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Szentsegkitet/. 

Adoro te devote 
AquinOi Szent Tamás érieke az 011ariszent.séghez. - a hitre. 5. v. A Kenyér: élô áidozatj test, mely ,,ér-
Magyarázat: Mély hittani tartalrnat s bensôséges tUnk adatik", s a feltámadds erejében óltetô táplálék. 
vallásos erzést csodálatosan egyesltö vets. 1. v. Tel- 6. v. A Bor: Urunk kiontott vére, mellyel ilgy tap-
jes önátadás, önmagunkról való megfeledkezes. 2. v. lál bennünket, ahogyan a pelikán-madár kicsinyeit: 
,,A hit hallásból eted" Rórn 10,17): az Igazság sza- onmagát sebzi fel, hogy vérével itassa ôket. 7. V. 
vra nyugodtaii rábizhatjuk magunkat. 3. v. Bar. Most móg csak a hit szemével, rejtve; mintegy fátyol 
Krisztus istenemberi jelenléte az Oltáriszentségben a mögött látjuk Ot, de az Eukarisztia mar elóre JeJzi és 
szemnek nem látható, de ugyanàlyan valóságos és Izleli a jövendô szinrôl-szfnre látást (vö. 1 Kor 13). 
ugyanolyan udvöthozó, mint volt istensége a kereszt- Jews megigCrte, hogy az UdvossCgterv teijes vCghez-
fan emberségének szine alatt. A jobb Jator: az Udvös- vitele után ismét együtt fog étkezni övéivel (Mk 
ség-közlés elsô fölvevôje. 4. v. Tamás, a kétkedô 14, 22-25). - Sz: Babits M. ford. alapján. D: Liber 
apostol az Or eszköze volt, hogy minlet megerôsltsen Usualis, fuggelók. 

a a - I 	
D-6rote dev6-te, 	látëns Di-tas,Que sub his 
nJtqk 	 bttt, J*ten. 	rI.s 

• I  a a. 
figt-ris vere lá-ti-tas : Tibi secor me- urn tótum siThji- 

'oe tIt.on v 	.%n.Ne€d e.ken 	 - 

IN 

cit, Qui-a te contémplans tótum dé-fi-cit. 
snarl •tt3e(.i 5en'Wut. tVeSZ 

2. Visus, táctus, gcistus in te fállitur, 	2, . Látás, izlés, érzék thegcsalódhatik, - de a hallás 
Sed auditu solo tuto créditur : 

Filius Credo quidquid dixit D& rólad hittel biztosit: - Hiszem azt, mit hinnem Isten 
Nil hoc vérbo veritátjs .vérius. 	 Fia szab, - Igéd igazánál mi van igazabb?! 

3. In Cráce latébat sóla Deltas, 	 3. A keresztfán rejtéd isten-voltodat, - At a szInek, 
At hic látet simul et humánjtas : 	rejtik emberarcodat, - de An mind a kettôt hiszem 
Ambo tame,) crédens atque cónfitens, 	s vallhatom, - kérve, amit kért a bünbánó lator. 
PCto quod petivit látro poénitens. 

4. Plgas, sicut ThOmas, non intüeor 	4. Ahogy Tamás látta, nem látom sebed, -. mégis 
I)Ourn tainen rnéum te confiteor; 	Istenemnek vallak tégedet. - Add, hogy egyre jobban 
Fac me tI.bi semper magis crédere, 	hinni tudjalak, - tebenned reméljek, s téged vágy- 
In te spem hãbére, te diligere. 	 jalak. 

. 0 rneworiMe mOrtis DOmini I 	 5. Urunk halálára emlékeztetö - áldott Kenyér, élô, Pánis vivus vita n) praéstans hómini! 
Praésta rnéae ménti de te vivere, 	s embert éltetö! - Add, hogy éljen 11kem be101ed 
Et te Iii seinperdOlce spere. 	 CSUPáfl, - Sjóizét tebenned ne veszjtse száni! 

6. Pie pelliciine, Jest, DOminc, 	 6. Kegyes pelikánom, Uram Jézusom! - Szennyes 
Me immirndum mñnda tto sitngtiine, 	vagyok, szennyem véreddel mosom. - Elég volna egy Ci'jus iina stilla sOlvum fOcere 	

csepp, hogyha hulina rá: - világ minden bfinét meg- TOtnm mutnd,,i quitabOnini scélere. 
gygyltaná... 

7. /esu, quem velátum nunc asplclo, 	7, 	Jézus, kit csak rejtve szemlélhetlek itt! - Mikor 
Oro fat illud quod tam sitio : 	 lesi, hogy szomjas vágyam j 6llakik? - Hogy maid 
Ut te reveláta cérnens fade, 	 fátyol .nélkül nézve arcodat, - leljem szent fényedben Visu sim beOtus tOae glóriae. Amen. 	boldogságomat! Amen. 



Az ,,Adoro te" ének régi nigyar népónek-változata. 

Poco rubato 	 2 

Le-. bo-rul--va 	aid- lak, Iát-ha-tat-jan Is-ten- 

ség, 	kenyér-és bor - Szin-ben el-rej-te-zett 

_ 

em -'ber - ség! 	No - ha itt neni fat -  hat, 

i 1 

megnerntapaszta[-.hat az embe-ri gyenge - ség. 

2. Isteni erödet elrejtéd a keresztfán, - testi gyarló-
ságnak homályával takarván, - itt emberj tested eJö- 
JUnk elrejted, 	szinek alatt titkolván. 

3. Noha Szent Tamássai s'e' bed helyet nem látom, - 
Uram, igaz hittel jelenléted megvallom, - e szent hit-
ben tarts meg, szent szinedet add meg - égben egykor 
meglatnom! 

4 Valtságomnak ara Iankadt szivem ereje - sze 
gény bunos lelkem megtisztito furdöje - szomju fá 
radt lelkem megvigasztaloja, - üdvösségem záloga! 

Litánjaszerfinek az O1táriszents6gr61 ,,Angyali vendégseg", Inert az 
an'gy..uo"kat fenntartó, megerosfto istenj jelenlét az 
ember számára is táplálékká Jett e szentségben. - 

Odvöz- légy, Krisztus-nak drá-ga szent tes- 
Aldott 16', 	Jé -zus-nak pi-rosszent ye- 

fe R) O, mily ál-dott vagy, 01-ta - ri-szentség, re 

an - gya-. Ii 	drá- ga 	ven-dég - ség! 

