
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
OORREEMMUUSS    

 
 
 
 

   HHHAAAGGGYYYOOOMMMÁÁÁNNNYYYHHHŰŰŰ      
RRRÓÓÓMMMAAAIII   KKKAAATTTOOOLLLIIIKKKUUUSSS      

IIIMMMAAAKKKÖÖÖNNNYYYVVV   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
OOOPPPUUUSSS   HHHUUUNNNGGGAAARRRIIIAAAEEE   SSSAAACCCRRRAAAEEE   



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3

 
 

 
Előszó 

 
 
 

Ez az imakönyv elsősorban azoknak készült, akik a hagyományos 
katolikus lelkiséget és liturgiát kívánják ápolni. Az ő lelki igényeik 
figyelembe vételével íródott, de természetesen nem csak ők forgathatják 
spirituális haszonnal. Hiszen a kötött imádságnak, próbálják bár hitelét 
bármennyire is rontani, megvan az az óriási haszna, hogy sokat imádkozva 
leszáll a lélek mélyére, és ott formálja, erősíti hitünket, és később ezek 
alapján fogalmazza meg a hívő ember saját kötetlen imáit, elmélkedéseit 
is. Ám ez fordítva is igaz: ahogyan hiszünk, amilyen hit formálta 
imádságos ízlésünket, az alapján fogunk mind kötött imát választani, mind 
kötetlen imádságot fogalmazni: "Lex orandi lex credendi" - "Az imádság 
törvénye a hit törvénye." 

A könyvben sorba szedett imádságok majd kétezer év imádságos 
hagyományának legismertebb, s talán legszebb fohászai, melyekben vagy 
a hierarchikus Egyház, vagy a szentek, vagy mély lelki életet élő emberek 
fogalmazták meg a krisztusi élet törvényeit, igényeit és ideáljait. Több 
imádság az Egyház anyanyelvén, latinul is olvasható. A latin nyelven 
imádkozó ugyanis belekapcsolódik majd két évezred keresztényeinek 
áhítatába, még akkor is, ha nem mindent ért meg belőle; ezért érdemes az 
imákat latinul is megtanulni. Az Egyház nyelve ugyanis közvetlen 
szépségében és erejében megidézi azt a szellemet, melyet az "örök Róma" 
(Roma aeterna) áraszt.  

Ez a könyv sajátos eszköz is: hiszen mai újpogány és modernista 
korunkban egy céltudatosan hagyományos, mégis korunkhoz igazított 
imakönyv nyílt missziós céllal bír, mely tudatosan nem tolerálja az 
istentelen eretnekség egyetlen divatos formáját sem. Célja, hogy ima által 
formált igaz hitünk ellenálljon e dekadens kor minden más irányba húzó 
erejének, lélekrothasztó hatásának. A Boldogságos, mindenkor  
Szeplőtelen Szűz Mária, Szent Péter és Pál apostolok és minden szentek 
közbenjárására adja ehhez szentséges kegyelmét a mindenható Úristen. 
Ámen.  

 
 
 

A szerkesztő 
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I. ALAPVETŐ IMÁDSÁGOK 
 
 
Keresztvetés – Signum crucis 

Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek 
nevében. Ámen. 

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 
Amen. 

 
Mi Atyánk – Pater noster 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben. 
Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te 
országod. Legyen meg a te akaratod, miképpen a 
mennyben, úgy a földön is. Mindennapi 
kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd 
meg a mi vétkeinket, miképpen mi is 
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne 
vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a 
gonosztól. Ámen. 

Pater noster, qui es in caelis. Sanctificetur 
nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat 
voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem 
nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte 
nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris. Et ne nos inducas in 
tentationem, sed libera nos a malo. Amen

 
Üdvözlégy, Mária  – Ave Maria 

Üdvözlégy, Mária, malaszttal teljes. Az Úr 
van teveled; áldott vagy te az asszonyok között, 
és áldott a te méhednek gyümölcse: Jézus. 
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja! 
Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és 
halálunk óráján. Ámen. 

Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum, 
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus 
ventris tui: Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora 
pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis 
nostrae. Amen. 

 
Úrangyala – Angelus 

V. Az Úr angyala köszönté a Boldogságos 
Szűz Máriát. R. És ő méhébe fogadá szent 
Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy. V. Íme az 
Úrnak szolgáló leánya. R. Legyen nékem a te 
igéd szerint. Üdvözlégy. V. És az Ige testté lőn. 
R. És miköztünk lakozék. Üdvözlégy. V. 
Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. R. 
Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire.  
Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd 
lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az 
angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus 
Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő 
kínszenvedése és keresztje által a feltámadás 
dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk 
Jézus Krisztus által. R. Ámen. 

 
V. Angelus Domini nuntiavit Mariae. R. Et 

concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria. V. Ecce 
Ancilla Domini. R. Fiat mihi secundum verbum 
tuum. Ave Maria. V. Et Verbum caro factum est. 
R. Et habitavit in nobis. Ave Maria. V. Ora pro 
nobis Sancta Dei Genitrix. R. Ut digni efficiamur 
promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, 
quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut 
qui angelo nuntiante Christi Filii tui 
incarnationem cognovimus, per passionem eius 
et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. 
Per eumdem Christum Dominum nostrum. R. 
Amen.

 
Dicsőség – Gloria Patri 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek 
Istennek. Miképpen kezdetben vala, most és 
mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

Gloria Patri et Filio és Spiritui Sancto. Sicut 
erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula 
saeculorum. Amen. 
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Apostoli hitvallás – Symbolum apostolorum 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, 

mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus 
Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi 
Urunkban, aki fogantaték a Szentlélektől, 
születék Szűz Máriától, szenvedék Poncius 
Pilátus alatt; megfeszítteték, meghala és 
eltemetteték. Szálla alá poklokra, de 
harmadnapon feltámada a holtak közül; fölméne 
a mennybe, ott ül a mindenható Atyaistennek 
jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 
Hiszek Szentlélekben. Hiszem a Katolikus 
Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a 
bűnöknek bocsánatát; a testnek föltámadását és 
az örök életet. Ámen 

 

 
Credo in Deum, Patrem omnipontentem, 

Creatorem caeli et in terrae. Et in Iesum 
Christum Filium eius unicum, Dominum 
nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, 
natus est Maria Virgine, passus sub Pontio 
Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus; descendit 
ad inferos, tertia resurrexit a mortuis, ascedit ad 
caelos, sedet ad dexteram Dei Patris 
omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et 
mortuos. Credo in Spiritum Sanctum; sanctam 
Ecclesiam catholicam, sanctorum 
communionem, remissionem peccatorum, carnis 
resurrectionem, vitam aeternam. Amen.

Szent Ambrus himnusza - Hymnus ambrosianum 
Téged, Isten, dicsérünk, * Téged Úrnak 

ismerünk. / Téged, örök Atyaisten, * Mind egész 
föld áld és tisztel. / Téged minden szép angyalok, 
* Kerubok 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 áldjuk veled, * Vigasztaló 
Szentlelkedet. / Krisztus, Isten Egyszülöttje, * 
Király vagy te mindörökre. / Mentésünkre 
közénk szálltál, * Szűzi méhet nem utáltál. / 
Halál mérgét megtiportad, * Mennyországot 
megnyitottad. / Isten jobbján ülsz most széket, * 
Atyádéval egy fölséged. / Onnan leszel 
eljövendő, * Mindeneket ítélendő. / Téged azért, 
Uram, kérünk, * Mi Megváltónk, maradj vélünk! 
/ Szentjeidhez végy föl égbe, * Az örökös 
dicsőségbe. / Szabadítsd 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, * És 
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. / 

Te Deum laudamus, * Te Dominum 
confitemur. / Te aeternum Patrem, * Omnis terra 
veneratur. / Tibi omnes Angeli, * Tibi caeli et 
universae potestates; / Tibi Cherubim et 
Seraphim * Incesabili voce proclamant: / 
Sanctus, sanctus, sanctus, * Dominus Deus 
Sabaoth. / Pleni sunt caeli et terra, * Maiestatis 
gloriae tuae. / Te gloriosus * Apostolorum 
chorus; / Te prophetarum * Laudabilis numerus; 
/ Te Martyrum candidatus * Laudat exercitus. / 
Te per orbem terrarum, * Sancta confitentur 
Ecclesia. / Pater, * Immensae maiestatis: / 
Venerandum tuum verum, * Et unicum Filium, / 
Sanctum quoque * Paraclitum Spiritum. / Tu Rex 
gloriae, * Christe! / Tu Patris, * Sempiternus es 
Filius. / Tu ad liberandum suscepturus hominem, 
* Non horruisti Virginis uterum. / Tu devicto 
mortis aculeo, * Aperuisti credentibus regna 
caelorum. / Tu ad dexteram Dei sedens, * In 
gloria Patris. / Iudex, * Crederis esse venturus. / 
Tu ergo, quesumus, tuis famuli subveni, * Quos 
pretioso sanguine redemisti. / Aeterna fac cum 
sanctis tuis * In gloria numerari. / Salvum fac 
populum tuum, Domine, * Et benedic haereditati 
tuae. / Et rege eos, * Et extolle illos usque in 
aeternum. / Per singulos dies * Benedicimus te. / 
Et laudamus nomen tuum in saeculum * Et in 
saeculum saeculi. / Dignare, Domine, die isto * 
Sine peccato nos custodire. / Miserere nostri, 
Domine, * Miserere nostri. / Fiat misericordia 
tua, Domine, super nos, * Quemadmodum 
speravimus in te. / In te, Domine, speravi: - non 
confundar in aeternum. / 

 



V. Áldott vagy, Uram, Atyáink Istene. R. 
Dicséretre méltó és dicsőséges mindörökké. V. 
Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt. 
R. Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké. V. 
Áldott vagy, Úristen, az ég erősségeiben. R. És 
dicséretreméltó és dicsőséges és áldott 
mindörökké. V. Áldjad, én lelkem, az Urat. R. És 
meg ne feledkezzél jótéteményeiről. V. Uram, 
hallgasd meg az én könyörgésemet. R. És az én 
kiáltásom jusson eléd. (V. Az Úr legyen veletek. 
R. És a te lelkeddel.) Könyörögjünk. Isten, kinek 
irgalmassága megszámlálhatatlan, és jóságának 
kincse véghetetlen: hálát adunk legkegyesebb 
fölségednek jótéteményeidért, szüntelen 
kegyességedért esedezvén, hogy te, aki a 
kérőknek teljesíted kívánságaikat, el ne hagyj 
bennünket, hanem vezérelj az örök jutalomra. 
Krisztus, a mi Urunk által. R. Ámen. V. Isten 
segítsége maradjon velünk mindenkor. R. Ámen. 

V. Benedictus es, Domine, Deus patrum 
nostrorum. R. Et laudabilis et gloriosus in 
saecula. V. Benedicamus Patrem et Filium cum 
Sancto Spiritu. R. Laudemus et superexaltemus 
eum in saecula. V. Benedictus es, Domine Deus, 
in firmamento caeli. R. Et laudabilis, et 
gloriosus, et superexaltatus in saecula. V. 
Benedic, anima mea, Domino. R. Et noli 
oblivisci omnes retributiones ejus. V. Domine, 
exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te 
veniat. (V. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu 
tuo.) Oremus. Deus, cuius misericordiae non est 
numerus et bonitatis infinitus est thesaurus: 
piisimae majestati tuae pro collatis donis gratias 
agimus, tuam semper clementiam exorantes; ut 
qui petentibus postulata concedis, eosdem non 
deserens ad praemia futura disponas. Per 
Christum Dominum nostrum. R. Amen. V. 
Divinum auxilium maneat semper nobiscum. R. 
Amen. 

 
Adj, Uram, örök nyugodalmat - Requiem aeternam 

Imádkozzunk a megholt hívekért. V. Adj, 
Uram, örök nyugodalmat nekik. R. És az örök 
világosság fényeskedjék nekik. V. Nyugodjanak 
békében. R. Ámen. V. És a meghalt hívek lelkei 
Isten irgalmából békességben nyugodjanak. R.  
Ámen. 

Oremus pro defunctis nostris. V. Requiem, 
aeternam dona eis, Domine. R. Et lux perpetua 
luceat eis. V. Requiescant in pace. R. Amen. V. 
Et fidelium animae per misericordiam Dei 
requiescant in pace. R. Amen. 

 
Templomba lépéskor: 

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, 
mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, 
quia per crucem tuam redemisti mundum. 

 
 
 

II. A NAP MEGSZENTELÉSE 
 
 

REGGELI IMÁK 
 
Reggeli gondolatok Prohászka Ottokártól: 

Reggel, mihelyt öntudatunk visszatér, már az ébredés feleszmélő homályából keressünk Krisztus felé. 
Jézussal való eleven kapcsolatunk tisztuló tudatában kezdjük a napot. A lélek zavaros, pókhálós reggel, 
tisztítsunk, tapogassunk, kapaszkodjunk. Eszmélésünk csikorgó kapuja, világosságunk első hasadása 
Krisztusra nyíljon, ne bocsássuk el a pihentség első galambját másfelé. Ó, milyen fontos a reggel. Milyen 
életteremtő ez az első fogódzás. Mennyi léleknevelés kell ahhoz, hogy a féltudatos, ébredő lélek ne tévedjen 
tehetetlen, szálkás, napi aprólékosságok közé. Nagy vonalat a nappal kis tettei fölé: rendezze őket a 
krisztusi szándék. Azután a szívbéli motívummal igazi benső jóakaratban induljunk napi kötelességünk 
egyformasága elé. Tegyünk mindent szívvel, szeretettel, mosolygó arccal. Így a lélek szeme nem arra fog 
irányulni, ami a napi munka materialitását teszi, nem a szokott, a poros mindennapiságra, hanem arra, 
hogy azt miképpen teljesítsük: mennyi szeretettel és Istennek tetsző szándékkal. 
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A Római Egyház reggeli magánimái - Preces matutinae Sanctae Romanae Ecclesiae: 

Ébredés után mondd: 
 Isten, én Istenem, tehozzád ébredek 

virradatkor. Áldott legyen a szent és 
osztahatatlan Háromság most és mindenkor és 
vég nélkül, örökkön örökké. Ámen. Dicsőség az 
Atyának, aki teremtett engem; dicsőség a Fiúnak, 
aki megváltott engem; dicsőség a Szentléleknek, 
aki megszentelt engem. 

Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo. 
Benedicta sit sancta et individua Trinitas nunc et 
semper, et per infinita saecula saeculorum. 
Amen. Gloria Patri, qui creavit me; gloria Filio, 
qui redemit me; gloria Spiritui Sancto, qui 
santificavit me. 

Ekkor felkelsz ágyadból, keresztet vetsz és mondd: 
A mi Urunk, Jézus Krisztus nevében kelek 

föl. Ő áldjon, irányítson, őrízzen meg engem, és 
vezessen el az örök életre. Ámen. 

In nomine Domini nostri Iesu Christi surgo; 
ipse mihi benedicat, regat et custodiat me, et ad 
vitam perducat aeternam. Amen.   .

Öltözködés közben: 
Add vissza nekem, örök Atya, és őrízd is meg 

rajtam az ártatlanság ruháját, melyet a szent 
Keresztségben kaptam, és ne zárj ki engem a 
mennyei Paradicsomból. Ámen. Öltöztess be, 
Jézus Krisztus, dicsőség Királya, a te erősséged 
illatos öltönyébe, az alázat, a tűrés, a szeretet és a 
tisztaság ruhájába, hogy kieszközölhessem a 
mennyei Atya áldását. Ámen. Díszíts fel, 
Szentlélek, a te sokféle ajándékod öltözetével, 
hogy kegyelmet találjak a te szemeidben. Ámen.  

Redde mihi, Pater aeterne, et conserva in me 
vestem innocentiae, quam in Baptismate recepi, 
ne paradiso caelesti excludar. Amen. Indue me, 
Iesu Christe, rex gloriae, fragrantibus virtutum 
tuarum vestimentis, humilitatis scilicet, 
patientae, caritatis et castitatis, ut Patris caelestis 
obtineam benedictionem. Amen. Orna me, 
Spiritus Sancte, tunica polymita donorum 
tuorum, ut in oculis tuis gratiam inveniam. 
Amen. 

Felöltözve, hintsd meg magad szenteltvízzel, és térdenállva ajánld fel a követkző imákat: 
Ó Istenem, reményem, vágyam, szerelmem. 

Mindenek fölött imádtassál és dicsértessél 
mindkitől és mindenkiben mindörökké. Imádlak 
és tisztellek téged, ó legszentebb Háromság. 
Dicsőítelek, dicsérlek és áldalak téged, és 
fölséged trónusa előtt porba omlva megalázom 
magamat. Hiszen oly nagy jót tettél velem. Hálát 
adok neked minden jótéteményedért, különösen 
azért, hogy engem ezen az éjszakán megőrízni és 
megtartani méltóztattál. Mert ó jaj. Ezen az éjen 
voltak, akik ágyukból bíró széked elé, és onnan 
az örök kárhozatra ragadtattak. 

O mi Deus. Spes, desiderium, amor. Ameris, 
glorificeris ab omnibus in omnibus super omnia, 
in aeternum. Adoro et veneror te, o sanctissima 
Trinitas. Te glorifico, laudo, benedico, ac me 
ante thronum maiestatis tuae humilime prosterno. 
Quam bonus hucusque erga me fuisti. Tibi 
gartias ago pro universis beneficiis tuis, ac 
praesertim quod me hac nocte custodiris et 
conservaveris. Quod eheu. Hac nocte e cubili suo 
ad tuum tribunal indeque ad inferos rapti sunt. 

Indítsd fel az isteni erényeket! 
A hit, a remény és a szeretet felindítása: 
Erősen hiszem és vallom mindazt, amit 

Krisztus tanított, az apostolok prédikáltak, és 
amit a szent római Egyház, hívés véget 
előterjeszt, mert te nyilatkozattad azt ki, Uram, 
az örök és tévedhetetlen igazság. Így hát ebben a 
hitben és ezért a hitért élni és halni akarok és 
kész vagyok. 

 
 

Firmiter credo et profiteor quidquid Christus 
docuit, Apostoli praedicarunt, et sancta romana 
Ecclesia credendum proponit; quia tu, Domine, 
revelasti, veritas aeterna et infallibilis, atque in 
hac fide et pro hac fide vivere et mori volo et 
statuo. 
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Remélek benned és miattad, Istenem, aki 
kegyelmet, dicsőséget, és az üdvösség minden 
eszközét képes vagy megadni nekem, mert 
mindenható vagy, meg is akarod adni, mert 
végtelenül irgalmas vagy, meg is fogod adni, 
mert miként ígéreteidről, úgy örök hűségedről is 
meg vagyok bizonyosodva. 

Spero in te et a te, mi Deus, gratiam, gloriam 
et omnia salutis media potes enim dare, quia 
omnipotens es; vis etiam, quia infinite misericors 
es; dabis autem, quia sicut promissis tuis ita 
etiam de fidelitate tua aeterna presuasum mihi 
est.  

Ó Istenem, szeretlek téged, mert te szerettél 
engem. Ezért amennyire képes vagyok, 
mindenek felett téged szeretlek, felebarátaimat 
pedig teérted, mert te a legfőbb, egyetlen és 
végtelen jóság vagy, aki leginkább méltó minden 
szeretetre. 

O mi Deus, amo te, quia amasti me: sed vel 
ideo potissimum super omnia amo te, et 
proximum quemvis propter te, quia tu, summum, 
unicum et infinitum bonum, omni amore es 
dignissimus. 

Isten angyala, szent őrangyalom. Reád bízott 
engem az égi oltalom. Világosíts, őrizz, vezérelj 
és kormányozz e napon. Ámen. 

Angele Dei, qui custos es mei, me tibi 
commissum pietate superna illumina custodi, 
rege et guberna. Amen.   

Álljatok mellettem, ó boldog szentek seregei, 
különösen ti védőszentjeim Szt. N. és Szt. N., 
hogy jámbor könyörgéseitek és érdemeitek 
megőrízzenek engem a rossztól és segítsenek 
minden jóra. Ámen.  

Adeste mihi, o beatorum spiritum agmina; 
praesertim vos, partoni mei N. et N. piis precibus 
vestris ac meritis servate me a malis, et adiuvate 
in omnibus bonis. Amen. 

Szent áldását adja ránk szent Fiával 
Szűzanyánk. 

Nos cum Prole pia benedicat Virgo Maria. + 

 
Reggeli imádságok a zsolozsmából - Ex orationibus Primae 

Isten, figyelmezz az én segítségemre. Uram, 
siess megsegíteni engem. Dicsőség az Atyának 
és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen 
kezdetben vala, most és mindenkor és 
mindörökkön örökké. Ámen. Alleluja 
(nagyböjtben: Dicséret neked, Urunk, örök 
dicsőség Királya.) 

Deus, in adiutorium meum intende. Domine, 
adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et 
Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et 
semper et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia 
(in Quadragesima: Laus tibi, Domine, Rex aeternae 
gloriae.) 

Már kél a fénynek csillaga. / Esengve kérjük 
az Urat. / Járjon ma mindenütt velünk. / Ne 
rontsa ártás életünk. // Nyelvünket fogja fékre 
ma, / Ne szóljon rút perek szava. / Szemünket 
védőn óvja meg, / A hívságot ne lássa meg. // 
Lakjék szívünkben tisztaság. / Távozzék minden 
dőreség. / A testnek dölyfét törje meg / Étel s 
italban hősi fék. // Hogy majd a nap ha távozott, / 
S az óra újra éjt hozott, / Lemondásunk szent 
éneke / Legyen az Úr dicsérete. // Dicsérjük az 
örök Atyát, / S dicsérjük egyszülött Fiát, / S a 
Lelket, a Vigasztalót, / most és örökkön át. // 
Ámen. 

 
Iam lucis orto sidere, / Deum precemur 

supplices, / Ut in diurnis actibus / Nos servet a 
nocentibus. // Linguam refrenans temperet, / Ne 
litis honor insonet: / Visum fovendo contegat, / 
Ne vanitates hauriat. // Sint pura cordis intima, / 
absistat et vecordia: / Carnis terat superbiam / 
Potus cibique parcitas. // Ut cum dies abcesserit, 
/ Noctemque sors reduxerit, / Mundi per 
abstinetiam / Ipsi canamus gloriam. // Deo Patri 
sit gloria, / Eiusque soli Filio, / Cum Spiritu 
Paraclito, / Nunc et per omne saeculum. // Amen.

Boldogok, akinknek fedhetetlen az útjuk, * 
akik az Úr törvényében járnak. / Boldogok, akik 
megőrzik az ő tanúságát, * és akik szívből 
keresik őt. / És nem cselekszenek gonoszságot, * 
hanem az ő útjain járnak. / Te parancsoltad, * 
hogy rendelkezésidet megőrízzük. / Dicsőség. 

Beati immaculati in via: * qui ambulant in 
lege Domini. / Beati, qui scurtantur testimonia 
eius: * in toto corde exquirunt eum. / Non enim 
qui operantur iniquitatem, * in viis eius 
ambulaverunt. / Tu mandasti, * mandata tua 
custodiri nimis. / Gloria. 
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(Vasárnap (a Szent Atanáz hitvallásból): Aki 

üdvözülni akar, * annak mindenek előtt 
szükséges, hogy a katolikus hitet tartsa, / melyet, 
ha valaki épen és felbonthatatlanul nem tart, * 
kétség kívül örökre elvész. / A katolikus hit 
pedig az, * hogy tiszteljük az egy Istent a 
Háromságban, * és a Háromságot az Egységben. 
/ Azonképpen: Isten az Atya, Isten a Fiú, * Isten 
a Szentlélek / És mindazonáltal nem hárman 
Istenek, * hanem egy az Isten. / Azonképpen: Úr 
az Atya, Úr a Fiú, * Úr a Szentlélek. / És 
mindazonáltal: nem hárman Urak, * hanem egy 
az Úr. / Mert miképpen a keresztényi igazság 
kényszerít, hogy külön mindenik személyt 
Istennek és Úrnak valljuk, * úgy a katolikus, 
isteni tudomány tiltja, hogy három isteneket, 
vagy három urakat mondjunk. / Aki azért 
üdvözülni akar, * ilyen értelemben gondolkodjék 
a Háromságról. / De szükséges az örök 
üdvösséghez az is, * hogy igaz hittel higgyen 
Urunk Jézus Krisztus megtestesüléséről. / Ez 
azért az igaz hit: hogy higgyük és valljuk, * hogy 
a mi Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, Isten és 
ember. / Kinek eljövetelére minden embernek fel 
kell támadnia testükkel együtt, * és számot kell 
adni cselekedeteikről. / És akik jót cselekedtek, 
örök életre mennek, * akik pedig gonoszat, örök 
tűzre. / Ez a katolikus hit, * melyet ha valaki 
híven és állhatatosan nem hisz, üdvösségre nem 
juthat. /  Dicsőség. ) 

(Dominca (ex Symbolo Athanasiano): 
Quicumque vult salvus esse, * ante omnia opus 
est, ut teneat catholicam fidem: / Quam nisi 
quisque integram inviolatamque servaverit, * 
absque dubio in aeternum peribit. / Fides autem 
catholica haec est: * ut unum Deum in Trinitate, 
et Trinitatem in unitate veneremur. / Ita Deus 
Pater, Deus Filius, * Deus Spiritus Sanctus. / Et 
tamen non tres Dii, * sed unus est Deus. / Ita 
Dominus Pater, Dominus Filius, * Dominus 
Spiritus Sanctus./ Et tamen non tres Domini: * 
sed unus est Dominus. / Quia sicut singillatim 
unamquamque personam Deum ac Dominum 
confiteri christiana veritate compellimur: * ita 
tres Deos ac Dominos dicere catholica religione 
prohibemur. / Qui vult ergo salvus esse, * ita de 
Trinitate sentiat. / Sed necessarium est ad 
aeternam salutem, * ut Incarnationem quoque 
Domini nostri Iesu Christi fideliter credat. / Est 
ergo fides recta, ut credamus et confiteamur, * 
quia Dominus noster Iesus Christus, Dei Filius, 
Deus et homo est. / Ad cuius adventum omnes 
homines resurgere habent cum corporibus suis: * 
et reddituri sunt de factis propriis rationem. / Et 
qui bona egerunt, ibunt in vitam aeternam: * qui 
vero mala, in ignem aeternum. / Haec est fides 
catholica, * quam nisi quisque fideliter 
firmiterque crediderit, salvus esse non poterit. / 
Gloria.) 

