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142 (H 229) Nagybojtben is énekeihetô. - Sz: Mentes 
M. D: gregorian Kyrie (vo. 413. sz.) alapján Ma-
gyar Cantionale, XVII. sz. 

I 	I 
KezdO- dik az 	ó - nek 	az Or Föl-sé - 

	

A- Iá - za- tos hit -tel 	i-mánkHoizád 

i 	J  J Ij 	j 
gé-nek, kez-dö-dik 	aszentál -do - zat. 
sir fel, 	ó Atyánk, ke-gye-sen fo - gadd. 

	

r 1  I• 	1 
Bünbánó szivvel koldu - lunk, 	könyörülj 

rr IJJI 
népeden U - runk, ft-te halt haláltszentFi -ad. 

2. Isteni szent Föiség, hála és dicsöség tégedet Met 
egyedul. - Trónod zsámoiyára száli szIvUnk imája, égbe, 
hol szent Fölséged ill. - A szIvünktehozzád eped, kd-
szönjük, hogy szent Gyermeked küldted el béke-követül. 

FELAJANLASRA: 3. A kereszt oltárán Jézus, égi 
Bárány, Atyjának föláldoztatott. -. Kenyér s bor 
szInében megUjitja szépen az áldott szent áldozatot. - 
O Atyánk, kegyesen fogadd, hintsd le rank szent 
malasztodat, s fordItsd el töiünk haragod! 

4. Mi is a szIvunket, binkat, örömQnket áldozzuk, 
O Atyánk, neked. - Kezed aid vagy bUntet, egész életün-
ket adtad, hat ci is veheted. - Jézusért bIzva szenve-
dunk, Jézusé legyen életünk, ki értünk fölfeszIttetett. 

143 (H 227) A 3. vershez: Az ember onátadâsánakjeleként 
Istennek az O saját ajándékaiból áidoz. Ezek az áido-
zatok értéktelenek lennének, ha nem olvadnának bele 
Krisztus egyetlen valódi áldozatába. - Sz: Geréb 
K. D: Náray Gy., 1695. 
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2. Légy áldva az égben és a földtekén. - ameddig 
csak élek, dicsöItlek en. - Mindörökre engedd zenge-
nem: - hála néked, édes Istenem! 

FELAJANLASRA: 3. Ajándékul néked mit adjon 
hived? - Hisz az égben S földön minden a tied. - Ez 
áldozat nékünk mindenünk, - ezt fogadd ci töiünk, 
Istenünk! 

4. Téged illet, Isten, mindenek feiett - a dicséret, 
áldás es a tisztelet. Azért zengje folyton énekunk: - 
nagy vagy, jO vagy, szent vagy, Istenünk! 

144 (H 222) Sz Czikéné Lovich 1. D: Szegedi L., 1674. 
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2. Háromságban örok Egy, téged magasztallak, - 
békességet permetezz az igaznak. - EnekszOval áldalak 
müvedért, - áidott Krisztus, kegyeimedbe visszavégy! 

uI%I W 	 -- - - .---- -.----- - 
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2. Istenhez száll dicsérô imánk, - s ha van bennünk 
igaz akarat, - Istentôi száil a béke reánk. 

FELAJANLASRA: 3. Az oltáron borunk, kenye- 

rünk, - benne munkánk, szenvedéseink, - minden 
gondunk, minden örömünk. 

4. Légyen kedves ez az áidozat, - amit néped, 
Urunk, Isteniink, - Krisztus által ma itt bemutat. 



2. Folséges az isten, par elötte minden, - par a 
fold, par az ég is. - Mik a földOn élnek: mint a szegdny 
féreg. - Szeret 6, szeret mégis. 

FELAJANLASRA: 3. Fiat adta értünk, öbenne re-
rnélunk, - föpapunk 6 lett nékünk. - Aldozatunk 6 
lett, s érte, Uram, tOled - reméljük Udvosségunk. 

4. Hatalmas az Isten, énekelje minden, - ég és fOld, 
imádjátok! - KOzeleg az égbO], dicsOséges fénybOl, - 
szent neve legyen áldott! 

149 

4bjj 	 J 	i 
Aldozattal já-rul hozzád, ó nagy is-ten, 

hogyvégtclen jó-sá- godért hálát ad-jon 

• j :J r 	I 
hlv n6-ped, 
te - né-ked. 	A gyermeki 	hu szi-vek- nek 

IOL 

J 	J H 	H J J J 
al-do- zat-ját nern ye-ted meg, szálljon ar- ra 

or-szá-god-ból 	is - te- ni szent tet-szé- sed. 

2. Dicsöség a magassãgban a fOlséges Istennek, - 
tisztelet es hálaadás Atya-FiO-Léleknek. - Add, hogy 
mindig élö hittel, hiv reménnyel, szeretettel - mond-
junk méltó dicséretet, O Atyánk, szent nevednek. 

FELAJANLASRA: 3. Az oltáron megüjul most a 
kereszt áldozata, - mint azt vérrel biineinkért Megvál- 



tónk bemutatta. - Ambár itten nincs vérontás, de 
megvan az Isten-áldás, - böven árad rank a váltság, 
vérének szent harmata. 

4. A kenyér- s boráldozattal felajánljuk szivünket, - 
szándékunkat, tetteinket és mind egész éltunket. - 
Aldd meg, amit fölszentelnek hIv szolgáid szent neved-
nek, - irgalmasság édes Atyja, O haligass meg'bennun-
ket! 

153 

Poco rubato 

jjTF1 
LL 

A1-do-zatc4 hozzatok, 	Is-tennekfj- a - 

kenyeret s bort hozzatok, nagy Urnakszolga- i 
2. Tiszteletet adjatok mindnyájan Istennek, 	dicsö- 

séget mondjatok az 6 szent nevének! 
3. Imádjátok urunkat az 6 hajlékában, - s hailgas-

sátok szent szavát ekes templomában. 
4. 6 királyunk örökké, összegyüjti népét, - 6 ad 

eröt, 6 aId meg, s adja békességet. 