2. Odvözlégy, nagy szenség, élet adója! - Mi biinös 
JelkUnknejc megorvosJoja R) 

3. Udvözlégy, nagy szentség, világ váItsága! - Em-
beri nemzetnek fô boldOgsága! R) 

4. Udvöziégy, nagy szentsb-g,. *1elkUnk vendége! - 
Mennyei karoknak gyönyorüsege! R) 



(H 116) Aldozat és lakoma. 2. Y. Az Oszövetsógben 
Isten n6p6t táplálO manna az O]táriszentsog elôképe. 
,,Akinek. file van a hallásra,. .hallja meg, m.  it mond a 4 

	

	LIek az egyházaknalc A Gyôztesek elrejtett Mn 
- nat adok.. ." Jc1en6sek Konyvê 2,17.; vö. Jn 6,30- 

l. 

• I-mádlak, nagy Is-ten-'s'69, Test svér,tit-kos 

11jijj •U0 • 
mélySzentseg, le- bo-rul - Va. 	Itt van Is- ten, 

Jj .L*Ji..Jij I.Jj 1 
s:entherseg, vég-he-tet-len nagy Föiség fölál-doz- va. 

2. Udvözlégy, te szent manna, - ennél többet ki 
adna? - hincs mod benne. - Ez az égi nagy JOság, 
a teijes Szentharomsag - nagy kegyelme. 

3. Szent testével Igy táplál, - hogy ne ártson a ha-
JAI, - mily kegyesség! - Szent vérével harmatoz, - Igy 
szelIdIt magához - ez Istenseg. 

4.. Szállj le hozzám, szent Kenyér, -. iou, ártatlan 
drága Vér, - szánd lelkemet! - Bar hajlékom nem 
rnéltO, - elég tôled csak egy szo, 	vedd szIvemet! 

5 	(H 109) Krisztus valôságos jelenlétének megvallása.. 
KUlönösen szentsógimádásra. 

- .-. 

_ 	

I 

- . - ---------- -----.- ---.--.- --- 

ic-Len vagyon szent vé-ré-vel áI-dott Jé - zus. 

2. Itt az Isten gazdagsága, - bünOs lelkek nagy 
váltsága, - minden jónak nagy bösége, édes Jézus, 
gyarló szIvek erôssége, áldott Jézus. 

3. Itt, az égnek me.gnyitOja, 	kegyelernnek meg- 
hozója, - egész világ drága dija, édes Jézus, - a,jsteii.. 
nek örOk Pia, áldott Jézus; 

4.. Nem csak jel ez, nem csak. emlék: - valóságos 
szent jelenlét! - Itt van ..kOztünk. tested, véred, édes 
Jézus, = itt van isten-emberséged, .1dott Jézus. 

5. KérjUk, adja rank áldását, -- irga1mának.kitfor-
Msát,. - legyen velünk a végórán édes Jézus, - S üd-
'töitsen holtunk után, áldott Jézus. 



A.szent .jelenlót dicsôItése. Szentsegimadasra$z: kozép-
kori, Kájoni Kancionále alapján. Dallam: mint I30 

	

'rn.. 	 ... 	 6 

Itt je -len vagyon 	az Is-ten-nek Fl-. a, 

r 	J J i JT J] 
ittjelenvagyon feláldozott Bárány, itt•jelenvagyon 

El 
végül: 

e-rös, i-gaz Is - ten: a JézusKrisztus. A - men. 

2 Itt jelen vagyon mi édes Teremtonk - itt jelen 
vagyon a mi Közbenjárónk, - itt jelen vagyon Vigasz-
taló .tátsunk - a J&us Krisztus. 

3• Itt jelen vagyon Ut, Igazsag, Elet, -. :itt jelen-va-
gyon a mennyei Fölség, - itt jelen vagyon fényes ViIá- 
gosság : - a Jézus Krisztus. 	. 
.:4 Itt jelen vagyonváltságunknak Napja, - itt jelen 

vagyowbfnunk megrontója, - itt jelen vagyon szeretet-
nek lángja: - a Jézus Krisztus. 

5. Itt jelen vagyon a mi Vigasságunk, . - itt. jelen 
vagyon Orizônk, Oltalmunk, - itt jelen vagyon lelki 
bátorItónk: - a Jézus Krisztus. 

6. Adja minékünk az 6 szent országát, - hogy meg-
1áthásuk szentséges lakását, - angyali karból tiszta 
szóp orcáját - és o szent Atyjat Amen 

Zsasskovszky: Enektár (1855) - Szentmihdlyi: 
Enekeskönyv (1798) 

.r 'ILL j' 	
7 

1. Szent vagy, U - tam, 	szent 	vagy, 
2. Tér - det, fe - jet 	haj - 	tok, 

I J 4...I J LJ 
Miii- deli fö - Iott szent 	iagy, Jé - zus ke-nyér 
Ne - ked Al -  dást mon - dok, Hi - szern, itt vagy 

	

4n j j 	jj j 	j 
szI - nC - ben, Az 01- tá - ri - szentség - en 
Va - 16 - ban, E nagy Szak-ra - mentom - ban 

3. Tebenned remélek, 
SzIvémbó'l szeret1e1.. 
ICészebb vagyok megl'whni, 
Mint téged rnegbántani. 



Litánla J&us legszentcbb nevérôl. 

Urani, irgalmazz nekunk! 
Krisztus, kegyelinezz ne-

kUnk! 
Uram, irgalmazz nekünk! 
JéS, haligass minket! 
Jézus, haligass meg minket! 
Mennybeli Atyaisten,1  
Megváltô Fiüisten, 

Szentlélek-Uristen, 
Szcntháromság egy Isten, 
Jzus, az élö Isten Fia, 
Jézus, az Atyanak fényes- 

sege, 
Jézus, az örök 

flak fényessége, 
Jézus, a dics6s6g 

Kyrie, eléison. 
Christe, eléison. 