Krisztus, az élő Isten Fia, irgalmazz nekünk. 
Aki az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. 

Christe, Fili Dei vivi, miserer nobis. Qui 
sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 

A századok halhatatlan és láthatatlan 
Királyának, egyedül Istennek legyen dicséret és 
dicsőség örökkön örökké. Ámen. 

Regi saeculorum immortali et invisibilii, soli 
Deo honor et gloria in saecula saeculorum. 
Amen. 

Könyörögjünk. Mindenható Úristen, ki e 
napnak kezdetéhez elvezettél minket, a te 
kegyelmed erejével őrizz meg minket, hogy e 
napon semmi bűnbe ne essünk, hanem a te 
parancsaid teljesítésére szolgáljon minden 
szavunk, erre irányuljanak gondolataink és 
cselekedeteink. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled él és uralkodik, a 
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön 
örökké. Ámen. 

Oremus. Domine, Deus omnipotens, qui ad 
principium hujus diei nos pervenire fecisti, tua 
nos hodie salva virtute, ut in hac die ad nullum 
declinemus peccatum, sed semper ad tuam 
iustitiam faciendam nostra procedat eloquia, 
dirigantur cogitationes et opera. Per Dominum 
nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui 
tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti 
Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. 

Szűz Mária és minden szentek, legyetek 
mindnyájan közbenjáróink az Úrnál, hogy 
megnyerhessük az ő segítségét és szabadítását, 
aki él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. 

Sancta Maria et omnes sancti, intercedant pro 
nobis ad Dominum, ut nos mereamur, ab eo 
adiuvari et salvari, qui vivit et regnat in saecula 
saeculorum. Amen. 

 



Könyörögjünk. Kormányozni, megszentelni, 
vezérelni és megőrízni, méltóztasd, Uram Isten, 
mennynek és földnek Királya, a mai napon 
szívünket, testünket, érzékeinket, beszédünket és 
cselekedeteinket a te törvényed és parancsolataid 
teljesítésében; hogy itt és mindörökké, 
segedelmed által üdvösségre és szabadságra 
érdemesüljünk, világ Megváltója: Aki élsz és 
uralkodol örökkön örökké. Ámen. 

Oremus. Dirigere et sanctificare, regere et 
gubernare, dignare, Domine Deus, Rex caeli et 
terrae, hodie corda et corpora nostra, sensus, 
sermones et actus nostros in lege tua, et in 
operibus mandatorum tuorum, ut hic et in 
aeternum, te auxiliante, salvi et liberi esse 
mereamur, Salvator mundi: Qui vivis et regnas in 
saecula saeculorum. Amen. 

Napjainkat és cselekedeinket helyezze az Úr 
az ő békéjébe. Ámen. 

Dies et actus nostros in sua pace disponat 
Dominus omnipotens. Amen. 

Az Úr irányítsa szívünket és tetteinket Isten 
szeretetében és Krisztus béketűrésében. Te 
pedig, Uram, könyörülj rajtunk. Istennek legyen 
hála. 

Dominus autem dirigat corda et corpora 
nostra in caritate Dei et patientia Christi. Tu 
autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. 

Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen 
minden rossztól, és vezessen el az örök életre. 
Ámen. 

Dominus nos benedicat, et ab omni malo 
defendat, et ad vitam perducat aeternam. Amen. 

 
Aquinói Szt. Tamás reggeli imája: 

Irgalmas Isten, engedd, hogy azokat, amik neked kedvesek hévvel kívánjam, ügyesen kutassam, 
valósággal megismerjem, és tökéletesen megtegyem neved magasztalására és dicsőségére. Istenem, 
rendelkezzél velem, és amit akarsz, hogy cselekedjem, add, hogy megismerjem, és úgy tegyem meg, amint 
az szükséges és hasznos a lelkemnek. Istenem, ne ártson nekem sem jó-, sem balsors. Ne engedd, hogy 
amabban elbizakodjam, emebben elcsüggedjem. Semminek se örüljek, csak annak, ami hozzád vezet, és 
semmi se szomorítson, csak az, ami eltávolít tőled. Senkinek ne akarjak a kedvében járni, egyedül csak 
neked, senkitől se féljek, csak tőled. Uram, veszítse előttem értékét minden mulandó és legyen számomra 
drága minden örökkévaló. Legyen terhemre minden öröm, amely nem reád vonatkozik, és ne kívánjak 
olyasmit, ami kívüled van. Adjon gyönyört minden érted való fáradtság és gyötörjön minden nélküled való 
nyugalom. Istenem add, hogy feléd irányuljon a szívem, és ha megbotlanám a javulás szándékával sirassam 
meg vétkemet. Uram, tégy engem engedelmessé ellenmondás nélkül, szegénnyé lealacsonyodás nélkül, 
tisztává romlás nélkül, türelmessé zúgolódás nélkül, alázatossá képmutatás nélkül, vidámmá kicsapongás 
nélkül, komollyá komorság nélkül, fürgévé könnyelműség nélkül, istenfélővé kétségbeesés nélkül, igazzá 
kétszínűség nélkül, felebarátaimat figyelmeztetővé dölyfösség nélkül, őket szóval és példával buzdítóvá 
tettetés nélkül. Uram, adj nekem éber szívet, melyet el nem terel tőled semmi kíváncsi gondolat; nemeset, 
melyet le nem alacsonyít semmiféle méltatlan indulat; egyeneset, melyet félre nem vezet semmiféle 
helytelen szándék; erőset, melyet meg nem tör semmiféle megpróbáltatás és szabad szívet, melyet le nem 
győz semmiféle erőszakos vágy. Uram, adj nekem tiszta elmét, mely megismer téged, szorgoskodást, amely 
keres téged, állhatatosságot, mely téged bizakodva vár. Uram, add, hogy kegyelmeddel felhasználjam a 
földi jótéteményeidet, és dicsőségeddel élvezzem az örök hazában örömödet. Ki élsz és uralkodol 
mindörökké. Ámen. 
  
Reggeli ima a szláv keresztény hagyományból: 

Uram, add meg nekem, hogy lelki nyugalommal fogadhassak mindent, amit a most kezdődő nap hoz 
számomra. Add, hogy teljes egészemben átadjam magam a te szent akaratodnak. A mai nap minden 
órájában, mindenben te irányíts és támogass engem. Bármilyen hírt kapnék is a nap folyamán, taníts meg 
arra, hogy nyugodt lélekkel, és azzal a szilárd meggyőződéssel fogadjam, hogy az mindenben a te akaratod 
szerint való. Minden szavamban és cselekedetemben te vezesd gondolataimat és érzelmeimet. Bármely 
előre nem látott esetben ne engedd, hogy elfeledjem, hogy minden tőled száll alá reám. Taníts meg, hogy 
egyenesen és értelmesen bánjak családom minden tagjával, senkit sem felzaklatva, senkit sem 
megszomorítva. Uram, adj nekem erőt, hogy elviseljem a most kezdődő nap minden fáradalmát, és a nap 
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folyamán történő minden eseményt. Vezéreld akaratomat és taníts meg engem imádkozni, hinni, 
reménykedni, tűrni, megbocsátani és szeretni. Ámen. 

 
 

IMÁK NAPKÖZBEN 
 
Munka előtt - Ante laborem: 

Minden tettünket, kérünk, Urunk, 
sugallatoddal előzd meg, és segítségeddel kísérd, 
hogy minden imánk és tettünk mindig tőled 
induljon, és általad megkezvde nálad végződjék. 
Krisztus a mi Urunk által. Ámen. 

Actiones nostras, quesumus, Domine, 
aspirando praeveni, et adiuvando prosaecvere, ut 
cuncta nostra oratio et operatio a   te semper 
incipiat et per te coepta finiatur. Per Christum 
Dominum nostrum. Amen 

 
Étkezés előtt – Ante prandium 

Mindenek szemei tebenned bíznak, Uram, 
mert te adsz nekik eledelt alkalmas időben. 
Feltárod a te szent kezeidet, és betöltesz minden 
élőt áldásoddal. Dicsőség. 
Könyörögjünk. Áldj meg + minket, Úristen, s 
ezen adományaidat, melyeket a te 
bőkezűségedből akarunk magunkhoz venni. 
Krisztus a mi Urunk által. Ámen. A mennyei 
asztal részeseivé tegyen bennünket az örök 
dicsőség Királya. Ámen. 

Oculi omnium in te sperant, Domine, et tu 
das escam illorum in tempore oportuno. Aperis 
manum tuam, et imples omne animal 
benedictione. Gloria Patri. 
Oremus. Benedic, + Domine, nos et haec tua 
dona, que de tua largitate sumus sumpturi. Per 
Christum Dominum nostrum. Amen. Mensae 
caelestis participes faciat nos Rex aeternae 
gloriae. Amen. 

 
Étkezés után – Post prandium 

Dicsérjétek az Urat, minden népek, 
dicsérjétek őt, minden nemzetek, mert erős 
fölöttünk az ő irgalma, és az Úr igazsága 
megmarad örökké. Dicsőség. 
Könyörögjünk. Hálát adunk neked, mindenható 
Isten, minden velünk való jótéteményedért. Aki 
élsz és uralkodol örökkön örökké. Ámen. 
Imádkozzunk jótevőinkért. Ajándékozz meg, 
Uram, minden velünk jót cselekvőt a te szent 
nevedért az örök boldogsággal. Ámen. 

Laudate Dominum, omnes gentes, laudate 
eum, omnes populi: Quoniam confirmata est 
super nos misericordia eius, et veritas Domini 
manet in aeternum. Gloria Patri.  
Oremus. Agimus tibi gratias, omnipotens Deus, 
pro universis beneficiis tuis, qui vivis et regnas 
in saecula saeculorum. Amen. Oremus pro 
benefactoribus nostris. Retribuere dignare, 
Domine, omnibus nobis bona facientibus propter 
nomen tuum, vitam aeternam. Amen. 

 
Clairvaux-i Szt. Bernát imája: 

Szeretlek, Uram, erősségem, gyámolítóm, menedékem és szabadítóm! Szeretlek, Istenem és 
segedelmem. Szeretni akarlak hálából mindazokért, amiket értem tettél. Szeretlek a magam módja szerint; 
igaz, hogy sokkal kevésbé, mint érdemelnéd, de mégis teljes erőmből; s ha nem szeretnélek annyira, mint 
óhajtanám, annak egyedül a tehetetlenségem az oka. Te kegyelmed által fokozhatod lelkem képességeit, de 
még akkor sem szeretlek soha eléggé. Ó Uram, te látod gyöngeségeimet, és könyvedben följegyzed azokat, 
kik mindent megtesznek, ami tőlük telik, habár gyarlóságuk miatt nem tehetnek annyit, amennyit kellene.  
 
Szt. Ágoston imája 

Örök-új Szépség, jaj későn kezdtelek szeretni! Bennem voltál és én meg kívüled. Künn kerestelek, s 
torz mivoltommal belerohantam ékes teremtett világodba. Velem voltál és én nem voltam veled. 
Teremtmények szakítottak el tőled, melyek nélküled egyáltalán nem is volnának. Aztán felharsant hívó 
szózatod; megtörted lelkem süket csöndjét, kigyulladt bennem ragyogó világosságod, s elűzted rólam a 
vakoskodó homályt. Illatod kiáradt, én beszívtam és most utánad lelkendezek. Ízleltelek, éhezlek, 
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szomjazlak; megérintettél, és íme áttüzesedtem a vágyakozástól békéd után. Majd ha egészen beléolvadok, 
nem bánt engem többé sem fájdalom, sem fáradtság; egész életemet azon túl teljességed élteti. Akit te 
betöltesz, szárnyakat kap tőled; én meg, jaj, nehézkes vagyok, mert még nem vagyok tele tevéled. Gonosz 
örömök küszködnek bennem tisztes szomorúságokkal; melyik fél győz majd, nem tudom. Uram, jaj, kérlek, 
könyörülj rajtam. Jaj nekem! Íme sebeim! Nem rejtegetem őket. Orvos vagy, beteg vagyok. Könyörületes 
vagy, nyomorult vagyok. Nincs nekem másban reményem, mint nagy irgalmasságodban. Add meg, Uram, 
amit parancsolsz, és parancsolj, amit csak akarsz! Ámen. 
 
Loyolai Szt. Ignác önfelajánlása: 

Fogadd el, Uram, szabadságomat, emlékező tehetségemet, értelmemet és akaratomat egészen. Amim 
van és amit bírok, a te ajándékod, mindezeket visszaadom, és akaratod kormányzására bízom. Csak 
kegyelmedet add meg nekem, és hogy szeresselek téged, és elég gazdag vagyok, mást ezen kívül nem 
kívánok. Ámen 
 
Hofbauer Szt. Kelemen fohásza: 

Jézusom, élni akarok, míg te akarod; szenvedni akarok, amíg te akarod, meg akarok halni, amikor te 
akarod. Amit Isten akar, amint Isten akarja, amíg Isten akarja, mert Isten akarja. Ámen.  

 
 

ESTI IMÁDSÁGOK 
 
Szalézi Szt. Ferenc tanácsa: 

Lefekvés előtt végezd el esti imádat és vizsgáld meg lelkiismeretedet: 
• Megköszönjük Istennek, hogy a mai nap is megtartott bennünket. 
• Segítségül hívjuk a Szentlelket és megvizsgáljuk, hogyan viseltük magunkat a napnak egyes 

szakaszaiban, s hogy ez könnyen eszünkben jusson, átgondoljuk: hol, kivel voltunk, miféle ügyekben? 
• Ha úgy találjuk, hogy valami jót tettünk, hálát adunk érte Istennek. Ha ellenben gondolattal, szóval 

vagy cselekedettel vétkeztünk, bocsánatot kérünk az isteni Fölségtől, és erősen megfogadjuk, hogy azt a 
legközelebbi alkalommal meggyónjuk és megjavulunk. 

• Rábízzuk az isteni Gondviselésre testünket, lelkünket, rokonainkat, barátainkat és az egész Egyházat. 
Kérjük a Boldogságos Szüzet, az őrangyalokat és szenteket, vigyázzanak ránk és őrködjenek felettünk. 
Aztán Isteni áldással nyugalomra hajtjuk a fejünket. 

 
A római Egyház esti magánimái - Preces vespertinae Sanctae Romanae Ecclesiae  

Ó legszentebb Háromság. Mily nagy a te 
hozzám való jóságod, mekkora szabadságot 
szereztél nekem. Ó örök Atya, hálát adok neked, 
amennyire csak képes vagyok, amiért a te 
képedre és hasonlatosságodra és az örök 
üdvösségre teremtettél és eddig az óráig atyai 
módon megőríztél engem. A legnagyobb hálával 
adózom neked, Isten Fia, mert drága véreddel 
megváltottál és teljességgel tisztává tettél engem. 
A legnagyobb hálával tartozom neked, 
Szentlélek, amiért engem a keresztség által 
megszenteltél, és az Anyaszentegyházba 
elvezettél. Végtelen dicséret és hálaadás legyen 
neked, legszentebb Háromság, mert ma és életem 
minden pillanatában számtalan rosztól 
megvédelmeztél, és minden jótéteménnyel 
elhalmoztál engem.  

 
O sacrosancta Trinitas quanta fuit tua erga me 

hucusque bonitas et liberitas. O Pater aeterne, 
gratias tibi ago quas possum maximas, quia me 
ad imaginem tuam similtudinemque et ad 
salutem aeternam creasti et in hanc usque horam 
tam paterne conservasti. Gratias tibi summas 
habeo, Filii Dei, quia pretioso sanguine tuo me 
redemisti, et toties abluisti. Gratias tibis, Sancte 
Spiritus, maximas refero, quia me in Baptismo 
sanctificasti, et ad Sanctam Ecclesiam perduxisti. 
Infinita laus et gratiarum actio sit tibi, 
sanctissime Trinitas; quia hodie omnibusque 
momentis vitae meae ab innumeris malis me 
protexisti, et tot benefaciis cumulasti.



Ó világosság Atyja. A te irántam tanúsított 
örök szeretedetért esedezem, újítsd meg 
emlékezetem, világosítsd meg értelmemet, 
gyújtsd lángra akaratomat és bőséges 
kegyelmedet ismertesd meg velem, hogy minden 
bűneimet, hanyagságomat és hálátlanságomat, 
mellyel ma téged isteni fölséged színe előtt 
megbántottalak, elátkozzam, kiigazítsam és értük 
elégtételt adjak, hogy ezentúl mindenkor 
engedelmes gyermeked lehessek, és minden 
tettemmel elnyerjem teszésedet.  

O Pater luminum. Per caritatem tuam 
aeternam erga me obtestor te, ut memoriam mihi 
renoves, intellectum illumines, voluntatem 
accendas, gratiamque largiaris agnoscendi, 
detestandi, emendandi et compensandi omnia 
peccata mea, negligentias ingratitudines meas, 
quibus hodie oculos divinae maiestatis tuae 
offendi, ut deinceps tibi tamquam 
obedientissimius filius semper in omnibus 
actionibus meis placeam.  

Általános lelkiismeretvizsgálat: Szállj magadba, és nézd át a nap egyes óráit. Vétkeztél-e gondolattal, szóval, cselekedettel vagy 
mulasztással? Emlékezz, mikor és hogyan keltél fel? Hogy végezted reggeli imáidat? Hogyan viselted magad a beszélgetésekben, az 
asztalnál stb.? Hol jártál, kivel találkoztál? Elvégezted-e kötelességeidet, kivált az állapotbeli kötelességeket? Vizsgáld meg, hogyan 
vétettél Isten, felebarátaid és önmagad ellen? 

Ó Üdvözítő Jézusom. Hálátlan voltam a te 
nagy és sok jótéteményeiddal szemben: a 
leghasznosabb órákat rosszul töltöttem el, az 
alkalmakat, melyekkel örök érdemeket 
szerezhettem volna, elhanyagoltam. De 
mindezen hanyagságomat és gonoszságaimat 
elvetem és könyörgök miattuk. Fájlalom, hogy 
lelkemet, melyet teljesen elborít a bűn szeplője, a 
te isteni szemeid elé újra csak gyalázatos 
hálátlansággal hozom vissza. Fájlalom 
mostantól, Jézusom, hogy kiérdemeltem a te 
igazságod és haragod bűntetését. A legnagyobb 
fájdalommal bánom ezeket és minden bűneimet, 
melyek visszatetszőek voltak végtelen 
szentséged előtt, mert téged, a legnagyobb 
jóságot, sértettelek meg vele, akinek ezentúl még 
sokkal inkább akarok élni,  szolgálni és tetszeni. 

 
O Iesu, o Salvator mi. Quam ingratum me tot 

ac tantis tuis beneficiis exhibui. Quot 
nobilissimas horas male impendi; quot meriti 
aeterni occasione neglexi. Damno ac detestor 
negligentiam malitiamque meam et doleo, quod 
animam meam tot naevis macularim, oculisque 
tuis divinis ingratam foedamque reddiderim. 
Doleo deinde, mi Iesu, quod iisdem graves 
poenas incurrerim promeruerim supplicia 
iustitiae et irae tuae. Maxime vero doleo dehis et 
omnibus peccatis meis, quia displicent infinitae 
sanctitati tuae, quia offendunt summam 
bonitatem tuam, cui millies teneor et volo 
perfecte servire ac placere. 

Vétezhetek-e ismét? Testemet, lelkemet, 
Krisztus sebeit és vérét, a mennyet és mindent 
elveszítsek a bűnnel? Nem teszem, Ó Szentlélek, 
nem teszem. Megtagadom és elátkozom színed 
előtt minden bűnömet. És ha tettem is, mostantól 
nem teszem soha többé. Különösen figyelve a 
bűnre..., mellyel oly súlyosan megbántottalak 
téged, ó Isten. Amennyire erőmből telik 
óvakodni fogok tőle. De honnan lesz nekem 
erőm ezt teljesíteni? Ismerem gyarlóságomat és 
romlott természetem ingatagságát. Mert akarni, 
akarom a jót, de teljesíteni nem tudom. Hozzád 
futok tehát, ó isteni Lélek, lelkem ereje és 
egyetlen reménysége. Mindenre képes vagyok, 
ha te megerősítesz. Megvallom és elhatárolódom 
minden bűnömtől, ha a te kegyelmed megsegít. 
Kijavítom a bűneimet, és mint a pestist kerülni 
fogom a bűnre vezető alkalmakat. Adj erőt, ó 
erősség Lelke, és add megtennem, amit akarsz, 
hogy cselekedjem.  

Iterumne peccabo? Corpus et animam meam, 
vulnera et sanguinem Christi, caelum et omnia, 
peccando prodigam? Non faciam, o Sancte 
Spiritus, non faciam. Abrenuntio et detestor 
coram te omnia peccata mea, et si quae feci 
adhuc facienda forent, non facerem in aeternum. 
Hoc praesertim peccatum... , quod gravius te 
offendit, o Deus. Omni quo possum modo, 
cavebo. Sed unde mihi vires, proposita haec 
exsequendi? Novi fragilitatem meam, et naturae 
corruptae instabilitatem. Velle quidem adiecat 
mihi, sea perficere non invenio. Ad te igitur 
confugio, o Spiritus divine, unica spes et robur 
animae meae. Omnia possum, si tu me confortes. 
Statuo et propono, omnia peccata mea, adiuvante 
gratia tua, corrigere et peccandi occasiones sicut 
pestem fugere; corrobora me, o Spiritus 
fortitudinis, et qui dedisti velle, da perficre. 



Nyugalomra térek, Jézusom, hogy testi 
erőmet visszanyerjem és a te isteni akaratodat 
megtenni alkalmas legyek. Jézusom, 
valahányszor lélegzetet veszek az éjjel, annyiszor 
légy tőlem áldott, akit a mennyben a kerubok és 
a szeráfok áldanak. 

Quietam capiam, mi Iesu, ut vires corporis 
restaurem et divino tuo obsequi aptior fiam. Mi 
Iesu, quoties respiro per noctem, toties tu a me 
sis benedictus, uti in caelis te seraphim 
benedicunt et cherubim. 

Jézusom, hiszek tebenned; Jézusom, remélek 
tebenned, Jézusom, mindenek felett szeretlek 
téged. Neked virrasztok, neked alszok; neked 
élek, neked halok, hőn szeretett Jézusom. 

Mi Iesu, in te credo; mi Iesu in te spero; mi 
Iesu, te amo super omnia. Tibi vigilo, tibi 
dormio, tibi vivo, tibi morior, amantissime Iesu. 

Szent áldását adja ránk szent Fiával 
Szűzanyánk. 

Nos cum Prole pia benedicat Virgo Maria. + 

 
Esti imádságok a zsolozsmából - Ex orationibus Completorii 

A nyugodalmas éjszakát és a jó halál 
kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.  

Noctem quietam, et finem perfectum 
concedat nobis Dominus omnipotens.  

Testvérek! Józanok legyetek és virrasszatok, 
mert ellenségetek, a Sátán ordító oroszlán 
módjára jár körbe, keresvén kit nyeljen el. 
Erősen álljatok ellen neki a hitben. Te pedig, 
Uram, könyörülj rajtunk. Istennek legyen hála. 

Fratres: Sobrii estote et vigilate, quia 
adversarius vester Diabolus tamquam leo rugiens 
circuit, querens quem devoret; cui resistite fortes 
in fide. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo 
gratias. 

(Gyónom a mindenható Istennek... 
Irgalmazzon nekünk... Bűneink bocsánatát...) 

(Confiteor... Misereatur... Indulgentiam... ) 
sicut in Missa Romana 

Isten, figyelmezz az én segítségemre. Uram, 
siess megsegíteni engem. Dicsőség az Atyának 
és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen 
kezdetben vala, most és mindenkor és 
mindörökkön örökké. Ámen. Alleluja 
(nagyböjtben: Dicséret neked, Istenünk, örök 
dicsőség Királya.) 

Deus in adiutorium meum intende. Domine, 
ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et 
Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et 
semper et in saecula saeculorum. Amen. Alleluja 
(in Quadragesima: Laus tibi, Domine, Rex aeternae 
gloriae.) 

Íme, most áldjátok az Urat, * az Úrnak 
minden szolgái. / Kik az Úr házában álltok, * a 
mi Istenünk házának csarnokaiban. / Tárjátok 
kezeiteket a Szenthez, * és áldjátok az Urat. / 
Áldjon meg téged az Úr Sionból, * aki az eget és 
a földet alkotta. / Dicsőség.  

Ecce nunc benedicite Dominum, * omnes 
servi Domini. / Qui statis in domo Domini, * in 
atriis domus Dei nostri. / In noctibus extollite 
manus vestras in sancta, * et benedicite 
Dominum. / Benedicat te Dominus, * qui fecit 
caelum et terram. / Gloria. 

Immár a nap leáldozott, / Teremtőnk, kérünk 
tégedet, / Légy kegyes és maradj velünk, / 
Őrizzed, óvjad népedet. // A rossz álmok 
távozzanak, / És minden éji képzelet / 
Ellenségünket űzzed el, / Hogy testüket ne rontsa 
meg. // Add meg, kegyelmes jó Atya, / Atyának 
egyszülött Fia, / És Szentlélek, vigasztalónk, / 
Egyetlen Úr, örök Király. // Ámen. 

Te lucis ante terminum, / Rerum creator 
poscimus, / Ut pro tua clementia, / Sis praesul et 
custodia. // Procul recedant somnia, / Et noctium 
phantasmata, / Hostemque nostrum comprime, / 
Ne polluantur corpora. // Praesta Pater piissime, / 
Patrique compar unice, / Cum Spiritu Paraclito, / 
Regnans per omne saeculum. //  

Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. 
Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. 

