. 

(Vianney Szt. János, ars-i 
plébános felajánló imája.) 

FELAJÁNLÁS JÉZUS 
LEGSZENTEBB SZÍVÉHEZ 

(XIII. LEO PÁPÁTÓL) 

Uram Jézus, az emberi nem megváltója, tekints 
reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. 
Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni. Hogy azonban 
szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk 
fölajánlja magát szentséges Szívednek. 

Sokan még nem ismertek meg, mások parancsa-
id megvetették és eltaszították maguktól. Könyö-
rülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld vala-
mennyit legszentebb Szívedre. Légy királya, 
Urunk, nemcsak a hívőknek, akik sohasem pártol-
tak el tőled, hanem a tékozló fiúnak is, akik el-
hagytak. Add, hogy mihamarabb visszatérjenek az 
atyai házba és éhen-szomjan el ne pusztuljanak. 
Légy királya azoknak is, akiket tévedés ejtett meg, 
vagy szakadás választott el. Hívd vissza őket az 
igazság szolgálatára és a hit egységébe, hogy rövi-
desen egy akol legyen és egy pásztor. 

Adj, Urunk, Egyházadnak biztos és teljes sza-
badságot, minden népnek békét és rendet. Tedd, 
hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhan-
gozzék: Köszöntsük az isteni Szívet, amely által 



üdvösségünk támadt; dicsértessék és áldassék 
mindörökké. Ámen. 

Fohász (kilencednek is...) 

Jézus Szíve, te tudsz mindent, 
Jézus Szíve, te látsz mindent 
Jézus Szíve, te megtehetsz mindent, 
Jézus Szíve, te gondot viselsz reám, 
Jézus Szíve, te meghallgatod imám. 

Ámen. 

LORETTÓI LITÁNIA 

Pap: Uram, irgalmazz nekünk! 
Hívek: Uram, irgalmazz nekünk! 
P. : Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
H.: Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
P. : Uram, irgalmazz nekünk! 
/ / . : Uram, irgalmazz nekünk! 
P.: Krisztus, hallgass minket! 
H.: Krisztus, hallgass minket! 
P.; Krisztus, hallgass meg minket! 
H.: Krisztus, hallgass meg minket! 
P.; Mennyei Atyaisten,* 
Megváltó Fiúisten, 
Szentlélek Úristen, 
Szentháromság egy Isten, 



Szentséges Szúz Mária,* 
Istennek szent anyja, 
Szüzeknek szent Szüze 
Krisztusnak szent Anyja, 
Isteni kegyelem anyja, 
Tisztaságos anya, 
Szeplőtelen Szűzanya, 
Sérelem nélkül való anya, 
Szűz virág szent anya, 
Szeretetreméltó anya, 
Csodálatos anya, 
Jótanács anyja,** 
Terem tőnk anyja, 
Üdvözítőnk anyja, 
Nagyokosságú Szűz, 
Tisztelendő Szűz, 
Dicsérendő Szűz, 
Nagyhatalmú Szűz, 
Irgalmas Szűz, 
Hűséges Szűz, 
Igazság tükre, 
Bölcsesség széke, 
Örömünk oka, 
Lelki edény, 
Tiszteletes edény, 
Ájtatosság jeles edénye, 
Titkos értelmű rózsa, 
Dávid király tornya, 

* Könyörögj érettünk! 
** Könyörögj érettünk! 



Elefántcsont torony, 
Mária aranyház, 
Frigynek szent szekrénye, 
Mennyország ajtaja, 
Hajnali csillag, 
Betegek gyógyítója, 
Bűnösök menedéke, 
Szomorúak vigasztalója, 
Keresztények segítsége, 
Angyalok Királynéja, 
Pátriárkák Királynéja, 
Próféták Királynéja, 
Apostolok Királynéja 
Vértanúk Királynéja, 
Hitvallók Királynéja,* 
Szüzek Királynéja, 
Minden szentek Királynéja, 
Áteredő bűn nélkül fogantatott Királyné, 
Mennybe fölvett Királyné, 
Szentolvasó Királynéja, 
Béke Királynéja, 
Magyarok Nagyasszonya, 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, 
H.: Kegyelmezz nekünk! 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, 
H.: Halgass meg minket! 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, 
H.: Irgalmazz nekünk! 
P. : Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja! 



H.: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígére-
teire! 

P.:Könyörögjünk! — Add Uram, hogy mi, a te szol-
gáid folytonos lelki és testi jólétének örvendhessünk, a 
Boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának di-
csőséges közbenjárása általa a jelen szomorúságtól 
megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. A 
mi Urunk által. Ámen. 

IMÁK A SZENT SZŰZHÖZ 

OLTALMAD ALÁ futunk, Istennek szent Anyja! 
Ne vesd meg könyörgésünket szükségünk idején , 
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelem-
től, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, Asszo-
nyunk, Közbenjárónk és Szószólónk! Engeszteld 
értünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak, mutass be 
minket Fiadnak. Ámen. 

MOST SEGÍTS MEG Mária, ó irgalmass Szűz-
anya! 

keservét a búnak, bajnak 
— eloszlatni van hatalmad. 

Hol már ember nem segíthet, 
a te erőd nem törik meg. 

Hő imáit gyermekidnek nem, 
te soha nem veted meg. 

Hol a szükség igen nagy 
— mutasd meg, hogy anyánk vagy. 

Most segíts meg Mária, 
ó irgalmas Szűzanya. Ámen. 



EMLÉKEZZÉL MEG, ó legkegyesebb Szűz Má-
ria, hogy még sohasem lehetett hallani, hogy te 
valakit magára hagytál, aki oltalmadat kérte és 
segítségért hozzád könyörgött. 

Ilyen bizalommal lelkesítve sietek hozzád, ó szü-
zek Szüze, jóságos Anyám, hozzád fordulok és szi-
ned előtt sóhajtva állok, én szegény bűnös. Ne vesd 
meg könyörgésemet, ó hatalmas Asszonya a világ-
nak, s anyja az örök Igének, hanem hallgass rám 
kegyelmesen és hallgass meg engem. Ámen. 

(Szent Bernát imája) 

Ima a mindenkor segítő Szűz Máriához 

Szűz szülője Istennek, 
Engedd, hogy tied legyek. 
Tied életben s halálban, 
Tied jó és balsorsban; 
Tied küzdve, szenvedve, 
Tied most és örökre! 
Szűz szülője Istennek, 
Engedd, hogy tied legyek! 
Anyám! — benned bízom, reménylek! 
Anyám! — te utánad epedek! 
Anyám! — te jóságos, kegyelmezz! 
Anyám! — te hatalmas, védelmezz! 
Anyám! — óh jöjj, segíts imádkozni! 
Anyám! — óh jöjj, segíts szenvedni! 
Anyám! — óh jöjj, ne hagyj elveszni! 
Hiszen bírsz segíteni — ó hatalmas! 
Akarsz is segíteni — ó irgalmas! 



Kell is segítened — ó hűséges! 
Fogsz is segíteni — ó kegyelmes! 
Anyám! Te vagy a kegyelmek anyja, 
Szomorúak vigasztalója, 
Bűnösök oltalma és menedéke. 
Föld reménye s mennynek ékessége! 
Ki kérte még segélyedet hasztalanul? 
Ki távozott tőled meghallgatatlanul? 
Azért bizton mondom minden szenvedésben: 
Mária mindig segít, minden időben. 
Biztosan állítom életben, s halálban: 
Mária mindig segít, minden balsorsban. 
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben: 
Mária segít, hogy vele fönt legyek a mennyben. 
Szűz szülője Istennek, 
Engedd, hogy tied legyek! 
Tied életben s halálban, 
Tied jó és balsorsban; 
Tied küzdve, szenvedve, 
Tied most és örökre! 
Szűz szülője Istennek, 
Engedd, hogy tied legyek! Ámen. 

SZENT JÓZSEF LITÁNIA JA 

Uram, irgalmazz! 
Krisztus, kegyelmezz! 
Uram, irgalmazz! 
Krisztus, hallgass minket! 
Krisztus hallgass meg minket! 



A hívek megismétlik! 

Mennyei Atyaisten,* 
Megváltó Fiúisten, 
Szentlélek Úristen, 
Szentháromság egy Isten 
Szentséges Szűz Mária,** 
Szent József, 
Dávid nemes sarja, 
Pátriárkák fénye, 
Isten anyjának jegyese, 
A szent Szűz tisztaságos őre, 
Isten Fiának nevelő atyja, 
Krisztus gondviselő oltalmazója, 
A szent család feje, 
Igazságos Jószef, 
Tisztaságos József, 
Nagy okosságú József,*** 
Erőslelkű József, 
Engedelmes József, 
Hűséges József, 
Béketűrés példaképe, 
Szegénység kedvelője, 
Munkások példaképe, 
A házasélet dísze, 
Szüzek őre, 
Családok vigasztalója, 

* Irgalmazz nekünk! 
** Könyörögj érettünk! 
*** Könyörögj érettünk! 



Betegek reménye, 
Haldoklók pártfogója, 
Gonosz szellemek réme, 
Az Anyaszentegyház védőszentje, 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, 
Kegyelmezz nekünk! 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, 
Hallgass meg minket. 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, 
Irgalmazz nekünk! 
P . Háza urául rendelte őt! * 

H. Es egész országának vezérévé. 

Könyörögjünk! Úristen, aki Szent Józsefet mér-
hetetlen gondviseléseddel szent Anyád jegyesének 
választottad: add, hogy közbenjárónk legyen a 
mennyben, akit e földön pártfogónknak tisztelünk. 
Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen. 

Imádság Szent Józsefhez tiszta életért 

Szűz lelkek őre és atyja, Szent József, akinek 
hűséges őrizetére bízta Isten magát és az ártatlan-
ságot, Jézus Krisztust és a szüzek szűzét Máriát; 
e két drága zálogra, Jézusra és Máriára kérlek és 
könyörgök, segíts meg arra, hogy minden tisztáta-
lanságtól menten szeplőtelen elmével, tiszta szív-
vel, szűzi testtel mindig tökéletes tisztaságban 
szolgáljak Jézusnak és Máriának. Ámen. 



Szent Józsefhez boldog halálért 

Ó, hatalmas Szent József, a haldoklók nagy párt-
fogója! Neked jutott az a nagy szerencse, hogy Jé-
zus és Mária kaijai közt haltál meg; gyermeki bi-
zalommal kérlek, ne hagyj el engem, mikor majd 
a halállal vívódom. Jöjj segítségemre, mikor halá-
los aggodalom fogja el lelkemet, testemet. Emlé-
kezzél akkor jelen könyörgésemre, szerezz nekem 
közbenjárásod által töredelmes bánatot bűneim fö-
lött, törhetetlen bizodalmat Isten irgalmában, 
hogy az Úr Jézusban való hittel, nagy lelki vigasz-
talással várjam be halálom pillanatát, és Jézus, 
Mária, József, szentséges neve segítségül hivása 
közben adjam át mennyei Atyám kezébe szegény 
lelkemet. Ezt a kegyelmet nyerd meg nekem szent-
séges Fiadtól, Jézus Krisztustól, ki az Atyával és 
a Szentlélekkel egyetemben él, és uralkodik örök-
kön-örökké. Ámen. 

MINDENSZENTEK UTÁN IÁJA 

(A litánia szövege választási lehetőségeket nyújt 
amennyiben az A betűvel jelzett szövegrészek he-
lyett tetszés szerint választhatók а В betűvel jel-
zett szövegrészek, de egyik a másik után nem.) 

I. Könyörgés Istenhez 
vagy A 

Uram, irgalmazz! 



Uram, irgalmazz! 
Krisztus, kegyelmezz! 
Krisztus, kegyelmezz! 
Uram, irgalmazz! 
Uram, irgalmazz! 

vagy B: 

Mennyei Atyaisten, 
Megváltó Fiúisten 
Szentlélek Úristen, Irgalmazz nekünk! 
Szentháromság egy Isten. 

II. Szentek segítségül hívása 

Szentséges Szúz Mária. 
Istennek szent Anyja, Könyörögj érettünk! 
Szüzek szent Szüze, 
Szent Mihály, Gábor és Ráfael, 

könyörögjetek érettünk! 
Mindnyájan szent angyalok, 

könyörögjetek érettünk! 

Pátriárkák és próféták 

Szent Ábrahám, 
Szent Mózes, 
Szent Illés, Könyörögj érettünk! 
Szent József, 
Keresztelő Szent János, 



Mindnyájan szent pátriárkák és próféták, 
könyörögjetek érettünk! 

Apostolok és tanítványok 

Szent Péter és Pál, 
könyörögjetek érettünk! 

Szent András, 
könyörögj érettünk! 

Szent János és Jakab, 
könyörögjetek érettünk! 

Szent Tamás, 
könyörögj érettünk! 

Szent Máté, 
könyörögj érettünk! 

Mindnyájan szent apostolok, 
könyörögjetek érettünk! 

Szent Mária Magdolna 
Mindnyájan az Úr tanítványai, 

könyörögjetek érettünk! 

Szent Lukács, 
Szent Márk, 
Szent Barnabás, Könyörögj érettünk! 

Vértanúk 

Szent István, 
Antiochiai Szent Ignác, 
Szent Polikárp, 
Szent Jusztin, 
Szent Lőrinc, 

Könyörögj érettünk! 



Püspökök és tanítók 

Szent Leó és Gergely, 
könyörögjetek érettünk! 

Szent Ambrus, 
Szent Jeromos, 
Szent Ágoston, Könyörögj érettünk! 
Szent Atanáz, 
Szent Vazul és Naziánzi Szent Gergely, 

könyörögjetek érettünk! 
Aranyszájú Szent János, 
Szent Márton, 
Szent Patrik, 

Könyörögj érettünk! 

Könyörögj érettünk! 

Könyörögj érettünk! 

Szent Ciprián, 
Szent Bonifác, 
Becket Szent Tamás, 
Szent Szaniszló, 
Fisher Szent János és Mórus Szent Tamás, 

könyörögjetek érettünk! 
Miki Szent Pál, 

könyörögj érettünk! 
Chanel Szent Péter, 
Lwanga Szent Károly, 
Szent Perpétua és Felecitász, 

könyörögjetek érettünk! 
Szent Ágnes, 
Goretti Szent Mária, 
Mindnyájan Szent vértanúk, 

könyörögjetek érettünk! 

Könyörögj érettünk! 



Szent Cirill és Metód, 
könyörögjetek érettünk! 

Papok és szerzetesek 

Szent Antal, 
Szent Benedek, 
Szent Bernát, 
Szent Ferenc és Domonkos, 

könyörögjetek érettünk! 
Aquinói Szent Tamás, 
Loyolai Szent Ignác, 
Xavéri Szent Ferenc, 
Páli Szent Vince, 
Vianney Szent János, 
Bosco Szent János, 
Árpádházi Szent Erzsébet, 
Sziénai Szent Katalin, 
Ávilai Szent Teréz, 
Limai Szent Róza, 

Könyörögj érettünk! 

Könyörögj érettünk! 

Szent Lajos király, 
Szent István király, 
Szent László király, 
Szent Imre, 
Szent Monika, 

Borromei Szent Károly, 
Szalézi Szent Ferenc, 
Szent Tizedik Piusz, 

Könyörögj érettünk! 

Világiak 

Könyörögj érettünk! 



Istennek minden szentjei, 
könyörögjetek érettünk! 

III. Krisztus segítségül hívása 

vagy A: 

Légy irgalmas, 
Minden gonosztól, 
Minden bűntől, 
Az ördög cseleitől, 
Haragtól, gyűlölködéstől, 

és minden gonosz akarattól, 
Az örök haláltól, 
Megtestesülésed által, 
Születésed által, 
Keresztséged és szent böjtölésed által, 
Kereszted és kínszenvedésed által, 
Halálod és temetésed által, 
Szentséges feltámadásod által, 
Csodálatos mennybemeneteled által, 
A Szentlélek kiáradása által, 
Dicsőséges eljöveteled által, 

Ments 
meg, 

Uram, 
minket! 

vagy B: 

Krisztus, az élő Isten Fia, 
Aki e világra jöttél, 
Aki a kereszten függőttél, 
Aki miattunk a halált vállaltad, 

Ments 
meg, 

Uram, 
minket! 



Aki a sírban feküdtél, 
Aki a halálból feltámadtál, 
Aki a mennybe felmentél, 
Aki a Szentlelket az apostolokra 

elküldötted, 
Aki az Atya jobbján ülsz, 
Aki eljössz ítélni élőket és holtakat, 

Ments 
meg, 

Uram, 
minket! 

IV. Könyörgések különféle 
szükségletekért 

vagy A: 

Hogy nekünk kegyelmezz, 
Hogy minket igaz bűnbánatra vezérelni, 

méltóztassál 
Hogy minket szent szolgálatodban 

megerősíteni és megtartani 
méltóztassál, 

Hogy minden jótevőnknek örökkévaló 
javakat adni méltóztassál, 

Hogy a földnek bő gyümölcsét megadni 
és megtartani méltóztassál, 

Kérünk 
téged, 
hallgass 
meg 
minket. 

vagy B: 

Hogy nekünk megbocsáss, 
Hogy elménket mennyei 

kívánságokra 
felindítani méltóztassál, 

Kérünk 
téged, 
hallgas 
meg 
minket. 



Hogy a magunk, testvéreink, 
rokonaink 
és jótevőink lelkét az örök 
kárhozattól megmenteni 
méltóztassál, 

Hogy a megholt híveknek örök 
nyugodalmat adni, 
méltóztassál, 

Hogy a világot ragálytól, éhségtől 
és háborútól megőrizni, 
méltóztassál, 

Hogy minden népnek békességet 
és igaz 
egyetértést adni méltóztassál, 

Kérünk 
téged, 
hallgas 
meg 
minket. 

С (mindig mondandó): 

Hogy az Anyaszentegyház kormányozni 
és megőrizni méltóztassál, 

Hogy a római pápát és az egész 
papi rendet a szent vallásban 
megtartani méltóztassál, 

Hogy az egész kereszténységnek 
egységet adni méltóztassál, 

Hogy minden embert az evangélium 
világosságára elvezetni 
méltóztassál, 

Kérünk 
téged, 
hallgas 
meg 
minket. 



V. Befejezés 

vagy A: 

Krisztus, hallgass minket! 
Krisztus, hallgass minket! 
Krisztus, hallgass meg minket! 
Krisztus, hallgass meg minket! 

vagy B: 

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

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

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

Könyörgés 

Úristen, oltalmunk és erősségünk: hallgasd meg 
Egyházad buzgó könyörgését! Te adod lelkünkbe a 
vallásos buzgóságot: engedd, hogy amit hittel ké-
rünk, azt valóban elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk 
által. 

vagy: 

Istenünk, te látod, hogy gyengeségünk mennyire 
megbénít bennünket. Szentjeid példájával kelts 
bennünk új erőt szeretetednek szolgálatra. Krisz-
tus, a mi Urunk által. 



RÓZSAFÜZÉR 

(a Szentolvasó) 

A Szentolvasó imádkozásával Isten Anyját tisz-
teljük és megváltsunk titkaira emlékezünk. A 
Szentolvasó egy-egy szakaszát „tizednek" nevez-
zük. Minden tized egy Miatyánkkal kezdődik, majd 
tíz Üdvözlégy következik, melyben „titkot" befűz-
zük, végül egy Dicsőség záija. 

A teljes Szentolvasó tizenöt tizedből áll, melyet 
három részre osztunk. 