Kyrie, eléison 
jesu, audi nos. 
Jew, exáudi nos. 
Pater de caelis, Deus,' 
Fill, Redémptor mundi, 

Deus, 
Spiritus Sancte, Deus, 
Sancta TrInitas, unus Dens, 
jesu, Fill Del vivi, 
jesu, splendor Patris, 

ndor lucis aetér- 

glóriae, 

vi!àgosság- 1 jesu, ca 
nae, 

királya, 	jesu, rex 

Jezus,az igazsãgossãg napj a,' 
Jézus, a boldogsãgos szüz 

Máriának Fia, 
SzeretetreméltO Jezus, 
Csodálatos Jézus, 
Jézus, eros Isten, 
Jézus, a jövO élet Atyja, 
jézus,anagy tanács Angyala, 
Leghatalmasabb Jézus, 
Legturelrnesebb Jezus, 
Legengedelmesebb Jezus, 
Szelid és alázatos szivii 

Jézus, 
Jézus, a szüzesség kedvelOje, 
Jézus, szeretO barátunk, 
Jews, a béke Istene, 
Jezus, az élet szerz6je, 
Jezus, az erériyek példaképe, 
Jézus,a lelkek buzgó ke- 

resOje, 
Jézus, a ml lstenünk, 
Jézus, a ml menedCkünk, 
Jezus, a szegények atyja, 
Jézus, a hivek kincse, 
Jézus, jO pásztor, 
Jézus, igaz világossãg, 
Jézus, Oröic bolcseség, 
Jezus, végtelen jOsag, 
jézus, utunk és életUnk, 
jézus, az angyalok örOme, 
Jézus, a patriarkák királya, 
Jézus, az apostolok mestere, 
Jézus, az evangelisták ta- 

nitOja, 
Jézus, a vértantik erossége, 
Jézus, a hitvallOk világos-

saga, 
Jézus, a szflzek tisztasãga, 
Jezus, minden szentek ko-

ronáj a, 
Légy irgalmas! Kegyel-

mezz nekunk, Jezusi 

jesu, so! justitiae,' 
jesu, Fill Mariae Virginis, 

jesu amábilis, 
jesu admirábilis, 
jesu, Deus fortis, 
jesu, pater futüri saeculi, 
jesu, magni consllii ángele, 
jesu potentissime, 
jesu patientissime, 
jesu obeclientIssime, 
jesu, mitis et hümilis cor- 

de, 
jesu, amátor castitátis, 
jesu, amãtor foster, 
jesu, Deus pacis, 
jesu, auctor vitae, 
jesu, exemplar virtütum, 
jesu, zelátor animãrum, 

jesu, Deus noster, 
jesu, reftgium nostrum, 
jesu, pater páuperum, 
jesu, thesáure fidéliurn, 
jesu, bone pastor, 
jesu, lux vera, 
jesu, sapiéntia aetérna, 
jesu, bónitas infinita, 
jesu, via et vita nostra, 
jesu, gáudiurn Angelórum, 
jesu, rex Patriarchárum, 
jesu, magister ApostolOrum, 
jesu, doctor Evangelist% 

rum, 
jesu, fortitüdo Mártyrui', 
jesu, lumen Confessóruni, 

jesu, pUritas Virginum, 
jesu, corOna SanctOrum 

0 mn i urn, 
PropItius esto, parce nobis, 

jesu. 

1 irgalmazz nekünk! 	 1 Miserére nobis. 



Légy irgalmas! Hailgass 
meg minket, jézus! 

Minden gonoszt6l,2  
Minden bmntöI, 
A te haragodtOl, 
Az ordog incselked6seitt5l, 
A tisztátalan lélektóI, 
Az OrOk haláItól, 
Sugallataid ellianyagolásá-

to', 
Szent megtestesulësed titka 

Altai, 
Szuletésed Altai, 
Gyermekséged Altai, 
Isteni életed Altai, 

Fáradalmaid ãltal, 
Haláltusád és szenvedésed 

Altai, 
Kereszted és e!hagyatott-

ságod Altai, 
Ellankadásod Altai, 
Halálod és ternetésed Altai, 

Föltámadásod Altai, 
Mennybemeneteled Altai, 
A legméltOságosabb Oltári-

szentség szerzése Altai, 
Oromeid Altai, 
Dicsäséged ãltal, 
Isten Baránya, ki elveszed 

a világ bineit, kegyel-
mezz nekunk, Jézus! 

Isten Báránya, ki elveszed 
a világ büneit, haUgass 
meg minket, Jézus! 

Isten Báránya, ki elveszed 
a világ büneit, irgal-
mazz nekunk, ,Jezus! 

jézus, haligass minket, 
Jezus, hailgass meg min-

ket! 

Propitius esto, exáudi nos, 
jesu. 

Ab omni malo,2  
Ab omni peccãto, 
Ab Ira tua, 
Ab insldiis diáholi, 
A spiritu fornicatiónis, 
A morte perpétua, 
A negléctu inspiratiOnum 

tuárum, 
Per mystérium sanctae 

incarnatiOnis tuae, 
Per nativitátem tuam, 
Per infántiam tuam, 
Per divinIssirnam vitam 

tuam, 
Per Iabóres tuos, 
Per agOniam et passiOnem 

tuam, 
Per crucem et derelictiO- 

nem tuam, 
Per languOres tuos, 
Per mortem et sepultü- 

ram tuam, 
Per resurrectiOriem tuam, 
Per ascensiOnem tuam, 
Per sanctIssiniae Euchari- 

stiae institutiónein tuam, 
Per gáudia tua, 
Per glOriam tuam, 
Agnus Del, qui tollis pec- 

cáta mundi, parce nobis, 
jesu. 

Agnus Del, qui tollis pec- 
cáta mundi, exãudi nos, 
jesu. 

Agnus Dei, qui tollis pec- 
cáta mundi, miserére no- 
bis, jesu. 

jesu, audi nos. 
jesu, exáudi nos. 

Konyörogjunk. Urunk Orémus. DOniine jesu 
Jézus Krisztus, te azt mon- Christe, qui dixisti: Petite, 
dottad: kérjetek és adatik et 	accipiCtis; 	quaerite, 
nektek, keressetek és talál- et inveniétis; puisáte, et 
tok, zorgessetek és meg- aperiétur vobis: quaesumus, 
nyittatik nektek: kérUnk, da nobis peténtibus divinis-
add meg nekunk kOnyörgé- simi tui amOris afféctum, Ut 
sunkre isteni szeretetednek te toto corde, ore et Opere 
érzelmét, hogy téged teijes diligámus, et a tua nuni-
szlvból, szOval és tettel sze- quam laude cessémus. 
ressünk és dlcsérni soha 
meg ne szinjünk. 