In manus tuas, Domine, commendo spiritum 
meum. Redemisti nos, Domine, Deus veritatis. 

Védelmezz minket, Urunk, mint szemed 
fényét. Szárnyaid árnyékában adj nekünk 
oltalmat. 

Custodi nos, Domine, ut pupillam oculi. Sub 
umbra alarum tuarum protege nos. 

 
 
 



Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha 
alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk 
Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, 
békén. 

Salva nos, Domine, vigilantes, custodi nos 
dormientes, ut vigilemus cum Christo, et 
requiescamus in pace. 

Most bocsátod el szolgádat, Uram, * a  te 
igéd szerint békességben. / Mert látták szemeim 
* a te Üdvösségedet. / Akit rendeltél, * minden 
népek színe előtt. / Hogy fény legyen a népek 
világosságára, * és dicsőség népednek, Izraelnek. 
/ Dicsőség.  

Nunc dimittis servum tuum, Domine, * 
secundum verbum tuum in pace. / Quia viderunt 
oculi mei, * salutare tuum. / Quod parasti, * ante 
faciam omnium populorum. / Lumen et 
revelationem gentium, * et gloriam plebis tuae 
Israel. / Gloria.  

Könyörögjünk. Kérünk, Uram, látogasd meg 
ezt a hajlékot és az ellenség minden cselvetését 
messzire űzd tőle. Szent angyalaid lakjanak 
benne, akik minket békében megőriznek, és 
áldásod legyen mindig rajtunk. A mi Urunk 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 
uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten 
mindörökkön örökké. Ámen. 

Oremus. Visita, quesumus, Domine, 
habitationem istam, et omnes insidias inimici ab 
ea longe repelle: Angeli tui sancti habitant in ea, 
qui nos in pace custodiant; et benedictio tua sit 
super nos semper. Per Dominum nostrum Iesum 
Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat 
in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia 
saecula saeculorum. Amen. 

 
Áldjon és őrizzen minket a mindenható és 

irgalmas Isten: az Atya és a Fiú és a Szentlélek.  
Benedicat et custodiat nos omnipotens et 

misericors Dominus: Pater et Filius et Spiritus 
Sanctus. Amen. 

 (Időszaki Mária-antifóna)  (Una ex finalibus B. M. V. antiphonae) 
Az isteni segítség maradjon velünk 

mindenkor. Ámen. 
Divinum auxilium maneat semper nobiscum. 

Amen 
 
Damaszkuszi Szt. János esti imája: 

Emberszerető Uralkodóm, vajon nem válik-e most ez az ágy ravatallá számomra? Vagy bár lelkemben 
megtévelyedtem is, rám virrasztod-e lelkemben a nappalt? Íme, előttem áll ravatalom, közeleg halálom: 
Uram, félek a te ítéletedtől, a végnélküli szenvedéstől, s mégsem szűnök meg gonoszat cselekedni ellened, 
Uram, Istenem. Folyton haragítalak téged és tisztaságos Anyádat, az összes mennyei erőket és szent 
őrangyalomat. Tudom, Uram, hogy méltatlan vagyok emberszeretetedre, ellenben méltó minden kárhozatra 
és gyötrelemre, te azonban, Uram, akár akarom, akár nem üdvözíts engem. Hiszen ha az igazakat üdvözíted 
semmi nagy nincs benne; ha a tisztalelkűeknek irgalmazol, semmi csodálatos nincs benne, mert ezek 
méltóak a te irgalmadra. De rám, bűnösre is áraszd ki irgalmasságodat! Abban mutasd ki emberszeretetedet, 
hogy gonoszságaim nem múlhatják fölül kimondhatatlan nagy kegyelmedet és könyörületességedet, és 
intézd ügyeimet tetszésed szerint. Ámen. 
 
Szent Antiochusz esti imája a Szentlélekhez: 

Uram, Mennyei Király, Vigasztaló, Igazságnak Lelke, szánj meg és irgalmazz nekem, a te bűnös szol-
gádnak. Bocsásd meg nekem, méltatlannak, mindazt, amit a mai napon ellened vétettem, mintha nem is 
ember volnék, hanem az állatnál is rosszabb, és engedd el szándékos és szándéktalan, tudatosan vagy 
öntudatlanul elkövetett vétkezéseimet, amelyeket ifjúságom óta, vagy a rossz befogadása miatt, vagy 
indulatból, vagy csüggedésből elkövettem. Ha nevedre esküdtem, vagy gondolatban káromoltam azt, vagy 
ha valakinek szemrehányást tettem, ha haragomban megrágalmaztam vagy megsértettem valakit, ha valami 
miatt megharagudtam, ha hazudtam, vagy mértéktelenül aludtam, ha a hozzám érkező nincstelent 
megvetettem, ha felebarátommal vitába keveredtem és megsértettem őt, ha valakit megítéltem, ha 
kérkedtem vagy felfuvalkodtam, ha haraggal teltem el, vagy ha imádság közben a világ hiúságain járt az 
eszem, ha parázna gondolataim támadtak, ha mértéktelen voltam az evésben vagy lerészegedtem, ha 
esztelen módon nevettem, vagy gonosz gondolatot forgattam elmémben. Ha más jóságát látva szívemet 
irigység járta át, vagy ha illetlenségeket beszéltem, vagy felebarátom bűneit kinevettem, holott az én 
vétkezéseimnek nincs is száma. Ha rest voltam az imádságban, vagy ha bármi egyéb gonosz dolgot tettem, 
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amire nem emlékszem, mert mindezeket és még nagyobb bűnöket is elkövettem ellened. Irgalmazz nékem, 
én Uram és Teremtőm, a te csüggedt és méltatlan szolgádnak, nézd el, engedd el és bocsásd meg 
vétkezéseimet, mint jóságos és emberszerető, hogy békességben térjek nyugovóra és töltsem álmomat, én 
parázna és szánalmas bűnös, és hogy imádhassam, énekeljem és dicsőíthessem a te legtiszteltebb nevedet, 
az Atyával és az ő egyszülött Fiával együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 
 
 
 

III. SZENTSÉGLÁTOGATÁS 
 
 
 Az áhítat felindítása az esztergomi katekizmusból: 

Jézusom! Erősen hiszem mindazt, amit kinyilatkoztattál, különösen pedig azt, hogy te az 
Oltáriszentségben valóban jelen vagy, mert ezt te mondottad, aki nem csalsz és nem csalatkozol, hanem 
maga az örök igazság vagy. 
 
Szentségimádás elején, vagy rövid adorációként: 

Üdvözlégy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelenlévő Isteni Fölség. Isten és ember: Krisztus 
Jézus, minden áldás és élet kútfeje, menny és föld Ura, Istene, kit angyalok és szentek imádnak az égben, 
mi is imádunk téged az Oltáriszentségben. Hálát adunk neked, Isten Fia, hogy emberré lettél, hogy 
föláldoztad életedet a kereszt oltárán, és mindenkit részesítesz e megváltó Áldozatban. Hittel valljuk, hogy 
aki e kenyérből eszik örökké él, hiszen ezért adtad magadat lelkünk eledeléül a szentáldozásban. Engedd, 
hogy soha ne vegyünk téged ítéletünkre, hanem a szeretet e szentsége váljék lelkünk üdvösségére. Ámen. 
 
Engesztelő imádság az istenkáromlásokért: 

Áldott legyen az Isten. 
Áldott legyen az ő szent neve. 
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. 
Áldott legyen Jézus szent neve. 
Áldott legyen Jézus szentséges Szíve. 
Áldott legyen Jézus drága szent Vére. 
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben. 
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek. 
Áldott legyen a Szűz és Istenanya, Mária. 
Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. 
Áldott legyen a boldogságos Szűz dicsőséges mennybevétele. 
Áldott legyen Szűz Mária szent neve. 
Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz tisztaságos Jegyese. 
Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Ámen.  
 
Ligouri Szt. Alfonz imája az Oltáriszentség előtt: 

Úr Jézus, édes Üdvözítőm, aki az emberek iránti szeretetből oltáraink szentélyében éjjel-nappal köztünk 
tartózkodol, és kegyesen fogadod mindazokat, akik imádásukkal fölkeresnek. Hiszem igaz lelkemből, hogy 
az Oltáriszentségben valósággal jelen vagy; imádlak semmiségem mélyéből. Hálát mondok mindazon 
kegyességedért, amelyet minden érdemem nélkül velem éreztettél, kiváltképpen pedig azért, hogy 
önmagadat adtad nekem e Szentségben, hogy szentséges Szűzanyámat szószólómul adtad, s hogy e szent 
helyre látogatásodra meghívtál. Üdvözlöm és áldom kegyes és irgalmas Szívedet: először is azért, hogy 
szent Fölségednek hálát adjak e nagy kegyelemért, hogy Színed előtt megjelenhetek; másodszor, hogy 
minden megbántásokért, amelyekkel ellenségeid, a vallástalanok és az eretnekek illenek, megkérleljelek; 
harmadszor, hogy jelen hódolatommal mindazon helyeken imádjalak, ahol az Oltáriszentségben keveset 
tisztelnek, vagy elhanyagolnak. Édes Jézusom, szeretlek teljes szívemből, és bánom lelkem mélyéből, hogy 
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végtelen jóságodat annyiszor megbántottam. Szent malasztod segítségével fölteszem magamban, hogy a 
jövőben kerülök minden bűnt, s nem tekintve nyomorúságomat, íme fölajánlom magamat szent Szívednek 
és föláldozom magam dicsőségednek. Lemondok akaratomról, minden kívánságomról, és magamat teljesen 
szent akaratodra bízom. Intézkedjél ezen túl velem és mindenemmel, ahogy szent Fölségednek tetszik. Nem 
kívánok mást, mint téged szeretni, és állhatatosnak maradni szent szeretetedben. Nem kérek mást, mint 
kegyelmedet és azt, hogy szent akaratodat mindenben tökéletesen teljesítsem. Irgalmadba ajánlom a 
tisztítóhelyen szenvedő lelkeket, különösen azokat, akik különös tisztelettel vettek téged körül az 
Oltáriszentségben és különös kegyelettel viseltettek a Szűzanya iránt. Kegyelmedbe ajánlom bűnös 
lelkemet, és mindazokat, akikért különös kötelességem imádkozni. Édes Megváltóm, gyarló szívem 
szándékát egyesítem szentséges Szíved szándékával. Felajánlom szolgálataimat mennyei szent Atyádnak, 
és nevedben kérem Ő szent Felségét, hogy a te kedvedért és érdemeidért szolgálatomat kegyesen fogadni, 
és könyörgésemet kegyesen meghallgatni méltóztassék.  
 
Milánói Szt. Ambrus imája a szentségi Jézushoz: 

Isteni Megváltóm, Jézus Krisztus! Te bűneimért engesztelő áldozatul mutattad be magadat a mennyei 
Atyának, szent testedet és véredet nyújtottad eledelül nekem, nyomorult bűnösnek, aki vétkeimért elégtételt 
adni nem tudok. E szent testre és vérre, üdvösségem drága árára kérlek, adj kegyelmet, hogy e 
legméltóságosabb Szentséghez mindig oly tisztelettel, szeretettel és kegyelettel közeledjem, aminőt szent 
tested és véred fölsége tőlem megkíván. Uram, elismerem, hogy szereteted e mély titka előtt 
megjelenhetnem oly nagy kegyelem, amely csak végtelen irgalmadból telik, és amelyre egészen méltatlan 
vagyok. Eleven hittel világosítsd meg értelmemet, hogy e szent Titokról igaz lélekkel higgyem és valljam, 
amit szent igéd szerint róla tartanom kell. Oktasson engem némán, a te szelíd Szellemed, a bölcsesség 
Lelke; tanítson igazságodra, eget és földet csodálattal eltöltő nagy igazságodra, hogy te, Jézus Krisztus, 
Istennek Fia, valóságos Isten és valóságos ember, igazán, valósággal és lényegileg jelen vagy az oltáron. 
Szüzek isteni Királya, szent lelkek koronája és jutalma, Jézus Krisztus, oltsd ki belőlem a tisztátalanság 
tüzét, amely megszentségtelenítené testemet, a Szentlélek hajlékát és templomát. Irtsd ki tagjaim törvényét, 
amely egyre szent szellemed törvénye ellen tusakodik, hogy tiszta testtel, tiszta szívvel vehessek részt 
szereteted vendégségében és a boldogság osztályosa lehessek, amelyet a tisztáknak készítettél. Semmisítsd 
meg bennem az ellenmondás és az engedetlenség, a tévedés, a konokság, a kevélység és fölfuvalkodás, a 
szeretetlenség és a keménység, a zúgolódás és a káromlás szellemét. Töröld el bennem az irigység és a 
neheztelés, az ellenkezés és a civakodás szellemét. Szabadíts meg a jóra való restségtől, az ételben és 
italban való mértéktelenségtől, és mind ama sok rossztól, amik nem engedik, hogy egészen a tied legyek. 
Uram, ékesíts fel minden erénnyel, amelyekkel neked tetszhetem és szentté lehetek, mert a te óhajod, hogy 
azzá legyek. Ó Jézusom, te azt akarod, hogy minden ember boldog legyen. Engedd, Uram, gyönge 
erőmmel közreműködhessem jóságos akaratod teljesítésében. Imádságom legyen kedves előtted minden 
embertestvéremért. Bármily méltatlan vagyok is, hogy másokért könyörögjek, bármennyire magam is 
rászorulok az imádságra, Uram, te akarod, hogy egymásért imádkozzunk, ezért bizalommal esedezem 
imával embertársaimért. Uram, védelmezd, gyarapítsd és dicsőítsd meg Egyházadat, alázd és térítsd meg 
ellenségeit. Segíts az emberiség szükségletein, az anyagiakon, de legfőképpen a lelkieken. Segítsd a 
gazdagokat és hatalmasokat, hogy kikerülhessék lelki üdvösségük veszélyeit. Hajtsák szívüket 
szolgálatodra és testvéreik megsegítésére. Add, hogy a kis igényűek és a szegények akaratod teljesítésében 
leljék szent vigaszukat és dicsőségüket. Hallgasd meg az elnyomottak és üldözöttek sóhaját, tekints az 
özvegyek és árvák elhagyatottságára, erősítsd a betegeket és a gyengéket, töltsd el a bűnösöket bűnbánattal 
és reménnyel, tartsd meg az igazakat, a szent vértanúknak és szüzeknek adj győzelmi babért. Erősítsd a 
hitvallókat, a tanítókat és szent igéd védelmezőit; a pogányoknak és a hitetleneknek küldj örök 
világosságodból fénysugarat, a tévelygőket és eretnekeket vezesd vissza Egyházadba és áldd meg 
jótevőimet. Bocsáss meg mindazoknak, akik valaha engem bántottak, és tégy jót velük. Uram, hallgasd 
meg könyörgésemet. Ámen. 
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Rejtőző Istenség... (Aquinói Szt. Tamástól) - Adoro te - (de St. Thoma de Aquino) 
Rejtőző Istenség, hittel áldalak, / ki elrejteztél 

itt bor s kenyér alatt. / Szívem teelőtted 
megalázkodik, / mert ha téged szemlél, 
megfogyatkozik. // 

Adoro te devote, latens Deitas, / quae sub his 
figuris vere latitas. / Tibi se cor meum, totum 
subjicit, / Quia te contemplans totum deficit. 

Szám, szemem, látásom benned fennakad, / 
bizton hitem mégis hallásból fakad. / Hiszem azt, 
mit hinnem szab Isten Fia. / Nincs igazabb, mint 
az Igazság szava. //  

Visus, gustus, tactus in te fallitur, / sed auditu 
solo tuto creditur. / Credo, quidquid dixit Dei 
Filius, / Nil hoc verbo Veritatis verius. 

Rejté a keresztfa istenségedet, / itt az 
emberség is elrejtezkedett. / Mind a kettőt 
vallván és hittel hívén, / mit a jobb lator kért, 
azért esdem én. //  

In cruce latebat sola Deitas, / et hic latet 
simul et humanitas. / Ambo tamen credens atque 
confitens / Peto, quod petivit latro poenitens. 

 Kegyes Pelikánom, Uram Jézusom! / 
Szennyes vagyok, szennyem véredben mosom. / 
Egyetlen cseppje elég, ha mérlegbe hull, / az 
egész világnak bűnváltságául. // 

Pie pelicane, Jesu Domine, / Me immundum 
munda tuo sanguine. / Cuius una stilla salvum 
facere. Totum mundum quit ab omni scelere. 

 
 

OLTÁRISZENTSÉGGEL VALÓ ÁLDÁSRA AD BENEDICTIONEM CUM SS. 
EUCHARISTIA 

 
Tantum ergo Sacramentum - Veneremur 

cernui - Et antiquum documentum - Novo cedat 
ritui. - Praestet fides supplementum - Sensuum 
defectui. 
Genitori Genitoque - Laus et Jubilatio, - Salus, 
honor, virtus, quoque - Sit et benedictio; - 
Procedenti, ab utroque . Compar sit Laudatio. - 
Amen. 
V. Panem de caelo praestitisti eis (T.P.: Alleluja) 
R. Omne delectamentum in se habentem. (T.P.: 
Alleluja) 
V. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo. 
Oremus. Deus, qui nobis sub Sacramento 
miriabili passionis tuae memoriam reliquisti, 
tribue, quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui 
sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae 
fructum in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et 
regnas in saecula saeculorum. R. Amen. 

Azért ezt a nagy Szentséget - Leborulva 
imádjuk. - És a régi szövetséget, - Új rítussal 
leváltsuk. - Mert a hittel elérhetjük, - azt, min 
érzék megtörik. 
Szülőnek és Szülöttjének - Dicséret és ujjongás, - 
Üdv, tisztelet és erő is, - Legyen olyan, mint az 
áldás, - És ki kettejüktől árad, - Hasonlóképpen 
áldassék. - Ámen 
V. Kenyeret adtál nekik az égből. (alleluja) R. 
Minden gyönyörűséggel teljeset. (alleluja) 
V. Az Úr legyen veletek. R. És a te lelkeddel. 
Könyörögjünk. Isten, ki e csodálatos 
Szentségben szenvedésed emlékezetét hagytad 
ránk, engedd, kérünk, tested és véred szent titkát 
úgy tisztelnünk, hogy a megváltás gyümölcsét 
szüntelenül érezzük. Aki élsz és uralkodol 
mindörökkön örökké. R. Ámen. 

 
 
 

IV. JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK TISZTELETETE 
 
Bangha Béla S.J. magyarázata a Jézus Szíve-tiszteletről: 

"A Jézus Szíve-tisztelet célja és külön jelentősége abban van, hogy az Üdvözítő szent Szívét, mint az ő 
szeretetének jelképét, s mintegy központi szervét állítja a hívek elé, s őket e szent Szív untánzására, s meleg, 
benső viszont-szeretetre sarkalja. Az a célja, hogy ne csak Urunkat és Királyunkat lássuk Jézus 
Krisztusban, akit imádunk,  félünk és tisztelünk, hanem bepillantsunk lelki világába is, és a szeretet, 
gyengéd ragaszkodás és egyéni együttérzés érzelmeit növeljük a szívekben őiránta. Ez az ájtatosság 
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lényegében ősi és hagyományos keresztény ájtatosság, csak a mai megnyilatkozási formája újabb keletű, s 
főleg Alacoque Szt. Margit működésére és magánkinyilatkoztatásaira vezethető vissza. A Jézus Szive-
tisztelet főleg a hó első péntekét tekinti mintegy saját ünnepének, melyen a hívők az Üdvözítő kívánsága 
szerint engesztelő áldozáshoz járulnak. Jézus Szíve igéretei közt kimagaslik az, hogy akik kilenc 
egymásután következő hó első péntekén megáldoznak, nem fognak szentségek nélkül, készületlenül, s a bűn 
állapotában meghalni." 
 
Szt. X. Piusz fohásza: 

Ó szerető Szív, beléd helyezem minden bizodalmamat. A magam gyöngeségétől féltek mindent, a te 
jóságodtól remélek mindent. Jézusom, irgalom! Jézus, neked élek; Jézus, neked halok; Jézus, életben, 
halálban a tied vagyok. Ámen. 
 
Alacoque Szt. Margit imája: 

Jézusnak lángoló, szerető Szíve, Istenség szentélye, a Fölségesnek temploma, isteni szeretet Oltára, 
szent Szív, mely szeretettől égsz Isten iránt és énirántam. Imádlak, szeretlek, és kívánom, bár teljesen 
megsemmisülnék az érzésektől, melyek eltöltenek. Egyesülök szent Szíved szándékaival, és óhajtom, hogy 
fölemésszen a szeretet lángoló tüze, és hogy a te érzelmeidből, szellemedből és szeretetedből éljek. Ó mily 
nagy öröm nekem, hogy te egészen boldog és elégedett vagy. Kész vagyok inkább meghalni, mint neked 
nem tetszeni. Én szívem, ezentúl nem szabad másként cselekedned, csak Jézus szent Szívének sugallatai 
szerint. Meg kell őrizned mélységes lelki áhítatodat, és meg kell halnod minden számára, ami nem 
természetfölötti és isteni. Legszentebb Szív, veled egyesülök és átadom neked magam minden fönntartás 
nélkül. A jövőben csak belőled, általad és érted akarok élni. Minden törekvésem arra irányuljon, hogy 
áhítatom mind bensőbb, hódolattal minél teljesebb legyen, és hogy szent színed előtt mintegy 
megsemmisüljek, mint az örökmécses, mely a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt ég. Élni, szenvedni és 
meghalni. Ámen. 
 
 

FÖLAJÁNLÁSOK JÉZUS SZÍVÉNEK 
 
Az emberi nem fölajánlása Jézus Szentséges Szívének, XIII. Leó pápától: 

Ó édes Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, kik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid 
vagyunk, tieid akarunk lenni. Hogy azonban veled szorosabban egyesülhessünk, íme ma mindegyikünk 
felajánlja magát szentséges Szívednek. Sokan nem ismertek meg még téged, mások megvetették 
parancsaidat és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, ó jóságos Jézus, és öleld valamennyit 
legszentebb Szívedre. Légy királya, Urunk, nemcsak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a 
tékozló fiúknak is, akik elhagytak téged. Add, hogy miharabb visszatérjenek az atyai házba és étlen-
szomjan éhen ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás választ el, s 
hívd vissza őket az igazság révpartjára és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor. 
Légy királya azoknak is, akik még a bálványimádás és az iszlám sötét árnyékában ülnek, és ne vonakodjál 
őket a te világosságodba és országodba vezetni. Tekints végül irgalmas szemmel annak a népnek a fiaira, 
amely sokáig választott néped volt. Az a vér, melyet egykor magukra kívántak, hulljon reájuk is, mint a 
megváltás és az élet keresztsége. Adj, Urunk, Egyházadnak biztos és teljes szabadságot; minden népnek 
békét és rendet. Tedd, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék: Üdv az isteni Szívnek, 
mely által üdvösségünk támadt; dicsértessék és áldassék mindörökké. Ámen. 
 
Vianney Szt. János imája: 

Ó Jézus, neked szentelem szívemet; zárd a tiedbe! A te Szívedben akarok lakni, a te Szíveddel akarok 
szeretni, a te Szívedben akarok élni, a világ előtt ismeretlenül, csak általad ismerve. A te Szívedből akarom 
meríteni az igaz szeretetet, amely feleméssze szívemet; benne erőt, világosságot, kedvet és igaz vigasztalást 
fogok találni. Zárkózzék el bár tőlem minden szív, mégsem fogok csüggedni, mert Jézusom isteni Szíve 
mindig nyitva áll és nyitva is marad számomra. Ó Jézusom szentséges Szíve, szívem a te szeretetednek 
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oltára legyen; egyszersmind pedig amaz oltár is, melyen feláldozom magam neked. Szemeim mindenkor 
szent sebeidre tekintsenek, elmém mindig irgalmadra gondoljon: egész valóm csak szent Szíved iránti 
szeretetemet fejezze ki. Dicsértessék, szerettessék és imádtassék Jézus szent Szíve!  -  Légy türelemmel, én 
lelkem, holnap úgy lesz, amint Isten akarja. Addig teljesítsük mi az ő akaratát…. A tegnapi nap már elmúlt, 
amit tegnap szenvedtem, abból már nem fáj semmi… De érdemem megmarad, ha azért szenvedtem, hogy 
Isten akaratát teljesítsem… Ma érdemszerzően akarok szenvedni… A mai nap csak egy nap… Milyen 
rövid idő ez. Istenem, tehetek-e kedvesebbet, mint egy napnak szomorúságait, fájdalmait, szenvedéseit és 
fáradtságait neked felajánlani. Ó irántam való szeretetből megfeszített Istenem, ma minden, minden irántad 
való szeretetből és szent akaratod teljesítése végett történjék. Ámen. 
 
Önfelajánlás a Jézus Szívének: 

Édes Jézusom, én egyetlen Megváltóm és Üdvözítőm, íme én N. N., hogy isteni szereteted végtelen 
jótéteményeit megháláljam, és sokféle hűtlenségeimet helyrehozzam, ezennel felajánlom és feláldozom 
neked szívemet; ezzel magamat mindenestül örökre neked szentelem és kegyelmedből erősen megfogadom, 
hogy ezentúl soha többé meg nem bántalak. 

