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2. Jelezte ezt mar MOzes is. - ki vad vidékre elvo-
nult, - vállalva népe büneit, - bogy sIrva, könnyel 
mossa le. 

3. Illés is Igy tett egykoron, - kit elragadt a tüz-
szekér, - s vilagteremtô Istenünk, - ki testet öltvejött 
közénk. 

4. Ezért imánk mIg esdekel, - alázkodjék az érte-
lem, - hajoijon földre térd s a vail, - arcunkat mossák 
könnyeink. 
5. Vágyunkat üzzük messzire, - törjük meg testünk 

ösztönét, - Igy leszUnk éiö áldozat, 	és bökezüen 
adhatunk. 

6. Szolgálván hogyha böjtölünk, - elszáll a belsö 
lustaság, - elfut a lelki zsibbadás, - világosságra vált 
aköd. 

7. Legyen bar vétkek temploma, - és bünfekéllyel 
telt a szIv, - a böjt lesz legjobb gyógyszere, - ha 
kegyeimével jö Atyánk. 

8. Jézus, kOnyOrgunk, irgalom ! - Bánkódva hozzád 
száll szavunk: - hogy bun világát rontva szét - irgal-
mad hozzon békulést! 

9. (Meghajolva:) Fiaddal add meg, jó Atyánk, - 
örök Lelkeddel add meg ezt, - kit háromságos névvel 
is - vallunk, hogy egy vagy, Istenünk. Amen. 



Parlando 	 63  

MigyarlOernberej(, 	kik a fOldön C-IQnk, 
soknyoniorijstgot 	és fájdalmat érzUnk, 

e vi- lág-nak 	sok ba-já-val küzdünk: 

R)Emlékez - zünk, 	porbdl let - tUnk, 
Em[ékez - zünk, 	e szentböjt - ben 

es hogy is- met 	por- rá is keU Ienn[ink. 
bü - ne - ink- bóI 	Is - tenhez keII tCrnünk. 

2. Nincs nékünk e töldön sehol nyugodalrnunk, - 
nincsen maradandó, állandó városunk, - mindnyájan 
csakjövevények vagyunk. R) 

3. Csak egyedul mennybe igyekezzek szIvünk, - Ott 
van elkészItve állandO hely nékUnk, - munka után az 
örökös bérünk. R) 

4. Az egekben vagyon végtelen gazdagság, - nielyet 
nékünk szerzett az isteni jóság, - Ott var reánk az örök 
boldogság. R) 

5. Ezt hallván, emberek, keljünk fel álmunkból, - 
szabadulást venni vi!ág rabságából, - igyekezzunk csa-
lard hálOjából! R) 

6. Felvirradtak reánk szenvedés napjai, - Udvösség-
keresés alkalmas Orái, - távozzatok, evilág pompái! R) 

7. Vétkeinkért böjttel testunk sanyargassuk, - a 
szolgálat ala szenvedéssel hajtsuk, - IstenUnkhöz tel-
jesen hódItsuk! R) 



65 	
111 

J 	I lJ. J .1 J 11 
Bün-bã- nók-nak 	me - ne - dé - ke, 

iJj 	IJJ J 
t rónu-sod-ho 	el-j6 -vUnk, 	ah,mert máshol 

_J j  
nincsudvsbé-ke, Jé-zus, ir-gal - mazzne-künk! 

2. Szenvedésed drága árán váltottad meg életünk, - 
ó ne hagyj el minket árván, Jézus, kegyelmezz nek Link! 

FELAJANLASRA: 3. Kenyeret s bort áldozatul fel-
ajánlván teneked, - kérUnk, add meg bö jutalmul meg-
térésre szent kegyed. 

4. Jótettekkel, imádsággal oltárodhoz jãrulunk, - 
bünbánatban élni, halni, add meg nekunk, Jézusunk! 

67 
Térj mcg,ke-resztéflY 	hagyd ci vet- ke- det, 

jOjj. CS Si- rasd meg 	116t-len-se- ge-det, 

HOsvét k6- ze- leg, 	kószitsdfOl szj-vc-det! 

2. Penitenciát siess tartani, 	udvossCgedre gondot 
viselni, - Krisztus titkait szIvedbe fogadni. 

3. Mutasd meg immár szeretetedet, - minden em-
berhez kedvességedet, - bogy betakarjad sok gonosz 

tettedet! 