AZ ÖRVENDETES OLVASÓ TITKAI: 
A bevezető három Üdvözlégyre: 
1. aki hitünket növelje, 
2. aki reményünket erősítse, 
3. aki szeretetünket tökéletesítse. 
A tizedekre: 
1. akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál, 
2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatva hor-

doztál. 
3. akit te, Szent Szűz, a világra szültél. 
4. akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál. 
5. akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál. 

A FÁJDALMAS OLVASÓ TITKAI 
A bevezető három Üdvözlégyre 
1. aki értelmünket megvilágosítja, 
2. aki emlékezetünket megerősítse, 
3. aki akaratunkat tökéletesítse. 



A tizedekra: 
1. aki érettünk vérrel verítékezett, 
2. akit érettünk megostoroztak, 
3. akit érettünk tövissel megkoronáztak, 
4. aki érettünk a keresztet hordozta, 
5. akit érettünk keresztre feszítettek. 

A DICSŐSÉGES OLVASÓ TITKAI 
A bevezető három Üdvözlégyre: 
1. aki gondolatainkat irányítsa, 
2. aki szavainkat vezérelje, 
3. aki cselekedeteinket kormányozza. 
A tizedekre: 
1. aki a halálból feltámadott, 
2. aki a mennybe fölment, 
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte, 
4. aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett, 
5. aki téged Szent Szűz a mennyben megkoro-

názott. 
Végül az alábbi könyörgést mondhatjuk: 
B'lmádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! 
H. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígére-

teire! 

Könyörögjünk! Úristen, a Te egyszülött Fiad éle-
tével, halálával és feltámadásával megszerezte ne-
künk az örök élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy 
e titokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasó-
jának elmondásával megemlékezve, utánozzuk, 
amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígér-
nek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. 



KERESZT-ÚTI ájtatosság 

(Tizenöt perc a szenvedő Jézussal.) 

Kezdetre 

Örök mennyei Atya, felajánlom neked Jézus 
Krisztus drágalátos vérét, szenvedését és halálát, 
a boldogságos szűz Mária és szent József fájdalma-
it az anyaszentegyház felmagasztalásáért, a tisz-
títótűzben szenvedő lelkek vigasztalására és elég-
telenül bűneinkért. 

* Ó, Mária, Isten Anyja és irgalmasság Anyja, 
könyörögj érettünk és az elhunytakért. 

ELSŐ ÁLLOMÁS 
Jézust halálra ítélik 

V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk, 
N. Mert szent kereszted árán váltottad meg a világot. 

Kegyes Jézus, örömest fogadod a halálos ítéletet, 
hogy örökre üdvözíts. Add meg nekem, kérlek, a 
kegyelmet, hogy életemben senkit meg ne ítéljetek, 
s így halálom után az örök ítélettől megmeneked-
jem. 

(Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.) 



V. Keresztre feszített Jézus, 
R. Könyörülj rajtunk és a megholt híveken! 

MÁSODIK ÁLLOMÁS 
Jézus vállaira veszi a keresztet 

V. Imádunk téged, Krisztus és áldunk, 
R. Mert szent kereszted árán váltottad meg a világot. 

Szeretettel öleled át értem a keresztet, édes Jé-
zusom. Adj, kérlek töredelmes szívet, hogy ezentúl 
engesztelésül bűneimért szívesen és alázatos lélek-
kel viseljem a kereszteket, melyeket reám bocsá-
tani jónak láttál. 

(Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.) 
V. Keresztre feszített Jézus, 
R. Könyörülj rajtunk és a megholt híveken! 

HARMADIK ÁLLOMÁS 
Jézus először esik el 

V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk, 
R. Mert szent kereszted árán váltottad meg a világot! 

Isteni Megváltóm, gyermeki könnyelműségem-
ből elkövetett vétkeimnek terhe sújt téged a föld-
re... Bocsáss meg... Jézusom, irgalom. 

(Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.) 
V. Keresztre feszített Jézus, 
R. Könyörülj rajtunk és a meghalt híveken! 



NEGYEDIK ÁLLOMÁS 
Jézus találkozik fájdalmas Anyjával 

V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk, 
R. Mert szent kereszted árán váltottad meg a világot. 

Édes Üdvözítőm, fájdalmas találkozástokra kér-
lek, segíts*meg, hogy életem nehéz perceiben szí-
vem a szűz Anya szívével találkozzék s az ő szere-
tete oltalmazzon, védjen, vigasztaljon engem. 

Szűz Mária édes szíve, légy az én menedékem. 

(Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.) 
V. Keresztre feszített Jézus, 
R. Könyörülj rajtunk és a meghalt híveken! 

ÖTÖDIK ÁLLOMÁS 
Cirenei Simon segíti Jézusnak vinni 

a keresztet 

V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk, 
R. Mert szent kereszted árán váltottad meg a világot. 

Édes Jézuson, azok, kiket jóságoddal elhalmoz-
tál, elhagytak téged véres utadon... Légy velem, ha 
az emberek félreértenek engem, elfordulnak tőlem 
s elhagynak vagy megvetnek. Adj türelmet, isteni 
Megváltóm, hogy a Golgotán nyugodtan kövesse-
lek. 

(Miatyánk. Üdvözlégy. Dcsőség.) 
V. Keresztre feszített Jézus, 
R. Könyörülj rajtunk és a meghalt híveken! 



HATODIK ÁLLOMÁS 
Jézus elfogadja Veronika kendőjét 

V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk, 
R. Mert szent kereszted árán váltottad meg a világot. 

Vésd mélyen szívembe, irgalmas Jézusom, ke-
serves kínszenvedésednek emlékezetét, hogy arról 
soha meg ne feledkezzem. 

Jézusom édes Szíve, engedd, kérlek, hogy téged 
mindig jobban és jobban szeresselek. 

(Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.) 
V. Keresztre feszített Jézus, 
R. Könyörülj rajtunk és a meghalt híveken! 

HETEDIK ÁLLOMÁS 
Jézus másodszor esik el 

V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk, 
R. Mert szent kereszted árán váltottad meg a világot. 

Második fájdalmas esésed érdemeire kérlek, ke-
gyes Jézusom, adj eröt, hogy főkép szokásos vétke-
imet elhagyjam, a bűnre vezető alkalmat kerüljem 
és a megszentelő kegyelem állapotában mindvégig 
megmaradhassak. 

(Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.) 
V. Keresztre feszített Jézus, 
R. Könyörülj rajtunk és a meghalt híveken! 



NYOLCADIK ÁLLOMÁS 
Jézus a siránkozó asszonyhoz szól 

V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk, 
R. Mert szent kereszted árán váltottad meg a világot. 

Lelkemnek Jegyese isteni Megváltóm, bűnbá-
natra szólítasz fel bennünket... Önts lelkembe 
mélységes hitet s erős szeretetet, hogy szentséges 
Szívedet felebarátaim és saját vétkeimért önmeg-
tagadásokkal megengesztelni igyekezzem. 

(Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.) 
V. Keresztre feszített Jézus, 
R. Könyörülj rajtunk és a meghalt híveken! 

KILENCEDIK ÁLLOMÁS 
Jézus harmadszor esik el 

V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk, 
R. Mert szent kereszted árán váltottad meg a világot. 

Jézusom, ki érettem ily gyönge, ily erőtelen let-
tél, erősíts meg szent kegyelmeddel, hogy a kísér-
téseknek mindenkor, de főkép halálom óráján győ-
zedelmesen ellenálljak. Ments meg a végső 
penitenciátlanságtól! 

(Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.) 
V. Keresztre feszített Jézus, 
R. Könyörülj rajtunk és a meghalt híveken! 



TIZEDIK ÁLLOMÁS 
Jézust *megfosztják ruháitól 

V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk 
R. Mert szent kereszted arán váltottad meg a világot. 

Tisztaságos Jézusom, kérlek: őrizd meg teste-
met, lelkemet s őrizd meg szívemet mindattól, ami-
ért előtted valaha pirulnom kellene. 

Szeplőtelen szűz Anyám, védj, oltalmazz, mint 
tulajdonodat! 

(Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.) 
V. Keresztre feszített Jézus, 
R. Könyörülj rajtunk és a meghalt híveken! 

TIZENEGYEDIK ÁLLOMÁS 
Jézust keresztre feszítik 

V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk, 
R. Mert szent kereszted árán váltottad meg a világot. 

E kereszt, e szegek, e töviskoszorú bűneimnek 
eszközei... Hányszor ellenszegültem az isteni ke-
gyelemnek?! Bocsáss meg, Uram Jézus s vonj Szí-
vedhez oly erősen, hogy attól engem semmi többé 
el ne választhasson. 

(Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.) 
V. Keresztre feszített Jézus, 
R. Könyörülj rajtunk és a meghalt híveken! 



TIZENKETTEDIK ÁLLOMÁS 
Jézus meghal a kereszten 

V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk, 
R. Mert szent kereszted árán váltottad meg a világot. 

Imádlak a keresztfán, értem haldokló Jézusom 
s hálát adok isteni szerelmednek, hogy keserves 
halálod árán megváltottál. Légy velem minden 
szenvedésben s bátoríts, erősíts és vigasztalj ki-
váltkép a haláltusában. 

(Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.) 
V. Keresztre feszített Jézus, 
R. Könyörülj rajtunk és a meghalt híveken! 

TIZENHARMADIK ÁLLOMÁS 
Jézus holttestét a Szűzanya ölébe helyezik 

V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk, 
R. Mert szent kereszted árán váltottad meg a világot. 

Az Úr Jézus néma ajkát s vértől ázott szent fejét, 
szegátjárta áldó jobbját s a szeretett Szív sebét a 
szűz Anya keservében könnyeivel áztatja. 

Jó Anyám, hadd síijak veled, töredelmes szívvel 
kérlek: bűneimért meg ne vess! 

(Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.) 
V. Keresztre feszített Jézus, 
R. Könyörülj rajtunk és a meghalt híveken! 



TIZENNEGYEDIK ÁLLOMÁS 
Jézust eltemetik 

V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk, 
R. Mert szent kereszted árán váltottad meg a világot. 

Uram, Jézusom, segíts meg, hogy a szentáldo-
záshoz mindenkor tiszta s kegyelmeddel megújult 
szívet vigyek. Légy záloga dicső feltámadásomnak 
s örök üdvösségemnek. 

Jézusom édes Szíve, légy szeretetem. 

(Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.) 
V. Keresztre feszített Jézus, 
R. Könyörülj rajtunk és a meghalt híveken! 

Befejezésre 

Istenem, fogadd szívesen és álld meg jó föltéte-
leimet, hogy azokat állhatatosan meg is tarthas-
sam. 

Mennyei Atya, felajánlom neked szentséges Fi-
ad, Jézus Krisztus szenvedését, keresztáldozatát, 
halálát, s ő vele egyesülve felajánlom ezt a kereszt-
úti ájtatosságot bűneimért. Esedezve kérlek: pótol-
ják fölfeszített Üdvözítőm végtelen érdemei mind-
azt, aminek híjával volt áhítatom! Dicsőség, hála 
és imádás legyen megváltó Krisztusunknak az 
Atyával és Szentlélekkel örökkön-örökké! 

Ámen. 





V. 

Énekek 





ÁDVENTI ÉNEKEK 

2. 
Harmatozzatok Égi magasok! 
Téged vár epedve A halandók 
lelke, Jöjj el, édes Üdvözítőnk! 

Mert az emberek Ott tévelygenek, 
Hol te égi fényed Útján nem vezérled 
Őket, édes Üdvözítőnk! 

4. 
Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten. 
Nincs, ki nékünk harcainkban segítene itt lenn. 
Ha szentséges arcod ragyog vándorútunk végén: 
Megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén. 

Áldott kenyér s bor színébe jöjj, Uram, közénk le, 
S tekints szelíd kegyes szemmel e szenvedő népre, 
Melynek szívét általjáija a könny s a bánat, 
És vezeklő keresője lett az éghazának. 

Örvendezzünk, keresztények, közel van az Isten, 
És eléje minden lélek szentül közelítsen, 
S az angyalok seregének hangján énekelje: 
Siess, Uram, jöjj el közénk, kérünk esdekelve. 

8. 
Bűnös néped sírva kiált Hozzád, Ne takard el 
üdvösséges orcád! Jöjj, apaszd el könnyeinknek 
kútját, Igazítsd el üdvösségünk útját. 



Téged hirdet a próféták szája, epedve vár 
a nemzetek vágya, Te vagy a kulcs, mely a poklot 
záija, És a mennyet előttünk kitáija. 

Reménységünk égő csipkebokra, 
Nézz a bűntől meggyötrött rabokra. 
Ne nyeljen el örök halál torka, 
Szabadítónk, jöjj megváltásunkra! 

9. 
Ébredj ember, mély álmodból, 
Megszabadulsz rabságodból. Közelít már 
üdvösséged, Eltörlik már minden vétked. 

Elküldé az Úr angyalát, 
Hogy köszöntse Szűz Máriát, Kinek tiszta, 
szűz méhébe Alászállt az örök Ige. 

A Szűzhöz így szól az angyal: 
Üdvözlégy, teljes malaszttal! 
A Szentlélek megárnyékoz, 
S áldott méhed gyümölcsöt hoz. 

11. 
Ó fényességes szép hajnal, 
Kit így köszöntött az angyal: 
Üdvözlégy, teljes malaszttal! 

Dicsőséges Szűz Mária, 
Atyaistennek szép lánya 
És Szentléleknek mátkája. 



Tehozzád küldetett mennyből 
Szent Gábor angyal követül, 
Istennek rendeléséből. 

13. 
Mint forró sóhaj, Elhaló bús jaj 
Kél halk énekünk. Sötétben járunk, 
Hajnalra várunk: Jöjj el, Istenünk! 

Választott néped így sírt föl Érted, 
Nyögve bús igát. Összülők lelke 
Várta, epedte Isten egy Fiát. 

A bún úr most is; gyötör is, foszt is. 
Sír jó feléd: 
Mikor jössz végre kitűzni égre 
Győzelmed jelét? 

Jöjj, a bűn éget, jöjj, várunk téged, 
Jézus, Istenünk! 
Isteni gyermek, ó, hozz kegyelmet, 
Hozz békét nekünk! 

ÉE. 6. 
Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő! 
Beteljesült már az idő. 
Törd át az ég zárt ajtaját, 
vár a világ sóvárogva rád. 

Megnyílt az ég harmatozva, 
Megváltónkat hogy lehozza; 



ég felhői, nyíljatok szét, 
hozva Jákob fejedelmét! 

Föld, virulj ki, völgyön-halmon 
viruló zöld hadd fakadjon; 
nyílt ki, földnek szép Virága: 
Dávid házának Királya! 

Ó fényes nap, ó szép Csillag, 
téged vágyunk mi látni csak: 
kelj fel Napunk, fényességed 
űzze el a sötétséget! 

KARÁCSONYI ÉNEKEK 

16. 
Az angyal énekel, Tekints az égre fel: 
Napvilágos lett az éj, Meghasadt az ég, 
És a Második Személy Most a földre lép. 
Mézet ont az ég! Mézet ont az ég! 

Az angyal így dalol A fényesség alól: 
„Istenünknek glória A mennyekbe fenn!" 
Véle mondja Mária, Véle Betlehem. 
Mondjunk glóriát! Mondjunk glóriát! 

18. 
Az Ige megtestesült Názáretben, 
Kit Mária szűzen szült Betlehemben. 
Itt vagyon elrejtve kenyérszínben, 
Imádjuk mindnyájan egyetemben. 



Ezt az igaz nagy Isten bölcsessége 
Mindeneknek javára cselekedte. 
E dolgon angyalok csodálkoznak, 
Emberek, állatok álmélkodnak. 

Betlehembe nem menjünk, föltaláljuk 
Jelen e szent oltáron, s magasztaljuk. 
Mert szívünk ha tiszta és ártatlan, 
Kedvesebb az neki, mint az arany. 

Dicsőség és dicséret az Atyának, 
E világra született szent Fiának. 
És vele a kegyes Szentléleknek, 
Szentháromságban az egy Istennek. 

20. 
Csodapásztorok midőn Betlehemben 
Csordát őriznek éjjel a mezőben, 
Csordát őriznek éjjel a mezőben. 

Isten angyali jövének melléjük, 
Nagy félelemmel telék meg ő szívük, 
Nagy félelemmel telék meg ő szívük. 

„Örömet mondok, nagy örömet néktek, 
/: Mert ma született a ti üdvösségtek .:/ 

Menjetek el csak gyorsan a városba, 
/: Ott találjátok Jézust a jászolba." :/ 



Elindulának és el is jutának, 
/: Szűz Máriának jónapot mondának :/ 

21. 
Dicsőség mennyben az Istennek! 
Dicsőség mennyben az Istennek! 
Az angyali seregek Vígan így énekelnek: 
Dicsőség, dicsőség, Istennek. 

Békesség földön az embernek! 
Békesség földön az embernek, 
Kit az igaz szeretet A kis Jézushoz vezet, 
Békesség, békesség embernek. 

Dicsérjük a szent angyalokkal, 
Imádjuk a hív pásztorokkal 
Az isteni gyermeket, ki minket így szeretett, 
Dicsérjük, imádjuk és áldjuk. 

Kas 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! 



ÉE. 45. 
Fel nagy örömre, ma született 
aki után a föld epedett; 
Mária karján égi a lény: 
isteni kisded szűznek ölén. 
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, 
nézd a te édes Istenedet! 

Nem ragyogó fény közt nyugoszik, 
bársonyos ágya nincs neki itt; 
csak ez a szalma, koldusi hely, 
rá meleget a marha lehel. 
Egyszerű pásztor, térdeden állj, 
mert ez az égi s földi Király! 

23. 
Istengyermek, kit irgalmad Közénk lehozott, 
Angyaloknak énekével Néked áldozok. 
Terjeszd fölém kezedet, Hogy Istenszeretet 
Töltse el ma szívem, lelkem, Jászolod tövén. 

Bár nem látom gyermekarcod Szent vonásait, 
Hiszem mégis rendületlen: Hogy már te vagy itt. 
És mosolygón fölfogod Könnyemet, amit hozok 
Ajándékul jászolodnak Trónusához én. 

Istengyermek, nézd szívemnek forró vágyait: 
Bolgodságot adni másnak nincs hatalma itt, 
Csak Tenéked, Istenem. Ó, ha arcod megjelen 
Áldott ostya szent színében, boldog vagyok én. 



ÉE. 34. 
Krisztus Jézus született, örvendezzünk, 
néki öröméneket zengedezzünk! 
Dávidnak véréből, tiszta szűz méhéből 
született Krisztus nékünk. 

A szüzesség lilioma kivirágzott, 
s megtermé a mennyei szép virágot. 
A kegyes Jézuska minekünk meghozta 
születvén, a váltságot! 

25. 
Mennyből az angyal lejött hozzátok, 
pásztorok, pásztorok, Hogy Betlehembe 
sietve menvén, lássátok, lássátok. 

Istennek Fia, aki született 
jászolban, jászolban, О leszen néktek 
Üdvözítőtök valóban, valóban. 

Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária; 
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent Fia, 
szent Fia. 

El is menének köszöntésére azonnal, azonnal, 
Szép ajándékot vivén szívökben magukkal, magukkal. 
A kis Jézuskát egyenlőképen imádják, imádják, 
A nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják, 
mind áldják. 



ÉE. 36. 
Mostan kinyílt egy szép rózsavirág, 
akit régen várt az egész világ, 
Betlehemben kibimbózott zöld ág, 
királynemből nagy méltóság. 