 
 

 
V. A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA TISZTELETE 

 
 

Newman bíboros gondolatai a Szent Szűzről: 
"Mivel Mária az Isten Anyja (Mater Dei), Krisztus szó szerint Emmanuel: velünk az Isten. Ezért, amikor 

a történelem folyamán a gonosz lelkek és a hamis próféták erősebbek és merészebbek lettek, s utat találtak 
magába a katolikus Testbe is, az Egyház Istentől vezetve nem találhatott hatékonyabb és biztosabb eszközt 
ezek kiűzésére, mint a Deipara (Istenszülő) kifejezés alkalmazását ellenük. Mikor ezek a szellemek a 
sötétség homályából ismét előjöttek, és a XVI. században a keresztény hit teljes megsemmisítésére támadást 
indítottak, nem találhattak biztosabb módszert gyűlöletes tervükhöz, mint Mária kiváltságainak 
becsmérlését és káromlását. Jól tudták ugyanis, ha sikerül a világot rávenni, hogy az Anyát gyalázzák, 
akkor majd a Fiú gyalázása is hamarosan bekövetkezik. Az Egyház és a Sátán ebben egyet vall: Az Anya és 
a Fiú összetratozik. Három század tapasztalata bizonyítja: a katolikusok, akik Máriát tisztelik, tisztelik az ő 
Fiát is. Míg a protestánsok, akik kezdik most elhagyni a Fiú imádását, akkoriban az Anyán csúfolódtak." 
 
Oltalmad alá futunk - Sub tuum praesidium  

Oltalmad alá futunk Istennek Szent Szülője, 
könyörgéseinket meg ne vesd szükségünk idején, 
hanem oltalmazz meg minket minden 
veszedelemtől, ó dicsőséges és áldott Szűz. Mi 
Asszonyunk, mi közbenjárónk és szószólónk. 
Engeszteld meg nekünk Fiadat, ajánlj minket 
Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak. 
Ámen. 

Sub tuum praesidium confugimus, Sancte Dei 
Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in 
necessitatibus nostris; sed a periculis cunctis 
libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. 
Domina nostra, Mediatrix nostra, advocata 
nostra, tuo Filio nos reconcilia, tuo Filio nos 
commenda, tuo Filio nos repraesenta. Amen. 

 
RÓZSAFŰZÉR (SZENTOLVASÓ) - ROSARIUM 

 
A BEVEZETŐ TIKOK: 
Aki hitünket növelje. - Qui adaugeat nobis fidem. 
Aki reményünket erősítse. - Qui corroboret nobis spem. 
Aki szeretetünket tökéletesítse. - Qui perfeciat nobis caritatem. 
AZ ÖRVENDETES OLVASÓ TIKAKAI: 
Akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál. - Quem, Virgo, ex Spiritu Sancto concepisti. 
Akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. - Quem, Virgo, Elisabeth visitando portasti. 
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Akit te, Szent Szűz, a világra szültél. - Quem, Virgo, genuisti. 
Akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál. - Quem, Virgo, in Templo praesentasti. 
Akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál. - Quem, Virgo, in Templo invenisti. 
A FÁJDALMAS OLVASÓ TITKAI: 
Aki érettünk vérrel verejtékezett. - Qui pro nobis sanguinem sudavit. 
Aki érettünk megostoroztatott. - Qui pro nobis flagellatus est. 
Aki érettünk tövissel koronáztatott. - Qui pro nobis spinis coronatus est. 
Aki érettünk a keresztet hordozta. - Qui pro nobis crucem bajulavit. 
Aki érettünk keresztre feszíttetett. - Qui pro nobis crucifixus est. 
A DICSŐSÉGES OLVSÓ TITKAI: 
Aki halottaiból feltámadt. - Qui resurrexit a mortuis. 
Aki a mennybe felment. - Qui ascendit ad caelos. 
Aki nekünk a Szentlelket elküldte. - Qui nobis Spiritum Sanctum missit. 
Aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett. - Qui te, Virgo, in caelos assumpsit. 
Aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott. - Qui te, Virgo, in caelis coronavit. 
A FATIMAI FOHÁSZ: 

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments 
meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a 
lelkeket, különösen azokat, akik legjobban 
rászorulnak irgalmadra. 

O mi Iesu, dimitte peccata nostra, libera nos 
ab igne inferni, et assuma animas in caelum, 
praesertim illas, qui maxime indigent 
misericordia tua. 

 
Rózsafüzér után vehető könyörgés: 

V.: Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja. R.: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. 
Könyörögjünk. Úristen, a te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az 
örök élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának 
elmondásával megemlékezve, utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a 
mi Urunk által. Ámen.  
 
Emlékezzél meg (Clairvaux-i Szt. Bernáttól)- Memorare 

Emlékezzél meg, ó legkegyesebb Szűzanya, 
Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te 
valakit magára hagytál, aki oltalmadat kérte, és 
segítségért hozzád könyörgött. Ilyen bizalomtól 
lelkesítve sietek hozzád, ó szüzek Szent Szüze, 
jóságos Anyám. Hozzád fordulok, és sóhajtva 
állok színed előtt, én nyomorult bűnös. Ne vesd 
meg kérésemet, ó Anyja az örök Igének, hanem 
hallgass rám kegyelmesen és hallgass meg 
engem. Ámen. 

Memorare, o piisima Virgo Maria, non esse 
auditum a saeculo, quemquam ad tua currentem 
praesidia, tua implorantem auxilia, tua petentem 
suffragia esse derelictum. Ego tali animatus 
confidentia ad te, Virgo Virginum, Mater, curro, 
ad te venio, coram te gemens peccator assisto. 
Noli, Mater Verbi, verba mea despicere, sed audi 
propitia et exaudi. Amen. 

 
Ima a mindenkor segítő Szűz Máriához: 

Szűz Szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek! Tied élet- és halálban, tied jó- és balsorsban, tied 
küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz Szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek! Anyám, benned 
bízom és remélek. Anyám, teutánad epedek. Anyám, te jóságos, kegyelmezz! Anyám, te hatalmas 
védelmezz! Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni! Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni! Anyám, ó jöjj, segíts 
szenvedni! Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni! Hiszen tudsz is 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, 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, hogy veled leszek, ó Anyám, fönn az égben. Szűz 
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Szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek! Tied élet- és halálban, tied jó- és balsorsban, tied küzdve, 
szenvedve, tied most és örökre. Szűz Szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek! Ámen. 
 
XII. Piusz pápa felajánló imája Mária Szeplőtelen Szívéhez: 

Ó rózsafüzér Királynője, keresztények segítsége, emberiség menedéke, Isten harcainak győztese! 
Esedezve, könyörögve borulunk le trónusod előtt. Biztosan tudjuk, hogy alkalmas időben megnyerjük 
irgalmadat. Kegyelmet, segítséget és védelmet kapunk tőled jelen szomorúságunk idején. Nem vagyunk 
elbizakodottak, nem is érdemeink alapján reméljük ezt, hanem egyedül a te anyai szíved jósága miatt. 
Neked és Szeplőtelen Szívednek, ó Mária, átadjuk és szenteljük az egész világot, melyet végzetes 
egyenetlenkedések marcangolnak, a gyűlölet tüzei emésztenek, s amely áldozata lett az igazságtalanságnak 
és a gonoszságnak. Indulj meg az ideigvaló és a lelki romok láttán; az apák és anyák, a jegyesek és 
testvérek, az ártatlan gyermekek annyi sok fájdalmán és aggodalmán! Indulj könyörületességre a virágában 
letört, a rettenetes vérfürdőkben oly sok sebet kapott, a kínokat és halálos félelmet kiálló lelkek, a 
fogságban sínylődő százezrek és ama sokak iránt, akik az örök kárhozat veszélyében forognak! Ó 
irgalmasság Anyja! Esedezd ki azokat a kegyelmeket, amelyek előkészítik, előmozdítják, és 
megszilárdítják a békét! Ó béke Királynője, könyörögj érettünk és add meg ennek a háborúktól sújtott 
világnak azt a békét, amely után a népek epednek: az igazság és a jog békéjét Krisztus szeretetében. Add 
meg a világnak a fegyverek békéjét, hogy a rend nyugalmában terjedjen az Isten országa. Teríts 
védőpalástot a hitetlenek fölé, és azokra is, akik a halál árnyékában ülnek. Adj nekik is békét, és add, hogy 
számunkra is felkeljen az igazság Napja, és velünk együtt énekelhessék a világ egyetlen Üdvözítője előtt: 
Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakarat embereinek!" Add meg a népeknek a 
békét, melyeket tévelygés, vagy egyenetlenkedés szakított el tőlünk, és legfőképpen azoknak, akik 
különösképpen tisztelnek téged, s akiknek házából nem hiányzik a te szent képed. Vezéreld vissza őket 
Krisztus egyetlen aklába, az egyetlen és igazi pásztor őrizete alá. Juttasd Isten szent Egyházát teljes 
szabadsághoz és békéhez. Állítsd meg az új pogányság áradatát! Ápold a hívek tisztaság-szeretetét, a 
keresztény élet gyakorlását, s az apostoli buzgóságot, hogy ily módon gyarapodjék az Istent szolgálók 
száma és érdeme. Amint egykor Jézusod szívének ajánlották fel az Egyházat és az egész emberi nemet, 
hogy beléje helyezve minden reményüket, legyen számukra a győzelem és üdvösség záloga, úgy ajánljuk 
fel magunkat Szeplőtelen Szívednek is örökre, ó Anyánk és a világ Királynője, hogy a te pártfogó 
szereteted siettesse országának győzelmét és az összes nemzetek egymással és Istennel megbékülten, 
áldottnak hirdessenek téged! Veled együtt énekeljék a föld egyik sarkától a másikig a dicsőítés, a szeretet és 
a hála örök Magnifikátját Jézus Szívének, amelyben egyedül találjuk meg az igazságot, az életet és a békét. 
Ámen. 
 
Dante imája a Szent Szűzhöz: 

Szűzanya, leánya saját Fiadnak, aki alázatosabb és felségesebb vagy minden teremtménynél, Isten 
örökkévaló elhatározásának előre meghatározott célja: Te vagy az, akiben az emberi természet annyira 
megnemesedett, hogy Teremtője nem átallott belőle venni magára alakot. A szeretet lobogó fáklyája vagy a 
mennyben, a halandók számára pedig örökeleven forrása a reménységnek. Ó Asszony, aki oly nagy vagy és 
oly hatalmas: aki kegyelmet keres, és nem nálad keresi olyan emberhez hasonlít, aki szárnyak nélkül akar 
repülni. Jóságodban nemcsak segítségére sietsz a könyörgőknek, hanem akárhányszor is hívatlanul 
megelőzöd imádságát. Benned az irgalmasság, benned a könyörület, benned a nagylelkűség, benned 
egyesül minden, ami jóság van a teremtményekben. Íme én, aki a mindenség legmélyebb mélységeitől föl 
egész hozzád, annyi szellemnek a szemébe néztem életemben, kegyelemért könyörgök hozzád: adj nekem 
erőt, hogy tekintetem még magasabbra hatolhasson, a végső üdvösségig. Sohasem égett bennem erősebben 
semmire a vágy, mint Annak szemléletére. Hozzád intézem minden könyörgésemet, és kérlek, ne legyen 
hiábavaló. Oszlasd el imádságos által előlem a halandóság felhőit, és nyisd meg előttem a legfelsőbb 
boldogságot. Ó Királyné, aki mindent, amit akarsz, megtehetsz, még egyre kérlek: tartsd meg bennem 
elevenen az örökkévalóság utáni vágyat. Győzze le bennem védelmed a földiesség hajlamait. Ámen. 
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A szeplőtelenül fogantatott Mária dicsérete          Laudatio B. M. V. immaculatae conceptae: 
Egészen szép vagy, Mária! És az eredeti bűn 

foltja sincs terajtad. te Jeruzsálem dicsősége! Te 
Izrael öröme! Te népünk tisztessége! Te a 
bűnösök pártfogója! Ó Mária, te legbölcsebb 
Szűz, legkegyesebb Anya! Imádkozzál érettünk, 
légy a mi közbenjárónk Urunk Jézus Krisztusnál! 

Tota pulrcha es Maria, et macula originalis 
non est in te. Tu gloria Ierusalem, tu laetitia 
Israel, tu honrificentia populi nostri, refugium 
peccatorum. O Maria, tu Virgo sapientissima, 
Mater piissima, ora pro nobis, esto Mediatrix 
nostra apud Dominum nostrum Iesum Christum.

 
Szíriai Szt. Efrém imája a Szent Szűzhöz: 

Mária, Isten Anyja, te az ég és a föld Királynője, a szorongatottak nagy reménysége vagy! Téged 
ragyogó fény övez, mint a napot, magasabban állsz, mint minden égi teremtmény. Atyáink reménysége, 
próféták öröme, apostolok vigasztalása, vértanúk dicsősége, szentek büszkesége! Te hoztál vigasztalást és 
világosságot az embereknek. Te vagy az arany füstölő, amelyből kellemes illata szállott az égnek; te vagy a 
gyertyatartó, amely a szentélyt éjjel-nappal bevilágította; te vagy a szent edény, amely az égi mannát 
magába fogadta; te vagy a kőtábla, melyre az Úr törvény felíratott; te vagy a szent szövetség szekrénye; te 
vagy az égő csipkebokor, amelyből Isten szólott; te vagy Jessze kivirult vesszeje, amelyen a legszebb virág 
nyílott; a mi Urunk Jézus. Bűnösök pártfogója, kétségbeesettek reménysége, hajótöröttek biztos révpartja, a 
világ vigasztalója, árvák menedéke, foglyok váltsága, betegek orvosa, szenvedők gyógyítója, mindenkinek 
üdvössége. Fedj be minket irgalmasságoddal, légy könyörületes irántunk, nyerd meg közbenjárásoddal, 
hogy isteni Fiad el ne vessen minket bűneinkért, s mint terméketlen fákat az örök tűzre ne kárhoztasson.    
 
A Kármelhegyi Boldogasszony búcsúimája: 

Ó boldogságos, szeplőtelen Szűz, Kármelhegy ékessége és fénye, ki különösen kegyes szemmel 
tekintesz arra, ki áldott ruhádat viseli. Tekints reám is kegyesen, és fogadj oltalmad palástja alá. Erősíts 
meg hatalmaddal, világosítsd meg lelkem homályait bölcsességeddel, gyarapítsd bennem a hitet, a reményt 
és a szeretetet! Ékesítsd fel lelkemet kegyelmekkel és erényekkel, hogy isteni Fiadnak mindenkor kedve 
teljék bennem! Állj mellettem életemben, vigasztalj meg halálomban édes jelenléteddel, és mutass be a 
Szentháromságnak, mint gyermekedet és ájtatos szolgádat, hogy a mennyországban örökre dicsérhesselek 
és áldhassalak. Ámen.  
 3 Üdvözlégy és 3 Dicsőség 
(A /lehetőleg kármelita/ pappal megáldatott és szabályszerűen felvett skapuláré különleges búcsúval jár, ha naponta elimádkozzuk a 
fenti imát és a megszentelő kegyelem állapotában maradunk.) 
 
 

A BOLDOGSÁGOS SZŰZ NÉGY KARÉNEKE (MÁRIA-ANTIFÓNÁK) 
ANTIPHONAE FINALIS B.M.V. 

 
Üdvözítőnk Édesanyja - Alma Redemptoris Mater: 

(Advent első napjától Gyertyasszentelőig) 
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 - Rád szállott az Úr 
Szentlelke. - Ekkor lett az örök Ige - Szűz 
méhednek szűz gyümölcse.  // Azért édes 
Istenanyja, - Légy bűnösök szószólója, - Botló 
lábunk támasztója, - Üdvösségünk nyílt kapuja.  

 
de Dominica prima Adventus ad 

Purificationem) 
Alma Redemptoris Mater, quae pervia caeli - 
Porta manes et stella maris, succere cadenti, - 
Surgere, qui curat populo: tu quae genuisti - 
Natura mirante, tuum Sanctum Genitorem: Virgo 
prius ac posterius, Gabrielis ab ore - Sumens 
illud Ave, peccatorum miserere! 

 
 



V. Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz 
Máriát. R. És ő méhében foganá Szentlélektől 
szent Fiát. 

V. Angelus Domini nuntiavit Mariae. R. Et 
concepit de Spiritu Sancto. 

Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd 
lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az 
angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus 
Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő 
kínszenvedése és kereszthalála által a feltámadás 
dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk 
Jézus Krisztus által. R. Ámen.  

Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, 
mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante 
Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per 
passionem ejus et crucem ad resurrectionis 
gloriam perducamur. Per eumdem Christum 
Dominum nostrum. R. Amen. 

 (Karácsonytól Gyertyaszentelő 
Boldogasszonyig:) 
V. Születésed után szeplőtelen Szűz maradtál. R. 
Istennek szent Szülője, járj közben érettünk. 
Könyörögjünk.Úristen, ki a Boldogságos Szűz 
Mária termékeny szüzessége által az örök 
boldogság jutalmát adtad az emberi nemnek; 
engedd kérünk, hogy érezzük annak értünk való 
esedezését, aki által méltóak lettünk venni az élet 
adóját, a te Fiadat, ami Urunk Jézus Krisztust. R. 
Ámen.  

 (de Nativitate Domini ad Purificationem:) 
V. Post partum Virgo inviolata permansisti. R. 
Dei Genitrix, intercede pro nobis. 
Oremus. Deus, qui salutis aeternae, beate Mariae 
virginitate foecunda, humano generi praemia 
praestitisti: tribue, quesumus, ut ipsam pro nobis 
intercedere sentiamus, per quam meruimus 
auctorem vitae suscipere, Dominum nostrum, 
Iesum Christum, Filium tuum. R. Amen. 

 
Mennyországnak  Királynéja - Ave Regina caelorum: 

(Gyertyaszentelőtől Húsvétig) 
Mennyországnak Királynéja, - Angyaloknak 
szent Asszony, - 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, - 
Tudjuk, rajtunk is könyörülsz. 
V. Tégy méltóvá engem, Szent Szűz, a te 
dicséretedre. R. Adj erőt ellenségeid ellen. 
Könyörögjünk. Adj oltalmat gyarlóságunknak, 
irgalmas Isten, hogy akik az Isten Anyjának 
emlékezetét tiszteljük, az ő könyörgésének 
segedelmével fölkeljünk vétkeinkből. Krisztus, a 
mi Urunk által. R. Ámen. 

 
(de Purificatione ad Pascham Domini) 

Ave Regina caelorum. - Ave Domina angelorum. 
- Salve radix, salve porta, exqua mundo lux est 
orta. - Gaude Virgo gloriosa, - Super omnes 
speciosa: - Vale, o valde decora, - Et pro nobis 
Christum exora. 
V. Dignare me laudare te, Virgo Sacrata. R. Da 
mihi virtutem contra hostes tuos. 
Oremus. Concede, misericors Deus, fragilitatis 
nostrae presidium, ut qui Sanctae Dei Genitricis 
memoriam agimus, intercessionis ejus auxilio a 
nostris iniquitatibus resurgamus. Per eumdem 
Christum Dominum nostrum. R. Amen. 

 
Mennynek Királyné Asszonya - Regina caeli: 

 (húsvéti időben) 
Mennynek Királyné Asszonya! - Örülj, szép 
Szűz, alleluja! - Mert kit méhedben hordozni 
méltó voltál, alleluja!  // Amint megmondotta 
vala, - föltámadott, alleluja! - Imádd Istent, hogy 
lemossa bűneinket, alleluja! 

(in tempore paschale) 
Regina caeli, laetare, alleluja. - Quia quem 
meruisti portare, alleluja. - Resurrexit, sicut dixit, 
alleluja. - Ora pro nobis Deum, alleluja. 

V. Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja. R. 
Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja. 

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluja. R. 
Quia surrexit Dominus vere, alleluja. 

 
 



Könyörögjünk. Úr Isten, ki szent Fiad, ami 
Urunk Jézus Krisztus feltámadásával a világot 
megörvendeztetni méltóztattál, engedd kérünk, 
hogy az ő szent Anyja, Szűz Mária által az örök 
élet örömeibe juthassunk. Ugyanazon a mi 
Urunk Jézus Krisztus által. R. Ámen. 

Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii tui, 
Domini nostri, Jesu Christi mundum laetificare 
dignatus est, praesta quesumus, ut per ejus 
Genitricem Virginem Mariam perpetuae 
capiamus gaudia vitae. Per eumdem Christum 
Dominum nostrum. R. Amen. 

 
Üdvözlégy, Úrnőnk - Salve Regina: 

(Szentháromság vasárnapjától Adventig) 
Üdvözlégy, Úrnőnk, irgalmasság Asszonya! Élet, 
édesség, reménycsillag, áldunk. Most kérve 
kérlel Évának száműzött népe, hozzád sóhajtunk 
sírva és zokogva siralmaink völgye mélyén. 
Hallgass meg hát, égi közbenjárónk; kegyes 
Anyánk, két szemed áldott sugarát fordítsd ránk 
végre. És Jézust mutasd nékünk, méhed szent 
gyümölcsét, hogy őt e számkivetés után lássuk. 
Ó áldott, ó drága, ó édes szép Szűz Mária. 
V. Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. R. 
Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. 
Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, ki a 
dicsőséges Szűz Máriának testét és lelkét, hogy 
szent Fiad méltó hajléka legyen, a Szentlélek 
által felékesítetted, add, hogy akik az Isten 
Anyjának emlékezetében örvendezünk, az ő 
kegyes könyörgése által megszabaduljunk 
minden ránk következő veszedelemtől és az örök 
haláltól. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus 
által. R. Ámen.  

(de Dominica Sanctae Trinitatis ad 
Adventum) 
Salve Regina, Mater misericordiae. Vita, dulcedo 
et spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii 
Evae. Ad te suspiramus gementes et flentes in 
hac lacrimarum valle. Eja ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et 
Jesum, benedictum fructum ventris tuae nobis, 
post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o 
dulcis Virgo Maria. 
V. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. R. Ut 
digni efficiamur promissionibus Christi. 
Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui 
gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et 
animam, ut dignum Filii tui habitaculum effici 
mereretur, Spiritu Sancto cooperante praeparasti: 
da, ut cujus commemoratione laetamur, ejus pia 
intercessione ab instantibus malis et a morte 
perpetua liberemur. Per eumdem Christum 
Dominum nostrum. R. Amen. 

 
 

 
VI. KERESZTUTAK  

 
 

KERESZTÚT AZ ESZTERGOMI PRAEORÁTORBÓL: 
 

Bevezető ének: 
Szívünk, lelkünk most kitárjuk, - Utad, Jézus, veled járjuk. - Kérjük, mélyen belevéssed - Szíveinkbe 
szenvedésed. 

Az oltár előtt: 
Isteni Üdvözítőnk, mi bűnösök vétkeztünk, és te szenvedték ártatlanul a keresztúton és a kereszten. Ide 

juttattak vétkeink. Töredelmes szívvel szánjuk és bánjuk életünk minden bűnét, amelyekkel téged, 
legnagyobb jótevőnket, hálátlanul megbántottunk. Hogy szeretetünket megmutassuk és vétkeinkért 
megkérleljünk, követünk keresztutadon. Add meg lelkünk üdvösségére és a tisztítóhelyen szenvedő lelkek 
segítségére Anyaszentegyházadnak a keresztút járására engedélyezett búcsúit. Ámen 
 
Áll a gyilkos nagy ítélet - Rajtunk immár igaz véred. - Valahányszor szavam vétett, - Pilátusod lettem 
néked. 

Első állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust 
V.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. R.: Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
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"Akkor kezükbe adá őt Pilátus, hogy megfeszítsék." Pilátus háromszor jelenti ki Jézus ártatlanságát, s 
mégis halálra adja az Istenembert. Az isteni Bárány némán fogadja a halálos ítéletet, és készséges szívvel 
megy értünk és helyettünk a halálba. Uram, ha most megítélnél, ártatlannak találnál minket?… De ha hiba 
nélkül lennénk is, add, hogy mindig türelmesen viseljük az igazságtalan megítéléseket. Add meg azt is, 
hogy szavainkra mindig vigyázzunk. 
Miatyánk… Üdvözlégy… 
V.: Könyörülj rajtunk, Uram. R.: Könyörülj rajtunk. 
 
Itt van már a kereszt fája - Hurcolnod kell Golgotára. - Uram, én meg puhán restül, - vonakodom a 
kereszttül. 

Második állomás: Jézus vállára veszi a keresztet 
V.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. R.: Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
Krisztus Urunk "keresztjét hordozván, kiment a Golgotára." Mezítláb, töviskoszorúval, vállán a súlyos 
kereszttel megkezdi keresztútját, és behinti azt könnyeivel és szent vérével. Add, Uram, hogy készséges 
szeretettel és türelemmel hordozzuk mindennapi keresztünket… 
Miatyánk… Üdvözlégy… 
V.: Könyörülj rajtunk, Uram. R.: Könyörülj rajtunk. 
 
Botlik, roskad szegény tested, - Nem bírja a nagy keresztet. - Földre sújtód, jaj, én voltam, - ki oly sokszor 
elbotoltam. 

Harmadik állomás: Jézus elesik a kereszttel 
V.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. R.: Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
"Betegségeinket ő hordozta, és fájdalmainkat ő viselte." Kimerült, agyongyötört Üdvözítőnk nem bírja el a 
bűneink rettenetes súlyát. A földre roskad, de újra fölkel és tovább járja értünk a keresztutat. Mélységes 
bánattal siratjuk a magunk elestét, elkövetett bűneinket. Bocsásd meg azokat, Uram! Ezentúl kitartunk 
melletted, ha kell a halál árán is… 
Miatyánk… Üdvözlégy… 
V.: Könyörülj rajtunk, Uram. R.: Könyörülj rajtunk. 
 
Ó jaj, látod jönni szemben - Édesanyád gyötrelemben. - Ó csak én is vele járnék - Krisztus után mint az 
árnyék. 

Negyedik állomás: Jézus szent Anyjával találkozik 
V.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. R.: Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
"Ó mily nagy volt ama drága Szűzanya szomorúsága egyszülött szent Magzatán." Minő szívszaggató 
fájdalom az Anyának így látni Fiát. És minő keserű gyötrelem a Fiúnak édesanyja szenvedése. Uram, tedd 
fogékonnyá a Szívünket mások szenvedései iránt. 
Miatyánk… Üdvözlégy… 
V.: Könyörülj rajtunk, Uram. R.: Könyörülj rajtunk. 
 
Vinni terhed segítségül - Itt van Simon Cirenébül. - Bárcsak én is, bűnös lélek, - Keresztemmel követnélek. 