Parlando 

I.HJ 

	

Fényes-sé- ge, 	ö - rökBölcses-sé. ge:  
PM 

	

vi- lág - ba jött 	bü-nO-sö-ket hiv-ni, 

	

meg-t6- rés-re, 	é- let-re ve-zet-ni. 
2. Negyven napig Jézus a pusztában - böjtölt értünk 

ãilhatatossagban, - a kIsértô Sátánt hogy legyözte, 
minekünk is példát adott erre. 

3. Keresztségben tudjuk, mit fogadtunk, - a Sátán-
nak hogy ellene mondunk, - testünket is fegyelemben 
tartjuk, - a léleknek szolgálatra adjuk. 

4. Keresztsegben meghaltunk a bünnek, - Krisztus 
által éljünk az Istennek, - kérve kérjük mennyei 
Atyánkat, - igazgassa jóra szándékunkat. 

5. Jézus Krisztus, ki értünk szenvedtél, - példát 
adva negyven nap böjtöltél, - kérünk téged, haligass 
meg most minket, - életedbe vedd föl életunket! 

Parlando p - 
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2. Látod Uram ml szIvünket. - tudod minden 

gyengéinket, - add a hozzád megtérôknek - bocsána-
tat büneinknek. 

3. Uram, sokszor megbántottunk, - Im megvalljuk, 
segIts rajtunk, - adj sebünkre orvosságot, - igaz szIvü 
bünbánatot. 



4. Nagy Uristen, engedd, kérUnk, - akik testben 
most böjtölUnk, - lélekben is böjtölhessünk, - minden 
büntôl távol legyunk. 

5. Engedd meg ezt, Szentháromsag, - örök Egység, 
örôk JOság, - áldozatunk gyümölcsejt 	teremhessuk 
szent Hüsvétig. 

k.I.!Sp1ttiYI(. 
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2. Mert en anyám méhében - fogantattam vétek-
ben, - e világra jöttem eredendô bünben, - s elestem 
sok vétekben. 

3. Néked bünöm megvallom, - mert en azzal tar-
tozom, - te bocsáthatod meg, bizonnyal jól tudom, - 
segItségedet várom. 

4. Szent Fiad haláláért, - keserves nagy kInjáért, - 

áldott szent vérének drága nagy áráért: - kegyelmezz 
meg mindezért! 

5. A te á!dott szent Lelked - kérlek, tôlem el ne 
vedd, - sot ijItsd meg bennem, hogy dicsérjem neved, - 
szolgálhassak tenéked. 

6. Read bIzom magamat, - te viseijed gondomat, - 
igazgasd jó ütra az en lábaimat - és minden szándéko-
mat! 

Poco rubato 
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Ne hagyj eles-nem, fel- s6-ges Is-ten, 
Te szent nevedért 	legy se-git-séggel, 
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ke-se-rü-ségernben, 	mert minden- fe - 101, ne essem ketseg-be; 
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Ia - tod, Ur- is - ten, 	va-gyok kisér-tés-ben. 



2. GyermekségenuöI, felseges isten, mind ezideiglen 
- téged hIvtalak An segItségul minden Inségemben: - 
mostan sem lehet más bizodalmam, sem földön, sem 
mennyben. 

3. Nines is énnékem más bizodalmam, Uristen, na-
ladnál. - akármiképen cselekedj vélem, csak ne 
haragudjal! - Mint kegyes Atya, fiadat dorgáld, o csak 
meg ne utálj! 

4. Dicséret neked, Atya Uristen, a te szent Fiaddal! - 
Aldassál tölünk a Szentlélekkel, mi VigasztalOnkkal! - 
Most és örökké imádunk téged zengô énekszOkkal. 

2. Kegyetlen lándzsa verte at - gonosz vasával ol-
dalát, - s mely szennyet, vétket eltörölt: - belöle viz és 
vér ömölt. 