Ki érettünk magad megalázád, 
vedd kegyesen szívünk áldozatát! 
Dicsőséged, megváltó Istenünk 
engedd méltóan zengenünk! 

29. 
Ó gyönyörúszép, titokzatos éj! 
Égszemü gyermek, csöpp rózsalevél. 
Kisdedként az édes Úr Jászolában megsimul 
Szent karácsony éjjel! 

Ó fogyhatatlan csodálatos ér! 
Hópehely ostya, csöpp búzakenyér. 
Benne, lásd: az édes Úr Téged szomjaz, rádborul, 
Egy világgal ér fel. 

32. 
Pásztorok, pásztorok örvendezve 
Sietnek Jézushoz Betlehembe; 
Köszöntést mondanak a kisdednek, 
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! reménységünk, 
Aki ma váltságot hoztál nékünk. 
Meghoztad az igaz hit világát, 
Megnyitád szent Atyád mennyországát. 

Dicsőség, imádás az Atyának, 
Érettünk született szent Fiának, 
És a vigasztaló Szentléleknek, 
Szentháromságban az egy Istennek. 

34. 
Szülte a Szűz szent Fiát! Örvendezzünk! 
Liliomot rózsaág! Lelkendezzünk! 

Kisded atya nélkül, Néki szünet 
nélkül Glóriát zengedezzünk! 

A próféták megírák: Örvendezzünk! 
Csodát látott a világ, Lelkendezzünk! 

Isten itt magára vett, Örvendezzünk! 
Emberi természetet, Lelkendezzünk! 

Góliát meggyőzetett, Örvendezzünk! 
Nyert az ember életet, Lelkendezzünk! 



35. 
Szűz Mária e világra nékünk 
szent Fiát hozá, A jászolban 
fekszik, ki a mennyet s földet alkotá. 
Mely végtelen kegyelem Tőled, ó Istenem! 
Hogy így szereted Az embereket. 

Az angyalok Jézus születésén 
áldva zengenek, A pásztorok 
a mennyei fényre hozzá sietnek; 
Örömre ébredének Minden teremtmények, 
Mind Öt imádják És magasztalják. 

Azért mi is, halandó emberek, Jézust dicsérjük, 
Dicsőséges születésnapját vígan szenteljük. 
Az Atya Úristennek, oly nagy kegyelmesnek, 
Hálákat adjunk, szívből vigadjunk. 

36. 
Vigasságos, hangos, nagy örömünk 
támadt: Megszületett Jézus a beteg 
világnak. Felragyog immáron fényességes 
napja isten irgalmának. 

Örvendez a nap, hold, csillagok vigadnak, 
Ö nagy örömükben fényesen ragyognak, 
Hogy immár itt vagyon a mennyei 
váltság földi halandóknak. 



Azért mi is mindnyájan örvendjünk, 
Született Krisztusnak vígan énekeljünk, 
És az angyalokkal és a pásztorokkal glóriát hir-
dessünk. 

ÉWÉGI — HÁLAADÁSRA 

38. 
Az esztendő fordulóján 
Összegyűltünk mind ez órán, 
Oltárodnál leborulunk hálaadásra, 
Mindentudó színed előtt számadásra. 

A múló év minden napja 
Kegyelmedet megmutatja. 
Testilelki bajainkban gyógyítottál, 
Halál testvér karjaitól megtartottál. 

Hálásan hát fogadjunk, 
, Törvényedet el nem hagyjuk, 

Új esztendő minden napján légy mellettünk, 
Hogy a búnnek szeplője se érje lelkünk. 

ÚJÉVI ÉNEKEK 

39. 
Szép kelet, szép nap! nincs benned homály, 
Mert az örök nap benned a király. 



Új esztendőben új szívekkel, 
Dicsérünk Jézus énekekkel. 

Már a bölcsőnél törlöd bűnünket, 
Szűz Anyád keblén mosod lelkünket. 
Új esztendőben, stb. 

E napon ontod az első csepp vért, 
Mit a jó Isten váltságul ígért. 
Új esztendőben, stb. 

Hogyha megtartasz még több időre, 
Virradjunk boldog szebb jövendőre. 
Új esztendőben, stb. 

41. 
O, szép Jézus! Ez új esztendőben 
Légy híveidben. Ó Mária! 
Esedezzél értünk, Édes reményünk! 
Hogy ez új esztendőben Minden ügyeinkben 
Lehessünk Jézus Drága kedvében. 

Ó szép Jézus! Drága szent nevedért 
Kelj föl népedért. Ó Mária! 
Tekintsd híveidre Te szent Fiadért, 
Hogy ez új esztendőben Minden ügyeinkben 
Lehessünk 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. 



ÉNEKEK VÍZKERESZTRE 

43. 
Az isteni gyermeket, Ki ma kijelentetett 
A három szent bölcs előtt, 
Dicsérjük és áldjuk őt. 

Szép jel és szép csillag, 
Szép napunk támadt, Szép napunk támadt. 
A zsidók őt üldözék, A bölcsek megtisztelék 
Arany, tömjén, mirhával, S a szív imádásával, 
Szép jel, stb. 

Szent hitünknek csillaga minekünk is jelt ada, 
Hogy megjelent királyunk, kit epedve úgy vártunk. 
Szép jel, stb. 

Hit, remény és szeretet, mely tőle nyer életet: 
Ez a hármas áldozat, melyet szívünk neki ad. 
Szép jel, stb. 

Isten-ember, nagy király! előtted ím néped áll, 
Kérvén szent malasztodat, hogy áldja jóvoltodat. 
Szép jel, stb. 

44. 
Fényességén e mai napnak 
Éneket mondjunk a mi Urunknak. 
Új esztendőben mi vigadjunk, 
Vízkereszt napján hálát adjunk. 



S csillag gyulladt a komor egen, 
Mennyei fénnyel messze keleten. 
Új esztendőben, stb. 

Három szent bölcs hozza a szívét, 
Hozza a váró nemzetek hitét. 
Új esztendőben, stb. 

Szívünk hozzuk mi is ma, hívek, 
Gyermeki szívet, színarany hitet! 
Új esztendő, stb. 

Tömjénmódra száll fel énekünk, 
Csorduló mirha szent szeretetünk. 
Új esztendőben, stb. 

45. 
János áll a part felett, Véle hívő nagy sereg. 
S íme Jézus lép oda, Mint a hajnal csillaga. 
Nincs homály, itt a nap, 
Minden új fényt kap. 

És az Úr a vízbe lép bűnös ember másakép 
És meghajtva szent fejét, kéri a kereszt jelét. 
Nincs homály stb. 

Áhítattal néz a nép, s kettényílik a nagy ég, 
Száll a Lélek, szent galamb, s a magasból kél a 
hang. 
Nincs homály, stb. 



BŰNBÁNATI ÉNEKEK 

48. 
Isten áldjon, tündejáték, Te világi élet. 
Tied voltam: megtagadlak, És lelkemnek élek 
Serlegedben telt a kedvem És a földi kincsen, 
Megízleltem s megtanultam, Hogy igaz jód nincsen. 

Szívem immár magasabbra, igazabbra éhez: 
Szállni vágy a gyönyörűség örök kútfejéhez. 
Már előttem Isten arca s ama boldog Ország. 
Már ezentúl annak élek Világ, Isten hozzád! 

51. 
Hamvazkodjál, hívő lélek, Mert porba tér ez az élet. 
Akármennyit örvendeznél, Ne feledd, hogy por-
ból lettél. 

Hamvazkodjál, te dúsgazdag: Mert javaid cser-
ben hagynak. 
Évek szállnak, és maholnap Átadod mind földi 
pornak. 

Örömeink mind elmúlnak, könnyeink is porba 
hullnak. 
Boldogok, kik megjavulnak, hamu szaván meg-
indulnak. 

Ó, ki tested meggyötörted s a Golgotán összetör-
ted: 
Adj nekünk is töredelmet, testünk ellen győze-
delmet. 



S ha majd egyszer sírba szálltunk, testünk sze-
rint porrá váltunk: 
Őrizd porló csontjainkat s hamvainknak adj 
nyugalmat. 

55. 
Kereszten haldokló Kegyes Jézusom, 
Jövök, én tékozló, Hozzád orvosom, 
Nagy bűnökkel telten Eléd térdepeltem, 
Én kegyes Jézusom Tisztítsd meg a lelkem. 

Lábadnál, Jézusom, Vezekelni jó 
Én gőgös homlokom A porba való. 
Most tudom, mit érek, Bűnös emberféreg, 
Most tudom: por vagyok És a porba térek. 

Szórjad, ó Istenem főmre hamudat 
Bánat és kegyelem tisztaságot ad. 
Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem 
Lábadnál levetem töredelmességben. 

Én kegyes Jézusom, tied vagyok én! 
Mennyei orvosom, egyetlen remény. 
Csak egy, amit kérek: majd ha porba térek, 
Lássa meg arcodat a megtisztult lélek. 

NAGYBÖJTI ÉNEKEK 

57. 
Buzgó szívvel ünnepeljük Üdvözítőnk kínjait, 
Szívtörődve elkísérjük Golgotára lépteit. 



Ó kegyelmek fő kegyelme, Mely miránk, nagy 
bűnösökre, Vére által árad itt. 

Az áldozat az oltáron most megújul csendben itt, 
Melyet értünk a keresztfán Jézus egykor végbevitt. 
Drága vére bő harmatja mi lelkünket mosogatja, 
Amit a bűn elrútít. 

Üdvözítőnk szenvedése fájdalmunkban enyhe 
lett, 
Gyötrelmével, halálával nyert ő nekünk életet. 
О Jézus, te vagy reményünk, vigasztalónk, üd-
vösségünk, 

Te vagy édes mindenünk. 

58. 
Bűnbánóknak menedéke! 
Trónusodhoz eljövünk, Ah! mert máshol 
nincs üdv s béke, Jézus, irgalmazz nekünk. 
Szenvedésed drága árán 
Váltottad meg életünk, Ó! ne hagyj el 
minket árván, Jézus, kegyelmezz nekünk. 

Kenyeret s bort áldozatul 
Felajánlván Teneked, 
Kérünk, add meg bő jutalmul 
Megtérésre szent kegyed. 

Jézus teste s vére által, 
Mit a kenyér s bor jelent, 



Add, hogy küzdvén a halállal 
Nyerjünk babért odafent. 

59. 
Bűnös lelkek, tisztulásra Szent misére jöjjetek, 
Keresztúton elkísérni Azt, ki meghalt értetek. 
E nagyböjti szent időben Bánat könnye 
Hulljon bőven, Hogy megmossa lelketek. 

Krisztus vérén tört meg a bűn és megtröt a kár-
hozat 
Krisztus vére az oltárról újra most az égbe hat. 
Új szövetség tiszta papja önmagát itt bemutatja. 
Ó egyetlen áldozat! 

60. 
Hogyha hozzád járulunk, Szemünk könnybe lábad, 
S úgy csókoljuk, ó Urunk, Drága keresztfádat, 
Amelyen kegyetlen kínozták szent tested, 
Amelyet szent kebled drága vére festett. 

Krisztusnak szent keresztje Győzedelmi zász-
lónk, 
Amellyel megszerezte Üdvünket Megváltónk 
Hitünknek, üdvünknek drága szent jelvénye, 
Szent kereszt, te jelezd: mily nagy hitünk fénye. 

Ezt a sok kínt érettünk kellett elszenvedned, 
Hogy nekünk, kik vétettünk, megnyissad a 
mennyet. 
Hálánkat irántad csak azzal tudatjuk, 
Hogy e szent kenyeret és bort bemutatjuk: 



Amikor szent lelkedet, Megváltónk, kiadtad, 
A világ megreszketett, megrendült alattad. 
Föld és ég hirdették, hogy Te vagy, szent Isten, 
Akit áld és imád a világon minden. 

63. 
A keresztfához megyek, Mert máshol nem lelhetek 
Nyugodalmat lelkemnek. 
S ott talállak, ó szűz Anya, Fájdalom közt bá-
gyadozva, 
Tör vére 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 szenvedett 
Szenvedett az ártatlan; 
Láttad őt a Kálvárián, két lator közt a kereszt-
fán: 
Kínodat ki mérje meg! 

A nap elsötétedett, ennyi kínt nem nézhetett! 
Borzadván rengett a föld. 
Sírt, kesergett, gyászolt minden az egész nagy 
természetben; 
De gyötrelmed nagyobb volt. 



65. 
Áll a gyötrött Istenanyja, 
Kín az arcát könnybe vonja. Úgy siratja 
szent Fiát, Úgy siratja szent Fiát. 

Gyász a lelkét meggyötörte, 
Kín és bánat összetörte, Törnek éle 
járta át, Törnek éle járta át. 

Ó mi nagy volt ama drága Szúzanya szomorú-
sága 
Egyszülött szent magzatán, egyszülött szent 
magzatán. 

Hogy szívemben lángra kelne Krisztusomnak 
szent szerelme. 
Segíts néki tetszenem, segíts néki tetszenem! 

Én szívembe jól bevéssed, Szűzanyám, nagy 
szenvedésed 
S az átvertnek sebeit, s az átvertnek sebeit. 

Krisztusom, ha jó halálom, anyád szeme rám ta-
láljon 
És elhívjon engemet, és elhívjon engemet. 

S hogyha testem porba tér meg, lelkem akkor a 
nagy égnek 
Dicsőségét lelje meg, dicsőségét lelje meg! 



67. В 
Gyászba borult Isten csillagvára, 
Függönyt vontak mennynek ablakára, 
Meghalt, meghalt az ártatlan Bárány, 
Vértől ázott szent kereszt oltárán. 

Temetesére lejön a mennyország, 
Könnytől áznak az angyali orcák. 
Sír, zokog a fiavesztett gerle, 
Égig ér a Szűzanya keserve. 

Élet Ura, meghaltál lelkünkre, 
A Sátánnak országa most dőlt le. 
Szűz Anyádnak fájdalmát tekintsed, 
Add meg nekünk a mennyei kincset! 

70. 
Jézus, világ Megváltója, 
Üdvözlégy, élet adója, 
Megfeszített Istenfia, 
Szent kereszted szívem hívja. 
Jézus, add, hogy hozzád térjek, 
Veled haljak, veled éljek. 

Általszegve kezed, lábad, 
Átvert tested, roskad, bágyad, 
Mezítelen tépett melled! 
Ó siratlak, ó ölellek! 
Jézus, add, stb. 



Virágoknak szép virága, 
Honnét orcád sárgasága? 
Hegyes tövis koronázott, 
Érdes orcád vérrel ázott. 
Jézus, add, stb. 

Szent karjaid széjjeltárod, 
Tán az embereket várod, 
Kiken vérrel könyörültél, 
Betegekért betegültél. 
Jézus, add, stb. 

ím én magam hozzád vettem, 
Magunk vagyunk, Uram, ketten, 
Szent fejedet hozzám hajtsad 
Szóljon hozzám kékült ajkad. 
Jézus, add, stb. 

Jézusom, ha jön a végnap, 
Ismerj engem magadénak, 
Homlokomon piros véred: 
Tied vagyok, úgy ítélj meg! 
Jézus, add, stb. 

71. 
Keresztények, sírjatok, 
Mélyen szomorkodjatok. 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 élő megindul, 
Csak a bűnös nem búsul. 

Szállj szívedbe, sirasd meg 
Vétkeidet s fontold meg, 
Hogy az Isten Fia volt, 
Aki érted így megholt. 

74. 
Jézus, Jézus, ó lankadt Jézus, 
Istennek vérző Fia! 
Tűrés példája, szentség formája, 
Ó lelkünk drága díja! 

Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, 
Mennyeknek édessége! 
Hogy meghervadtál, jaj, megfonnyadtál, 
Ó lelkek üdvössége! 

Ó, Jézus, Jézus, ó édes Jézus, 
Ó hívek ékessége! 
Ártatlan tűrtél s minket megnyertél, 
Ó szívünk édessége! 



Ó, Jézus, Jézus, ó édes Jézus, 
Mit tettél a világért! 
Véredet ontod, testedet rontod 
Ádámnak rossz magváért. 

Ó, Jézus, Jézus, ó édes Jézus, 
Szenvedek véled méltán. 
Kínodat szánom, vétkemet bánom, 
Kereszted mellett sírván. 

75. В 
Világmegváltó Jézus, 
Keresztre felfeszítették, 
Isten Báránya, Jézus 
Érettünk megtöretteték. 

Hamis világ szépsége! 
Ruháknak ékes látszatja, 
Pusztulj, test kényessége! 
Szívemet bánat szaggatja. 

Ó testem, sírnak étke, 
Maholnap földbe szállandó, 
Benned a bűnnek mérge, 
Már-már halálra válandó. 

Föl, föl, már ébredj szívem, 
Én lelkem már erősödjél, 
Hogy innen égbe jussunk, 
Már mindig jól és szentül élj! 



ÉE. 67 
Térj meg keresztény, hagyd el vétkedet, 
jöjj, és sirasd meg hűtlenségedet, 
Húsvét közeleg, készítsd föl szívedet! 

Penitenciát siess tartani, 
üdvösségedre gondot viselni, 
Krisztus titkait szívedbe fogadni. 

Mutasd meg immár szeretetedet, 
minden emberhez kedvességedet, 
hogy betakarjad sok gonosz tettedet! 

ÉNEKEK NAGYHÉTRE 

77. 
Megváltó királyunk elébe megyünk, 
Méltó tisztelettel Urunkhoz legyünk, 
Hozsannát kiáltson néki minden hív, 
Dicsérettel áldást mondjon nyelv és szív. 

így tisztelte Jézust a zsidó nemzet 
Virágvasárnapján nagy gyülekezet, 
Elébe kimentek pálmaágakkal. 
Dicsérő énekkel és virágokkal. 

Hogy a szent városhoz már közelgetett, 
És fényes pompával bévezettetett, 
Ruháját a népség földre teríté, 
És útját zöld ággal fölékesíté. 



És örvendő szívvel kiáltozának: 
Hozsánna, hozsánna Dávid fiának! 
Áldott az, aki az Úr szent nevében jön! 
Áldják őt a hívek most és örökkön. 

A gyermekek kézbe pálmaágakat 
Vévén, dallal áldják szent királyukat. 
Ez az, ki népének jött váltságára, 
Minden földi ember boldogságára. 

78. 
Bevezető ének 

Szívünk, lelkünk most kitárjuk, 
Útad, Jézus, veled járjuk. 
Kérünk, mélyen belevéssed, 
Szíveinkbe szenvedésed. 

1. állomás: ÁH a gyilkos, nagy ítélet, 
rajtunk immár igaz véred. 
Valahányszor szavam vétett, 
Pilátusod lettem néked. 

2. állomás: Itt van már a keresztfája, 
Hurcolnod kell Golgotára. 
Uram, én meg puhán, restül 
Vonakodom a kereszttül. 

3. állomás: Botlik, roskad szegény tested, 
Nem bírja a nagy keresztet. 



Földre sújtód, jaj! én voltam, 
Ki oly sokszor elbotoltam. 

4. állomás: Ó jaj, látod jönni szemben 
Édesanyád, gyötrelemben. 
Ó csak én is véle járnék 
Krisztus után, mint az árnyék. 

5. állomás: Vinni terhed, segítségül, 
Itt van Simon Kirenébül. 
Bárcsak én is, bűnös lélek, 
Keresztemmel követnélek! 

6. állomás: Jámbor asszony siet hozzád, 
Kendőjével törli orcád. 
Vájjon, hát én, kőszívemmel, 
Mennyi könnyet törültem fel? 