Ötödik állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszt hordozásában 
V.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. R.: Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
"Megfogának egy bizonyos Simont, Cirenéből valót, és rátevék a keresztet, hogy vigye Jézus után." Cirenei 
Simon eleinte csak kényszerűségből viszi a keresztet, de amint az elgyötört Úr Jézusra tekint, elfogja a 
részvét. Azontúl szíves akarattal és szeretettel hordozza Krisztus keresztjét. Mily nagy kitüntetés 
számunkra, Üdvözítünk, hogy mindennapi kis keresztjeinket veled együtt hordozhatjuk. Örömest osztozunk 
szenvedésedben és meggyaláztatásodban. 
Miatyánk… Üdvözlégy… 
V.: Könyörülj rajtunk, Uram. R.: Könyörülj rajtunk. 
 
Jámbor asszony siet hozzád, - Kendőjével törli orcád. - Vajon hát én, kőszívemmel, - Mennyi könnyet 
töröltem fel? 
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Hatodik állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak 
V.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. R.: Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
"Követé őt a nép és az asszonyok nagy sokasága." A durva katonák és a csőcselék dühével bátran dacolva, 
Veronika isteni Mestere elé lép, kendőt nyújt neki, hogy letörölhesse arcát, és enyhíthesse gyötrelmeit. Ezt 
a résztvevő jóakaratot és hűséget kívánja tőlünk is az igaz szeretet. Nem is törődünk többé mások 
hitetlenségével, gúnyolódásaival vagy fenyegetéseivel, hanem hűek maradunk, Uram, hozzád és 
Egyházadhoz. 
Miatyánk… Üdvözlégy… 
V.: Könyörülj rajtunk, Uram. R.: Könyörülj rajtunk. 
 
Földre roskadsz másodízben, - Értem tűrő, kegyes Isten. - Hát én hányszor tántorultam, - Bűneimbe 
visszahulltam. 

Hetedik állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel 
V.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. R.: Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
"A mi gonoszságainkért sebesíttetett meg, és a mi bűneinkért töretett összes." Mert bűneinkbe folyton 
visszaesünk, másodszor is leroskadsz, Uram, a kereszt terhe alatt. Add, hogy állhatatlanságunk szégyenét 
jóvá tegyük, hűségesek legyünk hozzád, és jófeltételeinket a sírig megtartsuk. 
Miatyánk… Üdvözlégy… 
V.: Könyörülj rajtunk, Uram. R.: Könyörülj rajtunk. 
 
Sírva jöttök ki elébe, - Jeruzsálem asszonynépe. - Jaj, rám is szól, ami rátok: - "Magatokat sirassátok!" 

Nyolcadik állomás: Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat 
V.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. R.: Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
"Hozzájuk fordulván Jézus mondá: Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok, hanem magatok és 
gyermekeitek miatt." Mily nagy okunk van nekünk is, hogy magunkon és lelkünk elhanyagolt állapotán 
sírjunk. Sokszor milyen könnyen elaltattuk lelkiismeretünk szavát. Add, Uram, hogy komoly szavad 
mindig alapos önvizsgálatra indítson minket. 
Miatyánk… Üdvözlégy… 
V.: Könyörülj rajtunk, Uram. R.: Könyörülj rajtunk. 
 
A keresztnek szörnyű terhe - Harmadszor is földre ver le. - Ested adjon szent kegyelmet, - Hogy a bűnből 
talpra keljek. 

Kilencedik állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt 
V.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. R.: Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
"Erőm, mint a cserép, kiszáradt, nyelvem ínyemhez tapadt, lesújtottál engem a halál porába." Az Úr Jézus 
pihegve, lélekszakadva harmadszor is leroskad, mert mi oly szánalmas állhatatlansággal bukdácsolunk a 
megismert igazságok útján, és oly szégyenletesen ragaszkodunk vétkes szokásainkhoz. Mily hősiesség és 
mily kitartó szeretet van az Úrban. Végső erőfeszítéssel tart a Golgotára. A véres kereszt legyen intő jelünk: 
Inkább meghalunk, de bűnt soha többé el nem követünk.  
Miatyánk… Üdvözlégy… 
V.: Könyörülj rajtunk, Uram. R.: Könyörülj rajtunk. 
 
Megcsúfoltak ruha nélkül, - Borzad szájad vad epétül. - Tisztes mérték, szent szemérem, - Mindig, mindig 
maradj vélem. 

Tizedik állomás: Jézust megfosztják ruháitól 
V.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. R.: Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
"Elosztották maguk között ruháimat, s köntösömre sorsot vetettek." "Enni nekem epét adtak, s 
szomjúságomban ecettel itattak." A háromszor szent és végtelenül szemérmes Jézust hiúságunk és 
könnyelműségünk vetkőzteti le. Epével-ecettel az evésben és ivásban való ínyencségünk és 
mértéktelenségünk itatja Üdvözítőnket. Uram, nem prédáljuk el többé égi ruhánkat a megszentelő 
kegyelmet. Mezítelenséged kínjaira kérünk, öltöztesd fel lelküket erényeid szépségébe. 
Miatyánk… Üdvözlégy… 
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V.: Könyörülj rajtunk, Uram. R.: Könyörülj rajtunk. 
 
Édes Jézus drága testét - Véres fára fölszegezték. - Mi egyetlen boldogságunk, - Szent keresztfa sírva 
áldunk. 

Tizenegyedik állomás: Jézust a keresztre szegezik 
V.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. R.: Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
"Királyi zászló jár elől, keresztfa titka tündököl. Melyen az élet halni szállt, s megtörte holta a halált." Ég és 
föld között felmagasztalva függ a Megfeszített. Karját ölelésre tárja. Ajkát a megbocsátás szavaira nyitja: 
"Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek." Lándzsával átdöfött Szíve sebét 
menedékül adja, hogy mindig oda siessünk. Uram, keresztrefeszítésed a mi művünk volt. A jövőben 
könnyeidben és véredben megtisztulva lelkünk szívesen vállalja a szenvedést veled és érted. 
Miatyánk… Üdvözlégy… 
V.: Könyörülj rajtunk, Uram. R.: Könyörülj rajtunk. 
 
Megváltásunk már betelve: - Jézus lelkét kilehelte. - Újra élek kegyelméből; - Ki szakaszt el szerelmétől? 

Tizenkettedik állomás: Jézus meghal a kereszten 
V.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. R.: Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
"Jézus mondá: Beteljesedett! És lehajtván fejét kilehelte a lelkét." (néhány pillanatnyi csend) Beteljesedett 
a nagy keresztáldozat, megváltottál, Isten gyermekei és az örök boldogság örökösei vagyunk. Halálod, 
Uram, azt hirdeti, hogy nagy volt a lelkünk ára. Add, hogy mindig, mint pótolhatatlan kincsünket 
gondozzuk. 
Miatyánk… Üdvözlégy… 
V.: Könyörülj rajtunk, Uram. R.: Könyörülj rajtunk. 
 
Keresztfádról már levesznek, - Szent Szűz szívén pihen tested. - Bárcsak lennél mindig nálam, - tiszta 
szívem templomában. 

Tizenharmadik állomás: Jézus testét leveszik a keresztről 
V.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. R.: Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
"Szűzanyám, esengve kérlek, hathatósan vésd szívembe Szent Fiadnak sebeit." Jézus szent testét leveszik a 
keresztről, és fájdalmas Anyja fogadja ölébe. A Szent Szűz tartja, imádja szent Fiát; nézi, csókolja sebeit. 
Az ő szíve az égő mécs a kereszt tövén. Fájdalmas égi Anyánkról sohasem feledkezünk el; az ő karjaiban 
kívánunk majdan meghalni. 
Miatyánk… Üdvözlégy… 
V.: Könyörülj rajtunk, Uram. R.: Könyörülj rajtunk. 
 
Már a szent test sírba téve, - Újon metszett szirt tövében. - Onnan kél fel harmadnapra, - Halált, poklot 
letiporva. 

Tizennegyedik állomás: Jézus holttestét sírba teszik 
V.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. R.: Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
"Volt pedig azon a helyen, ahol őt megfeszítették, egy kert, és a kertben új sírbolt, melyben még senki sem 
feküdt. Azért oda helyezték Jézust." A sziklába vájt új sírba fektetik az Urat, tündöklő gyolcsba takarják. 
Mint a tiszta sír az Úr testét, úgy akarjuk fogadni mi is az Urat, amikor a szentáldozásban hozzánk tér. Úgy 
akarunk mindig élni, hogy tetteinkből lássák: Jézus lakik szívünkben. 
Miatyánk… Üdvözlégy… 
V.: Könyörülj rajtunk, Uram. R.: Könyörülj rajtunk. 
 
Uram, hiszek és remélek, - Én szerelmem, neked élek. - Szánom-bánom minden vétkem, - Légy az enyém 
egykor égben. 

Az oltár előtt: 
Tekints le, kérünk, Urunk, családodra, amelyért a mi Urunk Jézus Krisztus nem tétovázott magát a 

bűnösök kezére adni és a kereszt gyötrelmeit elvállalni. Kérve-kérünk, Urunk Jézus Krisztus, legyen erőnk 
keserves kínszenvedésed; az védjen, őrizzen és oltalmazzon meg minket. Szent sebeid legyenek az étel és 
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ital, amely táplál és gyönyörködtet. Hulló szent véred legyen minden vétkünk tisztogatója és elégtétele. 
Halálod legyen örök dicsőségünk. Ámen. 
 
 

ENGEDD, HOGY UTADON VÉGIGKÍSÉRJÜNK!  
 

Az oltárnál: 
Megváltó Úr Jézus! Irántunk való szeretetből vetted válladra a keresztet, és vitted a Kálvária hegyére. 
Engedd, hogy utadon végigkísérjünk! adj résztvevő lelkületet, hogy szenvedéseidet veled együtt átéljük! 
Adj bánatos szívet, hogy bűneinket őszintén megsirassuk! Adj erős akaratot, hogy bűneinkből őszintén 
megtérjünk! Adj szeretetet, hogy ezentúl Istennek éljünk! Fogadd el a keresztúti ájtatosságot, mennyei 
Atya, a te dicsőségedre, a tisztítótűzben szenvedő lelkek kínjainak enyhítéséért, az Anyaszentegyház 
szabadságáért és felmagasztalásáért, hogy a hűséges lelkek állhatatosak maradjanak, az ingadozók 
erősödjenek, a közömbösök szeretetre gyulladjanak és a bűnösök megtérjenek. 
Engedd, Urunk, hogy minden elnyerhető búcsúban részesüljünk a magunk és a tisztítótűzben szenvedő 
lelkek javára az Egyház szándéka szerint. 
(Szabad-e közömbösnek, részvéttelennek lennem embertársaim iránt? Feledhetem-e, hogy minden emberért 
felelős vagyok?) 
 

I. Jézust halálra ítélik: 
Alázatos Jézus! A végtelenül szent Isten Fia vagy, és íme, téged, mint gonosztevőt ítélnek halálra bűneink 
miatt. Megadással fogadod a halálos ítéletet, mert égi Atyád akaratát látod benne. Íme az Isten Báránya, 
íme, aki elveszi a világ bűneit! Taníts meg minket is, irántad való szeretetből elviselni, ha hamis vád, vagy 
igazságtalanság keseríti életünket. Add kegyelmedet, hogy soha senkit meg ne ítéljünk! Halálunkkor ne 
bíróra, hanem szabadító Üdvözítőre leljünk benned! 
(Visszautasíthatom-e  az önzetlen és áldozatkész embereket, mert jelenlétük zavarja önző álmaimat és 
örömeimet?) 
 

II. Jézus vállára veszi a keresztet: 
Engedelmes Jézus! Előhozzák, és vállaidra helyezik a keresztet, hogy keserves halálod kínos eszközét 
magaddal vigyed a Kálváriára. Örömmel fogadod, mert szenvedéseddel kívánod bizonyítani égi Atyád 
iránti engedelmességedet. Engedelmes vagy mindhalálig, egészen a kereszthalálig, hogy teljes elégtételt adj 
Istennek bűneinkért. Taníts meg minket is szeretni és a mennyei Atya akaratát mindenben teljesíteni! Ha 
irgalmas szereteted keresztet bocsát ránk, megadással és zúgolódás nélkül fogadjuk el irántad való 
szeretetből, hogy ezzel, téged követve, mi is némi elégtételt adjunk Istennek bűneinkért. 
(Szabad-e menekülnöm kötelességeim elől? Krisztusé maradok-e, ha ledobom magamról a szenvedés 
keresztjét, és elutasítom a rászorulókat?) 

 
III. Jézus először esik el a kereszttel: 

Irgalmas Jézus! Nem bírod el a nehéz terhet, és a földre roskadsz súly alatt. Mindenható akaratod tartja fenn 
az egész világot, s íme, porba-szennybe roskaszt kereszted. Nehezebb az egész világnál, mert a bűn súlya 
nyomasztja. Csak te, a mindentudó Isten, ismered a bűn végtelen gonoszságát és utálatosságát. Ezért sújt 
földre gonosz és utálatos bűneinkkel terhelt kereszted. Taníts meg minket is annak felismerésére, hogy a 
legnagyobb szerencsétlenség a bűn. Segíts bennünket, hogy botlásainkat őszintén megbánjuk, és vétkeinkbe 
soha vissza ne essünk! 
(Hivatkozhatom-e Krisztus nevére, ha megalkuszom a rosszal, rúgok az elesetteken, megvetem a gyenge 
akaratú embereket?) 

 
IV. Jézus találkozik Anyjával: 

Fájdalmas Jézus! Milyen végtelenül szomorú volt találkozásod Szűzanyáddal. Amikor dicsőséggel vonultál 
be Jeruzsálembe, nem kért részt dicsőségedből. Most azonban eljött, hogy a fájdalom hét tőrével átjárt 
szívében megossza veled a kereszthalál minden szégyenét és keservét. Együtt akart lenni veled, hogy a 
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kereszt tövében anyánkul adhasd őt nekünk, aki téged Megváltónkul hozott világra karácsony boldog 
éjjelén. Fájdalmas Anya, légy a mi édesanyánk is! Taníts meg bennünket szeretni a kereszt fájdalmát, hogy 
veled együtt részünk legyen szent Fiad dicsőségében és boldogságában mindörökké. 
(Marad-e közöm Máriához, ha anyát keserítek, gúnyolódom a szerencsétlen anyák szégyenén, és 
összetépem édesanyák gyermekükbe vetett reményét?) 

 
V. Cirenei Simon segít Jézusnak: 

Elhagyatott Jézus! Hol vannak azok, akiket isteni mindenhatóságoddal és könyörülő szereteteddel 
annyiszor támogattál? Íme, mind magadra hagytak! Idegen segít vinni a kereszted, az is csak kényszerből. 
Taníts meg minket, Urunk, a szükségben lévőknek kéretlenül is segítségére sietnünk! Hiszen neked tesszük, 
amit egynek a legkisebbek közül teszünk. Segíts minket, hogy csak tebenned bízzunk, teljesen átadjuk 
szeretetednek magunkat akkor is, ha elhagynak bennünket azok, akiket szerettünk, vagy hálátlanság ér 
bennünket azok részéről, akikkel jót cselekedtünk. Neked és érted akarunk tenni mindent életünkben. 
(Szabad-e elutasítanom testvéremet, ha a segítségemet kéri? Nézhetem-e szívtelenül és könyörület nélkül 
mások szenvedéseit?) 

 
VI. Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak: 

Nagylelkű Jézus! Mekkora jutalmat adtál annak az asszonynak, akinek egyedül volt bátorsága, hogy szerető 
szívvel, segítő kézzel letörölje vérrel, szennyel mocskolt arcodat! Isteni arcod képe maradt ott a kendőjén. 
Nekünk is ilyen bátorságot adj, Urunk! Ne féljünk soha az emberektől! Merjük mindig megvallani, hogy te 
vagy a mi Istenünk! Merjünk parancsaid szerint élni, bármit tesznek és mondanak az emberek. Segíts 
minket, hogy minden gondolatunkban, szavunkban és cselekedetünkben isteni arcod ragyogjon fel az 
emberek előtt! Alakítsd szívünket szent Szíved szerint!  
(Engedhetem-e, hogy kioltsa lelkemből a segítő szeretetet a dorbézoló önzés? Szelíd és irgalmas simogatás 
helyett jogom van-e ütni másokon?) 

 
VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel: 

Könyörületes Jézus! Íme, másodszor roskadsz össze kereszted terhe alatt. Milyen borzasztó a bűn hatalma: 
isteni fölségedet belerántja az utcai porba és piszokba. S inkább féregnek tűnsz, mint embernek - ahogyan a 
próféta megjövendölte. Így fosztja meg a bűn lelkünket is a kegyelem isteni szépségétől, és undokká tesz 
Isten előtt. Mégis sokszor visszaesünk a bűnbe, mert a bűn csábítása hízeleg érzékiségünknek. Taníts meg 
minket megvetni a bűn minden álnok szemfényvesztését! Segíts bennünket, akár minden áldozattal is, 
legyőzni a bűn kísértő hatalmát! 
(Szabad-e magammal mást is bűnbe rántanom? Kinevezhetem-e az elbukottakat, gúnyt űzhetek-e a javulni 
akaró emberekkel anélkül, hogy magam felett pálcát törnék?) 

 
VIII. Jézus a síró asszonyokhoz szól: 

Igazságos Jézus! Íme, mégis akad néhány érző szívű asszony, akik résztvevő lélekkel megsiratnak téged. 
Komoly szóval hívod fel figyelmüket a bűn iszonyú következményeire: "Ne engem sirassatok. Inkább 
magatokat sirassátok és gyermekeiteket… Mert ha a zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt 
fának?" Urunk, te eleget tettél a bűnökért, és kiérdemelted minden bűn bocsánatát. Mi lesz velünk, ha 
mégis bűneinkben maradunk? Ó, nem akarunk bűnt halmozni. Vésd a lelkünkbe, hogy mindennel felér 
szabadnak lenni. Segíts minket őszinte bűnbánatra, hogy a kibékülés szentségében, örökre 
megszabaduljunk bűneinktől. 
(Kacaghatok-e következmény nélkül gyermekek "ártatlan" csínytevésén? Győzhet-e majomszeretet szülői 
józanságomon? Helyeselhetem-e hozzátartozóim bűnét?) 

 
IX. Jézus harmadszor esik el a kereszttel: 

Megbocsátó Jézus! Harmadszor esel össze a kereszt szörnyű terhe alatt. Elhagy minden erőd. Bűneink 
meggyötört áldozataként tehetetlenül fekszel az út porában. Íme, harmadszor kívánod lelkembe harsogni: 
nincs rossz, nincs szerencsétlenség, nincs siratni való csapás, egyedül a bűn. S jaj annak, aki bűnében 
megátalkodik. Urunk, vésd ezt a lelkünkbe! Jobb lett volna annak nem is születnie, aki végérvényesen a 
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bűn rabságába esik. Taníts minket utálni és gyűlölni a bűnt. Segíts bennünket, hogy felkeljünk bűneinkből, 
és soha vissza ne essünk hibáinkba. Ments meg mindenkit a bűnben való megátalkodottságtól! 
(Szabad-e megvetnem a kétségbeesett embert, undorral elfordulni a lezüllöttektől, és visszarántani kezemet 
a vánszorgóktól?) 

 
X. Jézust megfosztják ruháitól: 

Végtelenül szent Jézus! Mekkora megszégyenítés ér: megfosztanak ruháidtól, mezítelenül állsz a 
bámészkodók kárörvendő tekintete előtt. Te, az Atyaistennek fényessége, az egész mennyország dicsősége, 
pirulni kényszerülsz az emberek előtt. Szánj meg minket, Urunk, mert szégyenkezni nem tudunk már. A 
testiség, a mértéktelenség, a földi javak utáni szüntelen vágy rabságba vert bennünket. Ezért leszel te 
mezítelenre vetkőztetett áldozat. Taníts meg végre minket gondolatban, szóban, tettben szemérmes 
tisztaságra! Taníts bennünket mértékletességre, megelégedettségre; az önmegtagadó, fegyelmezett életre. 
(Öltözködhetem-e, vetkőzhetem-e, mintha csak a magamé volna testem? Eszembe jut-e, hogy a Szentlélek 
temploma vagyok? Van-e szégyenérzetem?) 

 
XI. Jézust keresztre feszítik: 

Végtelenül szerető Jézus! Íme, áldozattá lettél érettünk a kereszt oltárán. Odaszegezik kezedet, lábadat; 
látványosság lettél ég és föld számára. Csodálatos a te szereteted! Nem az ütések okozzák borzasztó 
szenvedéseidet, hanem a mi bűneink. Nem a szegek tartanak a kereszten, hanem a te hozzánk való 
irgalmad. Ilyen szeretetre taníts meg minket is, Urunk! Tudjunk úgy szeretni, hogy soha többé fájdalmat ne 
okozzunk. Erősíts bennünket, hogy életünk minden szenvedését irántad való szeretetből, örömmel és 
megadással mindhalálig elviseljük. 
(Állásomat, vagyonom, helyzetemet, érvényesülésemet előbbre valónak tartom-e Krisztusnál? Szabad-e 
magamat Istennél is jobban szeretnem?) 

 
XII. Jézus meghal a kereszten 

Üdvözítő Jézus! Kimondtad utolsó szavaidat: "Beteljesedett! Atyám, kezedbe ajánlom a lelkemet!" S lelked 
elhagyta meggyötört testedet. Meghaltál értünk! (rövid csend) Értess meg velünk halálod, hogy mi is, és 
minden e világon mulandó: csakúgy az öröm, mint a fájdalom. Ne kössük egyikhez sem lelkünket! Legyen 
életünk legfőbb öröme, hogy neked élhetünk és téged szerethetünk. Legyen egyetlen fájdalmunk, ha téged 
valaha is megbántottunk. Segíts bennünket örömben és szomorúságban egyaránt úgy élni, hogy 
mindannyian kezedbe ajánlhassuk lelkünket, ha életünket mindenben isteni akaratod tetszése szerint 
végigéltük. 
(Lehetek-e rejtett keresztény lelki halál veszélye nélkül? Engedhetem-e gyermekeimet bolyongani a 
hitetlenség éjszakájában? Hitehagyásra van-e bocsánat?) 
 

XIII. Jézust leveszik a keresztről: 
Fájdalmas Szűzanya! Milyen mérhetetlen kín járta át lelkedet, amikor szent Fiad megkínzott holttestét 
öledbe vetted. Mégsem nyílt panaszra ajkad. Szenvedtél azzal a szeretettel, amellyel szent Fiad meghalt 
értünk. Ebben a mélységes fájdalomban lettél igazán édesanyánk. Könyörögj érettünk, bánatos 
Édesanyánk, hogy engedelmes gyermekeid legyünk! Taníts meg bennünket arra, hogy a ránk bízott lelkeket 
hűséggel vezessük és oltalmazzuk. Velük együtt őrizzen meg minket anyai szereteted, és vezessen be 
egykor szent Fiad dicsőségébe és boldogságába. 
(Levehetem-e büntetlenül lakásom faláról a keresztet? Kizárhatom-e következmények nélkül 
napirendemből az imát? Lehetek-e keresztény elvek nélkül?) 

 
XIV. Jézust a sírba teszik: 

Győzedelmes Jézus! Megkínzott és halálra gyötört tested már a sír békéjében pihen, és várja dicsőséges 
feltámadásod pillanatát. Engedd meg, Urunk, hogy a rideg sír helyett lelkünket ajánlhassuk neked hajlékul. 
Értünk haltál meg, a mi váltságunkért adtad oda magad: engedd, hogy meghaljunk magunknak és neked 
éljünk! Jöjj hozzánk az élet kenyerében, és maradj mindig velünk boldogító közösségben, mint dicsőséges 
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föltámadásodnak záloga. Dicsőséges lesz sírod feltámadásod által: tedd majd lelkünket is dicsőségessé 
testünk föltámadásában! 
(Szabad-e a rabnak nem vágyódni szabadság után? Engedhetem-e, hogy eltemessen a reménytelenség? 
Feledhetem-e, hogy minden bűnből van feltámadás?) 

 
Befejező ima: 

Dicsőséges és teljes Szentháromság! Hálát adunk neked a megváltás kegyelméért. Áldd meg jó 
föltételeinket, hogy megtartásukkal minél teljesebb részünk legyen a megváltás kegyelmében. Atyaistennek 
mindenhatósága, gyámolítsd gyöngeségünket, és szabadíts meg minket nyomorúságunk mélyéből! 
Fiúistennek bölcsessége, vezéreld gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket! Szentlélekisten szeretete, 
légy lelkünk minden ténykedésének kezdője, hogy isteni tetszésednek mindig megfelelhessünk! Szűz 
Mária, Isten Anyja, könyörögj érettünk szent Fiadnál, a mi Urunknál, a minket, embereket, halálig szerető 
megváltó Jézusnál! Ámen. 
(Élhet-e ember hit nélkül, hogy ne legyen egyben embertelen is? Van-e értelme embernek lennem 
embertelenség vádjával a lelkemben? Szabad-e hálátlanul elfeledkeznem arról, hogy Isten gyermeke 
vagyok?) 
 
 

NEWMAN BÍBOROS KERESZTÚTJA 
Első állomás: Jézust halálra ítélik 

a.) A szentet, az igazat, az igazságosat bűnösök ítélik el, és viszik halálra. De mikor elítélik, kénytelenek 
elismerni ártatlanságát. Júdás, aki elárulja őt, így szól: „Vétkeztem, mert elárultam az igaz vért.” Pilátus, 
aki az ítéletet hozta, ezt mondta: „Ártatlan vagyok ennek az igaznak vérétől” és a felelősséget a zsidókra 
hárította. A százados, aki látta őt a kereszten meghalni, így kiáltott: „Valóban, ez az ember igaz volt.” 
b.) Így igazolnak téged, Uram, mindig; és így győzöl akkor, amikor elítélnek. Az idők végén még inkább, 
mint egykor és most; „Lássák, hogy kit szúrtak át”; és az, akit a gyöngeségben elítéltek, a világot fogja 
ítélni hatalomban és azoknak is, akik el fognak kárhozni, el kell ismerniük, hogy az ítélet igazságos. 
 