3. Az ösijóslat itt betelt, - mit a hü David énekelt: 
- ,,Az Ur, halljátok nemzetek, - kereszten trOnol 
köztetek !" 

4. Rajtad tündöklik, drága fa, - királyi vérnek 
hIbora, - 6 választott, jeles faag, - ki szent testét 
karoltad at! 

5. Vilag bünének zálogát, - O boldog ág, te hordo-
zád, - az Ellenség gonosz fejét - Megváltónk rajtad 
zizta szét. 

6. O Kereszt, áldunk, szent remény, - a szenvedés 
ez ünnepén, - kérünk, kegyelmet adj nekünk, - add 
vétkünkért vezeklenünk. 

7. Szentháromsag, dicsérjenek - udvösség kütja, 
mindenek, - legyen gyôzelmUnk, add meg ezt, - a dia-
dalmas szent Kereszt. 



82 	 Jj LJjj l 
Ke - resz- té - nyek, 	sir- ja - tok, 
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mélyenszomor- kod-ja - tok, ke-se-reg - jen 
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minden sziv, 	a - ki Jé -zu - sá-hoz hiv. 

2. Nincsen abban irgalom, - hozzád buzgó fájda-
lom, - aki téged meg nem szán, - O Jézus, a keresztfán. 

3. Szent testednek sebeit, - vérrel folyó kékeit - aki 
látja és nem sir, - élö hittel az nem bIr. 

4. A kösziklák repednek, - nap és hold sötétednek, 
- minden élö megindul, - csak a bands nem bUsul. 

5. Szállj szivedbe, sirasd meg - vétkeidet, s fontold 
meg, - hogy az Isten Fla volt, - aki érted igy megholt. 

----------- 
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2. Tápldljanak szent titkaid, - ihiessenek vércsepp-
jeid, - lelkünknek mélye teijen el - szenvedésed 
emldkivel. 

3. Eljen szivUnkben szUntelen - e gyalázat, e gydt-
relem, - keresztfa, lándzsa, vas-szdgek, - tdvis- 
szLirások, sebhelyek! 

4. O megfeszItett Jézusunk, - egész szIvvel fohász-
kodunk. - Kit eladott a gyQldlet: - Tenéked áldás, 
tisztelet! 
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2. Altalszegve kezed, !ábad, - átvert tested roskad, 
bágyad, - mezItelen tépett melled! - 0 siratlak, 
ó ölellek! R) 

3. Virágoknak szép virága, - honnét orcád sárga-
saga? - Hegyes tövis koronázott, - édes orcád vérrel 
azott. R) 

4. Asszi fôldet harmatozván - vérzel, vérzel a ke- 
resztfán, 	ügy piroslik tested ró!a, - mint a most nyilt 
piros rózsa. R) 

5. Szent karjaid széjjeltárod, - mert az embereket 
várod, - kiken vérrel könyoriiltél, - betegekert bete-
gulté!. R) 

6. Jézusom, ha jOn a végnap, - ismerj engem maga- 

dénak, - homlokomon piros véred: - tied vagyok, 
ñgy Itélj meg! R) 

Poco rubato 

F7JT1 JjJ 	90 

All a gyot-rdtt 	Is - ten- a - nya, 

kinaz ar-cat 	kOnnybe von- ja, 	igy si - rat -ja 

szent Fi - at, 	ügy si - rat -ja 	szent Fi - at. 



2. Gyász a lelkét meggyötörte. - kin és bánat össze-
torte, - tOrnek éle járta at, - tOrnek éle járta at. 

3. O, mi nagy volt ama drága - Szüzanya szomorCi-
saga - egyszülOtt szent magzatãn, -. 

4. Mennyit sIrt és hogy kesergett, - látván azt a nagy 
keservet, - azt a nagy kint szent Fián, -. 

5. Ki ne sirna, melyik ember, - hogyha ennyi 
gyotrelemben - Idtja Iankadozni Ot, —? 

6. Ki ne sirna Máriával, — hogyha látja szent Fiával 
- szenvedni a szent szUlOt, —? 

7. Népét hogy megmossa szennytOl, — Iátta tenger 
gyOtrelemtOl - roskadozni Jézusát, -. 

8. Látta, édes egyszulöttét, — halálos nagy elepedtét, 

— látta, hogy halálra vált, -. 
9. Szeretetnek szent kOtföje, - fájdalomnak éles tore 

- járjon at a lelkemen, -. 
10. Hogy szivemben lángra kelne — Krisztusomnak 

szent szerelme, - segIts néki tetszenem, —! 
11. En szivembe jól bevéssed - Szüzanyám, nagy 

szenvedésed, — s az átvertnek sebeit, —! 
12. Szent Fiadnak, a sebzettnek, - ki miattam szen-

vedett meg - osszam meg gyOtrelmeit, —! 