7. állomás: Földre roskadsz másodízben, 
Értem tűrő kegyes Isten. 
Hát én hányszor tántorultam! 
Bűneimbe visszahulltam! 

8. állomás: Sírva jöttök ki elébe, 
Jeruzsálem asszonynépe. 
jaj, rám is szól, ami rátok: 
„Magatokat sirassátok!" 

9. állomás: A keresztnek szörnyű terhe 
Harmadszor is földre ver le. 
Ested adjon szent kegyelmet, 
Hogy a bűnből talpra keljek. 



10. állomás: Megcsúfoltak ruha nélkül, 
Borzad szájad vad epétül, 
Tisztes mérték, szent szemérem, 
Mindig, mindig maradj vélem! 

11. állomás: Édes Jézus drága testét 
Véres fára fólszegezték. 
Mi egyetlen boldogságunk, 
Szent keresztfa, sírva áldunk. 

12. állomás: Megváltásunk már betelve: 
Jézus lelkét kilehelte. 
Újra élek kegyelméből! 
Ki szakaszt el szerelmétől? 

13. állomás: Keresztfádról már levesznek, 
Szent Szűz szívén pihen tested. 
Bár pihennél mindig nálam, 
Tiszta szívem templomában. 

14. állomás: Már a szent test sírba téve 
Újon metszett szirt ölébe, 
Onnan kél fel harmadbapra, 
Halált, pokolt letiporja. 

Záróének: Uram, hiszek és remélek, 
Én szerelmem, neked élek. 
Szánom-bánom minden vétkem, 
Légy az enyém egykor égben. 



Áhítattal készülődjünk, testvérek, 
Emlékére ama titkos estének, 
Hol a piros borbul Krisztus vére csordul 
S lesz a kenyér áldozata testének. 

Áldozatul felajánl ta szent testét, 
Emlékére apostolok ezt tették, 
így akarta: tesszük, drága testét vesszük, 
Neked, Uram, áldozatunk megtessék. 

Fogadd, Uram, kegyelemmel mívünket, 
Hozzáadjuk a kenyérhez szívünket; 
Alázatos hittel, áldozatul vedd el, 
Odahajtjuk szent kebledre fejünket. 

82. 
Királyi zászló jár elől, 
Keresztfa titka tündököl, 
Melyen az élet halni szállt 
S megtörte holta a halált. 

Kegyetlen lándzsa verte át 
Gonosz vasával oldalát. 
S mely szennyet, vétket eltörölt, 
Belőle víz és vér ömölt. 

Az ősi jóslat itt betelt, 
Mit a hű Dávid énekelt: 
„Az Úr, halljátok nemzetek: 
Kereszten trónol köztetek." 



Rajtad tündöklik, drága fa, 
Királyi vérnek bíbora. 
Ó választott jeles faág, 
Ki szent testét karoltad át! 

Világ bűnének zálogát, 
Ó boldog ág, te hordozád, 
Az ellenség gonosz fejét 
Megváltónk rajtad zúzta szét. 

Ó kereszt, áldunk, szent remény, 
A szenvedés ez ünnepén. 
Kérünk, kegyelmet adj nekünk, 
Add vétkünkért vezeklenünk. 

Szentháromság, dicséijenek, 
Üdvösség kútja, mindenek. 
Legyen győzelmünk, add meg ezt, 
A diadalmas szent kereszt. 

85. 
Örvendjetek, angyalok! Jézusunk feltámadott, 
És a lelkünk meglelé Ösvényét a menny felé! 
Alleluja, Alleluja! 

Dicsőítsük az Atyát, Ki szent Fiát adta át: 
Hogy a mennynek nyerje meg A bűn tépte lel-
keteket! 
Alleluja, Alleluja! 



Bort és fehér kenyeret ajánlunk föl Teneked 
Fogadd véle, Istenünk, Néked szentelt életünk. 
Alleluja, Alleluja! 

86. 
Dicsőség, szent áldás, tisztesség 
A föltámadt Úrnak, Húsvéti Báránynak 
Dicsőség, szent áldás, tisztesség. 

A halál és élet harcra szállt. 
Meghalván az Élet A halálon Úr lett. 
A halál és élet harcra szállt. 

Mit láttál, szent asszony, a sírnál? 
Sírnak ürességet, Krisztus dicsőségét 
Mit láttál, szent asszony, a sírnál? 

Fényes nap! Úradta ékes nap! . 
Isten adta nékünk, azért örvendezzünk. 
Fényes nap! Úradta ékes nap! 

87. 
Föltámadt Krisztus e napon, 
Alleluja! Hála légyen az Istennek. 

Hogy minden ember vigadjon. 
Alleluja! Hála légyen az Istennek. 

Értünk halált ki szenvedett, 
Alleluja! stb. 



S megváltott minden lelket. 
Alleluja! stb. 

Húsvéti boldog lélekkel, 
Alleluja! stb. 

Dicsérjük Istent énekkel. 
Alleluja! stb. 

Dicsőség Szentháromságnak, 
Alleluja! stb. 

Adjunk ma hálát Urunknak. 
Alleluja! stb. 

88. 
Krisztus feltámadott! 
Halljátok meg, asszonyok, 
Kik kenetet hozzatok, 
Többé már ne sírjatok! 
Feltámadt Krisztus! 

Krisztus feltámadott! 
Új csodákat halljatok! 
Péter, János fussatok! 
Üres a sír nincsen ott! 
Feltámadt Krisztus! 

Krisztus feltámadott! 
Szűnjetek már, bánatok! 
Ti is nyomán járjatok! 



Feltámadást várjatok! 
Feltámadt Krisztus! 

Krisztus feltámadott, 
Halál fején tapodott, 
Égbe utat mutatott. 
Tudom, hogy feltámadok! 
Feltámadt Krisztus! 

89. 
Krisztus, virágunk, Szép termőágunk, 
Feltámadt Krisztus! vigadjunk! 
A bűnből mink is támadjunk! 

Ki feküdt sírban, Felkele vígan. 
Feltámadt stb. 

Jézus hogy felkelt, Szentírás bételt. 
Feltámadt stb. 

Jézusnak éljünk, semmit ne féljünk! 
Feltámadt stb. 
Ha véled járunk, jó halált várunk. 
Feltámadt stb. 

Dicsőség légyen Istennek égben! 
Feltámadt stb. 

ÉE. 109. 
Ó ifjak, lányok, gyermekek, 
az angyalszóból értsetek: 



feltámadt Krisztus értetek, 
alleluja. R) Alleluja, alleluja, alleluja. 

Itt áll az Úr most köztetek: 
„Békesség, már ne féljetek! 
Én vagyok, bennem higgyetek!" 
Alleluja. R) 

Ezen a szent-szent ünnepen 
ujjongva csengő éneken 
Urunkat áldjuk szüntelen, 
alleluja. R) 

Illő, mert ily jót tett velünk, 
átadva néki hű szívünk, 
Istennek hálát zengenünk, 
alleluja. R) 

90. 
Örvendetes napunk támadt, Jézus Krisztus mert 
feltámadt. 
Örvendjünk, vigadjunk, Vígan mind most mond-
junk Alle-alleluját! 

Szent asszonyok a kősírhoz Visznek fűszert holt 
Krisztushoz, 
Szívünk elfogódott, Urunk hogy ott nem volt. Al-
le-all eluj a! 

Fájdalmunk nagy örömre vált, fényes angyal elé-
jök állt: 
Jézusról hirdeti, hogy sír már nem fedi. Alle-al-
leluja! 



Urunkat ha látni vágytok ti és hű tanítványok, 
Galileában vár, feltámadt, nincs itt már! Alle-
alleluja! 

Jézust hogy ők megtalálták, szavait is meghal-
lották: 

Hívek ne féljetek, békesség véletek! Alle-alleluja! 

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖKRE 
95. 
Krisztus a mennybe fólmene, alleluja, alleluja, 
Egeknek élő Istene. Alle-, alleluja! 

Fölnéztek az apostolok, alleluja, alleluja, 
És zengtek fényes angyalok: Alle-, alleluja! 

Nékünk is utat így csinál, alleluja, alleluja! 
Amint a nyíló égbe száll. Alle-, alleluja! 
Őröljünk mink is most velünk, alleluja, alleluja! 
És zengjünk boldog énekük: Alle-, alleluja! 

ÉE. 163. 
Itt jelen vagyon az Istennek Fia, 
itt jelen vagyon feláldozott Bárány, 
itt jelen vagyon erős, igaz Isten: 
a Jézus Krisztus. Amen. 

Itt jelen vagyon mi édes Terem tőnk, 
itt jelen vagyon a mi Közbenjárónk, 



itt jelen vagyon Vigasztaló társunk: 
A Jézus Krisztus. 

Itt jelen vagyon Út, Igazság, Élet, 
Itt jelen vagyon a mennyei Fölség, 
itt jelen vagyon fényes Világosság: 
a Jézus Krisztus. 

Itt jelen vagyon váltságunknak Napja, 
itt jelen vagyon bűnnek megrontója, 
itt jelen vagyon szeretetnek lángja: 
a Jézus Krisztus. 

Itt jelen vagyon a mi Vigasságunk, 
itt jelen vagyon Orizőnk, Oltalmunk, 
itt jelen vagyon lelki bátorítónk: 
a Jézus Krisztus. 

Adja minékünk az ö szent országát, 
hogy megláthassuk szentséges lakását, 
angyali karból tiszta szép orcáját, 
és ö szent Atyját. Amen. 

ÉE. 185. 
Itt a perc, áldott, melyre szívem vágyott, 
lelkem íme tárva, Üdvözítőm várja. 
Jöjj szívembe, kérlek, csak tebenned élek, 
hogyha itt vagy nálam, telve minden vágyam. 

Add, hogy el ne térjek, ösvényeden éljek, 
kerüljem a vétket, szolgáljalak téged. 



Minden kísértésben szent malasztod védjen, 
hogy a harcot álljam, életben, halálban. 

PÜNKÖSDI ÉNEKEK 

97. 
Jöjj, Szentlélek Istenünk, 
Add a mennyből érzenünk 
Fényességed sugarát. 
Jöjj el, jöjj el, Jöjj el, jöjj el, 
Jöjj Szentlélek Istenünk. 

Jöjj, szegények Atyja te, Bőkezűség 
Istene, Lelkünk fénye hassa át. 
Jöjj el, stb. 

Édességes vigaszunk, 
Drága vendég, szomjazunk, 
Édes lélekújulás! 
Jöjj el, stb. 

Fáradottnak könnyülés, 
Tikkadónak enyhülés, 
Sírónak vigasztalás. 
Jöjj el, stb. 

Boldogságos, tiszta fény, 
Szállj meg szívünk rejtekén, 
Híveidnek napja légy! 
Jöjj el, stb. 



Ihleted ha fényt nem ad, 
Emberszívben ellohad 
Minden érő, minden ép. 
Jöjj el, stb. 

Mosd meg, ami szennyezett, 
Asszúságra hints vizet, 
Orvosold a sebhelyet. 
Jöjj el, stb. 

Simogasd a darabost, 
Fölmelengesd a langyost, 
Útra vidd, ki tévelyeg. 
Jöjj el, stb. 

Add, vegyék el híveid 
Kik hitünk beléd vetik 
Hétszeres kegyelmedet. 
Jöjj el, stb. 

Jámbornak jutalmazást, 
Engedj boldog kimúlást, 
Mindörökké mennyeket. 
Jöjj el, stb. 

98. 
Szállj szívünkbe, nagy Isten, Lélekadó Lélek! 
Úgy lépjünk az oltárhoz, A szívünkben véled. 
Úgy szálljon fel énekünk Áldozati füstje 
Ahhoz, aki vigaszul A Szentlelket küldte. 



Ami legszebb, legnagyobb földön és az égen: 
Krisztus testét ajánljuk áldozatunkképen. 
Szívemet is, szegénykét fölajánlom rája, 
Tegye széppé, tüzessé a Szentlélek lángja. 

102. 
Szentlélek Isten, szállj reánk, Elmét derítő tiszta 
láng, 
Öntsd lelkeinkbe, melyeket Megszenteltél, ke-
gyelmedet. 

Kit Isten, mint vigasztalót Nekünk ajándokul adott. 
Minden javak bö kútfeje, Lelkünk világa, s élete. 

Te hét ajándék Istene, az Úr hatalmas jobbkeze, 
Te kit nekünk ígért Atya, nyelvünk kenetdús 
szózata. 

Érzékeinkre fényt deríts, kebelt erényre fölhe-
víts, 
Testünk erőtlenségeit védjék magas kegyelmeid. 

Kísértetekben el ne hagyj, szívünkbe békességet 
adj, 
Légy utainkon fővezér, ne érje népedet veszély. 

Ó adjad ismernünk Atyát, és egyszülötte szent 
Fiát, 
S téged, ki tőlük származol, valljon, mi ég- s föl-
dön honol. 



Legyen dicsőség, ó Atyánk, Neked, s kitől meg-
váltatánk, 
Fiadnak, a Vigasztalót áldván veled, mint egy valót. 

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPRA 

105. 
Szentháromságnak életem, halálom, 
S testemmel együtt lelkemet ajánlom. 
Tégedet imádlak, Mindörökkön áldlak: 
Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy Fölség. 

Méltó dicséret légyen az Atyának, 
Kit vall a föld és vall az ég urának. 
Szüntelen dicsérünk, Érted ég mi szívünk: 
Oszthatatlan, stb. 

Az Istenember áldassék mitőlünk, 
Akinek hulló vére által élünk, 
Mert csak érte juttat 
Testi, lelki jókat, Oszthatatlan, stb. 

Szentlélek Úrnak zengjük víg dalunkat, 
Hozzá emelvén szívünket, szavunkat. 
Adja bő kegyelmét, 
Lángoló szerelmét, Oszthatatlan, stb. 



AZ OLTÁRISZENTSÉGRŐL 

109. 
Áldjad ember e nagy Jódat, 
Kenyérszínben Megváltódat, 
Itt jelen van szent testével, édes Jézus, 
Jelen vagon szent vérével, áldott Jézus. 

Itt az Isten gazdagsága, 
Bűnös lelkek nagy váltsága, 
Minden jónak nagy bősége, édes Jézus, 
Gyarló szívek erőssége, áldott Jézus. 

Itt az égnek megnyitója, 
Kegyelemnek meghozója, 
Egész világ drága díja, édes Jézus, 
Az Istennek örök Fia, áldott Jézus. 

Itt lelkünknek orvoslója, 
Bús szívünknek vidítója, 
Elrejtezett kenyérszínben, édes Jézus, 
Az oltári nagy Szentségben, áldott Jézus. 

Ember, higgy az Úr szavának, 
Csalhatatlan mondásának, 
Teste étel, azt tanítja, édes Jézus, 
Vére ital, bizonyítja, áldott Jézus. 

Nem emléke szent testének, 
Nem csak jele szent vérének, 



Igaz teste ez, úgy mondá, édes Jézus, 
És vérének nyilván vállá, áldott Jézus. 

Itt van tehát istensége, 
S evvel együtt embersége, 
Kérésünket meghallgatja, édes Jézus, 
És bűnünket megbocsátja, áldott Jézus. 

Kérjük, adja ránk áldását, 
Irgalmának kútforrását, 
Legyen velünk a végórán, édes Jézus, 
S üdvözítsen holtunk után, áldott Jézus. 

110. 
Áldunk téged, ó angyali kenyér, 
Váltságunkért adatott drága bér. 
Szent vagy, szent vagy, 
szent vagy, s szentebb vagy! 
Légy áldott e szentségben, 
Rejtve kenyér színében. 
Kérünk téged, irgalmas nagy Isten, 
áldj meg minket s hallgass meg kegyesen. 
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, 
Te mindennél szentebb vagy! 
Légy áldott e szentségben. 
Rejtve kenyér színében. 

ÉE. 190. 
Úristent magasztalom, jóvoltáról 
gondolkodom, irgalmához folyamodom, 
mert meghallgat, azt jól tudom. 



Csodálatos tetteiről, 
szabadító erejéről, 
emlékezem jóvol tárói, 
bizodalmat veszek abból. 

Hálát adjunk az Istennek, 
Atya, Fiú, Szentléleknek, 
három személy Fölségének, 
egymivoltú Istenségnek. 

ÉE. 196. 
Egek Urát áldjuk, üdvünk tőle váijuk, 
zengjen víg alleluja. 
Rendületlen Kőszál, népe fölött 
őrt áll, zengjen víg alleluja. 

Övé földnek mélye, ormok meredélyem, zengjen 
víg alleluja, 
Műve föld és tenger, fia minden ember, zengjen 
víg alleluja. 

112. 
Ez nagy szentség valóban. 
Ezt imádjuk legjobban, 
Melyet Jézus nekünk hagyott 
Testamentomban. 

Jelen van itt test és vér, 
Minden kinccsel ez felér, 
Ha elhagyjuk vétkeinket, 
Minden jót ígér. 



Állj mellettünk, nagy Isten, 
Titkos kenyér színében, 
Légy irgalmas és meghallgas 
Minden ínségben. 

Háborútól oltalmazz, 
Híveidnek irgalmazz, 
Betegséget, éhínséget 
Tőlünk távoztass. 

Tebenned van reményünk, 
Életünk és épségünk. 
Egyedül csak Téged kérünk, 
Légy segítségünk. 

Add hogy készen lehessünk, 
Boldog halált érhessünk. 
E világból ha kiszólítsz, 
Véled lehessünk. 

113. 
Édes Jézus, neked élek. 
Édes Jézus, neked halok, 
Életemben, halálomban, 
Édes Jézus, tied vagyok. 

114. 
Égből szállott szent kenyér, 
Értünk ontott drága vér: 
Hittel áldunk és imádunk, 
bár az elme fól nem ér. 



Véghetetlen Istenség, 
Szerető nagy kegyesség! 
Az oltáron velünk áldjon 
Tégedet a föld s az ég. 

Ó mennyei seregek! 
Velünk egyesüljetek; 
Tiszta lelkek, az Istennek 
Irgalmáról zengjetek. 

Nap, hold s fényes csillagok 
Imádságra gyúljatok: 
Hitünk fénye őt dicsérje, 
Kit ragyogva áldotok. 

Legyen égy szív, egy lélek 
Azokban, kik dicsérnek. 
Ó nagy Isten! e szentségben 
Nyerjék meg, mit remélnek. 

Reménységünk csak te vagy, 
Jézus, kérünk, el ne hagyj: 
Légy vezérünk, s hogy célt érjünk, 
Országodba befogadj. 

116. 
Imádlak, nagy Istenség, Testvér, titkos mély 
Szentség, Leborulva. 
Itt van Isten s emberség, Véghetetlen nagy Föl-
s ég 
Föláldozva. 



Üdvözlégy, te szent manna! Ennél többet ki ad-
na? 
Nincs mód benne. Ez az égi nagy Jóság, 
A teljes Szentháromság Nagy kegyelme. 

Szent testével így táplál, hogy ne ártson a halál! 
Mily kegyesség! 
Szent vérével harmatoz, így szelídít magához 
Ez Istenség. 

Szállj le hozzám, szent kenyér, jöjj, ártatlan drá-
ga Vér, 
Szánd lelkemet! 
Bár hajlékom nem méltó, elég Tőled csak egy szó, 
Vedd szívemet. 

Soha többé nem vétek, Jézusom, már megtérek, 
Légy kegyelmes! 
Ne tekintsd rútságát, vétkeimnek vakságát, 
Ó meg ne vess! 