Második állomás: Jézus vállára veszi a keresztet 
a.) Jézus isteni hatalmával az egész világot hordozza, hiszen Ő Isten. De ez a teher nem olyan súlyos, mint 
a kereszt, melyet bűneink ácsoltak számára. Bűneink miatt veszi magára ezt a megaláztatást. Magára vette a 
mi természetünket, megjelent közöttünk, mint ember, és nagy áldozatot hozott érettünk. A bűnbánat életét 
vette magára és annak végén szenvedni és meghalni akart. 
b.) Urunk, mindenható Isten, az egész világot hordozod a Te erődben, a mi bűnterhünket is viselted, mely a 
földre sújtott; testi életünket Te tartod fenn gondviseléseddel, drága véred által légy lelkünknek is 
megmentője. 

 
Harmadik állomás: Jézus először esik el a kereszt alatt 

a.) Kezdetben a Sátán lezuhant a mennyből; Teremtőjének igazságos ítélete szerint taszíttatott le, aki ellen 
fellázadt. És amint sikerült az embereket lázadásának részeseivé tenni és Teremtőjük jött, hogy megváltsa 
őket, rövid órára győzelem virradt reá, és azt alaposan ki is használta. Midőn a Legszentebb testet vett 
magára és a Sátán hatalmába került, bosszúvágyában gonoszságot határozott el az ellen, aki ők letaszította. 
Súlyos harcot indított ellene, mint ahogy őt magát a Mindenható karja taszította el. Ezért esett Jézus a 
földre. 
b.) Szeretett Üdvözítőm, első elesésed által emelj föl minket minden bűnből, mely gyöngeségünkön 
hatalomra jutott. 

 
Negyedik állomás: Jézus találkozik édesanyjával 

a.) Jézus történetének minden időszakában része van Máriának. Sokan azt gondolják, hogy Mária műve 
teljes volt, miután Jézust e világra hozta, s utána nem volt más szerepe, mint eltűnni és elfelejtetni. Mi 
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azonban, Urunk, kik a Katolikus Egyházban a te gyermekeid vagyunk, így gondolkozunk Édesanyádról: A 
drága Gyermeket ő vitte a templomba; karjain ő hordozta, mikor a bölcsek jöttek hozzá, hogy imádják. 
Jézussal menekült Egyiptomba, és a tizenkét éves Jézust magával vitte Jeruzsálembe. Vele élt harminc 
esztendeig Názáretben. Vele volt a kánai mennyegzőn. Akkor is, midőn elhagyta, hogy Isten országát 
hirdesse, követte Jézusát. És most előlép, midőn isteni Fia a szent úton a kereszttel a vállán ingadozik. 
b.) Édesanyánk, engedd, hogy mindig reád is gondolhassunk, amikor Jézusra gondolunk, és amidőn szent 
Fiadhoz imádkozunk, hatalmas közbenjárásoddal légy mellettünk. 

 
Ötödik állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet 

a.) Jézus egyedül is bírta volna keresztjét, ha szent akarata ez lett volna. De megengedte, hogy Simon 
segítsen neki, hogy ezzel emlékeztessen bennünket arra, hogy vegyünk részt szenvedésében és művének 
társai legyünk. Az Ő érdeme végtelen, de felfoghatatlan leereszkedésében azt akarja, hogy népe érdemeit az 
övével egyesítse. A Legszentebb Szűz szentsége, a mártírok vére, a szentek imádságai és penitenciái, 
minden hívőknek jócselekedetei egy részét alkotják ennek a műnek, bár az ezek nélkül is tökéletes. 
Megment bennünket vére által, de csak magunkon keresztül és velünk együtt ment meg. 
b.) Édes Uram, Jézusom, taníts meg minket Veled szenvedni! Add, hogy nevedért szívesen szenvedjünk, és 
szenteld meg minden szenvedésünket a Tiédnek érdemei által. 
 

Hatodik állomás: Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak 
a.) Jézus megjutalmazta ezt a jámbor asszonyt szentséges arcának képével, hogy ezt megőrizzék az 
eljövendő időkre. Intés ez nekünk, hogy arcának vonásai szívünkben legyenek. Akárhol élünk, a föld 
bármely részén, bármely korszakában, Jézust hordozzuk szívünkben. Különbözünk egymástól sok 
mindenben, de ebben az egyben mindnyájunknak meg kell egyeznünk, ha hűséges gyermekei akarunk 
lenni. Veronika kendőjét magunkkal kell hordanunk. Jézus haláláról és feltámadásáról mindig 
elmélkednünk kell, és az Ő isteni tökéletességét szünet nélkül utánozzuk, mindenki a maga módján. 
b.) Add, Uram, hogy mi szemeid előtt mindig kedvesek legyünk, a bűn el ne torzítson, hanem 
megtisztuljunk és megújuljunk a Te drága véredben. 

 
Hetedik állomás: Jézus másodszor esik el 

a.) A Sátán másodszor bukott el, mikor a mi Urunk és Üdvözítőnk a földre jött. Ebben az időben az egész 
föld uralmát magához ragadta s királynak nevezte magát. Még az Üdvözítőhöz is közeledni merészkedett, 
megmutatta Neki a föld minden királyságát s azt az istenkáromló ígéretet tette Neki, a világmindenség 
Alkotójának, hogy mindezt neki adja, ha leborulva imádja őt. Jézus azonban így felelt: „Távozz, Sátán!” − 
és a Sátán lebukott a hegy tetejéről. 
Jézus bizonyítja ezt e szavakkal: „Láttam a Sátánt mint villámot az égből lehullani.” A gonosz lélek 
emlékezett erre a második bukására, és az ártatlan Urat másodszor is a földre vetette, mert most a 
hatalmába került. 
b.) Édes Üdvözítő Jézus Krisztus, taníts meg minket veled szenvedni és a Sátán kísértéseit félelem nélkül 
elviselni, ha azok akaratunk ellenére érnek bennünket. 
 

Nyolcadik állomás: A jeruzsálemi asszonyok Jézust siratják 
a.) Régi jövendölés szerint a világ Megváltójának egy Ábrahám törzséből származó asszonytól kellett 
születnie. Ettől kezdve minden szűz remélte, hogy ő adhat neki életet. Mégis mikor a jövendölés 
beteljesedett, egészen másképpen történt, az Evangélium leírása szerint, mint azt várták. Azt mondotta 
nekik: „Jönnek majd napok, amidőn azt mondjátok: Boldogok a magtalanok, a méh, mely nem szült, és a 
kebel, mely nem táplált.” 
b.) Uram, mi nem tudjuk, mi jó, vagy mi végzetes számunkra; nem tudjuk megmondani, hogy mit hoz a 
jövő és nem látjuk előre, mikor és milyen alakban jössz minket meglátogatni, − ezért mindent Rád bízunk. 
Tégy velünk és bennünk tetszésed szerint. Add, hogy mindig Téged szemléljünk és Te nézz ránk, erősíts 
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meg minket a kereszten elviselt keserű szenvedésed és halálod kegyelmével és vigasztalj minket, ahogyan 
Te szoktál és amikor jónak látod. 

 
Kilencedik állomás: Jézus harmadszor esik el 

a.) A Sátán harmadik, és utolsó bukása az idők végén fog bekövetkezni, amikor Isten örökre becsukja tüzes 
börtönébe. Tudta, hogy ez lesz az ő vége − számára nincs remény, csak kétségbeesés. Tudta, hogy az 
emberiség Megváltója abban az órában változhatatlan sorsától őt is megmenthetné. De rettenetes 
gyűlöletében és bosszúvágyában elhatározta, hogy a nagy Királyt, kinek országa örökkévaló, hatalmába 
keríti és kínozza, amíg teheti. Ezért veti őt vad hatalmával harmadszor a földre. 
b.) Jézus, egyszülött Istenfiú, testté lett Ige, félelemmel, remegéssel és mélységes hálával imádjuk 
tiszteletet parancsoló megalázódásodat, mely arra indított, hogy a szenvedésben a gonosz lélek játékszere és 
zsákmánya légy. 

 
Tizedik állomás: Jézust megfosztják ruháitól 

a.) Jézus mindentől meg akart válni e világon, mielőtt azt elhagyta. A legtökéletesebb szegénységet 
gyakorolta. Mikor a názáreti szent házat elhagyta és kiment prédikálni, nem volt fejét hol lehajtania. 
Szegényes táplálékból élt, melyet azoktól kapott, akik Őt szerették és szolgálták. Ezért olyan halált 
választott, melynél még ruháit sem hagyták meg Neki. Megfosztotta magát attól, ami látszólag feltétlenül 
szükséges, ami a romlott emberi természet törvénye szerint lényünknek egy darabja. 
b.) Add, szeretett Uram és Üdvözítőm, hogy mi is itt a földön Teéretted minden semminek tartsunk, 
mindennek elvesztését elviseljük, és még a megszégyenítést, vádat, megvetést és gúnyt is szívesebben 
elviseljük, mint azt, hogy az utolsó napon mi hozzunk Rád szégyent. 

 
Tizenegyedik állomás: Jézust keresztre szegezik 

a.) Jézus kezeit és lábait nehéz szögekkel verik át. Lezárt szemei homályosak a vértől, arca dagadt, 
színtelen a hóhér ütéseitől. Epével és ecettel itatják, feje a töviskoronától sebes. Szívét lándzsával döfik át. 
Így kínozzák minden érzékét és megfeszítik, hogy engesztelést nyújtson így mindenféle emberi bűnért. 
b.) Jézus, add, hogy Veled feszíttessünk és haljunk meg; ne engedd, hogy bűnt kövessünk el kézzel, lábbal, 
szemmel, szájjal, eszünkkel, vagy szívünkkel. Minden érzékünk áldozat legyen a Te dicsőítésedre és 
minden tagunk Téged magasztaljon. Engedd, hogy a szentséges vér, mely öt sebedből folyik, a megszentelő 
kegyelmet adja nekünk, hogy a világnak meghaljunk és egyedül Neked éljünk. 

 
Tizenkettedik állomás: Jézus meghal a kereszten 

a.) Három órán függött Jézus a kereszten. Ezalatt imádkozott gyilkosaiért, a bűnbánó latornak megígérte a 
Paradicsomot és áldott Édesanyját Szent János gondjaira bízta. Mikor minden bevégeztetett, lehajtotta fejét, 
és kiadta lelkét. 
b.) A legrosszabbat kiállotta. A Legszentebb halott és elhagyta a világot. Az emberek fiai közül a 
leggyöngédebb, a legodaadóbb és a legszentebb eltávozott. Jézus halott és halálával kell az én bűnömnek 
meghalnia. Megígérem mostanra és mindenkorra, embereknek és angyaloknak Ura, hogy a bűn többé nem 
fog uralkodni bennem. Örökre Istennek akarom adni magamat. Lelkemnek üdvössége legyen legelső 
gondom. Kegyelmének segítségével akarom régi bűneimet bánni és siratni. Minden erőmmel arra akarok 
törekedni, hogy a bűnt úgy megvessem, mint ahogy egykor szerettem. Isten kezébe helyezkedem egészen 
és fenntartás nélkül. Ígérem neked, Istenem, hogy kegyelmed segítségével a kísértés útját kerülöm, a 
bűnnek minden alkalmától menekülök, a gonosz ellenség sugallataitól elfordulok, buzgó leszek 
imádságaimban, és a bűnnek egészen meghalok, hogy ne legyen kereszthalálod számomra hiába. 

 
Tizenharmadik állomás: Jézust édesanyjának karjaiba helyezik 

a.) Íme, ismét a tiéd lett, ő, Szűzanya, mert elvált e világtól. Eltávozott tőled egykor, hogy az Atya akaratát 
teljesítse − és megtette és szenvedett. A Sátánnak és a gonosz embereknek most már nincsen semmi 
igényük rá; − nagyon soká volt az ő hatalmukban. A Sátán magas hegyre vitte őt fel magával, gonosz 
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emberek felemelték őt a keresztre. A te karjaidban, Istennek Anyja, többé sohasem pihenhetett 
gyermekkora óta − most azonban ismét jogod van hozzá, miután a világ a legrosszabbat megtette. Mert te 
vagy a legáldottabb, legszentebb, legkegyelmesebb Anyja a Fölségesnek. Örülünk ennek a nagy 
misztériumnak. Elrejtőzött méhedbe, szíved alatt nyugodott és kebleden tápláltad, karjaidon hordoztad − és 
most, hogy halott, öledben nyugszik. 
b.) Istennek Szűz Anyja, könyörögj érettünk. 
 

Tizennegyedik állomás: Jézust sírba helyezik 
a.) Midőn Jézus örök diadala a legközelebb volt, akkor látszott a legtávolabbinak. Midőn készült országába 
bevonulni és az ég és a föld minden hatalmát birtokába venni, holtan feküdt egy sziklaüregben. Halotti 
lepelbe volt beburkolva és kősírba bezárva, ahol dicsőült és átszellemült testet kellett magára vennie, mely 
minden anyagon keresztül hatol, a gondolatnál gyorsabban ér el mindenhová és arra volt rendelve, hogy 
felszálljon az égbe. 
b.) Adj Hozzád való bizalmat, Jézusunk, hogy gondviselésed bennünk is megnyilvánuljon. Add nekünk a 
nyugodt biztonságot, Urunk, hogy annál közelebb vagyunk Hozzád, minél nagyobb a szomorúságunk. 
Minél jobban megvetnek bennünket az emberek, annál jobban becsülsz Te minket. Minél jobban 
szidalmaznak, Te annál inkább felemelsz. Minél kevésbé gondolnak ők reánk, annál jobban zársz 
bennünket lelkedbe, minél inkább elhagynak, annál szorosabban egyesítesz bennünket önmagaddal. 

 
Záróimádság: 

Isten, ki egyszülött Fiad drága vérével a kereszt jelét megszentelted, kérünk, add, hogy mi, kik e szent 
kereszt dicsőségének örvendünk, minden időben és minden helyen érezzük védelmedet. Ugyanazon a mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. 
 
 
 

VII. LITÁNIÁK 
 

 
Jézus Szíve litániája  

 
Uram, irgalmazz. - Uram, irgalmazz. 
Krisztus, kegyelmezz. - Krisztus, kegyelmezz. 
Uram, irgalmazz! - Uram, irgalmazz. 
Krisztus, hallgass minket. - Krisztus, hallgass 
minket. 
Krisztus, hallgass meg minket. - Krisztus, 
hallgass meg minket. 
Mennyei Atyaisten, - irgalmazz nekünk. 
Megváltó Fiúisten, - "" 
Szentlélek Úristen, - "" 
Szentháromság egy Isten, - "" 
Jézus Szíve, az örök Atya fiának Szíve, - "" 
Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől 
alkotott Szív, - "" 
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg 
egyesített Szív, - "" 
Jézus Szíve, végtelen fölségű 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 a 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 bölcsességnek és a 
tudománynak összes kincsei megvannak, - "" 
Jézus Szíve, melyben az Istenség egész 
teljessége lakozik, - "" 
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Jézus Szíve, melyben a mennyei Atyának kedve 
telt, - "" 
Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindnyájan 
merítettünk, - "" 
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága, - "" 
Jézus Szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú Szív, 
- "" 
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik 
hozzá folyamodnak, - "" 
Jézus Szíve, az élet és a szentség forrása, - "" 
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat, - "" 
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív, - "" 
Jézus Szíve, gonoszságainkért 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 engesztelődésünk, - 
"" 
Jézus Szíve, bűnösök áldozata, - "" 

Jézus Szíve, benned remélők üdvössége, - "" 
Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége, - "" 
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége, - "" 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, - 
Kegyelmezz nekünk. 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, - 
Hallgass meg minket. 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, - 
Irgalmazz nekünk. 
V. Szelíd és alázatos szívű Jézus. R. Alakítsd 
szívünket a te Szíved szerint. 
Könyörögjünk. Mindenható örök Isten. Tekints 
szeretett Fiad Szívére, és mindarra a dicséretre és 
elégtételre, melyet a bűnösök nevében irántad 
lerótt, és adj megengesztelődve bocsánatot 
azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, 
ugyanazon szent Fiad, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben Isten, mindörökké. R. 
Ámen. 

 
 

Jézus neve litániája 
 
Uram, irgalmazz. - Uram, irgalmazz. 
Krisztus, kegyelmezz. - Krisztus, kegyelmezz. 
Uram, irgalmazz. - Uram, irgalmazz. 
Krisztus, hallgass minket. - Krisztus, hallgass 
minket. 
Krisztus, hallgass meg minket. - Krisztus, 
hallgass meg minket. 
Mennyei Atyaisten, - irgalmazz nekünk. 
Megváltó Fiúisten, - "" 
Szentlélek Úristen, - "" 
Szentháromság egy Isten, - "" 
Jézus, az élő Isten Fia, - "" 
Jézus, az Atyának fényessége, - "" 
Jézus, az örök világosság fényessége, - "" 
Jézus, a dicsőség királya, - "" 
Jézus, az igazságosság napja, - "" 
Jézus, a Boldogságos Szűz Máriának a Fia, - "" 
Szeretetre méltó Jézus, - "" 
Csodálatos Jézus, - "" 
Jézus, erős Isten, - "" 
Jézus, az eljövendő élet Atyja, - "" 
Jézus, a nagy tanács Angyala, - "" 
Leghatalmasabb Jézus, - "" 
Legtürelmesebb Jézus, - "" 
Legengedelmesebb Jézus, - "" 
Szelíd és alázatos szívű Jézus, - "" 
Jézus, a szüzesség kedvelője, - "" 
Jézus szerető barátunk, - "" 

Jézus, a béke Istene, - "" 
Jézus, az élet szerzője, - "" 
Jézus, az erények példaképe, - "" 
Jézus, a lelke buzgó keresője, - "" 
Jézus, ami Istenünk, - "" 
Jézus, a mi menedékünk, - "" 
Jézus, a szegények atyja, - "" 
Jézus, a hívek kincse, - "" 
Jézus, jó pásztor, - "" 
Jézus, igaz világosság, - "" 
Jézus, örök bölcsesség, - "" 
Jézus, végtelen jóság, - "" 
Jézus, utunk és életünk, - "" 
Jézus, angyalok öröme, - "" 
Jézus, pátriárkák királya, - "" 
Jézus, apostolok mestere, - "" 
Jézus, evangelisták tanítója, - "" 
Jézus, vértanúk erőssége, - "" 
Jézus, hitvallók világossága, - "" 
Jézus, szüzek tisztasága, - "" 
Jézus, minden szentek koronája, - "" 
Légy irgalmas! - Kegyelmezz minékünk. 
Légy irgalmas! - Hallgass meg minket. 
Minden gonosztól, - ments meg, Uram, minket. 
Minden bűntől, - "" 
A te haragodtól, - "" 
Az ördög incselkedéseitől, - "" 
A tisztátalan lélektől, - "" 
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Az örök haláltól, - "" 
Sugallataid elhanyagolásától, - "" 
Szent titkaid által, - "" 
Születésed által, - "" 
Gyermekséged által, - "" 
Isteni életed által, - "" 
Fáradalmaid által, - "" 
Haláltusád és szenvedésed által, - "" 
Kereszted és elhagyatottságod által, - "" 
Ellankadásod által, - "" 
Halálod és temetésed által, - "" 
Föltámadásod által, - "" 
Mennybemeneteled által,- "" 
A legméltóságosabb Oltáriszentség szerzése 
által, - "" 
Örömeid által, - "" 
Dicsőséged által, - "" 
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
kegyelmezz nekünk, Jézus. 

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass 
meg minket, Jézus. 
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
irgalmazz nekünk, Jézus. 
V. Jézus, hallgass minket. R. Jézus, hallgass meg 
minket. 
Könyörögjünk. Uram, Jézus Krisztus, te azt 
mondottad: kérjetek és adatik nektek, keressetek 
és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek; 
kérünk, add meg nekünk könyörgésünkre isteni 
szeretetednek érzelmét, hogy téged teljes szívből 
szóval és tettel szeressünk, és dicsérni soha meg 
ne szűnjünk. Adj nékünk, Uram, szent neved 
iránt egyaránt félelmet és örök szeretetet mert 
gondviselő irgalmadat soha meg nem vonod 
azoktól, akiket szereteted állhatatosságára 
tanítasz, aki élsz és uralkodol örökkön öröké. R. 
Ámen. 

 
 

Jézus vére litániája 
 
Uram, irgalmazz. - Uram, irgalmazz. 
Krisztus, kegyelmezz. - Krisztus, kegyelmezz. 
Uram, irgalmazz. - Uram, irgalmazz. 
Krisztus, hallgass minket. - Krisztus, hallgass 
minket. 
Krisztus, hallgass meg minket. - Krisztus, 
hallgass meg minket. 
Mennyei Atyaisten, - irgalmazz nekünk. 
Megváltó Fiúisten, - "" 
Szentlélek Úristen, - "" 
Szentháromság egy Isten, - "" 
Krisztus vére, az örök Atya egyszülött Fiának 
vére, - "" 
Krisztus vére, az Isten megtestesült Igéjének 
vére, - "" 
Krisztus vére, az új és örök szövetség vére, - "" 
Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér, - 
"" 
Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér, - 
"" 
Krisztus vére, a töviskoronától kicsordult vér, - 
"" 
Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér, - "" 
Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja, - "" 
Krisztus vére, mely nélkül nincs bűnbocsánat, -"" 
Krisztus vére, az Oltáriszentségben a lelkek itala 
és megtisztulása, - "" 
Krisztus vére, az irgalmasság folyama, - "" 
Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője, - "" 

Krisztus vére, a vértanúk erőssége, - "" 
Krisztus vére, a vértanúk szilárdsága, - "" 
Krisztus vére, szüzeket termő vér, - "" 
Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza, - "" 
Krisztus vére, szenvedők enyhülése, - "" 
Krisztus vére, sírásban vigasztalásunk, - "" 
Krisztus vére, a bűnbánók reménysége, - "" 
Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása, - "" 
Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége, - 
"" 
Krisztus vére, az örök élet záloga, - "" 
Krisztus vére, a tisztítóhelyen szenvedő lelkek 
szabadítója, - "" 
Krisztus vére, minden dicsőségre és 
magasztalásra legméltóbb vér, - "" 
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
kegyelmezz nekünk. 
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass 
meg minket. 
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
irgalmazz nekünk. 
V. Megváltottál minket, Uram, szentséges 
véreddel. R. És Istenünk országává tettél 
bennünket. 
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, ki 
egyszülött Fiadat a világ Megváltójává rendelted 
és vére által kiengesztelődni akartál, engedd 
kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk és 
annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk 
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oltalmat a földön, hogy örökké tartó 
gyümölcseinek örvendhessünk az égben. 

Krisztus, a mi Urunk által. R. Ámen. 

 
 

Lorettói litánia - Litaniae lauretanae B.M.V. 
 

Uram, irgalmazz. - Uram, irgalmazz. 
Krisztus, kegyelmezz. - Krisztus, kegyelmezz. 
Uram, irgalmazz. - Uram, irgalmazz. 
Krisztus, hallgass minket. - Krisztus, hallgass 
minket. 
Krisztus, hallgass meg minket. - Krisztus, 
hallgass meg minket. 
Mennyei Atyaisten, - irgalmazz nekünk. 
Megváltó Fiúisten, - "" 
Szentlélek Úristen, - "" 
Szentháromság egy Isten, - "" 
Szentséges Szűz Mária, - Könyörögj érettünk. 
Istennek Szent Anyja, - "" 
Szüzeknek Szent Szüze, - "" 
Krisztusnak szent Anyja, - "" 
Isteni kegyelem Anyja, - "" 
Tisztaságos Anya, - "" 
Szeplőtelen Szűzanya, - "" 
Sérelem nélkül való Anya, - "" 
Szűz virág, szent Anya, - "" 
Szeretetre méltó Anya, - "" 
Csodálatos Anya, - "" 
Jó tanács Anyja, - "" 
Teremtőnk Anyja, - "" 
Üdvözítőnk Anyja - "" 
Nagy okosságú Szűz, - "" 
Tisztelendő Szűz, - "" 
Dicsérendő Szűz, - "" 
Nagy hatalmú Szűz, - "" 
Irgalmas Szűz, - "" 
Hűséges Szűz, - "" 
Igazság tükre, - "" 
Bölcsesség széke, - "" 
Örömünk oka, - "" 
Lelki edény, - "" 
Tiszteletes edény, - "" 
Ájtatosság jeles edénye, - "" 
Titkos értelmű rózsa, - "" 
Dávid király tornya, - "" 
Elefántcsont torony, - "" 
Mária aranyház, - "" 
Frigynek szent szekrénye, - "" 
Mennyország ajtaja, - "" 
Hajnali csillag, - "" 
Betegek gyógyítója, - "" 
 

Kyrie eleison. - Kyrie eleison. 
Christe eleison. - Christe eleison. 
Kyrie eleison. - Kyrie eleison. 
Christe, audi nos. - Christe, audi nos. 
 