154 (H 233/c) Felajánlási ének. Onmagunk felajánlása 
- az Egyhaz közösségében -, hogy Krisztus a maga 
áldozatába befoglaijon minket. - Sz: Harangi L., 
igazItva. D: Cantus Catholici, 1651. 

Lassu alla breve 

Fel-a-jánljuk n6-ked, mindenható Is- te- nünk, 

tI i 

a kenyérrel s bor-ral 	e-gészföldj  

tunk, 	hogy szent tested 	- ran, ó, is-te-ni 

Bá-rány, rnennyország-ba 	ér- hes - sunk. 

2. Felajánljuk néked életUnket. sorsunkat, - Iábad 
elé tesszbk örömünket, gondunkat. - te oltalmazd, 
védd meg At egybegyült néped. - gyarló ember-
voltunkat! 
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qui - a tecontem - plans 	to-turnde-fi -Cit. 
mert téged szemlél - ye 	el-veszti rna-gát. 

2/a. Visus tactus, gustus in te fallitur, - sed auditu 
solo tuto creditur: - Credo, quidquid dixit Dei Filius, 
- nil hoc verbo Veritatis venus. 

2/b. Látás, izlés, érzék megcsalOdhatik, - de a hallás 
rOlad hittel biztosIt: - Hiszem azt, mit hinnem Isten 
Fia szab, - Igéd igazánál mi van igazabb?! 

3. A keresztfán rejtéd isten-voltodat,. - itt a szInek, 
rejtik emberarcodat, - de en mind a kettôt hiszem, 
s valihatom, - kérve, amit kért a bünbánO lator. 

4. Ahogy Tamás látta, nem látom sebed, - mégis 
Istenemnek vallak tégedet. - Add, hogy egyre jobban 
hinni tudjalak, - tebenned rernéljek, s téged vágy-
jalak. 

5. Urunk halálára emlékeztetö - áldott Kenyér, élö, 
s embert éltetô! - Add, hogy éljen lelkem belöled 
csupán, - s jóIzét tebenned ne veszItse szám! 

6. Kegyes pelikánom, Uram Jézusom! - Szennyes 
vagyok, szennyem véreddel mosom. - Elég volna egy 
csepp, hogyha huflna rá: - világ minden bünét meg-
gyógyItaná... 

7/a. Jesu, quem velatum nunc aspicio, - oro fiat 
illud, quod tam sitio: - Ut te revelata cernens facie, - 
visu sim beatus tuae gloriae. Amen. 

7/b. Jézus, kit csak rejtve szemlélhetlek itt! - Mikor 
lesz, hogy szomjas vágyam j011akik? - Hogy majd 
fátyol nélkül nézve arcodat, - leijem szent fényedben 
boldogságomat! Amen. 



159 (H 315) Szentségimádáskor, áldozás után, urfeirnuta-
tás után. KUlönösen az ádventi, karácsonyi idôben, 
Urnapkor, Mária-misékben. A kenyér és bor szine 
alatt ugyanaz a Krisztus rejtözik, aki Máriától szU-
letett. Krisztus egész életóvel van jelen az Eukarisz-
tiáhan. - Sz 6s D: Liber Usualis, fUggelék. 
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(Udvözlégy, igaz Test, ki Szüz MáriátOl születtél! 
Valóban szenvedtél, s feláldoztad magad a keresztfán 
az emberért. Kinek átvert oldalábOl viz és vér folyott! 
Add, hogy veled táplálkozhassunk majd a halál meg-
prObáltatásában is! O édes Jézus! O kegyes Jézus! 
O Maria fia, Jézus!) 

161 
Poco rubato 

# 	r 

Le- bo-rul-va 	aid- Lak, !át-ha-tat-lan Is -ten- 

r 	I 	r 
ség, 	kenyér-és bor - szin-ben 	el-rej-te-zett 

em- ber - ség! 	No-ha itt nem hit- hat, 



megnemtaPasZ4aat az embe-ri gyenge -seg. 

2. Isteni erödet elrejtéd a keresztfán, - testi gyarló-
sagnak homálYával takarván, - itt emberi tested elo- 
lUnk elrejted, - szinek alatt titkolván. 

3. Noha Szent Tamással sebed helyét nem látom, - 
Uram, igaz hittel jelenléted megvallom, - e szent hit-
ben tarts meg, szent szInedet add meg - égben egykor 

meglatnom! 
4. Valtsagomnak ára, lankadt szIvem ereje, - sze- 

gény bünös lelkem megtisztItó furdôje, - szomjü, fá-

radt lelkem megvigasZtalóia, - udvosségem zaloga! 

162 

taw 

Udvöz- ldgy, Krisztus-nak drá-gaszent tes- 

Aldott légy. 	Jd - zus- nak pi-ros szent ye- 

tel , 	R) O, mily áI-dott vagy, 01-ta- ri-szentség, 
re 

IV 

an - gya- li 	drá - ga 	ven - dég - ség! 

2. Udvözlégy, nagy szentség, élet adOja! - Mi bün's 
lelkunknek megorvoslóia! R) 

3. Udvozlégy, nagy szentség, világ váhsága! - Ern- 
beri nernzetnek fö boldogsága! R) 

4,. Udvozlegy, nagy szentség, lelkünk vendége! - 
Mennyei karoknak gyonyorCsége! R) 
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2. Itt jelen vagyon ml &des Terenit6nk, — itt jelen 

3. Itt jelen vagyon Ut, Igazság, Elet, - itt jelen va-
gyon a rnennyei Fölség, - itt jelen vagyon fényes Vilá-
gosság: - a Jézus Krisztus. 