Neked élek és halok, végig véled maradok, 
Ó Jézusom! 
Verem buzgón mellemet, szánom-bánom vétkemet, 
Én Krisztusom. 

118. 
Krisztus teste és szent vére, 
Angyaloknak étele, Elevenen 
van itt jelen A kenyér és bor színben. 
Boruljunk le, és rettegve Imádjuk e 
Fölséget, Az Oltáriszentséget. 



Bár e csodát, hitünk titkát, 
Elménk fel nem foghatja, De biztosít 
az igaz hit, Melyre Jézus taníta. 
Boruljunk le, stb. 

A keresztfán haldokolván rejlett csak az Isten-
ség; 
Itt elrejtve elfedve Istenség és emberség. 
Boruljunk le, stb. 

Orvosságát, tisztulását lelkünk itt feltalálja: 
E nagy Szentség az üdvösség bőséges kútforrása. 
Boruljunk le, stb. 

Szelíd Bárány! a keresztfán áldozatunk te lettél, 
És ezáltal szent Atyáddal nekünk békét szereztél. 
Boruljunk le, stb. 

Jézus vére, lelkünk bére, az oltáron már nem 
hull; 
A keresztfa áldozatja itten mégis megújul. 
Boruljunk le, stb. 

119. 
Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség, 
Kenyér és borszínben elrejtezett emberség, 
Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat 
Az emberi gyengeség. 

Isteni erődet elrejtéd a keresztfán, 
Testi gyarlóságnak homályával takarván, 



Itt emberi tested előlünk elrejted, 
Színek alatt titkolván. 

Noha szent Tamással sebed helyét nem látom, 
Uram, igaz hittel jelenléted megvallom. 
E vallásban tarts meg, szent színedet add meg 
Égben egykor meglátnom. 

Váltságomnak ára, száradt szívem ereje, 
Szegény bűnös lelkem megtisztító fürdője, 
Szomjú, fáradt lelkem megvigasztalója, 
Üdvösségem záloga. 

ÉE. 199. 
Mérhetetlen Úr, ki vagy a kéklő 
mennyekben, téren innen s túl, igazak 
ajka hirdessen, testvérünk a Nap, 
nevedet zengje szárnyalva nagy fennen! 

Dicséijen a Hold, halovány arcú húgocskánk, 
s mind a termő ég, akiben annyi csillag szánt, 
dicsérjen a föld, patakot, réteg ringatva, bölcs 
dajkánk! 

Friss nénénk, a szél, mikoron zúgva gátat tép, 
öcskösünk, a tűz, egeket járva táncosképp, 
áldjon minden szív, örökkön ifjú, mennybéli Fé-
nyeség! 

122. 
Most az Úr Krisztusnak drágalátos teste, 
Itt felemeltetett szentséges szent vére, 



A kenyér s bor színe alatt 
Ez a titkos nagy áldozat, Jézust magasztaljuk, 
Szent, szent, szent! kiáltjuk. 
Imádunk Tégedet, ó drága nagy Szentség, 
Melyben elrejtve van Istenség s emberség. 

Kérünk, ó Jézusunk, add, hogy hozzád térjünk, 
Szent tested s véredben méltókép résztvegyünk; 
így hisszük, hogy majd menny-égben, 
Mint most kenyér s bor színében, 
Nevedet áldhatjuk, Szent, szent! kiáltjuk. 

123. 
Most lett a kenyér Krisztus testévé, 
Most vált a színbor Jézus vérévé, 
Test már a kenyér, a bor igaz vér, 
Hiszem ezt, ámbár elmémbe nem fér. 

Itt az Istenség az emberséggel 
ím megegyezett nagy szövetséggel; 
Ebben reménylek, amíg csak élek, 
Ebben erősíts, Jézusom, kérlek. 

Itt a test és vér felmutattatott, 
Mely a keresztfán értünk ontatott; 
Ó nagy szeretet, érted mennyit tett! 
Valld meg hát bűnös, mért nem szereted. 

Ezt a számtalan vétek okozta. 
Szeretetemet Tőled elvonta; 



De már szívemből, igaz lelkemből 
Bánom bűneim teljes erőmből. 

Immár szeretlek; édes Jézusom! 
Ertem megfeszült drága Krisztusom! 
Nyújtsd kegyelmedet, segítségedet, 
Méltón áldhassam szent Fölségedet. 

Kérlek, Jézusom, segíts meg arra: 
Mikor eljutok végső órámra, 
Hogy szent testedben s drága véredben 
Részes lehessek nagy küzdelmemben. 

126. 
Ó áldott szent Istenem 
az Oltáriszentségben. 
Édes Jézus Téged szívem úgy kíván, Tégedet én 
lelkem vár, 
Édes Jézus, Édes Jézus. 

Ó lelkem, szent Jegyesem, méltán ki-ki szeres-
sen, Téged, Jézus. 
Minden kincset megvessen, csak Tégedet keres-
sen, 
Édes Jézus, édes Jézus. 

Maradj nálam, tedd szívemet édessé, Uram Jé-
zus. 
Ám tégy engem semmivé, csak szívem tedd 
Tieddé, 
Édes Jézus, édes Jézus. 



Emberek és angyalok, most mind előálljatok és 
a Jézust 
Teljes szívvel áldjátok, jertek és imádjátok 
Édes Jézust, édes Jézust. 

127. 
О szentséges, ó kegyelmes, Édességes 
Jézusom! Dicsértessél, tiszteltessél, 
Én megváltó Krisztusom! Szállj be szívem haj-
lékába, 
Jöjj be lelkem pitvarába, Ott nyugodjál, 
ott lakozzál, Soha el se távozzál. 

Téged áldlak, magasztallak Mély alázatossággal, 
Megölellek, megcsókollak. Úgy imádlak nagy 
lánggal. 
Légy irgalmas, légy kegyelmes. Kérlek, tőled el 
ne kergess! 
Én szívemhez szorítalak, Mint angyalok, kívánlak. 

Angyaloknak tápláléka, jöjj el e szent Ostyában! 
Jöjj, kegyelem áradása egy kicsinyke pohárban! 
Táplálj az Úr szent testével, itass omló dús vé-
rével, 

Engedj mindig nála lennem, ő maradjon énbennem. 

129. 
Szent vagy, Uram, szent vagy, 
Minden fölött szent vagy, 
Jézus kenyér színében, 
Az Oltáriszentségben 



Térdet, fejet hajtok, 
Néked áldást mondok, 
Hiszem, itt vagy valóban, 
E nagy Szakramentomban 

Tebenned remélek, 
Szívemből szeretlek. 
Készebb vagyok meghalni, 
Mint téged megbántani. 

132. 
Üdvözlégy, édes Jézusunk! 
Erős hitel itt megvallunk. 
E szentségben mi imádunk, 
Istenünknek magasztalunk. 

Te vagy világ Megváltója. 
Mennyországnak megnyitója. 
Éhes lelkünk táplálója, 
Bús szívünknek orvoslója. 

Elménk ezen csodálkozik, 
Értelmünk is álmélkodik, 
Hogy tested itt elrejtezik, 
Kenyérszínbe öltözködik. 

Te adtad ezt, hisszük, tudjuk, 
Szentírásban olvashatjuk, 
Azért kétség nélkül valljuk, 
Ámbár szemmel nem láthatjuk. 



Azért hozzád folyamodunk, 
Tiszta szívből fohászkodunk: 
Áldj meg minket, ó Jézusunk! 
E szentségben kik imádunk. 

134. 
Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste, 
Áldott légy, Jézusnak piros szent vére. 
Ó mily áldott vagy, Oltáriszentség! 
Angyali drága vendégség! 

Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója, 
Mi bűnös lelkünknek megorvoslója. 
Ó, mily áldott vagy, stb. 

Üdvözlégy, nagy Szentség, világ váltsága, 
Emberi nemzetnek ío boldogsága, 
Ó, mily áldott vagy, stb. 

Üdvözlégy, nagy Szentség, élet kútfője, 
Megértő bűnösnek tiszta fürdője. 
Ó, mily áldott vagy, stb. 

Üdvözlégy, nagy Szentség, csodák csodája! 
Éhező lelkünknek édes mannája. 
Ó, mily áldott vagy, stb. 

Üdvözlégy, nagy Szentség, lelkünk vendége! 
Mennyei karoknak gyönyörűsége. 
Ó, mily áldott vagy, stb. 



Dicsért, dicsőség Jézus testének, 
Örökös imádás drága vérének. 
Ó, mily áldott vagy, stb. 

135. A 
Üdvözlégy, ó drágalátos nagy Szentség, 
Hol jelen van istenség és emberség. 
Kérünk, ne hagyd híveidet, Bűnre hajló népeidet, 
Ha nem adjad kegyelmedet, nagy Fölség! 

Kegyes voltál mennyből alászállani, 
Szent véredet egy cseppig kiontani. 
Ó ne essék hát hiába Szenvedésed drága ára, 
Hanem a mi szegény lelkünk javára. 

Mindnyájan, kik egyek vagyunk a hitben, 
Imádunk és áldunk e nagy Szentségben, 
Mint megváltó Istenünket, ki táplálja mi lelkünket. 
Maradj velünk és üdvözíts bennünket. 

135. В 
Üdvözlégy nagy Király, Kit szívünk úgy kíván, 
Enyhülés áldott kútfője! 
Meghajtom homlokom, Hűségem így hozom, 
Szent test és vér, elődbe. 

Üdvösség Hercege, Ó nézz a földre le: 
Tekintsd meg esdeklő néped! 
Emeld föl szívemet, Újítsd meg lelkemet 
Kenyér és bor színében. 



136. 
Üdvözlégy Oltáriszentség! 
Csodálatos szent istenség! 
Téged szívből mind imádunk, 
Oltárodnak trónján áldunk. 
Üdvözlégy szent Szakramentom! 
Százezerszer, meg ezerszer én Jézusom! 

Ha szenteknek nagy szívével, Angyaloknak 
lángnyelvével 
Köszönthetne minden lélek, 
Méltón úgy sem dicsérnének. 
Üdvözlégy, stb. 

Öntsd szívembe olajodat, égesd benne világodat; 
Nagy Szentség! ó téij be hozzám, 
Mert szívem csak Téged kíván: 
Üdvözlégy, stb. 

Eletünknek végóráján, hogy ne ejtsen meg a Sá-
tán, 
Te légy erős én gyámolom, 
Mert nálad az oltalom. 
Üdvözlégy, stb. 

139. 
Ó Uram, nem vagyok én méltó, 
Hogy házamba költözni légy jó, 
Mondjad csak egy szóval nékem 
S meggyógyul az én lelkem. 



140. 
Üdvözlégy, üdvösséges Ostya, 
Isten tiszta Anyjának Fia, 
Mostan kényszerszínben látlak, 
Igaz Isten, megvallak. 

Mert te vagy igaz Üdvözítő, 
Mind e világ bűneit törlő, 
Igaz Istennek egy Fia, 
Ki keresztfán meghala. 

Nagy Isten, téged dicsér lelkem, 
Dicsőséget zengedez szívem. 
Lelkem a Szentháromságnak, 
Felajánlom Uramnak. 

142. 
Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek. 
Rendelvén e nagy Szentséget és adván tieidnek, 
Hogy teveled egyesüljünk s téged viszont szeressünk, 
Örök hála és imádás légyen azért nevednek. 

Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat 
És ellened elkövetett sok hálátlanságunkat. 
Megmenteni így akartál azért értünk meghaltál, 
Eltörölvén a keresztfán régi adósságunkat. 

S hogy halálod szent emlékét mindennap meg-
ülhessük, 
Hagytad ezt a nagy Szentséget, hogy magunk-
hoz vehessük. 



Csodálatos kincset adtál, és közöttünk maradtál. 
Véghetetlen jóságodért add, hogy mindig szeres-
sünk. 

ÉNEKEK JÉZUSRÓL 

143. 
Előtted, Jézusom, leborulok, 
Féktelen bűnös én, hozzád bújok. 
Ó kérlek, hogy nekem malasztot adj, 
Hisz te a bűnöshöz irgalmas vagy. 

Szép piros véreddel öntözgettél, 
Amikor elestem, fölemeltél. 
Légy azért irgalmas és meghallgass, 
Mennyei erőddel ó támogass. 

Tehozzád, Jézusom, felkiáltok, 
Földről az ég felé felsóhajtok, 
Szívemnek kapuját zárd be, kérlek, 
Hogy helyet ne adjon a véteknek. 

Vádolom magamat, mert vétettem, 
Fölséges színedet megsértettem, 
Hozzád, ó Jézusom, fohászkodom, 
Hogy többé nem vétek, megfogadom. 

Esengő szavamat meghallgassad, 
Ó szelíd Jézusom, s ez egyet add: 



Hogy végső órámban kiálthassam, 
Szent neved, Jézusom, kimondhassam. 

144. 
Édes Jézus, én szerelmem, ó mily nagyon szeret-
lek, 
Te vagy kincsem és mindenem, hű szívembe el-
rejtlek. 
Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, téged szívem vár. 

Édes Jézus, mivel téged minden felett szeretlek, 
Minden kincset és örömet érted, Jézus, megve-
tek. 
Jöjj el, stb. 

Ahol leszek, Jézus, téged óhajtlak és kiáltlak; 
Boldog leszek, ha elérlek, boldogabb, ha megtart-
lak. 
Jöjj el, stb. 

Benned bízom, fohászkodom, Te is szeress enge-
met, 
Jézus, ne hagyj, velem maradj, hívd a mennybe 
lelkemet. 
Jöjj el, stb. 

145. 
Győzhetetlen én kőszálom, 
Védelmezőm és kővárom, 
A keresztfán drága árom, 
Oltalmamat tőled várom! 



Sebeidnek nagy voltáért, 
Engedj kedves áldozatért, 
Drága szép piros véredért, 
Kit kiöntél e világért. 

Reád bíztam ez ügyemet, 
Én Jézusom, én lelkemet, 
Megepedett bús szívemet, 
Szegény árva bús fejemet. 

Irgalmazz meg én lelkemnek, 
Ki vagy Ura mennynek-fóldnek: 
Könyörgök csak Felségednek, 
Én megváltó Istenemnek. 

146. 
Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom? 
Hol talállak téged, kegyes Megváltóm? 
Adj világosságot, mert fényes vagy, 
Nálad nélkül szívem igen bágyadt. 

Téged az én lelkem kíván keresni, 
Mert tenálad nélkül el kell kárhozni; 
Ó szerelmes Krisztus, fordulj hozzám, 
Vigasztald meg szívem, tekintsd énrám. 

Míg fel nem talállak, keresni foglak, 
Mind éjjel, mind nappal sírva kiáltlak. 
Ó jelenj meg, Krisztus, szomorúnak, 
Vigasztalást hozzál te szolgádnak. 



Uram Jézus! Légy velünk, Mi egyetlen örömünk! 
Nálad nélkül keserűség Itt a földön életünk. 
О egyetlen örömünk, Uram Jézus, légy velünk. 

Uram Jézus! tégedet Szívünk, lelkünk úgy eped, 
Mert kívüled nem találhat Sehol biztos nyughe-
lyet. 
Boldog mással nem lehet, Uram Jézus, csak veled. 

Uram Jézus! kérve kér szívünk, mely bíz és re-
mél. 
Add meg néki a nyugalmat, mely minden 
kinccsel felér. 
A szív, amely bíz és remél, Uram Jézus, kérve kér. 

Uram Jézus! adj erőt, vigasztald a szenvedőt; 
A bűnbánó lélek nyerjen kegyelmet az Úr előtt. 
Segítsd föl a küszködőt, Uram Jézus, adj erőt. 

Uram Jézus! el ne hagyj, ki lelkünknek üdve 
vagy, 
Legfókép a végső harcon végig velünk megmaradj. 
Te, ki lelkünk üdve vagy, Uram Jézus, el ne hagyj. 

152. 
О Jézus, emlékezni rád, 
A szívnek szent örömet ád. 
De minden méznél édesebb, 
Szívünkben bírni Tégedet. 



Nincs szó a földön kedvesebb, 
Nincs dallam zengőbb, édesebb, 
Gondolni szebbet nem lehet. 
Mint Jézus, édes szent neved. 

A bánat benned lel reményt, 
Te adsz ezer jótéteményt, 
Ha keresünk, itt jársz velünk. 
Hát még mi vár, ha föllelünk! 

A nyelv azt nem mondhatja ki. 
Betű ki nem fejezheti, 
Csak érzi, tudja azt, 
Jézust szeretni mily malaszt. 

Te légy, ó Jézus, örömünk, 
Mennyekben gazdag örökünk. 
Te adj az égben koronát 
Most és örök időkön át. 

154. 
Jézusomnak Szívén megnyugodni jó, 
Elmerülni benned, csendes tiszta tó. 
Földi bútól, bajtól Szíved enyhülést ad. 
Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt: vigad. 

Jézusom szent Szívét lándzsa döfte át, 
Megnyitotta nékünk drága oldalát. 
Szent Szívébe rejtve törli minden bűnünk, 
A szenvedés ott nem sajog, Őbenne örülünk. 



Jézus Szíve, legtisztább szív, kegyelem oltára, 
Boldog, aki tehozzád hív, s szívét hozzád tárja. 
Vércseppjeid a világnak bűneit lemosták, 
Rólam is a gyarlóságnak tisztítsad le foltját. 

Jézus Szíve, szelídségnek titkos iskolája, 
A mennyei dicsőségnek legszebb koronája. 
Szívemet tedd szent Szívedhez hasonlóvá, kérlek 
Szívemet fűzd a tiédhez, jóvá, szelíddé tedd. 

Jézus Szíve, add, hogy mindig szeresselek job-
ban; 
Ha ér bőség, ha ér ínség, jó és rossz napokban. 
Légy te, szent Szív, én istápom, légy te menedé-
kem, 
A sötétben napvilágom, kincsem, dicsőségem. 

Jézus Szíve, szűz Anyának drága virága; 
Az ő szíve alatt támadt lelkünk boldogsága. 
Jézus Szíve s Máriáé hajoljatok össze, 
Szíveinket, ha szétválnak, Ti fűzzétek össze. 

Legyen hála az Atyának, ki minket teremtett! 
Legyen hála szent Fiának, ki pokoltól mentett! 
Hála néked, ó Szentlélek, minden ajak ezt zengje, 
Hála Jézus szent Szívének mind földön, mind 
mennyben! 

156. 
Jézus Szívét dicsérni jöttünk el misére. 
Azt a Szívet, mely nékünk új törvény szekrénye. 



Nem az Ószövetségnek régi szolgasága. 
Hanem a kegy, bocsánat s irgalom forrása. 
Szent Szív, légy áldva! 

Jézus, Szíved jelében látjuk szenvedésed, 
Mely Istennek áldozva érettünk elvérzett. 
Itt a véres áldozat szent megújítása, 
Krisztus, a mi főpapunk, íme fölajánlja. 
Szent Szív, légy áldva! 

159. 
О édes Jézus, ég és föld dicsőséges királya, 
Hozzád repes az angyalok alázatos imája. 
Édes igád terhe ellen Föllázadt a gonosz szellem, 
Szívek trónját bitorolja. De mi híven kiáltunk: 
Jézus a mi királyunk! 

Ó édes, Jézus, keresztény családok szent királya, 
Te vagy, aki a szerelmet s a húséget megáldja. 
Oltárod a család éke, szent Szíved a köteléke, 
A szülőknek példaképe, — a gyermekek barátja 
És jóságos királya. 