Actj nekünk, Urunk, szent 	Sancti NOminis tui, DO- 
neved ii-Ant egyaránt f6lel-I mine, timOrem páriter et 
met és OrOk szeretetet, rnert amOrem fac nos habére per-
gondviselésedtäl soha meg pétuum: quia numquam tua 
nem fosztoci azokat, akiket gubernatiOne destituis, quos 
szereteted állhatatosságára in soliditáte tuae dilectiOnis 
tanftasz: Ki élsz és nra!- instituis: Qui vivis et regnas 
kodo! mindOrOkOn OrUkké. in saecula saeculOrufll. 

I. Amen. 	 I i. Amen. 

Ments meg niinket, Jézus! 	2  Libera nos, jesu. 



Litánia J&us Szent Sziv6r1. 

Urani, 	irgalmazz 	nekunld 
9 	Kriszus, 	kegyelmezz ne- 

Kyrie, eléison. 
Christe, 

kUnk! 
Uram, 	irgalmazz 	nekUnk! Kyrie, e1ison. 
Krisztus, 	hailgass 	minket! 

I 
Christe, audi nos. 

hristus, 	hailgass 	meg Christe, exáudi 	nos. 
nhlnket! 

Mennyei Atyaisten,1  

MegváltO Fiüisten, 

Szentlélek Uristen, 
Szenthárornsag egy Isten, 

Pater de caelis, Dens,' 
Fili, Redémptor mundi, 

Deus, 
Spiritus Sancte, Deus, 
Sancta Trinitas, unus Dens, 

Jézus Szive, az örOk Atya 
Fiának Szive, 

Jézus SzIve, a Szüzanya 
méhében a SzentlélektI 
aJkotott Sziv, 

JézusSzive, az Isten igéjével 
lényegileg egyesItettSziv,l 

jézus Szive, végtelen föl- 
segii Sziv, 

jézus Szive, Isten szent 
tempi om a, 

Jéztis Szive, a Magasság- 
helinek szent szekrénye, 

jézus Szive, Isten háza és 
a niennyorszag kapuja, 

Jézus Szive, a szeretct Ian- 
gob Wzhelye, 

jézus SzIve, az igazsagos- 
sag és szeretet tãrháza, 

Jézus Szive, jOsággal és sze 
retettel teijes Sziv, 

Jezus Szive, minden erény 
rnélysége, 

Jézus Szive, minden dicsé-
retre legméltObb Sziv, 

Jézus Szive, minden szIv 
királya és középpontja, 

jézus Szive, melyben a bOl-
cseségnek és tudomány-
nak Osszes kincsei meg-
van flak, 

jézus Szive, melyben az 
Istenség egész teijessége 
lakozik, 

jézus Szive, melyben a 
mennyei Atyának kedve 
telt, 

jézus SzIve, melynek tel-' 
jességébOl mindannyian 
meritettunk, 

Jézus Szive, az örOk ha!-
mok klvánsága, 

jézus Szive, béketürö és 
nagy irgalmasságt Sziv, 

Jézus Szive, dtsgazdag 
mindazok iránt, kik hoz-
zád folyamodnak, 

Cot jesu, FIlii Patris ae-
térni, 

Cor jesu, in sinu Vh-ginis 
Matris a Spiritu Sancto 
formátum, 

Cot jesu, Verbo Dei sub- 
stantiáliter unitum,1  

Cot jesu, majestátis in- 
fin itae, 

Cot jesu, templuni Dei 
sanctum, 

Cor jesu, tabernáculum 
AltIssimi, 

Cor jesu, domus Dei et 
porta caeli, 

Cot jesu, fornax ardens 
caritãtis, 

Cot jesu, justitiae et amô-
ris receptaculum, 

Cor jesu, bonitáte et 
amOre plenum, 

Cot jesu, virthtuni Om-
nium abyssus, 

Cor jesu, omni laude di-
gnlssimum, 

Cor jesu, rex et centrwri 
ómnium córdiurn, 

Cor jesu, in quo sunt om-
nes thesauri sapiéntiae et 
sciéntiae, 

Cor jesu, in quo habitat 
oninis plenitüdo divinitá-
tis, 

Cot jesu, in quo Pater 
sibi bene complácuit, 

Cot Jesti, de cujus pleni-
tdine omnes nos accépi-
mus, 

Cor jesu, desidérium cól-
hum aeternórum, 

Cot jesu, pátiens et mu!-
tae misericórdiae, 

Cor jesti, dives in omnes 
qui invocant te, 

I Irgalmazz nekOnk! 	1 Miserére nobis. 



Jézus SzIve, az élet és 
szentség forrása,1  

Jézus Szlve, vétkeinkërt 
engesztelö áldozat, 

Jézus Szive, gyaläzatokkal 
tetézett Sziv, 

Jézus Szlve, gonoszsága- 
inkért rnegtort SzIv, 

Jézus Szive, mindhalálig 
engedelmes SzIv, 

jézus Szfve, Iándzsával at-
dOfött Sziv, 

Jézus Szlve, minden vi-
gasztalás kütfeje, 

Jezus Szfve, életunk és fel-
támadásunk, 

Jézus Szfve, békességunk 
es engesztelésunk, 

Jézus Szive, bünOsOk ãldo-
zatja, 

Jezus SzIve, benned re- 
rn6nyh5k uctvdssége, 

Jézus Szfve, benned kimü- 
Iók rernénysége, 

Jézus Szlve, rninden szen-
tek gyönyörüsége, 

Isten Báránya, ki elveszed 
a világ biineit; kegyel-
mezz nekunk, Uram! 

Isten Bãránya, ki elveszed 
a vilag büneit; hallgass 
meg minket, Urarn! 

Isten Bãránya, ki elveszed 
a vilag biineit; irgal-
mazz nekunk. 

T Szelfd és alázatos szlvü 
J ezus, 

). Alakitsd szivunket a te 
Szived szerint. 
Könyörögjunk. Minden-

hatO, örök Isten ! te-
kints a te szerelmes Mad 

Szivére és mindama dlcsé-. 
retre és e!égtételre, melyet 
a bünösOk nevében irántad 
lerOtt, és nekik, kik irgal- 
rnasságodert 	esdekelnek, 
adj n1egengeszte15dve bo 
•csánatot ugyanazon szent 
Fiad Jézus Krisztus nevé-
ben: Ki veled él és uralkodik 
a Szentlélekkei egyetemben, 
Isten, mindOrökön OrOkké. 

}. Amen.  