4. Itt jelen vagyon valtságunknak Napja, - itt jelen 
vagyon bününk 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 
bátorItOnk: - a Jézus Krisztus. 

6. Adja minékUnk az 6 szent országãt, - hogy meg-
láthassuk szentséges lakását, - angyali karbOl tiszta 
szép orcáját, - és 6 szent Atyját. Amen. 

164 
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2. Udvozlégy, te szent manna, - ennél többet ki 

adna? - nincs mOd benne. - Ez az égi nagy JOság, 
a teijes Szentháronlság - nagy kegyelme. 

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



4. SzáIlj le hozzãm, szent Kenyér, - jöjj, ártatlan 
drága Vér, - szánd lelkemet! - Bar hajlékom nern 
méltó, - elég tôled csak egy szô, - vedd szIvemet! 

165 (H 109) Krisztus valóságos jelenlétének megvallása. 
Kulönösen szentségimádásra. Nagybojti és halotti 
misékben is. - Sz: Szentmihályi M., 1798. D: Ma-
gyar Cantionale, XVII. sz. 

il.Wl 	F=  

Aldjad,em - ber, 	e nagy jó- dat, 
ke - nyér-szinben 	Meg-vãl - to - dat! 

Itt je - len van szenttestével 	é-des Jé- zus, 

rr 	J ifl L. 
je - lenvagyonszentvé-ré -vel 	á!-dottJé - zus. 

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

3. Itt az égnek megnyitOja. - kegyelemnek meg- 

hozOja, - egész világ drága dija, édes Jézus, - az Isten-
nek örOk Fia, áldott Jézus. 

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

5. Kérjuk, adja rank áldását, - irgalmának kitfor-
rását, - iegyen velUnk a végOrán édes Jézus, - s üd-
vOzitsen holtunk után, áldott Jézus. 



167 A hit felindItása áldozás elôtt. Egész év folyamán, de 
különösen a nagybojti és a halotti misékben. - Sz: 
Kájoni Kancionále (vö. SzVU 106.) D: XVII. sz., 
mai népi gyüjtés szerint. 

Poco rubato 

4Jj 

0 k  ez ol-tá--ron kenyér szine a - latt, 
a tiszta ostyának 	fehér-sége a - Iatt, 

JJ-J 
fölséges Uristen, el vagy rejtezkedve csodálatos-képpen! 

2. Testi szemeimmel noha nem láthatlak, - de 
mindazonáltal igazán imádlak, - téged Teremtömnek, 
Istenemnek vallak, - és Uramnak mondlak. 

3. Drága sebeidbe rejtem sok vétkemet, - szent ye-
red harmatja mossa meg lelkemet, - hogy szent szIned 
elött tisztán megjelenjek, - s Igy kegyelmet nyerjek! 

4. 0, angyali étek, tápláljad lelkemet! - 0, mennyei 
ital, vigasztald szIvemet! - S legfôképp. ha majdan 
közelget halálom: - légy vigasztalásom! 

168 (H 142) Hála az Oltáriszentség rendeléséért. Zálog = 
biztositékot ado jel. - Sz és D: Trkányi—Zsass-
kovszky. 

rr 	JJljJI 
Zá-lo-gát ad - tad, ó Jé - zus, ö - rOk sze-re - 
rendelvén e nagy Szentsé-get, és ad-van ti - 

JJ 	:JIjJ IJj 
te - ted-nek 
e - id-nek: 	

hogyte-ve- led 	e - gye-sul - junk, 

IJ 
stC- ged vi- szont -sze-ressünk. O- rök ha- la 

Cs i - ma -dás 	le-gyen a - zCrt ne-ved-nek! 

2. Irgalmadban nem vizsgáltad a ml gyarlOságun-
kat, - és ellened elkövetett sok hálátlanságunkat. 
- Megmenteni igy akartál, azért értünk meghaltál, - 
eltörölvén a keresztfán régi adósságunkat. 

3. S hogy halálod szent emlékét mindennap megul-
hessük, - hagytad ezt a nagy Szentséget, hogy ma-
gunkhoz vehessük. - Csodálatos kincset adtál, és kö-
zöttünk maradtál: - véghetetlen jóságodért add, hogy 
mindig szeressünk! 



170 (H 112) Enek az Eukarisztia védelmezó erejéröl. (Fö-
kent konyargô és ürnapi körrnenetekre.) 1. v. Testa-
mentumban = végrendeletképpen. 6. v. Az utolsó 
óra erôssége. KCrjuk, ne kelijen e világbol az Oltári- 

szentség vétele nélkUl távoznunk. - Sz: Szentmi-
hãlyi M., 1798. D: Bozóki M., 1797. 

J 	iJ JJJ1 	I 
Ez nagyszentség valOban, ezt imádjuk mindnyájan, 

J 	J I J J 	J i 
me- lyet Jézus nekünk hagyott tes-tainentom - ban. 

2. Jelen van itt test és vér, - minden kinccsel ez fel-
ér, - ha elhagyjuk vétkeinket, - minden jot Igér. 

3. AIIj mellettunk, nagy Isten, - titkos kenyér szIne-
ben, - légy irgalmas, és meghaligass - minden Inség-
ben. 

4. HáborCitOl oltalmazz, - hIveidnek irgalmazz, - 
betegséget,ehInséget - tölünk távoztass! 

5. Tebenned van reményunk, - életünk és épsé-
gunk, - egyedul csak téged kérünk, - légy segItsé-
gunk! 

6. Add, hogy készen IehessUnk, - boldog halált ér-
hessunk, - e világbOl, ha kiszOlItsz, - véled lehessunk! 

171 (H 136) Körmeneteken és föként az unnepek misei-
ben. - Sz és D: BozOki M., 1797. 

Fr 	J1 
Ud-vOz- 16gy,01 - 	tã - ri- szent- ség, 
cso- dá - la - tos 	szent Is - ten - ség! 