Christe, exaudi nos. - Christe, exaudi nos 
 
Pater de coelis Deus, - miserere nobis. 
Fili, Redemptor mundi Deus, - "" 
Spiritus Sancte Deus, - "" 
Sancta Trinitas unus Deus, - "" 
Sancta Maria, - ora pro nobis. 
Sancta Dei Genitrix, - "" 
Sancta Virgo virginum, - "" 
Mater Christi, - "" 
Mater divinae gratiae, - "" 
Mater purissima, - "" 
Mater castissima, - "" 
Mater inviolata, - "" 
Mater intemerata, - "" 
Mater amabilis, - "" 
Mater admirabilis, - "" 
Mater boni consilii 
Mater Creatoris, - "" 
Mater Salvatoris, - "" 
Virgo prudentissima, - "" 
Virgo veneranda, - "" 
Virgo praedicanda, - "" 
Virgo potens, - "" 
Virgo clemens, - "" 
Virgo fidelis, - "" 
Speculum justitiae, - "" 
Sedes sapientiae, - "" 
Causa nostra laetitiae, - "" 
Vas spirituale, - "" 
Vas honorabile, - "" 
Vas insigne devotionis, - "" 
Rosa mystica,- "" 
Turris davidica, - "" 
Turris eburnea, - "" 
Domus aurea, - "" 
Foederis arca, - "" 
Janua coeli, - "" 
Stella matutina, - "" 
Salus infirmorum, - "" 



 
Bűnösök menedéke, - "" 
Szomorúak vigasztalója, - "" 
Keresztények segítsége, - "" 
Angyalok királynője, - "" 
Pátriárkák királynője, - "" 
Próféták királynője, - "" 
Apostolok királynője, - "" 
Vértanúk királynője, - "" 
Hitvallók királynője, - "" 
Szüzek királynője, - "" 
Minden szentek királynője, - "" 
Áteredő bűn nélkül fogantatott királynő, - "" 
Mennybe felvett királynő, - "" 
Rózsafüzér királynője, - "" 
Béke királynője, - "" 
Magyarok Nagyasszonya, - "" 
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
kegyelmezz nekünk. 
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass 
meg minket. 
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
irgalmazz nekünk. 
V. Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja. 
R. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. 
Könyörögjünk. Engedd, kérünk, Úristen, hogy 
mi, a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek 
örvendhessünk, és a Boldogságos, mindenkor 
Szűz Máriának dicsőséges közbenjárására a jelen 
szomorúságaitól megszabaduljunk és örökké 
tartó örömet élvezzünk. Krisztus a mi Urunk 
által. R. Ámen. 

Refugium peccatorum, - "" 
Consolatrix afflictorum, - "" 
Auxilium Christianorum, - "" 
Regina angelorum, - "" 
Regina patriarcharum, - "" 
Regina prophetarum, - "" 
Regina apostolorum, - "" 
Regina martyrum, - "" 
Regina confessorum, - "" 
Regina virginum, - "" 
Regina sanctorum omnium, - "" 
Regina sine labe originale concepta, - "" 
Regina in coelum assumpta, - "" 
Regina sacratissima rosarii, - "" 
Regina pacis, - "" 
Patrona Hungariae, - "" 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, - parce 
nobis, Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, - exaudi 
nos, Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, - miserere 
nobis, Domine. 
V. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. R. Ut 
digni efficiamur promissionibus Christi. 
Oremus. Concede nos, famulos tuos, quesumus, 
Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanite 
gaudere: et gloriosa beatae Mariae semper 
Virginis intercessione, a paesenti liberari tristitia, 
et aeterna perfui laetitia. Per Christum Dominum 
nostrum. R. Amen. 

 
 

Szt. József litániája 
 
Uram, irgalmazz. - Uram, irgalmazz. 
Krisztus, kegyelmezz. - Krisztus, kegyelmezz. 
Uram, irgalmazz. - Uram, irgalmazz. 
Krisztus, hallgass minket. - Krisztus, hallgass 
minket. 
Krisztus, hallgass meg minket. - Krisztus, 
hallgass meg minket. 
Mennyei Atyaisten, - irgalmazz nekünk. 
Megváltó Fiúisten, - "" 
Szentlélek Úristen, - "" 
Szentháromság egy Isten, - "" 
Szentséges Szűz Mária, - könyörögj érettünk. 
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 József, - "" 
Tisztaságos József, - "" 
Nagy okosságú József, - "" 
Erős lelkű József, - "" 
Engedelmes József, - "" 
Hűséges József, - "" 
Béketűrés példaképe, - "" 
Szegénység kedvelője, - "" 
Munkások példaképe, - "" 
A házasélet dísze, - "" 
Szüzek őre, - "" 
Családok támasza, - "" 
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Ínségesek vigasztalója, - "" 
Betegek reménye, - "" 
Haldoklók pártfogója, - "" 
Gonosz szellemek réme, - "" 
Az Anyaszentegyház védelmezője, - "" 
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
kegyelmezz nekünk. 
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass 
meg minket. 

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
irgalmazz nekünk. 
V. Háza urául rendelte őt. R. És egész 
országának vezérévé. 
Könyörögjünk. Úristen, ki Szent Józsefet 
felfoghatatlan gondviseléseddel szent Anyád 
jegyesének választottad: add, kérünk, hogy 
közbenjárónk legyen a mennyben, akit e földön 
pártfogónknak tisztelünk. Aki élsz és uralkodol 
mindörökkön örökké. R. Ámen. 

 
 

Mindenszentek litániája - Litaniae sanctorum omnium  
 
Uram, irgalmazz. - Uram, irgalmazz. 
Krisztus, kegyelmezz. - Krisztus, kegyelmezz. 
Uram, irgalmazz. - Uram, irgalmazz. 
Krisztus, hallgass minket. - Krisztus, hallgass 
minket. 
Krisztus, hallgass meg minket. - Krisztus, 
hallgass meg minket. 
Mennyei Atyaisten, - irgalmazz nekünk. 
Megváltó Fiúisten, - "" 
Szentlélek Úristen, - "" 
Szentháromság egy Isten, - "" 
Szentséges Szűz Mária, - könyörögj érettünk. 
Istennek Szent Anyja, - "" 
Szüzeknek Szent Szüze, - "" 
Szent Mihály arkangyal, - "" 
Szent Gábor arkangyal, - "" 
Szent Rafael arkangyal, - "" 
Mindnyájan szent angyalok és arkangyalok, - 
könyörögjetek érettünk. 
Mindnyájan, dicsőült szentek lelkei, - "" 
Keresztelő Szent János, - könyörögj érettünk. 
Szent József, - "" 
Mindnyájan szent pátriárkák és próféták, - 
könyörögjetek érettünk. 
Szent Péter apostol, - könyörögj érettünk. 
Szent Pál apostol, - "" 
Szent András apostol, - "" 
Szent Jakab apostol, - "" 
Szent János apostol, - "" 
Szent Tamás apostol, - "" 
Szent Jakab apostol, - "" 
Szent Fülöp apostol, - "" 
Szent Bertalan apostol, - "" 
Szent Máté apostol, - "" 
Szent Simon apostol, - "" 
Szent Tádé apostol, - "" 

Kyrie eleison. - Kyrie eleison. 
Christe eleison. - Christe eleison. 
Kyrie, eleison. - Kyrie eleison. 
Christe audi nos. - Christe, audi nos. 
 
Christe, exaudi nos. - Christe, exaudi nos. 
 
Pater de caelis Deus, - miserere nobis 
Fili, Redemptor mundi Deus, - "" 
Spiritus Sancte Deus, - "" 
Sancta Trinitas unus Deus, - "" 
Sancta Maria, - ora pro nobis. 
Sancta Dei Genitrix, - "" 
Sancta Virgo Virginum, - "" 
Sancte Michael, - "" 
Sancte Gabriel, - "" 
Sancte Rafael, - "" 
Omnes sancti angeli et archangeli, - orate pro 
nobis. 
Omnes sancti beatorum spirituum erdines, - "" 
Sancte Joannis Baptista, - ora pro nobis! 
Sancte Joseph, - "" 
Omnes sancti patriarchae et prophetae, - orate 
pro nobis. 
Sancte Petre, - ora pro nobis. 
Sancte Paule, - "" 
Sancte Andrea, - "" 
Sancte Jacobe, - "" 
Sancte Joannes, - "" 
Sancte Thoma, - "" 
Sancte Jacobe, - "" 
Sancte Philippe, - "" 
Sancte Bartholomaee, - "" 
Sancte Mathaee, - "" 
Sancte Simon, - "" 
Sancte Thaddaee, - "" 
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Szent Mátyás apostol, - "" 

Szent Barnabás apostol, - "" 
Szent Lukács evangelista, - "" 
Szent Márk evangelista, - "" 
Mindnyájan szent apostolok és evangelisták, - 
könyörögjetek érettünk. 
Mindnyájan Krisztus szent tanítványai, - "" 
Mindnyájan aprószentek, - "" 
Szent István vértanú, - könyörögj érettünk. 
Szent Lőrinc vértanú, - "" 
Szent Vince vértanú, - "" 
Szent Fábián és Sebestyén vértanúk, - 
könyörögjetek érettünk. 
Szent János és Pál vértanúk, - "" 
Szent Kozma és Damján vértanúk, - "" 
Szent Gyárfás és Protáz vértanúk, - "" 
Mindnyájan szent vértanúk, - "" 
Szent Szilveszter pápa, - könyörögj érettünk. 
Nagy Szent Gergely pápa, - "" 
Szent Ambrus püspök, - "" 
Szent Ágoston püspök, - "" 
Szent Jeromos hitvalló, - "" 
Szent Márton püspök, - "" 
Szent Miklós püspök, - "" 
Szent Adalbert püspök, - "" 
Szent István király, - "" 
Szent László király, - "" 
Szent Imre herceg, - "" 
Mindnyájan szent püspökök és hitvallók, - 
könyörögjetek érettünk. 
Mindnyájan szent tanítók, - "" 

Sancte Mathia, - "" 
Sancte Barnaba, - "" 
Sancte Luca, - "" 
Sancte Marce, - "" 
Omnes sancti apostoli et evangelistae, - orate pro 
nobis! 
Omnes sancti discipuli Domini, - "" 
Omnes sancti innocentes, - "" 
Sancte Stephane, - ora pro nobis! 
Sancte Laurenti, - "" 
Sancte Vincenti, - "" 
Sancti Fabiane et Sebastine, - orate pro nobis! 
 
Sanci Joannes et Paule, - "" 
Sancti Cosma et Damjane, - "" 
Sancti Gervasi et Protasi, - "" 
Omnes sancti martyres, - "" 
Sancte Silvester, - ora pro nobis! 
Sancte Gregori, - "" 
Sancte Ambrosi, - "" 
Sancte Augustine, - "" 
Sancte Hieronime, - "" 
Sancte Martine, - "" 
Sancte Nicolae, - "" 
Sancte Adalberte, - "" 
Sancte Rex Stephane, - "" 
Sancte Ladislae, - "" 
Sancte Emerice, - "" 
Omnes sancti pontifices et confessores, - orate 
pro nobis! 
Omnes sancti doctores, - ""

Szent Antal, - könyörögj érettünk. 
Szent Benedek, - "" 
Szent Bernát, - "" 
Szent Domonkos, - "" 
Szent Ferenc, - "" 
Mindnyájan szent papok és leviták, - 
könyörögjetek érettünk. 
Mindnyájan szent szerzetesek és remeték, - "" 
Szent Mária Magdolna, - könyörögj érettünk. 
Szent Ágota, - "" 
Szent Luca, - "" 
Szent Ágnes, - "" 
Szent Cecília, - "" 
Szent Katalin, - "" 
Szent Anasztázia, - "" 
Árpádházi Szent Erzsébet, - "" 

Sancte Antoni, - ora pro nobis! 
Sancte Benedicte, - "" 
Sancte Bernarde, - "" 
Sancte Dominice, - "" 
Sancte Francisce, - "" 
Omnes sancti sacerdotes et levitae, - orate pro 
nobis! 
Omnes sancti monachi et eremitae, - "" 
Sancta Maria Magdalena, - ora pro nobis! 
Sancta Agatha, - "" 
Sancta Lucia, - "" 
Sancta Agnes, - "" 
Sancta Caecilia, - "" 
Sancta Catharina, - "" 
Sancta Anastasia, - "" 
Sancta Elisabeth, - "" 

Mindnyájan szent szüzek és özvegyek, - 
könyörögjetek érettünk. 
Istennek minden szentjei, - esedezzetek érettünk. 

Omnes sanctae virgines et viduae, - orate pro 
nobis! 
Omnes sancti et sanctae Dei, - intercedite pro 
nobis!



Légy irgalmas, - Uram, kegyelmezz nekünk.  
Légy irgalmas, - Uram, hallgass meg minket. 

Propitius esto, - parce nobis, Domine! 
Propitius esto, - Exaudi nos, Domine! 

Minden gonosztól, - ments meg, Uram, minket. 
Minden bűntől, - "" 
A te haragodtól, - "" 
A hirtelen és készületlen haláltól, - "" 
Az ördög cseleitől, - "" 
A haragtól, gyűlölségtől és minden rossz 
akarattól, - "" 
A tisztátalan lélektől, - "" 
Mennykőtől és égi háborútól, - "" 
Döghaláltól, éhségtől és háborútól, - "" 
Az örök haláltól, - "" 
Megtestesülésed szent titka által, - "" 
Eljöveteled által, - "" 
Születésed által, - "" 
Keresztséged és szent böjtölésed által, - "" 
Kereszted és kínszenvedésed által, - "" 
Halálod és temetésed által, - "" 
Szentséges föltámadásod által, - "" 
Csodálatos mennybemeneteled által, - "" 
A vigasztaló Szentlélek eljövetele által, - "" 
Az ítélet napján, - "" 

Ab omni malo, - libera nos, Domine. 
Ab omni peccato, - "" 
Ab ira tua, - "" 
A subitanae et improvisa morte, - "" 
Ab insidiis Diaboli, - "" 
Ab ira et odio et omni mala voluntate, - "" 
A spiritu fornicationes, - "" 
A fulgure et tempestate, - "" 
A flagella terraemotus, - "" 
A peste, fame et bello, - "" 
A morte perpetua, - "" 
Per mysterium sanctae incarnationis tuae, - "" 
Per adventum tuum, - "" 
Per nativitatem tuam, - "" 
Per baptismum et sanctum jejunium tuum, - "" 
Per crucem et passionem tuam, - "" 
Per mortem et sepulturam tuam, - "" 
Per sanctam resurrectionem tuam, - "" 
Per admirabilem ascessionem tuam, - "" 
Per adventum Spiritus Sancti Paracliti, - "" 
In die judicii, - "" 

Mi bűnösök, - kérünk téged, hallgass meg 
minket. 
Hogy nekünk irgalmazni méltóztassál, - "" 
Hogy nekünk megbocsátani méltóztassál, - "" 
Hogy minket igaz bűnbánatra vezérelni 
méltóztassál, - "" 
Hogy Anyaszentegyházadat kormányozni és 
megerősíteni méltóztassál, - "" 
Hogy a római pápát és az egész papi rendet a 
szent vallásban megtartani méltóztassál, - "" 
Hogy az Anyaszentegyház ellenségeit megalázni 
méltóztassál, - "" 
Hogy a keresztény királyoknak és fejedelmeknek 
békességet és igaz egyetértést adni méltóztassál,  
Hogy az egész kereszténységnek békességet és 
egyetértést ajándékozni méltóztassál, - "" 
Hogy az összes tévelygőt az Egyház egységébe 
visszahívni és a hitetleneket az evangélium 
világosságára elvezetni méltóztassál, - "" 
Hogy minket szent szolgálatodban megerősíteni 
és megtartani méltóztassál, - "" 
Hogy elménket mennyei kívánságokra fölindítani 
méltóztassál, - "" 
Hogy minden jótevőnknek örök javakat 
ajándékozni méltóztassál, - "" 
Hogy magunk, felebarátaink, rokonaink és 
jótevőink lelkét az örök kárhozattól megmenteni 
méltóztassál,  

Peccatores, - te rogemus, audi nos. 
 
Ut nobis parcas, -"" 
Ut nobis indulgeas, - "" 
Ut ad veram poenitentiam nos perducere 
digneris, - "" 
Ut Ecclesiam tuam sanctam regere et conservare 
digneris, - "" 
Ut domnum apostolicum et omnes ecclesiasticos 
ordines in sancta religione conservare digneris, -  
Ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare digneris, 
- "" 
Ut regibus et principibus Christianis pacem et 
veram concordiam donare digneris, -  
Ut cuncto populo christiano pacem et unitatem 
largiri digneris, - "" 
Ut omnes errantes ad unitatem Ecclesiae 
revocare et infideles universos ad Evangelii 
lumen perducere digneris, - "" 
Ut nos in  ministero tuo sancto corroborare 
digneris. "" 
Ut mentes nostras ad coelestia desideria erigas, - 
"" 
Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna 
bona retribuas, - "" 
Ut animas nostras, fratrum, propinquorum et 
benefactorum nostrorum ab aeterna damnatione 
eripias, - "" 

 



Hogy a föld gyümölcseit megadni és megtartani 
méltóztassál, - "" 
Hogy meghalt híveknek örök nyugodalmat 
engedni méltóztassál, - "" 
Hogy minket meghallgatni méltóztassál, - "" 
Isten Fia, - "" 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
kegyelmezz nekünk. 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
hallgass meg minket. 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
irgalmazz nekünk. 
Krisztus, hallgass minket. - Krisztus, hallgass 
meg minket.  

Ut fructus terrae dare et conservare digneris, - "" 
Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam 
donare digneris, - "" 
Ut nos exaudire digneris, - "" 
Fili Dei, - "" 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, - parce 
nobis, Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, - exaudi 
nos, Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, - miserere 
nobis, Domine. 
Christe, audi nos. - Christe, exaudi nos. 

Uram, irgalmazz nekünk. - Uram, irgalmazz 
nekünk. 
Krisztus, kegyelmezz nekünk. - Krisztus, 
kegyelmezz nekünk. 
Uram, irgalmazz nekünk. - Uram, irgalmazz 
nekünk. 
Mi Atyánk … (csendben) 
R. És ne vígy minket a kísértésbe. R. De 
szabadíts meg a gonosztól. 
Isten, figyelmezz segítségemre; Uram, siess 
segítségemre. Szégyenüljenek meg és valljanak 
gyalázatot, akik lelkemet keresik. Térjenek hátra 
és piruljanak, kik rosszat akarnak nekem. 
Térjenek hátra mindnyájan pirulva, kik azt 
mondják: "úgy kell neki, úgy kell!" 
Örvendezzenek és vigadjanak tebenned 
mindnyájan, akik téged keresnek és mondják 
mindenkor, ki szeretik szabadításodat: 
"Magasztaltassék az Úr!" Én pedig szűkölködő 
és szegény vagyok. Isten, segíts meg engem. Én 
segítőm és szabadítóm vagy te, Uram; ne 
késlekedjél. Dicsőség… 
V. Szabadítsd meg szolgáidat. R. Én Istenem, kik 
benned bíznak. 
V. Légy nekünk, Uram, ellenség tornya. R. 
Semmi erőt ne vegyen rajtunk az ellenség. 
V. És a gonoszságnak fia ne árthasson nekünk R. 
Uram, ne a mi vétkeink szerint cselekedjél 
velünk, és álnoksággal ne fizess nekünk. 
V. Könyörögjünk N. pápánkért. R. Az Úr tartsa 
meg őt, éltesse, tegye boldoggá a földön és ne 
adja át ellenségei dühének. 

Kyrie, eleison. - K. E. 
Christe, eleison. - C. E. 
Kyrie, eleison. - K. E. 
Pater noster (in secreto) 
V. Et ne nos inducas in tentationem. R. Sed 
libera nos a malo. 
Deus, in adjutorium meum intende, Domine, ad 
adjuvandum me festina. Confundantur et 
revereantur, qui querunt animam maem. 
Avertatur retrorsum et erubescant, qui volunt 
mihi mala. Avertantur statim erubescentes qui 
dicunt mihi: euge, euge. Exultent et laetentur in 
te omnes, qui querunt te, et dicant semper 
magnificetur Dominus, qui diligunt salutare 
tuum. Ego vero egenus et pauper sum; Deus 
adjuva me. Adjutor meus et liberator meus es tu, 
Domine, non moreris. Gloria Patri et Filio et 
Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et 
semper et in saecula saeculorum. Amen. 
V. Salvos fac servos tuos. R. Deus meus, 
sperantes in te. 
V. Esto nobis, Domine, turris fortitudinis. R. A 
facie inimici. 
V. Nihil proficiat inimicus in nobis. R. Et filius 
iniquitatis non aponat nocere nobis. 
V. Domine, non secundum peccata nostra facias 
nobis. R Neque secundum iniquitates nostras 
retribuas nobis. 
V. Oremus pro Pontifice nostro N. 
R. Dominus conservet eum et vivificet eum, et 
beatum faciat eum in terra, et non tradat eum in 
animam inimicorum ejus. 

V. Könyörögjünk jótevőinkért.R. Fizess meg, 
Uram a te szent nevedért minden jótevőnknek az 
örök boldogsággal. Ámen. 
V. Oremus pro benefactoribus nostris. 

R. Retribuere dignare, Domine, omnibus nobis 
bona facientibus propter nomen tuum vitam 
aeternam. Amen. 

 
 



V. Könyörögjünk a megholt hívekért. R. Adj 
nekik, Uram, örök nyugodalmat és az örök 
világosság fényeskedjék nekik. 
V. Nyugodjanak békességben. R.  Ámen. 
V. Könyörögjünk távollévő testvéreinkért. R. 
Szabadítsd meg szolgáidat, én Istenem, kik 
benned bíznak.  
V. Uram, küldj nekik segítséget szent helyedről. 
R. És Sionból oltalmazd őket. 
V. Uram, hallgasd meg könyörgésemet. R. És az 
én kiáltásom jusson eléd. 
(Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel.) 
Könyörögjünk. Isten, kinek tulajdona a 
könyörület és az irgalom; fogadd 
könyörgésünket, hogy bennünket és minden 
szolgádat, kiket a vétek lánca lenyűgöz, 
kegyesen feloldozzon könyörületességed 
irgalma. 
Hallgasd meg, kérünk, Úristen, alázatos 
könyörgésünket és irgalmazz nekünk, kik neked 
megvalljuk bűneinket, hogy tőled bocsánatot és 
békét nyerjünk. 
Mutasd meg nekünk, Úristen, kegyesen 
kimondhatatlan irgalmasságodat, Hogy 
megtisztíts bennünket vétkeinktől, és 
megszabadíts a megérdemelt büntetésektől. 
Úristen, kit a bűn sért, de a töredelem 
kiengesztel, hallgasd meg kegyesen néped 
könyörgését, és haragod ostorát, melyet 
bűneinkkel kiérdemeltünk, kegyesen távoztasd el 
tőlünk. 
Mindenható örök Isten, könyörülj szolgádon, N. 
pápánkon, és igazgasd őt kegyességed szerint az 
örök boldogság útjára, hogy azt, ami előtted 
kedves, jóvoltodból óhajtsa és teljes erővel végre 
is hajtsa. 

 
V. Oremus pro fidelibus defunctis. Requiem 
aeternam dona eis, Domine. R. et lux perpetua 
luceat eis. 
V. Requiescant in pace. R. Amen. 
V. Pro fratribus nostris absentibus. R. Salvos fac 
servos tuos, Deus meus, sperantes in te. 
V. Mitte eis, Domine, auxilium de sancto. R. Et 
de Sion tuere eos. 
V. Domine, exaudi orationem meam. R. Et 
clamor meus ad te veniat. 
(V. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.) 
Oremus. Deus, cui proprium est misereri semper 
et parcere, suscipe deprecationem nostram, ut 
nos et omnes famulos tuos, qous delictorum 
catena constringit, miseratio tuae pietatis 
clementer absolvat. 
Exaudi, quesumus, Domine, supplicum preces et 
confidentium tibi parce peccatis, ut pariter nobis 
indulgentiam tribuas benignus et pacem. 
Ineffabilem nobis, Domine, misericordiam tuam 
clementer ostende, ut simul nos et peccatis 
omnibus exuas et poenis, quas pro his meremur, 
eripias. 
Deus, qui culpa offenderis, poenitentia placaris: 
preces populi tui supplicantis propitius respice et 
flagella tuae iracundiae, quae pro peccatis nostris 
meremur, averte. 
Omnipotens sempiterne Deus, miserere famulo 
tuo Pontifice nostro N., et dirige eum secundum 
tuam clementiam in viam salutis aeterna: ut te 
donante tibi placita cupiat, et tota virtute 
perficiat. 
 

V. Hallgasson meg minket a mindenható és 
irgalmas Isten. R. Ámen. 
V. És a hívek lelkei Isten irgalmasságából 
békességben nyugodjanak. R. Ámen. 
Isten, kitől a szent vágyak, a jó gondolatok és a 
tökéletes tettek származnak, add meg 
szolgáidnak ama békességet, melyet a világ nem 
adhat; hogy szívünket törvényeidre adjuk, 
ellenségeinktől való félelmünk megszűnjék és 
védelmed alatt békességes időket éljünk. 
Égesd, Uram, a Szentlélek tüzével szívünket és 
vesénket, hogy szeplőtelen testtel szolgáljunk 
neked, és tiszta szívvel kedvedben járjunk.  
(V. Az Úr legyen veletek. R. És a te lelkeddel.) 
V. Uram, hallgasd meg az én könyörgésemet. R. 
És az én kiáltásom jusson eléd. 

 
 
V. Exaudiat nos omnipotens et misericors 
Dominus. R. Amen. 
V. Et fidelium animae per misericordiam 
requiescant in pace. R. Amen. 
Deus, qui sancta desideria, recta consilia et justa 
sunt opera; da servis tuis illam, quam mundus 
dare non potest, pacem; ut et corda nostra 
mandatis tuis dedita, et hostium sublata 
formidine, tempora sint tua protectione 
tranquilla. 
Deus, igne Sancti Spiritus renes nostros et cor 
nostrum, Domine: ut tibi casto corpore serviamus 
et mundo corde placeamus.



Minden hívők teremtő és megváltó Istene, 
bocsásd meg szolgáid és szolgálóid lelkének 
minden bűnét, hogy a bocsánatot, melyet mindig 
óhajtottak, áhítatos könyörgésükkel meg is 
nyerjék. 
Kérünk téged, Úristen, cselekedeteinket előzd 
meg sugallatoddal és kísérd segítségeddel, hogy 
minden imádságunk és tettünk mindenkor veled 
kezdődjön és közreműködéseddel végződjön. 
Mindenható örök Isten, ki eleveneken és 
holtakon uralkodol, és megkönyörülsz 
mindazokon, kiket hitünkről és cselekedeteikről 
maguknak ismersz: alázatosan kérünk, hogy 
akikért előtted könyörögni akarunk, és akik vagy 
még e testben tartózkodnak, vagy a testből 
kiszabadulva a másvilágra jutottak; minden 
szentjeid közbenjárása által megnyerjék kegyes 
irgalmasságodtól minden bűneik bocsánatát. A 
mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki 
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben 
Isten, mindörökkön örökké.  R. Ámen. 
 