13. Add meg, kérlek, hogy mIg élek, - együtt sIrjak 
mindig véled, - s azzal, ki a fan eped, -. 

14. A keresztet véled állni, — gyászban véled eggyé 
válni - erre üz a szeretet, -. 

15. DicsO szüze szent szüzeknek, - kelyhedet hadd 
Izleljem meg, — add nékem fájdalmaid, —! 

16. Add tisztelnem, add viselnem, - s nem felednem, 
holt Szerelmem, - Krisztusomnak kinjait, -. 

17. Sebeivel sebesitsen, - szent mámorban részegit-
sen - buzgó vérével Mad, -. 

18. Hogy ne jussak ama tüzbe, - védj meg engem, 
drága Szüz, te, - az Itélet ha riad, -. 

19. Krisztusom, ha jô halálom, - anyád szeme ram 
találjon, - és elhIvjon engemet, -. 

20. S hogyha testem porba tér meg, — lelkem akkor 

a nagy égnek — dicsOségét leije meg, - dicsOségét leije 
meg! 



la...r -_----- 	- 
Sott talál-Iak, ó Szüz-a-nya, Or veré at lelke-det. 
fáj-dalom közt bá-gya-doz-va, 

2. Mel)' gyotrelem volt neked - isteni szulöttedet - 
látni szegény jászolban. - S midön annyi ellenségek - 
romlására eskuvének: - tör veré at lelkedet. 

3. De midôn ezek felett - láttad, mennyit szenvedett, 
- szenvedett az ártatlan: - láttad öt a Kálvárián - 
két lator közt a keresztfán, - kinodat ki mérje meg?! 

4. A nap elsötétedett, - ennyi kInt nem nézhetett, - 
borzadván rengett a fold. - SIrt, kesergett, gyászolt 
minden - az egész nagy természetben: - de gyOtrel-
med nagyobb volt! 

" iJ I 	J 	J 	 207 

E-lOt-ted, Jé-zu- sorn, Ic - bo- ru - bk, 

ii 

fék- te- len bO- nOs,én. hozzádbu - jok. 

J 
6, k&- lek, hogy ne-kern rna - lasztot 	adj, 

- H 	J 
hisz te a 	bü-nös-höz 	ir- gal-mas 	vagy. 

2. Szép piros véreddel ontozgettél, - amikor eles-
tern, fOlemeltél, - légy azért irgalmas és meghaligass, 
- mennyei erOddel, ó támogass! 

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

4. Vádobom magamat, mert vétettem, - folséges 
szInedet megsertettem, - hozzád, ó Jézusom, fohász-
kodorn, - hogy tObbé nem vétek, megfogadom. 

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



222 (H 203) 11. Mária-antifóna. Foképpen a karácsonyi 
idô után, ht'isvétig. - Sz: Bozóki M., 1797. D: Tar-
kányi—ZsasskovsZkY. 

Poco parlando 

4-r 1 lr 
Menny- or - szág- flak 	Ki - rály - né - ja! 

r 
an-gya-lok-nak szent Asszo-nya, ái-dott gybkér, 

Szüz Ma-ri - a, 	udvoz1egy,Krisztus5ZentAflYia' 

2. Teáltalad e világra -. (ii vIágosság virrada, - 
ôrülj, dicsöség virága. - kinél szebb nem jott vilãgra! 

3. Aldott légy. drágalátos Szz! - Isten véled, szép 

virág. Szüz! - Mennyben szent Fiad mellett ülsz, - s 
tudjuk, rajtunk is könyorülsz. 

V) Tégy méltóvá engern. szent Szüz, a te dicséreted-
re! R) Adj eröt a te ellenségeid ellen! 

KonyörngjUnk! Adj, irgalnias Isten, gyarloságunknak 
oltalmat. hogy akik az Isten szent Anyjának emlékeze-
tét tiszteljük, az ô esedezésének segitsegével vétkeink-
böl fölkeljünk. Ugyanazon a ml Urunk. Jézus Krisztus 
által. - Amen. 