H j 
TO-ged szivbdl mind i-ma-dunk, ol - tá- rod-nak 

tv 
JIJ 

trónján at- dunk. R)UdvOzlégy, szent Szakramentom! 

do 	i 
J 	Jj 

Száz-e - zer- szer, meg e - zer-szer, en Jé- zu-som! 



2. Ha szenteknek nagy szIvôvel, - angyaloknak 
langnyelvével - köszönthetne minden lélek, - méltOn 
ügy sem dicsérnének. R) 

3. Ontsd szIvembe olajodat, - égesd benne vi1ágo 
dat, - nagy Szentség, ó t&rj be hozzám, - mert szIvem 
csak téged kIván. R) 

4. Eletünknek végóráján, - hogy ne ejtsen meg a 
Sátán, - te legy eros en gyámolom, - mert csak naiad 
van oltalom. R) 

172 (H 129) Szentségimádásra. Sz és D: Tárkányi—Zsass-
kovszky. 

-- 

(a_a__ 	 .---— _vowl 
-lw - 

Szent vagyUrarn, szent  

—V.,  

2. Térdet, fejet hajtok, - néked áldást mondok, - 
hiszem, itt vagy valóban - e nagy Szakramentomban! 

3. Tebenned remélek, - szIvembOi szeretlek, - ké-
szebb vagyok meghalni, - mint téged megbántani. 

177 (H 123) 2. v.: Az Oitariszentségben valosággal je-
ienlevO Krisztus: az Isten-Ember. Igy lehet közvetitO 
az Isten és az emberiség között. - Sz: CsIki kézira-
tos, 1676 D: Tárkányi_ZSaSSkOVSZkY. 

__- ---- ------- 

- - 
— —- ---- 

.--.--.------I---------

op 

iIPL 

hi - szeiTi ezt, ámbár 	el-  mémbe nem fér. 

2. Itt az istenség az emberséggel - Im, megegyezett 
nagy szovetseggel. - Ebben remélek, amIg csak éiek, - 
- ebben erOsIts, Jézusom, kérlek. 



189 

--------- 
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- ------------- ____ ----- - -- - 
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2. Nincs szO a földön kedvesebb, - nincs dallam 
zengöbb, édesebb, - gondolni szebbet nem lehet, - 
mint Jézus, édes szent neved. 

3. Bünbánó naiad lel reményt, - könyörgô szIv jó-
téteményt, - ha keresünk, itt jársz veiünk, - mi vár 
hat majd, ha föilelUnk! 

4. A nyelv azt nem mondhatja ki, - betü ki nem fe-
jezheti, - csak aki érzi, tudja azt, - Jézust szeretni 
mily malaszt. 

5. Te légy, O Jézus, örömünk, - mennyekben gazdag 
örökünk, - te adj az egben koronát, - most és örök 
idökön at. 

190 

Parlando 

_J ir 

	

If"

Az Ur-is-tent magasztalom, 	jó -voi-tá- rOi 

	

IJ 	jH 
gondolkodom, 	i r-galmához fo-lyamodom, 

L fl 
mert meg-haftgat, 	azt jOE tu-dom. 

2. Csodálatos tetteiröl, - szabaditO erejéröi, - 
emlékezem jóvoitáról, - bizodaimat veszek abbói. 

3. Mert 6 eros hatalommal, - dicsOséges szentjobb-
jávai - az 0 népét megmentette, - fogságábOi kive-
zette. 

4. Ugy vezette szent Egyházát, - mint jó pásztor 
kedves nyáját, - ételérOl gondoskodott. - utat neki 
6 mutatott. 



5. Hálát adjunk az Istennek, - Atya, Fiü, Szentlé-
leknek, - háronj személy Fölségénelc, - egymivoltt 
Istenségnek. 

191 ,,Hãlát adunk néked a te nagy dicsóségedér" Isten 
dicsôsege számunkra öröm, ujjongás indItéka. - Sz: 
Kájoni Kancionále alapján. D: népi gyüjtésboj. 

2. Eros trOnod fenn a magassagban, - semmj sincsen 
elOtted homályban, - hiveidnek kegyelmes Királya, - 
s szentjeidnek ekes koronája! 

3. OrOk Atya, leborulva áldunk, - Mad áltaj te-
hozzd kiáltunk, - szent Lelkeddej éltess e világban, - 
s adjál helyet örök boldogságban! 

192 A szIv válasza az üdvosseg jóhIrére. - Sz: Kájoni 
Kancionále alapján. D: nepi gyüjtésbOl. 

Parlando 

f6l-e-rnel-t6l en- gem, 

dwo 

.- 
- I 

- - -.- ---- ---- a
-Th_ - 

- 
w 1WT 



2. Kész most az en szIvem neked énekelni, - jóvol-
todért kész most nagy hálákat adni, - szent nevedet im-
mar zászlójára Irni, - zengô citerával jó-reggel áldani. 

3. EnekszOval zengem müvejdet, Isten, - valijon 
minden ember, minden nemzetsegben, mert irgalmad 
eros fenn a magas égben, - mindOrökkd ragyog el nem 
m616 fényben. 

200 (H 150) Jézus a keresztény nép oltalma minden Ugyük- 
ben. - Sz és D: Tárkányi—Zsasskovszky. 

•I_.__ 
-- .-.-- 

• ------- - - -- -- - - 
lJIiThT1 
-- -- ------------- ---  L_,u.r 
____w_ -.------ ._, 

-I 

2. Uram, Jézus. tégedet szIvünk, Ielkünk Ogy eped. 
- Mert kIvuled nem találhat sehol biztos nyughelyet. - 
Boldog mással nem lehet, Uram. Jézus. csak veled. 