Ó édes Jézus, nékem is fejedelmem, királyom, 
Isteni Szíved szentségét hódolattal imádom. 
Te uralkodj a szívemben, téged áldjon bennem 
minden. 
Lobogódnál: keresztednél a helyemet megállom, 
Én felséges királyom! 



MÁRIA ÜNNEPEK 

Isten legszebb temploma, Üdvözlégy szent Szűzanya! 
Kit, már mikor fogantatott, Megszentelt az ég 
Ura. 
Te, kiben bűn nem vala, Üdvözlégy, szent Szűz-
anya! 

Dicsőség az Istennek, Békesség az embernek, 
Kik tebenned, ó Szűzanyánk, Oltalmazót nyertenek. 
Ég s föld velünk zengjenek: Dicsőség az Isten-
nek! 

Az örök nap hajnala Te vagy, áldott Szűzanya 
Utánad jött Megváltónkban az igazság nappala. 
E nap hajnalcsillaga: üdvözlégy szent Szűzanya! 

Hisszük Istenségedet, áldd meg, Uram, népedet, 
Hogy Szűzanyánk nagy hitével imádhassunk 
Tégedet. 
Hűn szolgálva teneked töltsük itt az életet. 

ím, a tiszta áldozat, mit szívünk az Úrnak ad, 
Hogy tiszteljük méltó szívvel szent fogantatásodat. 
Teáltalad az Urat, nyerje meg e hódolat. 

161. 
Máriát dicsérje lelkünk, Máriát dicsérje szánk, 
Öt, ki által Isten annyi Szent malasztja szállá ránk, 



Kit Fiának nagy kegyelme Kezdet óta őrizett, 
Akihez a legparányibb Bűnhomály sem férkezett. 

Mindazok közt, akikre Éva Megcsalatva bűnt hozott, 
És a bűnnel a halál és Kárhozat leszármazott: 
Márián magán nem ej te Éva bűne csak sebet, 
Kit az ősi vétek ellen Egy magas védpajzs fedett. 

Üdvözölt légy, feddhetetlen tisztaságú Szűzanya, 
Élet és erény leánya, Boldogasszony Mária! 
Tiszta vagy te, mint a harmat, mely egekből 
gyöngyözött, 

Sérthetetlen liliomként állsz a bűntövis között. 

163. 
Ki negyven nap előtt üdvösségünkre 
Lejöttél az égből bűnös földünkre, 
Szállj be lelkünk hajlékába, 
Ó világ világossága! 
Ki a Szűz méhében testbe öltöztél, 
Hogy megmentsd az embert, emberré lettél, 
Szállj be, stb. 

Te vagy bár királya égnek és földnek, 
A jászolt választád szegény bölcsődnek. 
Szállj be, stb. 

Ki példánk, Istenünk, Atyánk, testvérünk, 
Megváltónk, Urunk vagy: irgalmazz nékünk. 
Szállj be, stb. 



Ó Sión, templomod, Ékesítsd csarnokod. 
így fogadd Krisztusod. Királyod, pásztorod, 
íme, itt jön Szűz Mária. 
Karján lelkünk vigaszsága. Úristen Szent Fia! 

A törvényt megtartja, Mint az Úr meghagyta, 
Fiát bemutatja, Simeon fogadja. 
A szentséges, stb. 

Mennyeknek ajtaja, üdvösség hajnala, 
S e hajnal csillaga lett a szép Szűzanya. 
A szentséges, stb. 

Nyissuk fel lelkünket kérjük Istenünket, 
Hogy adjon kegyelmet, mert íme közelget. 
A szentséges, stb. 

165. 
Mária kis hajlékában, 
Názáretnek városában, 
Istenhez fohászkodik 
És buzgón imádkozik. 

Emberi nem megváltását, 
Óhajtja az Úr országát, 
Szánja bűnös voltunkat, 
Számkivetett sorsunkat. 

Imádkozik, s ím elébe 
Gábor angyal odalépe, 



Isten titkát jelenti 
És a Szüzet köszönti. 

Adjunk hálát az Istennek, 
Ki nékünk a kegyelemnek 
Kútfejét megnyitotta, 
S váltságdíjunk megadta. 

168. 
Örülj vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, 
Kit körülvesz mennyországban az angyali sokaság. 
Mária, mi Anyánk, Mennyei Pátrónánk, 
Bűnösökre, nézz le ránk! 

Örvendezzél, Isten anyja, Boldogságos Asszonyság, 
Mert tégedet megkoronáz a teljes Szentháromság. 
Mária, stb. 

169. 
Nagy örömmel, énekléssel zengedeznek az egek, 
Vidámságot, nyájasságot mutatnak a földiek; 
Mert ma Szűz Mária mint a legszebb rózsa, 
Bimbajából kinyíla. 
Szüzesség virága, Ékes lilioma, 
Kisasszonyunk, Mária! 

Napsugarát, holdvilágát új örömre terjesztik, 
Az angyalok, égi karok énekekkel dicsérik. 
Azáltal hirdetnek a bűnbeesteknek 
Örömet mindeneknek, 
Hogy a Jézus anyja születék, Mária. 
Bűnösök pártfogója. 



Bűneinkért, életünkért Jézus előtt esedezz, 
Ellenségtől, sok Ínségtől kérdéseddel védelmezz. 
A halál, ha zörget, test, világ kísérget, 
A végórán segíts meg; 
Siralom völgyéből, ha válunk a testtől, 
Nyerj kegyelmet mennyekben! 

171. 
Mondj szívem dalt és magasztald Máriának 

szent nevét, 
Öt dicsérjed és megüljed buzgalommal ünnepét, 
Kell csodálnod, hogy ha látod, mily magasra, té-
tetett; 
Mert szülőnek s tiszta szűznek csak magát ne-
vezheted. 

Zeng szívem dalt és magasztald a világ nagy asz-
szonyát, 
Mert legyőzte ő szülötte a pokolnak zsarnokát. 
Üdvözítő anyja lett O, kiben éltünk újula. 
Véghetetlen jókat Isten nyújt nekünk őáltala. 

MÁRIA ÉNEKEK 

173. 
Áldozzunk, hív keresztények, 
A kegyelem kútfejének, 
Hogy megadta Istenünk 
Szűz Máriát minekünk. 



Máriáé volt a gyermek, 
Ki mellett az égi lelkek 
Áldva igyen zengettek: 
Dicsőség az Istennek! 

Higgyünk, higgyünk, a buzgó hit 
Megnyitja az ég ajtóit, 
Ezáltal lett Mária 
Az Istennek szent Anyja. 

Szűzanyánk, ez áldozatunk, 
Mit Istennek bemutatunk, 
Hogy fölségét dicsérje: 
Szent Fiadnak szerzése. 

De bűneink szent Fiadnak 
Színe elől visszatartnak: 
Te mutasd be, jó Anyánk, 
Amit itt feláldozánk! 

174 
Boldogasszony, édes, 
Hozzád esd ma néped: 
Veszni indult lelkét 
Hogy te mentenéd meg, 
Édes Szűzanyánk! 

Fölajánljuk Néked 
Szenvedéseinket: 
Végy szívedbe minket 



S mutass meg az Úrnak, 
Édes Szűzanyánk! 

176. 
Néped, Isten, eléd járul 
Énekelni Máriárul. 
Tőle támadt üdvösségünk, 
Tőle juttatsz mindent nékünk. 

Golgota lesz most a szentély, 
Itt a szent test, itt a szent vér, 
Krisztus örök áldozatja, 
Szűz Mária könnye rajta. 

A szent asztalt körülálljuk, 
Áldozatunk fölajánljuk 
Áhítatos imádsággal 
Mária szent keze által. 

178. 
Szűz Mária, mennyek gyöngyös ékessége, 
Tiszta szeretetnek aranya, szépsége. 
Szeretlek és áldlak, én szívembe zárlak. 
Mária, Mária! Bűnösök szószólója! 
Mária, megtérek, bízva futok hozzád, 
Míg pályát nem érek, szívem bízom terád. 
Szeretlek örökké, Te szárnyaddal födj bé. 
Mária, stb. 



179. 
Bús szívemnek nagy öröme 
Máriának drága neve. 
Áldjad, lelkem, Máriát, 
Üdvözítőnk szent Anyját. 

Én szívemet néked adom, 
Lelkem, ó Szűz, reád bízom. 
Áldjad, lelkem, stb. 

Bűnösöknek szószólója, 
Híveid vigasztalója. 
Áldjad, lelkem, stb. 

Édes Anyám, ó el ne hagyj, 
Végórámig vélem maradj ! 
Áldjad, lelkem, stb. 

180. В 
Égi szűz virág, áldjon a világ 
Téged, ó Szűz Mária! 

Mert te mihozzánk, mint édes Anyánk 
Jó vagy, jó vagy Mária! 

Ó légy oltalom, mert bűn súlya nyom 
Minket, ó, Szűz Mária! 

Bűnben elveszni, égből kiesni 
Ne hagyj, ne hagyj Mária! 



Lelkem tiszta lánggal ég, ó Mária éretted. 
Rólad szólnom édesség. Szívem úgy meg illeted. 
Hogy szerelmeddel fölbátorítottál, 
Kegyességeddel hűn ápolgattál, 
Köszönöm, mint Anyámnak, Kegyelmes pátró-
námnak. 

Sok bajban és veszélyben Segítettet s megvédték 
Az Istentöl énnekem sok-sok áldást megnyertél. 
Ha fohászkodtam, Hozzád szólottam, 
Tőled mennyei jókhoz jutottam, 
Köszönöm, mint Anyámnak, Kegyelmes pátró-
námnak 

184. В 
Mária, Mária, 
Mennyei szép hajnal, 
Kit szépen köszöntött 
Gábriel Arkangyal. 

Mária, Mária, 
Üdvösség hajnala, 
Kire felvirradott 
Boldogságunk napja. 

Mária, Mária, 
Mennyei szép virág, 
Kit áldva magasztal 
A mennyei világ. 



Mária, Mária, 
mennyei szép csillag, 
Ki a gyászos égen 
Ertünk szépen csillog. 

Mária, Mária, 
Hazánk védasszonya, 
Özvegyek és árvák 
Megvigas ztalój a. 

Mária, Mária, 
Gyászban is fényeség, 
Árva magyaroknak 
Te vagy az ékesség. 

ÉE. 251. 
Magasztalja lelkem az én Uramat, 
örvendezve élek szárnyai alatt, 
szolgálója lettem, lepillantott rám, 
alázattal zengi dicséretét szám. 

Ami velem történt, nem volt soha még, 
boldognak mond engem minden nemzedék, 
nagyot művelt rajtam hatalmas keze, 
jóságában százszorszent az ö neve. 

Irgalma leárad, népünkre borul, 
félelmünkre válasz és szívünkre hull, 
mindenható kaija csak egyet suhint, 
s a kevélykedóket széjjelszórja mind. 



Letöri a gőgöst képzelt magasán, 
alázatos hívét áldja trónusán, 
éhezőknek étkét tele kézzel ád, 
de a gazdagoktól zárja kapuját. 

Igazak dolgára örök gondja van, 
szívén hordja népét nagy irgalmasan, 
atyáinkhoz szólott évezreken át, 
benne bízó népe ismerte szavát. 

Dicsőség az Úrnak, áldjuk az Atyát, 
Fiút és a Lelket századokon át, 
tudom, hogy mit adtál: töviskoronát, 
áldott légy ma érte, s minden koron át. 

ÉE. 252. 
Túlcsordul a lelkünk, énekszóval zengjük, alle-
alleluja. 
Királynénkra nézünk, szent örömet érzünk al-
le-alleluja, 
Szép királyné, halljad, áldanak az ajkak, alle-
alleluja. 

Ahogy vonulsz békén, fehér szüzek élén, alle-al-
leluja, 
felharsan az ének, mindenek dicsérnek, alle-al-
leluja. 
Repes a szív, dal zeng, milyen ékes és szent, al-
le-alleluja. 



188. 
Néked ajánljuk, Szűzanyánk, 
A legszebb hónap alkonyát. 
Ezer nép híven zengi ma: 
Ó, üdvözlégy, Mária! 

Énekli tiszta gyermekajk 
S kik érzik a sok földi bajt, 
Esengve száll szívünk dala: 
O, üdvözlégy, Mária! 

Hallja a bűnös és zokog, 
Hogy elhagyta a hajlékot, 
Melyben a legszentebb ima: 
Ó, üdvözlégy, Mária! 

Ó tudjuk: május estelén 
Az égben is több lesz a fény 
S zengőbb az angyalok dala: 
O, üdvözlégy, Mária! 

189. 
Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk, kezedet, 
Meg ne utáld Ínségében hívedet, 
Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 

Oltalomhely Isten után csak te vagy, 
Szólj mellettem, mert Istennél szavad nagy, 
Mária, Mária, Mária, Szúzanya! 



Vétkeimnek rútságáért meg ne vess, 
Szent Fiadnak országába bevezess. 
Mária, stb. 

És ha majdnem elközelget halálom, 
Kegyes Anya, te légy édes vigaszom. 

190. 
О áldott Szűzanya, mennyei szép Rózsa, 
Boldog mennyországnak drága gyöngyvirága, 
Bűnösöknek édes szószólója, 
Vigyázz reánk, Édesanyánk, 
Angyaloknak kegyes királynéja. 

Hajtsd hozzánk, ó, Anyánk, angyali orcádat, 
Áldott szent Fiadat érettünk imádjad, 
Hogy láthassuk mennyekben Atyánkat. 
Vigyázz reánk, Édesanyánk, 
Angyaloknak kegyes királynéja. 

ÉE. 317. 
Ó bűn nélkül fogantatott 
Szűz Mária, kérd Jézust 
érettünk, kik hozzád 
menekülünk. 

191. 
Ó dicsőséges asszonyság, 
Napszépen fénylő tisztaság, 
Kit illet mennyben boldogság, 
És égben, földön méltóság. 



Életünk Éva elveszté, 
Te szent Szülötted megszerzé, 
Siralmainkat elvevé 
És boldogságunk megnyeré. 

Égi királynak szent Anyja, 
Világosságnak ajtaja, 
Kiben az élet szép napja 
Magát miránk kiárasztja. 

Dicsőség szentek Szentinek, 
Ki alkotója mindennek, 
Atya, Fiú, Szentléleknek, 
Örökkön élő Istennek. 

192. 
Ó, dicsőséges, ó, ékességes, 
Mint a csillag, fényes! 
Úrnőnk s Anyánk vagy, 
Drága, szép, erényes. 

Angyali szózat, látnoki jóslat, 
Ös királyi magzat, 
Bölcs Salamonnál, 
Zeng neked a hangzat. 

Menny királynője, baj enyhítője, 
Égi erője. 
Tavaszi színben rózsa anyatője. 



Hajnal nyílása, éltünk világa, 
nap dicső sugára! 
Új fényt fakasztál üdvünk borújára. 

Menny ékessége, nép dicsősége 
Vidd szívünket égbe: 
Hogy a száműzött lelje nyugtát végre! 

Fény a sötétben, édes reményem, 
Ó tekints le rám; fenn: 
Adj híveidnek örök éltet. Ámen! 

194. 
Ó, Mária szent Szíve, szűz virág! 
Harmata, illata imádság. 
Váij a fiát égi urát, 
Virrasztva epedve éj s napon át. 

Ó, Mária szent Szíve, tiszta kert! 
Benne az ég ura lakást nyert. 
Fészek e szív, mely hazahív, 
Mikor a földi baj ostroma vív. 

Ó, Mária szent Szíve, gyertyaszál! 
Templomi áldozat te voltál. 
Jézusodat, szent fiadat, 
Istennek od'adtad magzatodat. 

Ó, Mária szent Szíve, csillagunk! 
Vezérünk, gyámolunk, bizalmunk. 
Nézz le reánk földi csatán! 
Vigy fel a mennybe a harcok után. 



195. 
Te vagy földi éltünk. Vezér csillaga, 
Édes reménységünk, Kegyes Szűzanya. 
Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, 
Azért áldunk örvendezve, ó, Szűz Mária! 

Te hajnal csillag vagy éltünk hajnalán, 
Hogy kövessünk annak egész folyamán. 
Téged rendelt, stb. 

Te reménycsillag vagy éltünk tengerén, 
Átragyogsz minden bú és baj fellegén. 
Téged rendelt, stb. 

196. 
Üdvözlégy Mária, tengernek csillagja, 
Mindenkor Szűzanya mennyország kapuja. 
Téged kérünk, hallgass minket, 
Szent Fiadnak ajánlj minket, 
Ó, szép Szűz Mária! 

Mennyből leküldetett Gábriel Arkangyal, 
Hogy téged köszöntsön üdvözlő szavakkal. 
Téged kérünk, stb. 

Oldozd meg kötelét a mi sok vétkünknek, 
És nyisd meg szemeit a te híveidnek. 
Téged kérlek, stb. 



MÁRIA ANTIFÓNÁK 

201. 
Üdvözítőnk Édesanyja, 
Mennyeknek megnyílt kapuja, 
Tengerjárók szép csillaga, 
Boldogságos Szűz Mária! 

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

Mert angyali köszöntésre 
Rádszállot az Úr Szentlelke. 
Ekkor lett az örök Ige 
Szűz méhednek szűz gyümölcse. 

Azért, édes Istenanyja, 
Légy bűnösök szószólója, 
Botló lábunk támasztója, 
Üdvösségünk nyílt kapuja. 

Adjunk hálát az istennek, 
Atya, Fiú, Szentléleknek 
Három személy Felségének, 
Egymivoltú Istenségnek. 

203. 
Mennyországnak Királynéja, 
Angyaloknak szent Asszonya, 



Áldott gyökér Szűz Mária, 
Üdvözlégy Krisztus szent anyja! 

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

Áldott légy, drágalátos Szűz! 
Isten véled, szép virág, Szűz! 
Mennyben szent Fiad mellett ülsz 
S tudjuk, rajtunk is könyörülsz. 

205. 
Mennynek Királynéja asszonya, 
Örülj, szép Szűz, Alleluja! 
Mert kit méhedben hordozni 
Méltó voltál, Alleluja! 

Amint megmondotta vala, 
Föltámadott, Alleluja! 
Imádd Istent hogy lemossa 
Bűneinket, Alleluja! 

207. 
Mennyországnak Királynéja, 
Irgalmasságnak szent anyja, 
Élet, édesség, reménység, 
Üdvözlégy, szép Szűz Mária 

Évának árva fiai, 
Számkivetett maradéki, 



Siralminak örökösi, 
Sok nyavalyáknak hajléki. 

E siralomnak völgyében, 
Kik nyavalygunk nagy ínségben. 
Hozzád sóhajtunk mennyégbe, 
Hol vagy örök dicsőségben. 

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

Ó édes Szűz, irgalmadat, 
Mutasd meg kegyes voltodat, 
Holtunk után szent Fiadat, 
Mutasd meg boldogságodat. 

208. 
Irgalmas Szűzanyánk, királynőnk, üdvözlégy, 
Áldunk Téged, élet, édesség, reménység. 
Kik Éva bűnéért száműzésben élünk, 
E siralomvölgyből könnyek között kérünk. 

Légy kegyes szószólónk, fordítsd felénk szemed 
S mutasd meg majd nékünk áldott Egyszülötted, 
Ó irgalmas, édes, kegyes Szűz Mária, 
Ó irgalmas, édes, kegyes Szűz Mária! 



SZENTEKRŐL 

Nagy öröm van ma az égben, örvendezzünk, ke-
resztények, 
Szenteljük e dicső napot Mindszentek ünnepének. 
Gyülekezzünk szívesen, énekeljünk lelkesen: 
Mindenszentek, üdv tinéktek. 