Cor Jesu, fons vitae et 
sanctitátis,' 

Cor Jesu, propitiátio pro 
peccátis nostris, 

Cor Jesti, saturátum op-
prObriis, 

Cor Jesu, attrfturn propter 
scélera nostra, 

Cor Jesti, usque ad mor- 
tem obédiens factum, 

Cor Jesu, Iáncea perforá- 
turn, 

Cor Jesu, foiis totius con-
solatiOnis, 

Cor Jesu, vita et resur-
réctio nostra, 

Cor Jesu, pax et reconci-
Iiátio nostra, 

Cor Jesu, victima pecca-
tOrum, 

Cor Jesu, saltis in te spe-
ràntium, 

Cor Jesu, spes in te mo-
riénti urn, 

Cor Jesu, deliciae San-
ctOrurn ômniurn, 

Agnus Dei, qui tollis pec-
cáta mundi, parce nobis, 
Dómine. 

Agnus Del, qui tollis pec-
cáta mundi, exáudi nos, 
Dómine. 

Agnus Del, qui tollis peccáta 
mundi, rniserére nobis. 

. Jesu mitis et hümilis 
Corde. 

]. Fac cor nostrum se- 
cündum Cor tuum. 
Orérnus. Omnipotens scm-

pitérne Deus, réspice in Cor 
dilectissirni Fuji tui, et in 

laudes et satisfactiónes, 
quas in nómine peccatórum 
tibi persólvit, iisque miseri-
córdiarn tuan peténtibus tu 
véniani concede placátus, 
in nOmine ejisdem Fuji tiii 
Jesu Christi: Qui tecum vi-
vit et regnat in unitáte Spi-
ritus Sancti Deus, per Om-
nia saecula saeculOrum. 

]. Amen. 

lrgalrnazz nekUnk! 	 I Miserêre nobis. 



wl LITANUE PRETIOSISSIMI SANGUINIS D. N. I. C. 

Tit, XI cap. III 

I udulgentia septem annorum; plenaria suetis condicionibus, 
Si per integruin mensem cotidie litanive cum versiculo et 

oratiorie devote repetitx fuerint. 
Toannes Pp. XXIII. 3 niartii 1960 

K RIE, eléison. 
Christe, eléison. 

Krie, eléison. 
Christe, audi nos. 
Christe, exáudi nos. 
Pater de cdis, Deus, 

miserére nobis. 
Fili, Redémptor mundi, 

Deus, 	miserére. 
Spiritus Sancte, Deus, 

miserére. 
Sancta Trinitas, unus 

Deus, 	miserére. 
Sanguis Christi, Unigéniti 

Patris etérni, salva nos. 
Sanguis Christi, Verbi Dei 

incarnáti, 	salva nos. 
Sanguis Christi, Novi et 

Atérni Testaménti, 
salva nos. 

Sanguis Christi, in agonla 
decárrens in terram, 

salva nos. 
Sanguis Christi, in fiagel-

latióne prófluens, 
salva nos. 

Sanguis Christi, in coro-
natiOne spinárum emá-
nans, 	salva nos. 

Sanguis Christi, in Cruce 
effñsus, 	salva nos. 

Sanguis Christi, prétium 
nostrae salütis, 

salva nos. 
Sanguis Christi, sine quo 

non fit remlssio, 
salva nos. 

Sanguis Christi, in Eucha- 
ristia potus et Iavácrum 
animárum, salva nos. 

Sanguis Christi, fiumen 
misericórdi, salva nos. 

Sanguis Christi, victor d- 
monum, 	salva nos.  

Sanguis Christi, fortitüdo 
Mártyrum, salva nos. 

Sanguis Christi, virtus 
ConfessOrum, salva nos. 

Sanguis Christi, gérminans 
VIrgines, 	salva nos. 

Sanguis Christi, robur pe-
riditántium, salva nos. 

Sanguis Christi, levámen 
laborántium, salva nos. 

Sanguis Christi, in fletu 
solácium, 	salva nos. 

Sanguis Christi, spes pe- 
niténtium, 	salva nos. 

Sanguis Christi, solámen 
moriéntium, salva nos. 

Sanguis Christi, pax et 
dulcédo córdium, 

salva nos. 
Sanguis Christi, pignus 

vitae xt6rnae, salva nos. 
Sanguis Christi, ánimas ii- 

berans de lacu Purgat6- 
rii, 	salva nos. 

Sanguis Christi, omni gló-
na et honóre dignissi- 
mus, 	salva nos. 

Agnus Dei, qui tollis pec-
cáta mundi, 

parce nobis, Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis pec-
cáta mundi, 

exáudi nos, Dómin. 
Agnus Dei, qui tollis peccá-

ta mundi, miserére nobis. 
/. RedemIsti nos, Dómi-

ne, in Sanguine tuo.Et 
fecIsti nos Deo nostro re-
gnum. 



Orémus. 	Oratio 
( MNfPOTENS sempitérne 
U Deus, qui umgénitum 
Filium tuum mundi Red-
emptórem constituisti, ac 
eius Sanguine placári vo-
luisti: concede, quêsumus, 
salütis nostne prétiuin ita 
venerári, atque a preséntis 
vitae malis eius virtüte de-
féndiin terris, Ut fructu per-
pétuo 1témur in cIis. Per 
eündem Christum Dómi-
num nostrum. i. Amen. 

Lorettôi litánia a boldogságos Szuzrôl. 11 

1 IraIrnazz nekünkl 
2 KonyOrogj érettUnk I 

Uram, irgalniazz nekunk! 
Krisztus, kegyelnlezz ne-

künk! 
Uram, irgalmazz nekunk! 
Krisztus, haligass min ket! 
Krisztus, hailgass meg 

minket! 
Mennybeli Atyaisten,1  
Megvãltó FiCiisten, 

Szentlélek Oristen, 
Szentháromság egy Isten, 
Szentseges szüz Maria,2  
Istennek szent anyja, 
Szuzeknek szent SzCIze, 
Krisztusnak szent anyja, 
Isteni kegyelem anyja, 
Tisztasâgos anya, 
Szepk3telen sz(iz anya, 
Sérelem nélkül valO anya, 
Szüz virág szent anya, 
SzeretetreméltO anya, 
Csodálatos anya, 
Jótanács anyja, 
Terenit6nknek anyja, 
t.)dvOzItönk anyja, 
NagyokossAgO Szüz. 
Tiszlelendö SzCiz, 
Dicsérendó szent Szfiz, 
Nagyhatalnift szent Sziiz, 
Irgalmas Sz(iz, 
Hfiséges Sziz, 
lgazságnak tUkre, 
Bolcseség széke, 
Oröniunlc oka, 
Lelki edény, 
Tiszteletes edény, 
Ajtatossag jeles edénye, 
Titkos értetm(i rOzsa, 
David kirâlynak tornya, 
Elefáutcsont torony, 
Maria aranyház, 
Frigynek szent szekrénye, 
Mennyország ajtaja. 