3. Uram, Jézus, adj erOt, vigasztald a szenvedOt. - A 
bünbánó lélek nyerjen kegyelmet az Or elOtt, - SegItsd 
fiil a kUszkOdOt, Uram, Jézus, adj erOt! 

4. Uram, Jézus, el ne hagyj, ki lelkünknek üdve vagy. 
- LegfOképp a végsO harcon végig velünk megniaradj. 
- Te, ki lelkünk üdve vagy. Uram, Jézus, el ne hagyj! 



201 (H 157) Az evangélium tanitása szerint Jézusban kell 
gyumolcsot hoznunk. Az ó kegyelme a ,,mag", a 
palánta, melyet mint kertész ültet a szivünkbe. Tôle 
kérjük, hogy védje, oltalmazza a teljes kiérlelôdésig 
ezt az isteni ultetvényt (vö. Jn 15, 1----6). --- Sz: Bo-
zóki M., 1797 alapján. D: erdélyi népi gyüjtésbOl. 

Parlanclo 

	

Sze-ret- Ick,szépJéus. 	mert fdlOt-te jó vagy, 

1 1r 
minden sze-re -tet- re 	bi-zony te rnél-tö vagy, 

	

AI 	 MW  ov 

jó-vol-tod s ir- gal-mad 	a bü- nös-höz mily nagy! 

JJ 
Te gyar-!O szolgá-dat, 	en-ge-met el ne hagyj! 

2. Eros kezeiddel ultess jó palántát, - szIvedbOl 
szivembe kegyelem virágát, - tegy Uram nemessé, 
oltsd be szIvem ágát, - hogy hozzon az égböl jO 
gyurnölcsot. drágát! 

202 Imádság gyermekeink hitéért. A keresztény életfo-
lyamatosság: az Oseinktöl kapott hit továbbadásának 
készsége. Tudjuk, hogy mi vethetünk, öntözhetünk, 
de a növekedést Isten adja (iKor 3,6-7). Konferen-
ciabeszédek, szUlôi értekezlet, hittanév kezdete és 
vége; mise végén is énekelhetO. - Sz: Kájoni Kancio-
nále alapján. D: népi gyfljtésbOl. 

Par lando 

.DJ )J : 

	

Minden é- 10 di-csdr, 	O-rOk A- tya-is- ten, 

	

szolgál-ni te - né- ked 	e - led állunk készen, 

- 	__ • 1 

	

ma-gasztal-tak egykor 	6 - si nemze-d6- kek, 

dd 

o nyomukban járva 	di-csérünkmi t6-ged - 

2. Nem szégyelljük, Vram, rOlad emlékezni. - mind e 
világ elOtt benned dicsekedni, - akaratod szerint, 
tetszésedre élni, - testi-lelki jókat csak tetöled kérni, 

3. Gyermekeink ma is, add, hogy Igy éljenek, - meg-
ismerve téged, felnOvekedjenek, - te szent Egyházadba 
hogy beépüljenek, - s szentjeiddel együtt életet nyerje-
nek! 



207 (H 143) A lelkiismeret-furdalástól gyötört szIv sóhaja 
a megválto Jézushoz. Misén (felajánláskor, áldozás-
kor). nagyböjtben is. - Sz es D: Bozóki M., 1797. 

	

'J 	1J 	j 	J 	I 	I 
E- lot-ted, Jé-zu- soin, le - bo- ru - bk, 

'rr  
fék- te- ten bO- nOs,én. hozzád bii - jok. 

J I 	J H 	H 1 

	

O, kér- bk, hogy ne-kern ma - b asztot 	adj, 

J J H J H 

	

hisz te a 	bO-nös-hOz 	ir- gal-mas 	vagy. 

2. Szép piros véreddel OntOzgettél, - amikor eles-
tern, fOlemeltél, - légy azért irgalmas és meghailgass, 
- rnennyei erôddel, ó támogass! 

3. Tehozzád, Jézusom, felkiáltok, - fOldrOl az ég 
felé felsOhajtok, - szivemnek kapuját zárd be, kérlek, 
- hogy helyet ne adjon a véteknek. 

4. Vádobom magarnat, mert vétettem, - fOlséges 
szInedet megsértettem, - hozzád, o Jézusom, fohász-
kodom, - hogy többé nem vétek, megfogadom. 

5. Esengö szavarnat meghailgassad, - ó szelId Jé-
zusorn, s ez egyet add: - hogy végsO órámban kiált-
hassam, -. szent neved, Jézusom, kimondhassam! 



219 (H 19 1) Mária-himnusz (,,O gloriosa Domina") nép 
ének-feldolgozása. -- Sz: Kájoni Kancionále, igazIt-
va. D: Cantus Catholici, 1651. 

--------------- 
------- ---- - 

i- - - 

--- 
2. E!etunk Eva elvesztë, 	te szent Szulötted meg- 

szerzé, - siralmainkat elvevé, - és boldogságunk meg-
nyeré. 

3. Egi királynak szent Anyja, - vtlagosságnak aj-
taja, - kiben az élet szép Napja - magát miránk ki-
árasztja. 

4. A tôled jOtt tij Eletnek -- a nemzetek örvendenek, 
- örömmel téged tisztelnek, - s nagy-vIgan áldva zen-
genek. 

5. Dicsôség szentek Szentinek, -- ki alkotOja mm-

dennek, - Atya, Fitii, Szentléleknek, - örökkön élô 
Istennek. Amen. 

225 

• S . fi, 	1  0  

-- --------- 
-_  • - 	- --. - 

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



V) Ora pro nobis, sancta Del Genitrix R) Ut digni 
efficiamur promissionibus Christi! 

Oremus. Omnipotens, sempiterne Deus, qui gloriosae 
Virginis Mariae corpus et animam, Ut dignum Fuji tui 
habitaculum effici mereretur, Spiritu Sancto cooperante, 

praeparasti da, ut cujus commemoratiOfle laetamur, 
ejus pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte 
perpetua liberemur. Per eurndem Christum Dominum 

nostrum. - Amen. 