Felajánljuk néked, Urunk, e legszentebb áldozatot, 
Fogadd véle szívünket is, mint bűnbánat által-
hatott. 
Szent Fiadnak keresztje, Mindszentek érdeme 
Nyerjen nékünk bocsánatot. 

211. 
Két oszlopa igazságnak, két csillaga e világnak 
Imádjátok Istent értünk, Péter és Pál, hadd jöj-
jön el 
ő országa közibénk már! 

Ti a szent hit ültetői pogány Róma új szülői, 
Imádjátok Istent, stb. 

Jézus drága szent nevéért 
Ontottak Rómában vért. 
Imádjátok Istent stb. 

Örök immár koronátok, 
Jézus szava boldogságtok. 
Imádjátok Istent, stb. 



Áldunk Isten jó szolgája, Szent családnak hüsá-
fáija, 
Kire Isten megváltásunk titkát bízta, 
Mert a lelked igaz volt, és szíved tiszta. 

Őre voltál Máriának, tanúja szűz liljomának, 
Kit kertedbe Isten plántált vigyázatra, 
Hogy fakasszon drága bimbót áldozatja. 

Kit angyalok hűn szolgálnak, intésre készen állnak, 
Isten Fia tenéked lett engedelmes, 
Alázattal szavaidra ő figyelmez. 

Két kezed munkája árán növekedett a szent Bá-
rány, 
Múhelyedett verejtékkel megszentelte, 
Ott készült a keresztfára áldott lelke. 

214. 
Krisztus Jézus nagyanyjának, 
Dicsőséges szent Annának, 
Zengjen buzgó éneket 
Szívünkből a szeretet. 
Kérünk te szent magzatodért, és kit ő szült, 
Megváltónkért, Szent Anna, szent Anna! 
Krisztus Jézus nagyanyja, Légy híveid oltalma. 

Te vagy azon áldott szent föld, 
Melyből ama szép virág nőtt, 
Szüzességnek liljoma, 



Üdvözítőnk szent Anyja. 
Kérünk te szent, stb. 

Mily nagy a te méltóságod, 
Hogy az Isten így megáldott, 
Hogy ennyire szeret, 
S fölmagasztalt tégedet. 
Kérünk te szent, stb. 

Kérj Istentől szent kegyelmet, 
Melynek vezérfénye mellett, 
Hűn követve tégedet, 
Töltsük itt az életet. 
Kérünk te szent, stb. 

218/B 
Kihez az Úr elküldé angyalát, 
Hirdesse énekünk Cecíliát. 
Jó példa ő, szívderítő, 
Mennyország kertjében nyílt rózsatő. 

Hangozzatok zenének hangjai, 
Ifjaknak sípjai és lantjai. 
Cecíliát magasztalni, 
Jézust ki bátor volt megvallani. 

Zengetvén a mennybéli orgonát, 
Dicséred dallal az Isten Fiát, 
Hajlítsd hozzánk ő irgalmát, 
Hogy néki mondhassunk harmóniát. 



MISEÉNEKEK 

ÉE. 153. 
Áldozatot hozzatok, Istennek fiai 
kenyeret s bort hozzatok, nagy Úrnak szolgái! 

Tiszteletet adjatok mindnyájan Istennek, 
dicsőséget mondjatok az ő szent nevének! 

Imádjátok urunkat az ő hajlékában, 
s hallgassátok szent szavát ékes templomában. 

О királyunk örökké, összegyűjti népét, 
ő ad erőt, ő áld meg, s adja békességét. 

220. 
Áldozattal járul hozzád, 
ó nagy Isten, hív néped, 
Hogy végtelen jóságodért 
hálát adjon tenéked. 
A gyermeki hű szíveknek 
Áldozatját nem veted meg, 
Szálljon arra országodból 
isteni szent tetszésed. 

Az oltáron megújul most 
a kereszt áldozata, 
Mint azt vérrel bűneinkért 
Megváltónk bemutatta. 
Ámbár itten nincs vérontás, 



de megvan az Istenáldás, 
Bőven árad ránk a váltság, 
vérének szent harmata. 

A kenyér- s boráldozattal 
felajánljuk szívünket, 
Szándékunkat, tetteinket 
és mind egész éltünket. 
Áldd meg, amit fölszentelnek, 
hív szolgáid szent nevednek. 
Irgalmasság édes Atyja, 
ó hallgas meg bennünket. 

221. 
Egybegyűltünk, 6 nagy Isten, buzgó imádásodra, 
Lelkünk méltó hadd lehessen isteni áldásodra, 
Mely a tiszta áldozatban számunkra elrejtve van. 
Ó tekints hát kegyelmesen itt esdeklő nyájadra. 

Jézus Krisztus szerzeménye a kenyér- s borál-
dozat, 
Mit nevednek emlékére, Uram, szolgád bemutat. 
Legyen kedves, ó szent Atya, Fiad vére harmata; 
Lelkünket, hogy hófehérre mossa, kérünk, elfogadd. 

222. 
Futva jöttem elibéd Szentélyedbe, Isten, 
Édes arcod örömét bekerestem! 
Mint a szarvas hűs eret, csobogót, 
Úgy kívánlak, mérhetetlen Égi jót. 



Háromságban örök Egy, Téged magasztallak, 
Békességet permetezz az igaznak! 
Énekszóval áldalak művedért. 
Áldott Krisztus, kegyelmedbe vissza végy. 

Vedd e tiszta áldozat kenyerét, Hatalmas. 
Árva szónkra, Irgalom, kérünk, hallgass. 
Bűneinkért ad Fiad drága bért, 
Ó fogadd el elevenért, holtakért. 

Meghajoltan áldozunk. Benne kedved teljék. 
Vedd e víz és vedd e bor titkos teljét. 
Égbe küldje illatát a kehely, 
Hozzánk hajló irgalommal töltsön el. 

223. 
Hozzád sóhajt a lélek, Urunk, 
Hozzád vonz az igaz szeretet, 
Hozzád jöttünk, eléd borulunk. 

Útunk állnák gonosz bűneink, 
Ám addig kér esengve imánk, 
Míg irgalmad reánk letekint. 

Szent Szíveddel együtt hevülünk, 
Felajánljuk szívünk mindenünk. 
Szándékoddal így egyesülünk. 

Gyarló szívünk imája csekély. 
De ha Szíved könyörög velünk, 
Mégis, mégis bizton eget ér. 



226. 
Kegyességgel hívsz, ó, Jézus, 
Atyai szent kebledre, 
Hozzád megyünk mindahányan, 
Kik megvagyunk terhelve 

Itt van, mit a végvacsorán, 
Jézus, értünk szerzettél, 
És a kínos szent keresztfán 
Szent véreddel rendeltél. 

Áradjon ránk, kegyes Jézus! 
Ez áldozat érdeme, 
És hagyj benned elmerülni, 
Irgalomnak tengere. 

227. 
Kegyes szemmel nézz ránk, édes Istenünk. 
Akik szívvel, ajakkal áldunk, tisztelünk, 
Kegyelmednek áiját áraszd ránk 
S légy mindenkor édes jó Atyánk! 

Ajándékul néked mit adjon híved? 
Hisz az égben s földön minden a tied! 
Ez áldozat nékünk mindenünk, 
Ezt fogadd el tőlünk, Istenünk! 

229. 
Kezdődik az ének az Úr Fölségének, 
Kezdődik a szent áldozat. 
Alázatos hittel imánk Hozzád sír fel, 
Ó Atyánk, kegyesen fogadd. 



Bűnbánó szívvel koldulunk: 
Könyörülj népeden, Urunk, 
Érte halt halált szent Fiad. 

A kereszt oltárán Jézus, égi Bárány, 
Atyjának föláldoztatott. 
Kenyér s bor színében megújítja szépen 
Az áldott szent áldozatot. 
Ó Atyánk, kegyesen fogadd, 
Hintsd le ránk szent malasztodat 
S fordítsd el tőlünk haragod. 

Mi is a szívünket, búnkat, örömünket 
Áldozzuk, ó Atyánk, Neked. 
Kezed áld, vagy büntet, egész életünket 
Adtad, hát el is veheted, 
Jézusért bízva szenvedünk, 
Jézusé legyen életünk, 
Ki értünk fölfeszíttetett. 

230. 
Szeretettel jönnek hozzád, Atyánk hívő gyerme-
keid 
Meghálálni kegyelmednek nagy jótéteményeit 
Az oltár szent zsámolyához buzgó szívünk imá-
dás hoz, 
Áldozatul hozza néked legtisztább érzelmeit. 

Szeretetnek szent emléke ez az örök áldozat, 
Mit most szolgád az oltáron, Uram, neked bemu-
tat. 



Add, hogy kik most buzgón áldunk, érted áldo-
zattá váljunk, 

Szeretetben élve s halva lássuk egykor arcodat. 

232. 
Zeng a harang hívó szóval e szép ünnep regge-
lén. 
Összegyűjtünk oltárodnál, kél szívünkben új re-
mény. 
Földi bajban, gyötrelemben tűnik, múlik éle-
tünk: 
Áldozatod erejében új életre ébredünk. 
Mit adhatok, szegény bűnös? Szívemből csak 
bűn fakad. 
Te vagy értünk, Üdvözítőnk, a szeplőtlen áldo-
zat. 
A halandó mindig újra megtetézi vétkeit, 
Nem ajánlhat elégtételt, hogyha Jézus nem se-
gít. 

De az oltár fehér gyolcsán újul egyre áldozat: 
Bűneinkért felajánlod, édes Jézus, magadat. 
S hogyha vétkünk sokasága ezerannyi volna 
még: 
Áldozatod tiszta lángján vétkünk szennye mind 
elég. 



HALOTTAKÉRT 

Adj irgalmat, adj nyugalmat, 6 Atyánk, a lelkek-
nek, 
Akikért ez áldozattal testvéreik esdenek. 
Adjon nekik enyhületet д végtelen szeretet. 
Adj irgalmat, adj nyugalmat minden megholt hí-
vednek. 

A szerető tanítványnak, Szent Jánosnak monda-
tott: 
írd föl: Boldog mindörökké Az Úrban elhunyt halott. 
Engedd, Uram, hogy halottunk, kiért hozzád for-
dulunk, 
Tőled hallja ezt az égi vigasztaló szózatot. 

Édes Jézus, aki értünk föláldoztad magad: 
Legyen kedves teelőtted ez a tiszta áldozat. 
Adjon enyhet, szabadulást, mennyországba fel-
jutást 

A szenvedő jámboroknak, akik váiják napjukat. 

238. 
Élők, holtak szent Istene, ó, hallgass meg minket 

itt, 
Kik könyörgünk, hogy szüntesd meg szolgád 

szenvedéseit. 
Fogadd a szent áldozatot, mit bemutat fölkent 

papod, 
Nyerjenek az égbe utat Néki szent vércseppjeid. 



Ne nézd számos gyarlóságát, melyeket elköve-
tett; 
Ó ne vond hű szolgádtól a mennyei örömet. 
Engedd meg, hogy színed lássa, s szenteidnek 
legyen társa, 
Hogy azokkal imádhassa Fölséges szent lényedet. 

Jézusunk, ki váltságunkért égből földre szálottál, 
Nézz reánk, kik itt könyörgünk szent oltárod lábánál. 
Adj híveidnek boldogságot, melyet a szem még 
nem látott, 
Add, hogy majd irgalmasságot leljünk mi is tró-
nodnál. 

ÉE. 348. 
Jézus Krisztus drága piros vére 
hulljon a szenvedő lelkekre, 
kik tisztulás helyére ítélve, 
fájdalmak közt várnak segítségre. 

Kérünk, Jézus, öt mély sebeidért, 
a keresztfán kiontott véredért: 
szabadítsd a szenvedő lelkeket, 
nyisd meg nekik a magas egeket! 

241. 
Ki ragyogni látod élet csillagát, 
Halljad a természet hathatós szavát: 
A gyenge és erős, félékeny 
és a hős meghal egyaránt. 



Légy gazdag vagy koldus, szolga vagy király, 
Ifjús vagy elaggott, izmos vagy szikár, 
Egy csapás, és elejt, és rideg 
sírba ejt a kemény halál. 

Hát Istentől rendelt célodhoz siess: 
Örömet mulandó jókban ne keress; 
Hogy ha int az óra, a bírói szóra 
Bátran ott lehess. 

243. 
Ments meg engem, Uram! az örök haláltól, 
Ama rettenetes napon minden bajtól, 
Midőn az ég és föld meg fognak indulni, 
S eljössz a világot lángokban ítélni. 

Reszket minden tagom, borzadok és félek, 
Földi pályát végzett, szegény, bűnös lélek; 
Félek a naptól, mely vizsgálni fog s dúlni, 
Midőn az ég és föld fognak indulni. 

Haragnak napja az, ínség veszély napja, 
nagy nap, mely a bűnöst gyötrelemnek adja; 
Midőn te, ki mindig éltél és fogsz élni, 
Eljössz a világot lángokban ítélni. 

249. 
О Megváltó, kegyes Jézus, 
Fogadd könyörgésünket, a te kimúlt 
hív szolgádért hallgasd meg kérésünket. 
Kiért áldozatot oltáron mutatott 
Most be lelkipásztorunk. 



Ó Mária, Isten Anyja, esedezzél érette, 
Isten után nagy reményét mert Tebeléd helyezte. 
Mária, Mária! Jézusnak szent Anyja, 
Légy a mennybe kalauza. 

KÜLÖNBÖZŐ ALKALMAKRA 

253. 
Bemegyek szent templomodba, 
Uram, a szent oltárhoz, 
Az aranyos oszlopok közt 
a királyi trónushoz. 
Színed előtt leborulok, 
szegény bűnös elnémulok, 
Égő füstnek illatával, 
Uram, néked udvarlok. 

Bölcs Salamon kőtemplomot 
épített az Istennek, 
Hogy ott lakóhelye 
a szövetség szekrénynek. 
Elkeríté kárpitokkal, 
aranyozott szép láncokkal; 
Kerubimok ékesíték 
kiterjesztett szárnyakkal. 

Hát én, szegény, földnek férge, 
Mit építsek nevednek? 



Lakóhelyet hol szerezzek 
Az isteni Fölségnek? 
Aki por és hamu vagyok, 
Bűneimtől roskadozok, 
Lábam hogy a földet nyomja, 
méltó arra sem vagyok. 

Hogyha tetszik áldozatom, 
Lelkemet fölajánlom, 
Örökös hű szolgálatra 
Holtomig leláncolom. 
Szenteld ékes templomoddá, 
Szent Lelkednek hajlékává, 
Rendeld égi udvarodban 
Engedelmes szolgáddá. 

254. 
Fölkelt a nap már, megvirradt újra, 
Itt vagyunk, jó Atyánk, leborulva. 
Szent felséged áldjunk, nevedet imádjuk, 
Hálával éneklünk, térdrehullva. 

A sötétséget messzire űzted, 
Rémektől megóvtál ma bennünket. 
A szép napvilágnál, megkezdett munkáknál 
Álld meg a mi buzgó kezdésünket. 

Mint napraforgó egész napon át, 
Tefeléd fordítjuk a mi orcánk. 
Árassz ránk kegyelmet, fáradságban enyhet, 
E napon kegyesen te hajolj ránk. 



Ha jó szándékunk néha gyengülne, 
Felhőket ne engedj kék egünkre. 
Bár villámod sújtson, tarts meg a jó úton, 
Csapásod változzék mi üdvünkre. 

Ha munkánk után leszáll az este, 
Csak hozzád járulunk térdre esve. 
Mint gyermekét anyja fáradt alkonyatra, 
Nyuktass el bennünket szent Szívedre! 

ELSŐ ÁLDOZÁSRA 

ÉE. 319. 
Megadja most Isten, mit régóta várunk, 
hozzánk jön Jézusunk, kit szívünkbe zárunk 
Hozzánk jövő Krisztus lelkünket újítja, 
minden szép erénnyel virágba borítja. 

Egy kis fehérségben, 
Maga az Istenség 
Hiszlek, hogy jelen vagy, ó, te drága Felség! 

Irgalmas Istennek csodálatos volta 
Kenyérnek színében magát nekünk adta 
Maradj nálam Jézus, szeretlek én Téged 
Te taníts, Te nevelj, add meg segítséged. 



ÉE. 318. 
Krisztus király, kérünk téged, 
légy oltalmunk szüntelen! 
Esedezzél mindnyájunkért; 
Istenszülö Szűz Anya! 
Segítsetek mindenszentek, s angyaloknak rendjei. 

Ámen. 

Krisztus Urunk oldalából 
vérrel együtt víz ömölt 
Misztérium lett e vízből 
Kegyelemmel áradó. 
Lemossa az ősi vétket 
Új életnek eszköze. 

Jöjjön le most a Szentlélek, vigasztaló Istenünk, 
keresztségnek kútforrását áldásával nyissa meg, 
szülessenek e szent kútból néki kedves gyermekek! 

Örvendezzél e nap fényén szent Egyházunk, jó 
Anya, 
gyermekednek születésén nagy hálával vigadozz! 
Vezessd az élet útján, te tápláld őt, te tanítsd! 

Hála neked, Atyaisten, hála néked, egyszülött, 
hála néked, kegyes Lélek, Háromságos istenünk! 
Megtisztulva minden bűntől hadd dicsérjünk 
szüntelen. 

Ámen. 



ÉE. 208. 
Mint a szép hűvös patakra a szarvas kívánkozik, 
lelkem Istent úgy óhajtja, és hozzá fohászkodik. 
Tehozzád, én Istenem, szomjúhozik én lelkem: 
vajon mikor jutok innen színed elé, élő Isten? 

Éjjel-nappal hulló könnyem mindennapi kenye-
rem, 
amidőn azt kérdik tőlem: hol van az én Istenem? 
Ezen mélyen bánkódom, és házadat óhajtom, 
hol a hívek seregében örvendek szép éneklésben. 

257. 
Örvendezzünk, jertek, áhítatos lelkek 
Istenünk oltáránál! 
Nyissuk ki a lelkünk, vidám dalra keljünk: 
mi Urunk mireánk vár. 

Fölséges az Isten, por előtte minden, 
Por a föld, por az ég is! 
Mik a földön élnek: mint a szegény féreg. 
Szeret ő, szeret mégis. 

Fiát adta értünk őbenne remélünk, 
Főpapunk ő lett nékünk. 
Áldozatunk ő lett s érte, Uram, tőled 
Reméljük üdvösségünk. 

258. 
Isten hozta hívnyájához a főpásztort és Atyát, 
Kinek lelkünk kormányzását az Úr Jézus adta át, 



Hogy általa szent kegyelme árasztassék a hívekre, 
Úgy, amint ö egyházában mindörökre rendelte. 

259. 
Jöjj, Szentlélek Úristen, 
Áraszd reánk teljesen 
Mennyből fényességedet, 
Mennyből fényességedet. 
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el 
Jöjj Szentlélek Úristen! 

Jöjj el, árvák gyámola, 
Jöjj el, szívünk orvosa, 
Oszd ki égi kincsedet, 
Oszd égi kincsedet. 
Jöjj el, jöjj el, stb. 

Jöjj el, lelki vigaszunk, 
Testi, lelki támaszunk, 
Érezzük bőségedet, 
Érezzük bőségedet. 
Jöjj el, jöjj el, stb. 

Fáradságban nyugalmunk, 
Hévben hűvös árnyékunk, 
Sírásunkban örömünk, 
Sírásunkban örömünk. 
Jöjj el, jöjj el, stb. 