Kyrie, eléison. 
Christe, eléison. 

Kyrie, eléison. 
Christe, audi nos. 
Christe, exáudi nos. 

Pater de caells, Deus,' 
Fill, Redémptor mundi, 

Deus, 
Spiritus Sancte, Deus, 
Sancta Trinitas, unus Deus, 
Sancta Maria,2  
Sancta Dci Génitrix, 
Sancta Virgo virginum, 
Mater. Christi, 
Mater divinae grátiae, 
Mater purissima, 
Mater castissima, 
Mater invioláta, 
Mater intemeráta, 
Mater amábilis, 
Mater admirábilis, 
Mater boni Consilil, 
Mater Creatóris, 
Mater SalvatOris, 
Virgo prudentissima, 
Virgo veneránda, 
Virgo praedicánda, 
Virgo potens, 
Virgo clemens, 
Virgo fidélis, 
Spéculum justltiae, 
Sedes sapiéntiae, 
Causa nostrae laetitiae, 
Vas spirituále, 
Vas honorábile, 
Vas insigne devotiónis, 
Rosa niystica, 
Turns Davidica, 
Turns ebirnea, 
Domus áurea, 
Foederis area, 
Jánua caeli, 

Miserére nobis. 
Dra pro nobis. 



Hajnali szép csillag,2  
Betegek gyógyltOja, 
Bcinnsok menedéke, 
Szornorüak vigasztalôja, 
Kcresztények segitsége, 
Angyalok királynéja, 
Patriárkák királynéja, 
Próféták királynéja, 
Apostolok kiráiynéja, 
Vértanuk kirá!ynéja, 
Hitvallók Idrálynéla, 
Sziizek királynéja, 
Minden szentek kiráJynéja, 
Eredeti bun nélkUl fogan-

tatott királyné, 
SzentolvasO királynéja, 
Béke királynéja, 
Magyarok Nagyasszonya,* 
Isten Báránya! ki elveszed 

a világ b(ineit, kegyel-
mezz nekunk, Vram! 

Isten Bárányal ki elveszed 
a vilag büneit, haligass 
meg minket, Vram! 

Isten Báránya! ki elveszed 
a világ büneit, irgalmazz 
nekunk. 
'tT Imãdkozzál érettünk 

Istennek szent Anyja! J. 
Hogy méltôk lehessUnk 
Krisztus igéreteire! 

Konyorog junk. Engedd, 
kérunk, Or Isten, bogy ml, a 
te szolgaicl, folytonos lelki és 
testi IOlétnek örvendhessünk 
és a bolclogsagos, mindenko-
ron szeplotelen SzClz Mâriá-
nak dicsö közbenjárása által 
a jelen szomortságt61 meg-
szabadulva, OrökkétartO örö-
met élvezzunk. A nil Urunk 
Jézus Krisztusáltal.R.Amen. 

2 KönyOrögj ércttünk! 
* Csak Magyarorszâgon mot  

Stella matutina,2  
Salus infirniórum, 
Refügium peccatOrurn, 
Consoltrix a -fictórum, 
Aiixiliuin ChristiariOruiri, 
Regina Angelôrum, 
Regina Patriarchárurn, 
Regina Prophetárum, 
Regina Apostolôrum, 
Regina Mártyrum, 
Regina Confessórum, 
Regina Virginuni, 
Regina SanctOruni ómnium, 
Regina sine Iabe origináli 

con cépta, 
Regina sacratissimi Rosárii, 
Regina Pads, 
Patrona Hungáriae,* 
Agnus Del, qui tollis peccáta 

mundi, parce nobis, Do- 
mine. 

Agnus Del, qui toils peccata 
mundi, exáudi nos, DO-
mine. 

Agnus Dei, qui toils pec-
cáta mundi, miserére 
nobis. 

. Ora pro nobis, sancta 
Dei Génitrix. I. Ut digni 
efficiámur promissiOnibus 
Christi. 

Orémus. Concede nos fá-
mulos tuos, quaésumus, DO-
mine Deus, perpétua mentis 
et cOrporis sanitáte gau-
dére, et gloriOsa heàtae Ma-
rIac semper Virginis inter-
cessiOne a praesénti liberári 
tristitia et aetérna pérfrui 
laetitia. Per Christum DO-
minum nostrum. 

}1'. Amen. 
2 Ora pro nobis. 

idjâk. 

12 Oltalmad ala futunk, Is-
tennek szent Anyja, kb-. 
nyOrgésunet meg ne vesd 
szukségunk idején, hanem 
oltalmazz meg minket mm-, 
den veszedelemtdl, minden-
koron, dicsOséges és áldott 
Szfiz, mi Asszonyunk, ml 
KOzbenjárOnk, ml SzOszO-
lOnk; engeszteld meg ne 
kunk szent Fiadat, ajánlj 
minket szent: Fiadnak, mu 
tass be minket szent Fiad-
nak. Amen. 

Sub tuurn praesfdium con-
f(igimus, sancta Dei Ge-
nitrix, nostras .deprecatiO-
nes ne dcspfcias in .neces-
sitátibus nostris, sed a pen-
culls cunctis libera nos scm-
per, Virgo gloriOsa, et bene 
dicta, DOmina nostra, Me-
diátrix nostra, .advocáta no-
stra; No Flijo nos reconc!-' 
lia,tuo FIlio noscomménda, 
tuo Fillo nos repraesénta. 

Amen. 



Y. lmádkozzál érettunk, 
Szent jözsef! 

1. Hogy niéltOk lehes-
sUnk Krisztus igéreteire. 

Könyörögjunk. Kérunk 
teged, Uristen, iegszentebb 
szciz Anyád jegyesenek ér-
demei Altai, seglts, hogy. 
mindazt, mire konyorgé-
seink elégtelenek, az 6 ese-
dezése Altai megnyerjuk. Ki 
élsz. 

. Ora pro nobis", beatis-
sime Joseph. 

1. Ut digni. efficiámur 
promissiOnibus Christi. 

Orémus. 	Sanctlssimae 
Genitricis tuae Sponsi, quae-
sumas, Dómine, méritis ad-
juvéniur, ut, quod possibi-
litas nostra non óbtinët, 
ejus nobis intercessióne do-
nétur. Qui... 