226 (H 207) A IV. Mária-antifóna verses feldolgozása; 
föként évközi idôre. - Sz: Cantus Catholici, 1651. 
D: Tárkányi_-ZsaSSkO'SZkY. 

•. 1j•13•iiiFTáTi0 
I 	 - - 

- —  — 
r -''  

AL 	jL 

---I---- 	 ___ .r 	- 



2. Evának árva fial, -- számkivetett maradéki, 
siralminak örökösi, - sok nyavalyáknak hajléki. 

3. E siralomnak vOlgyében - kik kesergunk nagy in-
ségben, -. hozzád sOhajtunk rnennyégbe, - hol vagy 
örök dicsöségbe' 

4. Azért SzószólOnk, szernedet, - forditsd hozzánk 
kegyelmedet, - és a te bünös népedet - oltalmazzad. 
hIveidet! 

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

V) Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! R) 
Hogy méltOk lehessünk Krisztus Igéreteire! 

Konyörögjunk! Mindenható, örök Isten, ki a dicsô-
séges Szüz Máriának testét és lelkét, hogy szent Fiadnak 
méltO hajléka legyen, a Szentlélek munkálkodása által 
elökészItetted: add, hogy akik emlékezetén örvendezünk, 
kegyes közbenjárása által minden rank következô ye-
szélytöl es az örök haláltól megszabaduljunk. Ugyan-
azon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. - Amen. 

227 (H 208) A IV. Mária-antifóna más átköltésben. Sz: 
Bodnár Remig. D: Bozóki M., 1797. 

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

o irgalmas. édes, kegyes szüz Maria, - 0 irgalmas, édes, 
kegyes szüz Maria! 



232 (H 289) Legrégibb magyar népénekünk Máriához. 
Sz: Vásárhelyi A., XVI. sz. eleje. D: XVI. sz., ma 
nepi gyijtés szerint. 

Parlando 	 - 

4LhJ J-JJ ii 
Angyalok-nak 	nagyságos Asszo-nya, 

Ur J&-zus-nak 	bol-dog-sá-gos any-ja, 

JTJ m7l~ fou" . 	 I 

mennyor-szágnak 	di-c 	ki-rály-n6- ja, 

fl .i 
pa - ra -di - csom 	megnyilt szép ka-pu- ja! 

2. Read néznek árváknak szeme, 	Ozvegyeknek 
keserves szIvei, -- read várnak szegények ügyei. - 
bflnösöknek bánkOdO lelkei. 

3. Hozzád szólunk, szüzeknek virága, - pátriárkák 
várva-várt leánya, - apostolok tiszteletes társa, - 
minden szentek édes vigassága. 

4. Halottaknak megszabaditOa. -. szomoréak meg- 

vigasztalója, - gondban levök jó tanácsadója, - ma-
gyaroknak megoltalmazoja! 

5. Dicsértessél, örök Szentháromság, - kitöl árad 
reánk mindenjóság! - Tiszteltessél, tündöklö Asszony-
sag, - mindenek közt legnagyobb méltOság! 

233 (H 192) Régi magyar Mãria-ének (,,O gloriosa, o 
speciosa"). A 2. vershez: a Salarnon királynak tulaj-
donItott ószövetségi könyvet, az Enekek Enekét a Ii-
turgia gyakran és okkal vonatkoztatja az Egyházra 
vagy Máriára, - Sz: Pázmány Péternek tulajdonItott 
latin vers, Rosty K. ford. D: Cantus Catholici, 1651. 

09M Ed 

O dicsOsé-ges, 	ó é-kessé-ges, mint a csillag, 

I 	I 

fé-nyes! Urnöniçs anyánk vagy, drága,szép, e -r6-nyes! 

2. Angyali szOzat, -. !átnoki jdslat, - 6$ királyi 
magzat! - Bölcs Salamonnál - rólad zeng a hangzat. 

3. Hajnal nyIlása, - éltünk világa, - Nap dicsö 
sugára! - Uj fényt fakasztál - üdvünk borüjãra! 

4. Menny ékessége, - nép dicsösége, - vidd szIvünk 
az égbe! - Hogy a számüzött - lelje nyugtát végre! 



234 (H 284) A Boldogságos Szüz iránti bizalomnak alapja 
az 5 Szentháromsághoz füzSdô kulonleges viszonya: 
0 Isten teremtménye (leánya), ugyanakkor a Szent' 
lélek erejéböl (férfi közbejötte nélkUl) a megváltó Isten 
édesanyja. Igy értsük a 2. versszakot. - Sz: Szoszna 
D. gyüjt., 1714. D: XVII. sz., Bogisich M. 1888 szerint. 

ni 

___JJ 	J 
Boldog-asszOflY Anyánk, 	re - gi nagy Pat - 

Nagy in-ségben 	16-vén, 	Igy szó-lit meg 
rn 

R)MagyarorSzágról, é- des hazánkról, 

IiEE IL 
ne fe -lejt-kez - zél el 	sze-gény magya - rok- rOl! 

2. O, Atyaistennek kedves szép Ieánya. -- Krisztus 

Jezus anyja, Szentlélek mátkája! R) 

3. Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, - anyai pa-

Iástod fordItsd oltalmunkra! R) 
4. Dicséret, dicsôség legyen az Atyának, -. a te szent 

Fiadnak, Szentlélek mátkádnak! R) 

235 (H 189) Maria partfogásáért. - Sz: Kovács NI., 1842. 
D: Bogisich M., 1888. 

I 	POE 

Nyttjtsd ki mennyböLó szent Anyánk, ke-ze - det, 

meg ne U -táld in-s6- ge-ben hI -ye - det! 