Ó dicső nap, híveid 
Sötétségben szíveit 
Világítsd be, légy velünk, 



Világíts be, légy velünk. 
Jöjj el, jöjj el, stb. 

Add, Uram, a híveknek, 
Benned bízó népeknek 
Hétszeres kegyelmedet, 
Hétszeres kegyelmedet. 
Jöjj el, jöjj el, stb. 

Esdve kérünk, ó engedd, 
Hogy elnyerjük a mennyet, 
S megláthassuk színedet, 
Megláthassuk színedet. 
Jöjj el, jöjj el stb. 

KERESZTELÉSRE 

ÉE. 318. 
Krisztus Király, kérünk téged, Légy oltalmunk 
szüntelen! 
Esedezzél mindnyájunkért; Istenszülö Szúza-
nya! 
Segítsetek, minden szentek s angyaloknak rend-
jei! Amen. 

Krisztus Urunk oldalából vérrel együtt víz 
ömölt, 
misztérium lett e vízből, kegyelemmel áradó: 
lemossa az ősi vétket, új életnek eszköze. 



Jöjjön el most a Szentlélek, vigasztaló Istenünk, 
keresztségnek kútforrását áldásával nyissa meg, 
szülessenek e szent kútból néki kedves gyermekek! 

Örvendezzél e nap fényén szent Egyházunk, jó 
Anya, 
gyermekednek születésén nagy hálával vigadozz! 
Vezessed az élet útján, te tápláld öt, te tanítsd! 

263. 
Uram, hiszlek és remélek, tiszta szívből szeret-
lek. 
Vallom magam kereszténynek, hitelt adok min-
deneknek, 
Amin Krisztus hitén vallnak, Mert mindezek Tő-
led vannak. 
E szent hitben, reménységben, Szeretetben erősíts. 

Uram, hiszlek és remélek, tiszta szívből szeretlek. 
Hiszem, hogy csak egy Isten van, ámbár három 
személye van, 
Ki a jókat jutalmazza, gonoszokat ostorozza. 
E szent hitben, stb. 

Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek. 
Hiszem Krisztust, Isten Fiát, e világnak megvál-
tóját, 
Ki a mennyből alászállott, emberré lett és meg-
váltott. 
E szent hitben, stb. 



Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek. 
Hiszem, vallom a Szentlelket, vigasztaló örö-
münket, 
Ki szívünket megszentelte, kegyelmekkel betöltötte. 
E szent hitben, stb. 

Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeret-
lek. 
engedd meg, hogy végórámban legyenek e sza-
vak számban 
És szívemben följegyezve, s koporsómra főisze-
gezve: 
Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek. 
E szent hitben, stb. 

264. 
Szent Olvasót imádkoztunk, 
Máriához fohászkodtunk, 
Kérve kéljük Szűzanyánkat, 
Fogadja el hű imánkat. 

Szent Olvasót mikor mondtunk, 
Máriának fűzért fontunk, 
Fonogattunk. Koszorúnkat, 
Rózsafüzért Asszonyunkat. 

Imádságunk koszorúzza 
Öt, aki a legszebb rózsa, 
Égi bimbót hajtott nékünk: 
Rajta nyílt ki üdvösségünk. 



Szűz Mária, szívünkben vagy, 
Soha bennünk el ne hervadj! 
Nyílj ki bennünk, ég virága, 
Tégy méltóvá mennyországra. 

269. 
Áldj meg minket, Jézus, kik itt egybegyűltünk, 
A te áldásodban, kérünk, legyen részünk, 
Ajándékod közöld bőven vélünk. 
Ne hagyj minket, híveidet, 
szentség nélkül világból kimúlni. 

274. 
Áldjon meg minket szent Atyaúristen, 
Áldjon meg minket kegyes Fiúisten, 
Áldjon meg, áldjon Szentlélek Úristen, 
Háromszemélyű igaz, örök Isten. 

Atyaúristen, aki szent Fiadat 
Bűn váltságára miérettünk adtad, 
Szentlélek Istent ki elküldted nékünk, 
Egy örök Isten, irgalmazz minékünk. 

275. 
Hol szent Péter sírba téve és Rómának dobog szí-
ve, 
Ezek ajkán, ezer nyelven hő ima zeng édesde-
den: 
Tartsd meg, Isten, szent atyánkat, Krisztusnak 
helytartóját! 



276. A 
Téged isten dicsérünk, 
Téged Úrnak ismerünk 

Téged örök Atyaisten, 
Mind egész föld áld és tisztel. 

Téged minden szép angyalok, 
Kerebok és szeráfkarok, 

Egek és minden hatalmak 
Szüntelenül magasztalnak. 

Szent vagy, szent vagy, 
Erősséges szent Isten vagy! 

Nagyságoddal telve ég, föld 
Dicsőséged mindent bétölt. 

Téged dicsér, egek Ura, 
Apostolok boldog kara. 

Dicséretes nagy próféták 
Súlyos ajka hirdet és áld. 

Jeles mártírseregek 
Magasztalnak Tégedet. 

Vall Tégedet világszerte 
Szentegyházad ezerszerte, 



Ó Atyánk, Téged 
S mérhetetlen nagy Fölséged, 

S azt, ki hozzánk tőled jött le, 
Atya igaz Egyszülöttje. 

És áldjunk Veled 
Vigasztaló Szentelkedet, 

Krisztus, Isten Egyszülöttje, 
Király vagy te mindörökre. 

Mentésünkre közénk száltál, 
Szűzi méhet nem utáltál. 

Halál mérgét megtiportad, 
Mennyországod megnyitottad. 

Isten jobbján ülsz most széket, 
Atyádéval egy fölséged; 

Onnan leszel eljövendő, 
Mindeneket Ítélendő. 

Téged azért, Uram, kérünk. 
Mi megváltónk, maradj vélünk 

Szenteidhez végy fel égbe, 
Az örökös dicsőségbe. 

Szabadíts meg, Uram néped, 
Áldd meg a te örökséged. 



Te kormányozd, te vigasztald, 
Mindörökké felmagasztald. 

Mindennap dicsérünk téged, 
Szent nevedet áldja néped. 

Bűntől e nap őrizz minket 
Es bocsásd meg vétkeinket. 

Irgalmazz Uram, irgalmazz, 
Híveidhez légy irgalmas, 

Kegyes szemed legyen rajtunk; 
Tebenned van bizodalmunk. 

Te vagy, Uram, én reményem, 
Ne hagyj soha szégyent érnem! 

278. 
Immár a nap leáldozott, 
Teremtőnk, kérünk tégedet, 
Légy kegyes, és maradj velünk, 
Őrizzed, óvjad népedet. 

A gonosz álmok fussanak, 
És minden éji képzelet, 
Az ellent kösse meg kezed, 
Testünket hogy ne rontsa meg. 

Add nekünk, édes Atyánk, 
Egyszülött Krisztus, add nekünk, 
Szentlélekisten, vigaszunk, 
Kegyelmes, őrző Istenünk! 



280. В 
Győzelemről énekeljen 
Napkelet és napnyugat, 
Millió szív összecsengjen, 
Magasztalja az Urat! 
Krisztus újra földre szállót, 
Vándorlásunk társa lett; 
Mert szerette a világot, 
Kenyérszínbe rejtezett. 
Krisztus, kenyér s bor színében, 
Úr s király a föld felett: 
Forrassz eggyé békességben 
Minden népet s nemzetet! 

Egykor értünk testet öltött, 
Kisgyermekként jött közénk; 
A keresztfán vére ömlött 
Váltságunknak béreként. 
Most az oltár Golgotáján 
Újra itt a drága vér, 
Áldozat az Isten Bárány, 
Krisztus teste a kenyér. 
Krisztus, kenyér, stb. 

Zúgjon hát a hálaének, 
Szálljon völgyön, tengeren: 
A szeretet Istenének 
Dicsőség és üdv légyen! 
Az egész föld legyen oltár, 
Virág rajta a szívünk, 
Minden dalunk zengő zsoltár, 



Tömjén illat a hitünk! 
Krisztus, kenyér stb. 

284. 
Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk! 
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk: 
Magyarországról, Édes hazánkról, 
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról! 

Ó Atya Istennek kedves szép leánya, 
Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája! 
Magyarországról, stb. 

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, 
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra. 
Magyarországról, stb. 

286. 
Édesanyja, Nagyasszonya igaz magyar fiaknak, 
Pátrónája, Pártfogója régi magyar hazánknak! 
Tehozzád járulunk, sírva leborolunk, 
Légy anyja fiadnak! 

Reánk tekints, Mert senki sincs, 
ki sorsunk boldogítsa; 
Igaz szívét és jó szemét aki reánk fordítsa. 
Sok véres sebünket, 
Panaszos ügyünket aki előbb mozdítsa. 

287. 
Angyaloknak királynéja, tiszta Szűz! 
Kérjed a Te Szent Fiadat érettünk! 



Ékes virágszál, hozzád esdeklünk 
Szép Szűz Mária esedezz értünk! 

Apostolok királynéja, tiszta Szűz! stb. 

Rózsafüzér királynéja, tiszta Szűz! stb. 

Békesség királynéja, tiszta Szűz! stb. 

292. 
Máriát dicsérni, Hívek, jöjjetek, 
Mert ő fogja kérni Fiát értetek. 
Üdvözlégy, Mária! Mondja minden hív, 
Áldott légy, Mária! Mondja nyelv és szív. 

Ha értünk Mária Fiát kérleli, 
Kérését szent Fia meg nem vetheti. 
Üdvözlégy, stb. 

293. 
Isten, hazánkért térdelünk Elődbe. 
Rút bűneinket jóságoddal född be. 
Szent magyaroknak tiszta lelkét nézed, 
Érdemét idézed. 

István királynak szíve gazdaságát, 
Szent Imre herceg kemény tisztaságát, 
László királynak vitéz lovagságát, 
Ó, ha csak ezt látnád! 

Szent Erzsébetből hős szeretet árad. 
Margit imái vezekelve szállnak. 



Minket hiába, Uram, ne sirasson 
Áldott Boldogasszony. 

Ránk bűnösökre minden verés ráfér, 
De könyörögnek ők tépett hazánkért. 
Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek: 
Hazánkat így mentsd meg! 

294. A 
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 
Búval harmatoznak szomorú mezei. 
Lankadnak szüntelen vitézlő karjai, 
Nem szűnnek iszonyú sírástól szemei. 

Reménységünk vagyon benned s Máriában, 
Mint magyar hazánknak hű királynéjában. 
Még éltedben minket néki ajánlottál, 
És szent koronáddal együtt föláldoztál. 

296. 
Magyarok fénye, Ország reménye, 
Légy áldott, szent István király, 
Légy áldott, szent István király! 

Szép magyar néped Krisztushoz vitted, 
Légy áldott stb. 



Szent hitben tarts meg. Jézusnál áldj meg! 
Légy áldott stb. 

299. 
Szent Imre herceg, Magyarország éke, 
Szűztiszta élet legszebb példaképe; 
Serdülő ifjak pajzsa, menedéke, 
Könyörögj értünk. 

Gyöngy volt a lelked, tiszta mind a sírig, 
Mint liliomszál, amely csak most nyílik, 
Oly csillag voltál, mely csak égre illik. 
Könyörögj értünk. 

Szent Imre herceg, magyar ifjak pajzsa, 
A veszélyt tőlünk karod távol tartsa; 
Ne engedj jutnunk kísértésbe, bajba. 
Könyörögj értünk. 

ÉE 312. 
Szent Miklós élt nagy szentségben, Isten kegyel-
mében; 
böjtölvén sokat egész életében. 
Sok szép kincseit Jézus nevében szegényeknek adta, 
bajban levőket gondjába fogadta. 

Püspökségében az igaz hitet mindhalálig védte, 
tévedés ellen bátran harcolt érte. 
Adjon az Isten ilyen papokat az ő országának, 
jó püspököket Krisztus Egyházának! 



300. 
Felmutat égbe szent Gellért keresztje, 
Ahhoz, ki hozzánk küldte, ki az Eszme. 
Apostolod volt, boldog magyar nemzet. 
Áldjuk a Szentet! hogy jó lett a kezdet: 

Oseleinket a krisztusi hitre, 
Végtelen keggyel kegyes Isten vitte. 
Gellérttől nyertük, hogy jó lett a kezdet: 
Áldjuk a Szentet! 

Eletét még zöld keresztünkre tűzte, 
Lett vértanúknak a főpapoknak tükre. 
Fehér virághoz piros rózsát szerzett: 
Áldjuk a Szentet! 

302. 
Szikla hitű László, ki nem ismersz félelmet, 
Légy ereje, pajzsa gyengeszívű népednek: 
Ingadozó lelkek, sok csapással 
vertek, Tőled kérnek védelmet. 

Emberölő harcban a gonosznak ártottál. 
Isten erejével síkra hitért szállottál, 
Fergeteges vészben, rendületlen, 
épen égijelül állottál. 

303. 
Szent Erzsébet Asszony életéről 
Emlékezzünk sok jótételéről. 
Mi is őtet kövessük, azon legyünk, 
Amit benne dicsérünk, cselekedjük. 



Szegényeknek egyszer télidőben 
Alamizsnát hordott kötényben; 
Mikor atyja korholá, ő szavára 
Kenyérkéből csupa friss rózsa vála. 

Mindenét elosztá szegényeknek, 
Alamizsnát adván mindeneknek. 
Hogy kiveték özvegyen józságból, 
Mégis jót tett másokkal fonásából. 

Boldog szent halálán örülének 
Az angyalok s szépen éneklének, 
Háza felett daloló madárképben 
Dicsérték a jó Istent nagy szentjében. 

304. 
Pannóniában nőtt, teljes szép viola, 
Jó magyar nemzetnek biztató hajnala. 
Szűz szent Margit, esedezzél Nemzetünkért 
az Istennél, Szép magyar liliom! 

Testét sanyargatván Istennek áldozata, 
Gyakorta éjjel is az Urat áldotta. 
Szűz szent Margit, stb. 

Még ifjan magához az Isten felvette, 
Az örök életben megdicsőítette. 
Szűz szent Margit, stb. 



Imádkozzunk és énekeljünk 
együtt! 

A TAIZÉI énekek (T) — elmélkedő énekek. Az 
énekekben kifejezett imáknak sajátos értéke van. 
Néhány újból és újból elismételt rövid ének elve-
zethet bennünket odáig, hogy fölfedezzük, mit is 
jelent a szemlélődő imádság. 

Az egészen rövid, elmélkedő énekeket folyama-
tosan énekelhetjük halk hangon mindaddig, amíg 
lassacskán mindenki észreveszi, hogy ez olyan 
imádság, amibe könnyűszerrel be lehet kapcsolód-
ni. 

T/4 Ahol szeretet és jóság, 
Ahol szeretet, ott van Istenünk! 

T/7 Virrassz még és imádkozz még 
Jézussal ébren, virrassz az éjben! 

T/9 Ne félj, ne aggódj, ne síij, ne bánkódj, 
ha tied Isten, tiéd már minden! 
Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj: 
elég ő néked! 

T/11 Ó halld meg Uram, ó halld meg imám: 
Hívlak, jöjj, válaszolj! 
Ó halld meg Uram, ó halld meg imám, 
Jöjj és figyelj reám! 



T/24 Jézus életem, erőm, békém, 
Jézus társam, örömöm. 
Benned bízom, Te vagy az Úr, 
Már nincs mit félnem, mert bennem élsz! 

T/25 Csak vándorolunk az éjben, 
mert forrás vizére vágyunk, 
Szomjunk a fény a sötétben. 

T/27 Áldott légy Uram, 
Szent neved áldja lelkem! 
Áldott légy Uram, 
Mert megváltottál már! 

T/59 Gyújts éjszakánkba fényt, 
hadd égjen a soha ki nem alvó tűz, 
a ki nem alvó tűz! 



KÁRPÁTALJAI 
RÓMAI KATOLIKUS 

EGYHÁZKÖZÖSSÉGEK 

1. Akiihegy 
2. Aknaszlatina 
3. Alsógereben 
4. Alsóschönborn 
5. Antalóc 
6. Bakos 
7. Bárdháza 
8. Bene 
9. Beregardó 
10. Beregszász 
11. Bótrágy 
12. Bulcsu 
13. Bustyaháza 
14. Csap 
15. Császlóc 
16. Dolha 
17. Fancsika 
18. Feketeardó 
19. Felsödomonya 
20. Felsökerepec 
21. Frigyesfalva 
22. Gálocs 
23. Gyertyánliget 
24. Hluboka/Mélyút 
25. Homok 



26. Huszt 
27. Kerekhegy 
28. Királyháza 
29. Királymező 
30. Klacsanó 
31. Koncháza 
32. Kőrösmező 
34. Macsola 
35. Mezőkaszony 
36. Munkács 
37. Munkács—Palánka 
38. Munkács—Váralja 
39. Nagybégány 
40. Nagyberezna 
41. Nagybocskó 
42. Nagygejőc 
43. Nagyszőlős 
44. Németkucsova 
45. Nevetlenfalu 
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az Ú t r a v a l ó b é r m á l k o z ó k n a k — hittani 
alapismeretek c. könyvhöz 

Helytelen Helyes 
77. old. vallás olvasd: vallásos 
77. istennek 
83. Legkedvesebb 
85. Szeresd Uradat, 

Istenedet teljes 
szívedből és teljes 
lelkedből! 

100. első 3 áldozás 
100. könyörgése 
114. sugae 
118. Praeceptis aude-

mus... 

121. szívesen 

122. Benedícat vos... 

162. Fekete szint... 

173. fölment 

Istennek 
Legkegyesebb 
Szeresd Uradat Is-
tenedet teljes szí-
vedből, teljes lel-
kedből, teljes el-
médből és minden 
erődből! 
elsóáldozás 
könyörgésre 
suae 
Praeceptis salita-
ribus moniti, et di-
vine institutione 
formati, audemus 
dicere 
szívében 
Benedicat vos om-
nipotens Deus, Pa-
ter et Filius, et 
Spiritus Sanctus. 
Fekete vagy Viola-
színben a gyász-
miséket. Zöld színt 
használunk, 
fölkent 



174. Ugyanis 
223. a 2. számú ének 

további két vers-
szaka 

246. a 74. ének: Jézus, 
Jézus, ó lankadt... 

325. az ÉE. 31. éneké-
nek utolsó verse 

Ugyanígy 
ím, az áldozat, 
melyet bemutat — 
Szolgád Fölséged-
nek: Jöjj el és 
szenteld meg, — 
ó , kegyelmes Üd-
vözítőnk! 
Nyújtsd malaszto-
dat, hogy ez áldozat 
— Bánatot ger-
jesszen bűnös szí-
veinkben, — Ó, 
segíts meg Üdvözí-
tőnk! 
Ó, Jézus, Jézus, ó 
lankadt Jézus 
Hála neked Atya-

isten, 
hála néked Egy-

szülött, — 
hála néked kegyes 

Lélek, 
Háromságos Iste-

nünk! 
Megtisztulva min-

den bűntől 
hadd dicsérjünk 
szüntelen. Ámen 
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telfedezi benne azt, ami már otthon is ízlett, 
s visszaemlékezve ízlelgeti... 

így adjuk ezt az ÚTRAVALÓT is. Újra élvez-
hetjük a már eddig ismert igazságokat, imá-
kat, énekeket, de találunk benne újakat is. 

Ha vasárnaponként megpihenünk az élet-
útori, kóstolgassuk... 

Ez nem fogy el, s mi mégis új erőt nyerünk 
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