Szent Jozset litanlâja. 
13 Uram, irgalmaz-z nekünk! 

Krisztus, kegyelmezz ne-
kunk! 

Uram, irgalmazz nekUnk! 
Krisztus, hailgass minket! 
Krisztus, hailgass meg mm-

ket! 
Mennyei Atya- Isten,' 
Megvaltó Fiü-Isten, 
Szentlélek Uristen, 
Szentháromsag egy Isten, 
Szentséges Szflz Maria,2  
:Szent József, 
David nemes sarja, 
Patriárkák fénye, 
Isten Anyjának jegyese, 
A szent Szüz tisztaságos öre, 
Isten Fiának nevelö atyja, 
Krisztus gondviselö oltal 

mazoj a, 
A szent család feje, 
lgazsagos JOzsef, 
Tisztaságos JOzsef, 
Nagyokossagü JOzsef, 
ErOs!elkü Jôzsef, 
Engedelmes JOzsef, 
Hüséges JOzsef, 
Bëketürés példaképe, 

:Szegénység kedvelöje, 
Iparosok példaképe, 
A házas é!et dIsze, 
:Szuzek öre, 
Családok oszlopa, 
Inségesek vigasztalOja, 
Betegek reménye, 
Haldoklók pártfogOja, 
Gonosz szellemek réme, 
Az Anyaszentegyhaz védO- 

szentje, 
Isten Báránya, ki elveszed 

a vilag biineit, - kegyel-
mezz nekUnk, Uram! 

Isten Báránya, ki elveszed 
a világ biineit, - hailgass 
meg minket, Uram 

Isten Báránya, ki elveszed 
a világ bCineit, - irgal-
mazz nekUnk. 
V. Háza urául rendelte öt. 

I. Es egész országának fe-
jedelmévé. 

Kyrie, eléison. 
Christe, eléison. 

Kyrie, eléison. 
Christe, audi nos. 
Christe, exáudi nos. 

Pater de caelis, Deus,' 
Fili Redémptor mundi, Deus, 
Spiritus Sancte, Dens, 
Sancta Trinitas, unus Deus 
Sancta Maria ,2  

Sancte Joseph, 
Proles David inciyta, 
Lumen Patriarchàrum, 
Dei GenitrIcis sponse, 
Custos pudice Virginis, 
Fuji Dei nutritie, 
Christi defénsor sédule, 

Almae Familiae praeses, 
Joseph justissime, 
Joseph castissime, 
Joseph prudentIssime, 
Joseph fortissime, 
Joseph obedientissime, 
Joseph fidelissime, 
Spéculum patiéntiae, 
Amátor paupertátis, 
Exemplar opificum, 
Domésticae vitae decus, 
Custos vIrginum, 
Familiárum côlumen, 
Solãtium miserOrum, 
Spes aegrotántium, 
PatrOne moriéntium, 
Terror daemonum, 
Protector sanctae Ecclésiae, 

Agnus Dei, qui tollis pec-
cáta mundi, parce nobis, 
DOmine. 

Agnus Dei, qui tollis pec-
cáta mundi, exáudi nos, 
DOmine. 

Agnus Dei, qui tollis pec-
cáta mundi, miserére no-
bis. 

. Constituit eum DOmi-
num domus suae. J. Et prmn-
cipem omnis possessiónis 
clinp 



Könyörogjunk. Uristen, 
ki Szent Iózsefet mondhatat- 

ian Oondviseiéseddel szent 
Anyádnak jegyeséui váIasz-
tottad: add, kérunk, hogy 
akit e föidOn pártfogOnkui 
tisztelunk, 	kOzbenjárOnk 
Iegyen a mennyben: Ki éisz 
és uraikoclol, mindörOkön 
örOkké. R. Amen. 

Orémus. Deus, qui ineffa. 
bill providéntia beátum Jo- 
sepli sanctlssimae Genitri-
cis tuae sponsum elf gere di-
gnátus Cs: praesta, quae-
Sunius; Lit, queni protectO-
rem venerámur in terris, 
intercessOrem hahére me 
reámur in caelis: Qui vivis 
et regnas in saccula saecu-
lOrurn. R. Amen. 

14 Szentséggel, vaIô áldásra. 

Tantuni ergo.. 
Aquinói Szent Tamás 

men -turn Nó-vo c6-dat ri - tu - 
quo - que Sit et be-ne - dl -cti - o 

01) 
Praéstet 	11 - des sup -pie :m6n - turn 	Sén- 
Pro - cc -den- ti ab 	.0 - tró -. pie 	C6m 

su -urn de 	- féc-t 
par sit lau 	dé -t 

. Kenyeret adtàl nekik 
a -mennyb. (H. 1. Alleluja.) 

,. Minden gyonyorclseg 
gel teljeset. (H. 1. Alleluja.) 

K önyörogjunk. Isten, ki 
nekunk e csodálatos Ol-

táriszentsegben kfnszenvedé-
sednek emlékét hagytad, en-
gedd, kér(jnk, liogytestednek 
és v6rednek szent misztérju-
mat igy tiszteljuk, hogy 
megvAltdsodnak gyumOlcset 
magunkban szüntelen ta-
pasztaljuk: Ki élsz. 4. Amen. 

U - i. 
i-n. 	A - men. 

. Panem .de caelo prae-
stitisfi eis. (T. P. Allelüja.) 

I. Omne delectamêntum in 
se habéntem. (T. P. AlleIüja) 

0  remus. Deus, qui nobis 
sub Sacramento mirá-

bill passiónis tuae memO-
riarn reliquisti: trfbue, quae-
sunius, ita nos cOrporis et 
sánguinis tul sacra mystéria 
venerári; Ut redempiOnis 
tuae fructum in nobis--j(igi-
ter sentiámus: Qui vivis. 
J. Amen. 



MéItã ëzt i ngy Se1tsget' 15 térdrèhWlvã Want., 
és a régi Szovetséget 
Ui ritussa 'á1tani, 
pOlolják a rest érzéket 
a merész hit szrnyai! 

Az Atyának és Fiának 
légyen áldás, dicsöség, 
üdv, hozsanna és imádat, 
ujjongások hirclessék, 
saki KettejUkbôl árad: 
a Lélek is aIdasék. Athën. 

Engesztelô fohászok a káromkodások engeszteléséért. 
	 16 

Benedictus Deus! 	 Aldott legyen az Isten! 