R)Mári- a, Man- a, 	Ma-ri-a, Sziiz- a - nya' 

2. Oltalomhely Isten után csak te vagy. - szOlj met-

lettem, mert Istennél szavad nagy. R) 

3. Vétkeimnek rStságáért meg ne vess. - szent Fiad-

nak országába bevezess! R) 
4. Es ha niajdan elközelget halálom, - kegyes 

Anya, te légy édes vigaszom! R) 

Abi 



______---------1 T7 	I -- .------ 

low 

- -------- -------'--- • - :- - 
2. Te Hajnalcsi!lag vag> éltUnk bajna!án. - hogy 

kövessUnk annak egész folyamán. R) 
(3. Te Reménycsillag vagy éltünk tengerén, - átra-

gyogsz minden b6 és baj fellegen. R) 
4. Es ha elközelget éltünk alkonya. - te vagy vi-

gaszteljes Esti Csillaga. R) 

238 (H 196) Az ,,Ave mans stella" (218. sz) himnusz nép-
ének-feldolgozása. - Sz és D: Bozóki M., 1797. 

S 

Ldvözlégy Ma-ri- a, tengernek csil- lag-ia,  
mindenkor szüz a-nya, mennyországka-pu-ja! 

R) Té- ged kérünk, hafigass mink et, szent Fi-ad- nak 

a-jánij minket, O szép szüz Ma - ri - a 

2. Mennyböl lekuldetett Gabriel arkangyal, - hogy 
téged köszöntsön Udvözlö szavakkal. R) 

3. Oldozd meg kötelét a mi sok vétkünknek, - és 
nyisd meg szemeit a te hIveidnek. R) 

4. Lássuk meg, Asszonyunk, hogy édes anyánk vagy, 
- Jézusnál minekunk jOságos védönk vagy. R) 

5. O szuzek szent Szuze, a te flaidnak - adj tiszta 
életet szegény szolgáidnak. R) 

6. Hogy a te Fiadat mind földön, mind mennyben 
- dicsérjUk boldoganazöréletben.R 



242 (H 287) Litáriiás ének Máriához. -- Sz es D: erdélyi 

gyüjtésbôl. 

An-gya-Iok-nak Ki -rály né- ja, tisz-ta Szüz, 
kérjed a te szent Fi - a - dat é- ret - tunk. 

E - kes 	vi-rág- szál, hoz-zád 	es- dek- lunk, 

lo  

szép szüz Ma- ri- a, 	k6-n,ö-rögj ér - tunk! 

2. Pátriárkák Kirátynéja, tiszta Szüz... 3. Próféták-
nak Királynéja... 4. Apostolok Királynéja... 5. Vér-

tani:iknak Királynéja... 6. HitvallOk flak Királynéja... 
7. A szüzeknek Királynéja... 8. Mindenszentek Ki-
rálynéja... 9. Egyházunknak Edesanyja... 10. Rózsa-
fUzér Királynéja... 11. Bekességnek Királynéja... 
12. Magyaroknak Nagyasszotiya, tiszta Szüz... 

243 (H 292) Sz és D: Bozóki M.. 1797. 

- 	- 

---- ---- - 

al-don 16gMá -ri - a! - mondjanyelvés sziv. 

2. Ha értünk Maria Fiat kérleli, - kérését szent Fia 
meg nem vetheti. R) 

3. UtolsO órámban segélj engemet, - az örök ha- 

zába segitsd lelkemet. R) 



249 (H 184/B) Sz és D: erdélyi népi gyüjtésbol. 

Rubato 

--- --.---.--- __jJ1 - r-  - - 

2. Maria, Maria, üdvösség hajnala, - kire felvirra-
dott boldogságunk napja. 

3. Maria, Maria, mennyei szép virág, - kit áidva 
magasztal a mennyei világ. 

4. Maria, Maria, mennyei szép csillag, - ki a gyá-
szos égen értUnk szépen csillog. 

5. Maria, Maria, hazánk Védasszonya, - özvegyek 
és árvák megvigasztaloja. 

6. Maria, Maria, gyászban is fényesseg, - árva ma-
gyaroknak te vagy az ékesség. 



258 (H 293) Enek a magyar szentekrOl. - Sz: Mentes M. 
D: Náray Gy., 1695. 

2. István királynak szIve gazdagságat, - Szent In-ire 
herceg kemény tisztaságát, - LászlO királynak vitéz 
lovagságát, - O, ha csak ezt látnád! 

3. Szent Erzsébetböl hös szeretet árad, - Margit 
imái vezekelve szállnak; - minket hiába, Uram, ne 
sirasson - áldott Boldogasszony! 

4. Rank, bünösökre Minden verés ránkfér, - de 
könyörögnek 6k tépett hazánkérc, - hadd legyunk mink 
is tiszták, hôsök, szentek, - hazánkat Igy mentsd meg! 

330 Nehezségek, szorongatások idején. Sz: Kájoni Kan- 
cionále. D: XVT. sz., mai népi gyüjtések szerint. 

Parlando 

0 	 Mr 

Te-kints re - ánk, Mm -den - ha - to, 

#Jflj I± 
minden baj-ban 01-tal-nia-z6! R)Ne hagyjelniost 

szükségunk-ben, 	hal[gassmeg,O nagy Or- is-ten! 

2. Vedd el rOlunk haragodat. - és mutasd meg jó-
voRodat! R) 

3. Ne tartsd számon büneinket. - szent Fiadért oldj 
fel minket! R) 

4. Ne mondhassák pogány népek: - nincs istene 
ezen népnek. R) 

5. Hogy tenéked hálát adjunk. - jOságodért áldást 
niondjunk. R) 



360 (H 269, 190) HagyománYOS magyar áldás-ének. Egy-
ben életunknek is jó zárásáért konyörög, s Maria ol-
talmába helyezi hétköznapjaiflkat. Sz: SzentmihálYi 
M. és Kájoni Kancionále, D: Girnesi gyüjt., 1844, a 
népi gyakorlat hozzávetéséVel 

Parlando 

Aldj megminket,JeZUs 	kik itt egybegyultUflk 

a te ál-dá-sodbafl 

a -ján-dé- kod 	kö-zöld b6-ven ye- lUnk. 

mw 

Ne hagyj mm - ket, 	hi -  ye - i - det, 

szentség nél- kill 	
vi - iág-ból ki-miil- ni. 

2. 0, áldott Szüzanya, mennyei szép rózsa, - boldog 

ennyországnak drága gyongyVirága, - bCnösökflek 

édes szószólója. - Vigyázz reánk, édesanyáflk, - an-

gyaloknak kegyes Királynéja! 



360 
(H 269, 190) HagyománYOS magyar áldás-ének. Egy-
ben életunknek is jó zárásáért konyörög, s Maria ol-
talmãba helyezi hétköznapjaiflkat. Sz: SzentmihálYi 
M. és Kájoni Kancionále. D: Gimesi gyüjt., 1844, a 
népi gyakorlat hozzávetéséVel. 

Parlando 

Aldj meg minket,JeZUS, 	ki k itt egybegyultUflk, 

a te ál-dá-sodbafl 	rünk,1egyefl részUnk, 

a ján-dé-k0d 	k6z6Idb0-vefl ye- link. 

Ne hagyjmifl - ket, 	
hi - ye -i - det, 

szentség tiel- kul 	
vi - lág-ból ki-mi1 ni. 

2. 0, áldott SzCzanya, mennyei szép rózsa, - boldog 

ennyorszagnak drága gyongYViraga, - bünösOknek 

édes szószOlója. - Vigyázz reánk, édesanyáflk, - an- 

gyaloknak kegyes Királynéja! 



6. Nagyságoddal tel- ye óg, föld,* dicsOséged 

II 

mindent be - tölt. 

7. Téged dicsér, / egek L'ra 	apostolok / boldog 
kara. 8. Dicséretes I nagy próféták * sClyos ajka / hirdet 
és aId. 9. Jeles már/tIrseregek * magasztal/nak tégedet. 
10. Vail tégedet / világszerte * szent Egyházad I ezer-
szerte. 11. O I Atyánk, téged * s mérhetetlen / nagy 
Fölséged. 12. S azt, ki hozzánk I töled jott le * Atya 
igaz I Egyszulottje. 13. Es / áidjuk veled * VigasztalO I 
Szentielkedet. 14-15. Krisztus, Isten / Egyszulottje * 
Király vagy te / mindörOkre. 16. Mentésünkre / közénk 
száiltál * szüzi méhet / nem utáltál. 17. HaiáI mérgét / 
megtiportad 	mennyországot / megnyitottad. 18. Isten 
jobbján I iilsz most zéket * Atyádéval / egy fölséged. 
19. Onnan leszel / eljövendö 	mindeneket / itélendô. 

(Itt nieghajiunk vagy ietérdeiünk,) 

20. Téged azért, Urarn,ké - rünk,* mi megváltónk, 

ma-radj ye - lQnk' 

21. Szentjeidhez végy fel égbe * az örökös / dicsö-
ségbe! 22. Szabadltsd meg, Uram, / néped * áldd meg 
a te / örökséged! 23. Te kormányozd, te vi/gasztald * 
mindörökké I felmagasztald! 

(FelegyenesedUnk vagy felállunk. 

flJ J 
Qj 

24-25. Mindennap di - csérQnkté - ged, 	szent 
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nevedet did-ja n6 	ped. 



26. Büntôl e nap I ôrizz rninket * es bocsásd meg ! 
vétkeinket! 27. Irgalmazz, U/ram, irgalinazz * hive-
idhez I légy irgalmas! 28. Kegyes szemed / legyen raj-
tunk * tebenned van / bizodalmunk. 

29. Te vagy, Uram, en re -me - nyem,* ne hag 

soha szé-gyent ér- nem! 

Verzikulus és könyörgés a következO tétel vCgCn. 



Engesztelö fohászok a káromkodások engeszteléséért. 

Benedictus Deus! 	 Aldott legyen az Isten! 

Benedictum Nomen Sanctum Aldott legyen szent neve! 
Ejus! 

Benedictus Jesus Christus 
verus Deus et verus Homo! 

4
41 enedictum Nomen 

Benedictum Cor Ejus 
sacratissimum! 

Aldott legyen Jézus 
Krisztus, valóságos Isten 
és valóságos ember! 

Aldott legyen Jézus neve! 

Aldott legyen szentséges 
szIve! 

Benedictus Sanguis Ejus Aldott legyen drágalátos 
pretiosissimus! vére! 

Benedictus Jesus in sanctissi- Aldott legyen Jézus a 
mo altaris Sacramento! Iegmeltoságosabb 

oltáriszentségben! 

Benedictus Spiritus Sanctus, Aldott legyen a vigasztaló 
Consolator! Szentlélek! 

Benedicta Magna Mater Dei Aldott legyen Isten folséges 
Maria, Virgo sanctissima! anyja, a boldogságos Szüz 

Maria! 

Benedicta sancta ejus Aldott legyen szent és 
Immaculata Conceptio! szeplötelen fogantatása! 

Benedicta gloriosa ejus 	Aldott legyen dicsôséges 
Assumptio in coelum! 	mennybevétele! 

Benedictum Nomen Mariae Aldott legyen a szüz és 
Virginis et Matris! 	 anya neve, Maria! 

Benedictus sanctus Joseph Aldott legyen Szent József, 
ejus castissimus sponsus! Szüz Maria tisztaságos 

jegyese! 

Benedictus Deus in Angelis Aldott legyen Isten az 6 
Suis et in Sanctis Suis! angyalaiban és szentjeiben! 
Amen! Amen! 