Benedictum Nomen Sanctum Aldott legyen szent neve! 
Ejus! 

Benedictus Jesus Christus 
verus Deus et verus Homo! 

Benedictum Nomen Jesu! 

Benedictum Cor Ejus 
sacratissimum! 

Benedictus Sanguis Ejus 
pretiosissirnus! 

Benedictus Jesus in sanctissi-
mo altaris Sacramento! 

Benedictus Spiritus Sanctus, 
Consolator! 

Aldott legyen Jézus 
Krisztus, valóságos Isten 
és valóságos ember! 

Aldott legyen Jézus neve! 

Aldott legyen szentséges 
szIve! 

Aldott legyen drágalátos 
vére! 

Aldott legyen Jézus a 
legméltoságosabb 
oltáriszentségben! 

Aldott legyen a vigasztaló 
Szentlélek! 



Benedicta Magna Mater Dei 
Maria, Virgo sanctissirna! 

Benedicta sancta ejus 
Immaculata Conceptio! 

Benedicta gloriosa ejus 
Assumptio in coelum! 

Benedjctum Nomen Mariae 
Virginis et Matris! 

Benedictus sanctus Joseph 
ejus castissimus sponsus! 

Benedictus Deus in Angelis 
Suis et in Sanctis Suis! 
Amen! 

Aldott legyen Isten f61sges 
anyja, a boldogsagos Szüz 
Maria! 

Aldott legyen szent es 
szeplôtelen fogantatása! 

Aldott legyen dicsöséges 
mennybevétele! 

Aldott legyen a szüz és 
anya neve, Maria! 

Aldott legyen Szent József, 
Szüz Maria tisztaságos 
jegyese! 

Aldott legyen Isten az ,5 
angyalaiban és szentjeiben! 
Amen! 

4  7 	
(H 201) 1. idôszaki Mária-antifóna (szertartások ye- 
géhez csatolt megemlékezés a Boldogságos Szüzrôl, 
melyet régi idôtôI fogva magyar verses feldolgozás-
ban is énekelnek). Fôként az ádvent-karácsonyi idô-
ben (febr. 2-ig). - Sz: Szentmihályi M., 1798. D: 
Bozóki lvi.. 1797. 

Poco parlando 

Ud -vö - zi - tönk 	é - des- any - ja, 
tIN 

JJjJ IJJjJJJJI 
mennyeknek meg-nyilt ka- Pu - ja, ten-ger- ja -rók 

szóp esil-la- ga, boldog-sá-gos szüz Ma-ri- a! 
2. Légy segItség hü népednek, - az elesett bünösök-

nek, - ki szülöje Istenednek, —anyjá lettél Terem-
tödnek. 

3. Mert angyali köszöntésre - rád szállott az Or 
Szent Lelke, - ekkor lett az örök Ige - szüz méhed-
nek szüz gyumölcse. 

4. Azért édes Istenanyja, - légy bflnösök szószólója, 
- botlólábunk támasztója, - iidvösségunk nylit kapuja. 

5. Adjunk hálát az Istennek, - Atya, Fiü, Szentlé-
leknek, - három személy felségének, - egymivoltü 
Istenségnek! 



(H 203) 11. Mária-antifôna. Fôképpen a karácsonyi 	19 
idô után, hüsvótig. - Sz: Bozóki M., 1797. D: Tar-
kányi—Zsasskovszky. 

Poco parlando 

V 	Th J 
Menny- or - szág - nak 	Ki - rály- né - ja! 

r 
an-gya-lok-nak szent Asszo-nya, áI-dott gyökér, 

I 	. 

SzQz Ma-ri - a, 	üd- vöz-Iégy,Krisz- tus szent Anyja! 

2. Teáltalad e világra - ij világosság virrada, - 
örülj, dicsôség virága, - kinél szebb nem jött világra! 

3. Aldott légy, drágaiátos Szüz! - Isten véled, szép 
virág. Szüz! - Mennyben szent Fiad mellett Ulsz, - s 
tudjuk. rajtunk is könyörulsz. 
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Mennynek Ki - rály - né Asz - szo - nya. 

rr H J  ±J 
ö- rülj,szépSziiz, al- le-lu-ja. Mert kit mé-hed- 

IJr 
benhor-doz-ni 	rnél-tó vol - tál. a! -le- lu-ja: 

2. Amint megmondotta vala, - föltárnadott, a!le-
luja! - Imádd Istent, hogy lemossa büneinket, alle-
luja! 

Sz és : Liber Usualis. 
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ség, re-I16nysg! udvbz-legY szép Szüz Ma-ri- a 

2. Evának árva fiai, -- számkivetett maradéki, 
siralminak örök.ösi, - sok nyavalyáknak hajléki. 

3. E siralornnak völgyében - kik kesergunk nagy in-
ségben, - hozzád sóhajtunk mennyegbe, - hol vagy 
örök dicsösegbe'. 

4. Azért SzószO!Onk. szemedet, - fordItsd hozzánk 
kegyelmedet. - és a te hCinös népedet - oltairnazzad. 
hIveidet! 

5. 6 édes Szüz, irgalmadat. - mutasd meg kegyes 
voltodat, - holtunk után szent Fiadat - mutasd meg 
bold ogságodat! 

Alta breve 
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Ir-galmas Szüz- a-nyánk, Királynonk.üd - vöz- légy, 

áldunk téged, é - let, 	édes-ség, re- ménység, 

4  :j :;-.j  go 44" 
kik E -va bb - né - 6rt 	számüzCsben é- lünk, 

• II 

---- --- - OL 

e si-ra- lom v6lgy-b6I k6ruiyekk6z6tt k6-riinki 

2. Légy kegyes szOszólónk, tordItsd felénk szemed, 
- s mutasd meg majd nékünk áldott Egyszulötted, - 

6 irgalmas. édes, kegyes szüz Maria, - 6 irgalmas. édes, 
kegyes szüz Maria! 



(I 

2 1 
5 	 Sal-ye Rgi-na, 	Mater misricordjae: 

ao 
vi-ta,dul-ce- do, 	et spes nostra,sal - ye. 

Ad te cia-mamas. ex-sU-jes,fj - Ii- i Hevae. 

Ad te su-spi- ra-mus, 	ge-mentes et flen-tes, 

j n 	a ,u - ia,,er,- 

go' 
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Et Je - sum, 	benedictunifructwiive;,ntristu-i, 
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