 

Fidelium, Deus, omnium Conditor et Redemptor, 
animabus famulorum famularumque tuarum 
remissionem cunctorum tribue peccatorum; ut 
indulgentiam, quam semper optaverunt, piis 
suplicationibus consequatur. 
Actiones nostras, quesumus, Domine, aspirando 
praeveni, et adjuvando prosequere, ut cuncta 
nostra oratio et operatio a te semper incipiat, et 
per te coepta finiatur. 
Omnipotens sempiterne Deus, qui vivorum 
dominaris simul et mortuorum, omniumque 
misereris, quos tuos fide et opere futuros esse 
praenoscis: te supplices exoramus, ut pro quibus 
effundere preces decrevimus, quosque vel 
presens saeculum adhuc in carne retinet, vel 
futurum iam exutos corpore suscepit, 
intercedentibus omnibus sanctis tuis, pietatis tuae 
clementia omnium delictorum suorum veniam 
consequatur. Per Dominum nostrum Jesum 
Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat 
in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia 
saecula saeculorum. R. Amen. 

 
  

VIII. IMÁK A SZENTEKHEZ 
 
 
Szt. Józsefhez XIII. Leó pápától: 

Hozzád menekülünk szorongatásainkban, ó Szent József, és bizalommal kérjük oltalmadat azon 
szeretetre, mely téged az Isten szeplőtelen Anyjához fűzött; és azon atyai indulatra, mellyel a gyermek 
Jézust gondoztad, könyörögve kérünk: tekints le kegyesen a Jézus Krisztus vérén szerzett örökségre és 
istápolj bennünket segítségeddel szükségeinkben. Szent Család leggondosabb őre, oltalmazd Jézus 
választott népét! Ó legszeretőbb atya, tartsd távol tőlünk a tévelygés és romlottság mételyét. Ó erős 
támaszunk, védelmezz az égből abban a harcban, melyet a sötétség hatalma ellen vívunk. És amint egykor a 
kisded Jézust kiragadtad a legnagyobb veszedelemből, védd meg most is az Isten szent Egyházát az 
ellenséges cselfogásoktól és minden bajtól. Végy állandó pártfogásodba mindegyikünket, hogy a te 
példádtól és gyámolításodtól támogatva, szentül élhessünk, jámbor véget érhessünk és a mennyben örök 
boldogságot nyerhessünk. Ámen. 
 
Aquinói Szt. Tamáshoz: 

Angyali doktor, Szent Tamás, hittudósok fejedelme és bölcselők példaképe, a keresztény világ fényes 
dicsősége és az Egyház világossága, minden katolikus iskoláknak mennyei pártfogója! Te hamisság nélkül 
tanultad meg és irigység nélkül közlöd a bölcsességet. Kérd értünk magát a Bölcsességet, az Isten Fiát, 
küldje el nekünk a Bölcsesség Lelkét, hogy átláthassuk értelmünkkel, amit tanítottál és kövessük, amit 
cselekedtél, hogy részesei legyünk a tudományoknak és az erényeknek, melyekben a földön nap módjára 
tündököltél, és hogy végül ezeknek fényes gyümölcseiben mindörökké vele örvendhessünk a mennyekben 
és együtt dicsőíthessük az isteni Bölcsességet. Ámen.  
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Szt. Mihály arkangyalhoz a bizánci szertartásból: 
A hármas fényű Istenségnek leghívebb szolgája, a mennyei seregek fővezére, Szent Mihály! A mennyei 

erőkkel hangoztatod örvendezve: Szent vagy, ó Atya, szent vagy kezdet nélküli Ige, és szent vagy 
Szentlélek, egy dicsőségben, egy országban és természetben, egy istenségben és erőben. Alakod lángoló és 
jóságod csodálatos, ó Mihály főangyal, mert szellemi lényeddel átjárod a föld határait, teljesítve mindenek 
Teremtőjének parancsait, kinek hatalma a te erődről ismertetik, s kinek templomát a gyógyerők forrásává 
teszed, s ezért általunk buzgón tiszteltetel. - Első vagy az angyalok között, és szolgája amaz isteni 
kiáradásnak, egyúttal szemlélője és bizalmasa az Úrnak. Védelmezz minket Mihály arkangyal, kik téged 
tisztelünk és a Szentháromságot híven énekeljük. Ámen.  
 
Szt. Athanázhoz a bizánci szertartásból: 

Isteni hitágazatokkal erősítvén az Egyházat, az igazhitűség oszlopává lettél, Atanáz főpap, mert a Fiút 
az Atyával egylényegűnek hirdetvén, a gyalázatos Áriusz eretneket megszégyenítetted. Esedezzél azért 
Krisztus Istenünkhöz, hogy ajándékozza nekünk nagy kegyelmét. - Az igaz hit ágazatait plántálván el, a 
tévhitűség töviseit kiirtottad, és a Szentlélektől megárnyékoztatva, a hit magvait hintetted szét, ezért 
énekelünk téged, szentéletű Atanáz!  
 
Páduai Szt. Antalhoz: 

Megtört és alázatos szívvel fordulok hozzád, szomorodottak vigasztalója, Szent Antal! Térdre hullva 
kérlek, tekints szenvedéseimre, s ama súlyos keresztre, mely alatt nyögök. Jöjj segítségemre, ki mindenkin 
segítesz, ha hozzád folyamodik. Könyörögj érettünk Krisztus Urunknál, aki bár kéréseinket 
irgalmasságánál fogva meghallgatná, igazságosságánál fogva segélyét az érdemtelenekkel szemben 
halogatja. De te, ó Szent Antal, aki hű szolgája vagy, mi mindent meg nem tehetsz e szerető atyai szívnél! 
Mit tagadhat meg ez az igazságos Bíró tetőled, bizalmas barátjától? Azért erős pártfogóm, arra kérlek, 
eszközöld ki számomra bűneim bocsánatát, hogy a kívánt segítséget bajomban annál könnyebben 
elnyerhessem. Nyerj meghallgatást ügyemben, hogy a szentjeiben csodálatos Istent itt e földön s az 
örökkévalóságban dicsérhessem és magasztalhassam. 
 
Szt. Pál apostolhoz: 

Nemzetek apostola, dicsőséges Szent Pál! Istennek választott bajnoka vagy te, evangéliumának 
csodálatos hirdetője. Az Úr Jézus kegyelme átjárta szívedet és magáévá tette, te pedig meghódítottad neki a 
világot. Te írhattad magadról: "Krisztus szolgája vagyok fáradságos munkám, bebörtönöztetésem, 
módfeletti csapások, halálveszedelmek által." - "Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit 
üdvözítsek." - "Ha dicsekedni akarnék is nem volnék balgatag, mert igazságot mondanék." - "Én semmivel 
sem tettem kevesebbet a nagy apostoloknál." - "Az Úr kegyelme énbennem nem volt hiábavaló." - A jó 
harcot megharcoltam, a futást elvégeztem, a hitet megtartottam; végtére is eltétetett nekem az igazság 
koronája, melyet majd megad nekem ama napon az Úr, az igazságos Bíró." Nemzetek nagy apostola, 
Krisztusnak hódító, dicsőséges harcosa, kérd érettem az Urat: adja meg nekem kegyelmét, hogy egyszer 
megismert igazsága mellett én is végig kitartsak, kész legyek meggyőződésemért minden nélkülözést 
elszenvedni; én is dolgozhassam az emberek Krisztushoz térítésén és Krisztus kegyelme számára tágra 
nyissam lelkemet, mint te, dicsőséges bajnoka az Úrnak. Ámen. 
 
Szt. Ágostonhoz: 

Isten nagy férfija, Egyházunk halhatatlan világossága, Szent Ágoston! Engedd, hogy csodálatos 
egyéniséged szüntelen előttünk lebegjen. Kérd Isten kegyelmét számunkra, hogy tanuljunk tőled és 
kövessük életed nagy útmutatásait. Te a tévelygésekkel mindenestül szakítani tudtál, és magadat egészen 
átadtad az Úrnak. Az övé lettél és az egész Egyházé. Lelkednek fényessége minden időben ragyog, és óriási 
szellemed máig is hirdeti Isten dicsőségét írásaidban. És mégis, amikor mindenkinek mindene lettél, akkor 
sem szűntél meg szerető hű fiúnak lenni. Édesanyádat, Szent Mónikát, ki könnyeivel és imádságaival vívta 
ki az Úrtól számodra a megtérés kegyelmét, mindvégig jóságos fiúként szeretted, halálát pedig mélységes 
szomorúsággal sirattad. Eszközöld ki számomra is, kérlek, Isten kegyelmét, hogy én is szakítsak valahára 



 48

minden tévelygésemmel, kiemelkedjem a rendetlen indulatok zűrzavaros homályából, és átadjam magam 
mindenestül az én Uramnak, Jézusomnak, aki magát nekem adta mindenestül. Kérj nekem isteni 
világosságot, hogy megsejtsem Isten nagyságát és szépségét, és életem megsejtesse azt másokkal is. És kérj 
számomra, mélységes, igaz és okosan rendezett szeretetet édes szüleim és testvéreim iránt, hogy egykor 
mindnyájan veled együtt dicsérhessük az Urat mindörökké. Ámen.  
 
Szt. István királyhoz: 

Szent István király, nemzetünk apostola és pártfogója! Te irányítottad őseinket a pogány tévelygés 
sötétjéből az egyedül üdvözítő katolikus hit világosságára; templomokat és iskolákat emeltél a megtért 
népednek, szerető atyaként gondoskodtál szegényeiről, árváiról és özvegyeiről, és így vallásossá, műveltté 
és boldoggá iparkodtál tenni nemzetünket. Apostoli szent királyunk, sok fáradozásod, kiállott küzdelmeid 
és szerzett érdemeid miatt, alattvalói bizalommal hozzád fordulunk és kérünk: pártfogold magyar népedet. 
Kérj apostolokat a mennyei Atyától, hogy megszűnjék köztünk a hitszakadás átka, s az erkölcstelen élet, és 
hitben, reményben és szeretetben egyesülten szent intéseid szerint éljünk, szent nyomdokaidon járjunk, s 
egykor veled Urunkat, Istenünket áldhassuk és dicsérhessük. Ámen.  
 
Szt. László királyhoz: 

Hős Szent László király, fejeden Szent István koronája. Te vontál vízválasztó magaslatot a pogányság 
és a keresztény magyarság közé. A te dicsőséges alakod rámutat a nemzet életében érvényesülő 
világosságra. Esd ki nekünk, hogy vallásos, dicsőséges, erőteljes nemzet legyünk; hogy azt a tiszta, szigorú 
és erkölcsös életet éljük, amelyet te éltél és védtél, hogy erőnket onnan merítsük, hogy szemeinket rád 
függesztve, bajainkra gyógyfüvet ott keressünk, ahol te már megtaláltad az örök örömödet és dicsőségedet. 
 
Szt. Imre herceghez: 

Istennek választottja és a magyar egyház kertjének lilioma, Szent Imre! Áldom a nagy Istent, akinek 
kegyelmével gyarló testben angyalként éltél, s ártatlanságodat szeplőtelenül megőrizted. Ezért az egész 
Egyházzal együtt én is hódolva tisztellek téged, és alázattal kérlek, hogy Jézus trónjánál méltóztassál értem 
is könyörögni, hogy életemet angyali tisztaságban megőrizzem, veszedelmeit meggyőzzem, a test bűnös 
vágyait önmegtagadással elnémítsam, s így az isteni Bírónál egy napon kegyelmet találjak és veled együtt 
A Bárányt kísérők szeplőtelen társaságába fölvétessem. Ámen.  
 
Árpádházi Szt. Erzsébethez: 

Mit csodáljak benned Árpádházi Szent Erzsébet? Azt az örökszép hitéletet, mely a világból felsőbb, 
tisztább fénybe emelt; vagy fesztelen, kedves lelkületedet, amely erőszak nélkül mindent eligazított, eltűrt, 
lebilincselt és legyőzött? Mit csodáljak benned? Azt, hogy gyermek maradtál végig, s huszonnégy évvel 
már a Paradicsomot és a Golgotát bejártad? Azt-e, hogy a szegénység köpenyét a császári koronánál többre 
becsülted? Mit csodáljak benned? Azt a Te Deumot az éjjeli, téli csöndben? Harmónia, Te Deum, Glória a 
te egész életed, a te Istennel egyesült, gazdag, fogékony lelkednek élete. Szent Erzsébet, segíts engem, a te 
tisztelődet, az Isten kertjébe, hogy lelkem ott feseljen, viruljon és illatozzon. Ámen.  
 
Árpádházi Szt. Margithoz: 

Ó, világot megvető, Szent Margit, a kontempláció mélyében elmerült gyöngy! Neked nem kellett a 
korona, sem királyi vőlegény; neked áldozat, penitencia és szeretet kellett. Kérünk, ajánlj minket 
Teremtődnek, "édességes, kívánatos Jegyesednek," hogy éledjen fel közöttünk a te szellemed, a gyakorlati 
hit, mely az égbe néz, midőn a földön jár, s mely nem csak lát, de tesz is. Ámen. (Prohászka Ottokártól) 
 
A védőszenthez: 

Istennek, dicső szolgája és szentje, téged adott az Egyház pártfogómul, és azt akarja, hogy mindig 
védőmnek tekintselek; bizalommal sietek tehozzád. Az Egyház csak a te neveden ismer engem és csak azon 
számít gyermekei közé; minden más név eltűnik ez előtt, mely arra emlékeztet, hogy keresztény vagyok és 
az örök életre hivatott. Követni akarlak téged, amint te követted Jézus Krisztust. Példaképemül akarlak 
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választani; megadással akarom viselni a keresztemet, mint te; le akarok mondani a magam kényelméről és 
önzéséről; a bűnnek még az árnyékától is tartózkodni akarok; a szeretetben akarok lakozni, szeretetből 
engedelmeskedni Istennek; szenvedni és tűrni akarok az Úr Jézussal, hogy egykor vele uralkodjam. Ó én 
szent pártfogóm, minő sokszor kell magam elé idéznem a te példádat! Hányszor kell eszembe idéznem, 
hogy te is ember voltál, mint én vagyok; és ha te oly magasra tudtál jutni, tudok én is. Imádkozzál értem, 
szerezz nekem kegyelmet, hogy híven teljesítsem keresztségi fogadalmamat, igaz keresztény módjára éljek, 
tiszta élet által készüljek szent halálra, és semmi olyat ne tegyek, ami méltatlan volna arra a névre, amelyet 
tőled kaptam, és amely föl van írva az égben. Ámen.  

 
 
 

IX. A BŰNBÁNAT ÉS A GYÓNÁS 
 
 
Szent Ágoston intése a megtérésre: 

Ne halogasd a megtérést napról napra! Isten megígérte, hogy amely napon hozzá fordulsz elfelejti 
bűneidet, de nem ígérte meg neked, hogy holnap is élni fogsz. Veszedelmes valami az a "holnap", sokakat 
tett már szerencsétlenné. Amíg azt mondják: holnap megtérek, már bezárták az ajtót. "Holnap, holnap 
megtérek és bűnbánatot tartok!" De sokakat vitt már ez a szó a halálba! Holnap! Miért nem ma? És miért 
nem ebben az órában? Miért nem vetünk azonnal véget szégyenleni való bűnös életünknek? Az Ördög az 
emberbe biztonságérzetet önt, hogy romlásba döntse. Nincs ott biztonság, ahol az örökkévalóságról van 
szó, és ahol a lélek üdve forog veszélyben. 
 
Imádság a lelkiismeretvizsgálat előtt: 

Jöjj el, Szentlélek Úristen, világosítsd meg értelmemet, hogy bűneimet úgy ismerjem meg, amint 
elkövettem őket. Erősítsd meg akaratomat, hogy szívből megbánjam és őszintén meggyónjam őket; az 
elégtételt elvégezzem, és minden erőmből törekedjem megjavulni. Ámen.  
 
Lelkiismeretvizsgálat előtti imádság Szalézi Szt. Ferenctől: 

Hozzád emelem, én Uram, lelkemet, tebenned bízom, Istenem, azért nem fog szégyen érni. Vétkeztem az 
ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó fiadnak hivatni. De ne szállj ítéletre szolgáddal! Könyörülj 
rajtam, Isten, a te nagy könyörületességed szerint! Ó Istenem, engedd meg, hogy megismerjem bűneim 
tömegét és súlyosságát, engedd, hogy igazán megirtózzam tőlük, és nyomorúságom tudatában megalázzam 
magam. Engedd megtapasztalnom jóságod végtelenségét, hogy bizalommal legyek hozzád. Add meg a 
kegyelmet, hogy ne csak azt valljam előtted alázatosan, hogy rossz vagyok és megbántottalak, hanem 
megvallhassam azt is, hogy te jó vagy, hogy maga vagy a jóság, hiszen irgalmasan megbocsátottál nekem, 
Fiadnak érdemeiért. Ki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökké. Ámen. 
 
 

LELKIISMERETVIZSGÁLAT  
 

A lelkitükörben vastagabb betűvel vannak szedve azok a kérdések, amelyek általában halálos bűnök szoktak lenni, és megvallásuk 
halálos bűn terhe mellett kötelező. De ez csak viszonylagos mérce, mert mindig három dolog dönt: maga a tett, a körülmény és a 
szándék; azaz, hogy tudva és akarva történt-e a bűn. Vagyis a tárgyilagosan nézve súlyos bűn is lehet a körülményekből és a 
szándékból adódóan bocsánatos bűn, és az önmagában véve kisebb súlyú vétket is teheti a szándékosság, a tudatos rosszakarat és a 
megátalkodottság halálos bűnné. A súlyos bűnöket szám szerint meg kell gyónni, de lagálábbis körülbelül. Ezen kívül el kell mondani 
minden súlyosbító és enyhítő körülményt. A bocsánatos bűnök megvallása nem kötelező, de igen ajánlott. A lelki tükör természetesen 
nem sorolhat fel minden bűnt; ezért mindazt gyónd meg, amivel a lelkiismereted vádol, még ha a lelki tükör nem is tartalmazza. 
 
Mikor gyóntam utoljára?  
Elmulasztottam-e a húsvéti gyónást és áldozást? Hanyagul készültem-e föl a gyónásra (azaz elnagyoltam 
a lelkiismeretvizsgálatot, vagy nem indítottam föl a bánatot)? Érvényes volt-e a gyónásom? Kihagytam-e 
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aszándékosan súlyos bűnt? Elfelejtettem-e meggyónni valamilyen súlyos bűnt? (Ha igen, most pótolni 
kell!) Hanyagul végeztem-e az elégtételt? 
 

I. PARANCSOLAT: 
Kételkedtem-e hitigazságban? Szándékosan? Tagadtam-e hitigazságot (eretnekség)? Megtagadtam-e 
az engedelmességet az Anyaszentegyháznak vagy az római pápának (szakadárság)? Olvastam-e 
hitellenes könyvet, bár tudtam, hogy veszélyezteti a hitemet? Szívesen hallgattam-e hitellenes beszédet? 
El mulasztottam-e megtámadott hitemet megvédeni, vagy legalább megvallani? Szégyelltem-e a 
hitemet, vagy annak megvallását? Beszéltem-e a katolikus hit ellen? Voltam-e kishitű, vagy elbizakodott? 
Zúgolódtam-e Isten és az ő végzései ellen? Elmulasztottam-e napi imáimat (reggel, este, étkezés előtt és 
után)? Hosszabb időn át (3-4 nap) nem imádkoztam? Imádkoztam-e figyelmetlenül, felületesen? 
Vétkeztem-e kifejezett bálványimádással? Helyeztem-e Isten elé embert, valamely teremtményt, 
pozíciót, kényelmet, stb.? Részt vettem-e bármilyen okkult vagy pogány szeánszon, szertartáson (pl. 
reiki) Tagja vagyok-e szabadkőműves páholynak? Vettem-e részt sátánista összejövetelen? 
Hallgattam-e sátánista zenét? Tudatosan? Szándékosan? Imádkoztam-e ok nélkül nem katolikus 
istentiszteleten? Aktívan részt vettem-e nem katolikus istentiszteleten (anyagi támogatás, szentségek 
vétele)? Imádkoztam-e pogány szertartáson? Hittem-e babonaságban? Jósoltattam vagy jósoltam-e? 
Jellemző-e rám a veszélyes kíváncsiság a túlvilág rejtett dolgaival kapcsolatban? Szavazatommal 
támogattam-e olyan pártot, amelyikről tudtam, hogy egyházellenes, (pl.: kommunista, liberális, 
szabadkőműves befolyásoltságú)? Tagja vagyok-e ilyen pártnak?  
 

II. PARANCSOLAT: 
Isten, vagy a szentek nevét kimondtam-e kellő tisztelet vagy ok nélkül? Káromoltam-e Istent vagy a 
szenteket? Átkozódtam-e? Szentségtörést követtem el (érvénytelen gyónás, méltatlan áldozás, szent 
személyek, tárgyak és helyek súlyos meggyalázása)? Esküdöztem-e? Esküdtem-e Isten nevével ok és 
szükség nélkül? Esküdtem-e hamisan, bűnös dologra? A szigorú böjtöt elmulasztottam-e? Az egyház 
más böjtjeit, pénteki bűnbánati napjait megtörtem-e? Kislelkű, minimalista voltam-e a böjtben, 
önmegtagadásban? Vettem-e részt zajos mulatságban a nagyböjti időben? Ígértem-e valamit, 
fogadkoztam-e szükségtelenül Istennek? Megszegtem-e Istennek tett ígéretemet? Súlyos dologban 
(nyilvános ígéret, fogadalom, eskü stb.)? 
 

III. PARANCSOLAT: 
Mulasztottam-e vasár- vagy parancsolt ünnepen Szentmisét a magam hibájából? Tudom-e mikor 
vannak parancsolt ünnepek? Elkéstem-e a Szentmiséről? Figyelmetlen voltam-e a Szentmisén? 
Hanyagoltam-e a Szentáldozást? Hamarabb távoztam-e miséről saját hibámból? Mennyivel?  A szentségi 
böjtöt megtörtem-e? Dolgoztam vagy dolgoztattam-e vasár- vagy parancsolt ünnepnapon súlyos, 
teljességgel kivételes ok nélkül? Végeztem-e vasárnap hosszabb időn át szolgai, vagy nehéz testi 
munkát? A vasárnapot elmulasztottam-e a lélek gyarapodására használni? 

 
IV. PARANCSOLAT: 

Kellő tisztelet nélkül beszéltem-e szüleimmel vagy szüleimről, illetve elöljáróimról? Kibeszéltem-e a 
szüleimet? Gyaláztam-e szüleimet? Rágalmaztam-e szüleimet? Fenyegettem, vagy megütöttem-e 
szüleimet vagy egyházi elöljáróimat? Szidtam-e a papokat, mint papokat? Gyaláztam-e a papokat 
vagy az Anyaszentegyházat? Elmulasztottam-e védelmembe venni szüleimet, papjaimat, vagy az 
Egyházat? Kihasználtam-e szüleimet, rokonaimat, barátaimat? Súlyosan? Szégyelltem-e szüleimet? 
Engedetlen voltam-e nekik ok nélkül? Elmulasztottam-e szüleimet támogatni szükségükben, 
öregségükben? Mennyire? Miért? Elmulasztottam-e szüleimnek a segítségnyújtást? Okoztam-e bánatot 
szüleimnek? Hogyan viselkedem a családom tagjaival? Szívesen vagyok-e távol a családomtól? 
Gyermekeimet fegyelemben, tisztességben nevelem-e? Elmulasztottam-e gondoskodni gyermekeimről? 
Megszegtem-e eskümet, hogy gyermekeimet a katolikus hitben nevelem? Rossz példával voltam-e a 
gyermekeim vagy a rám bízottak előtt? Hagytam-e rosszul értelmezett hagyománytiszteletből, a családi 
kellemetlenségek elkerülése miatt, vagy bármi más okból bármelyik nembeli gyermekemet nem 
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katolikusnak kereszteltetni vagy nevelni? Alkalmazottaimmal szemben voltam-e gőgös, követelődző 
vagy durva? Tisztelem-e a rámbízottakat? 
 

V. PARANCSOLAT: 
Öltem-e embert? Szándékosan? Mulasztásból? Vétkes hanyagságból? Segítettem-e mást 
gyilkosságban? Fedeztem-e más gyilkosságát? Jellemző-e rám a rosszul értelmezett "betyárbecsület"? 
Verekedtem-e a magam hibájából (azaz nem önvédelemből, vagy mások védelme miatt)? 
Elmulasztottam-e mást megvédeni? Súlyosan? Haragudtam-e másra? Gyűlöltem-e mást? Az ellenem 
vétőknek megbocsátani vonakodtam-e? Kockáztattam-e egészségemet? Van-e káros szenvedélyem? 
Milyen mértékben? Nem vagyok-e kábítószer vagy alkoholfüggő? Voltam-e ittas (jelei: túlzott jókedv, 
szabados beszéd és viselkedés, gyakori nyelvbotlás, kipirult arc, romló mozgás-koordináció, érzelmi szélsőségek: arrogancia és 
érzelgősség)? Voltam-e részeg (jelei: érthetetlenné váló, összefüggéstelen beszéd, hányás, tántorgás, rosszullét, emlékezetkiesés, 
az emberi tartás szinte teljes elvesztése, erős másnaposság)? Voltam-e mértéktelen evésben vagy ivásban? Jellemző-e 
rám, hogy nem tudok magamnak parancsolni? Végeztem, vagy végeztettem-e magzatelhajtást? 
Segítettem-e, támogattam-e, ajánlottam-e, eltűrtem-e bármilyen módon vagy indokkal 
magzatelhajtást? Elmulasztottam-e valakit lebeszélni a magzatelhajtásról? Támogattam-e olyan pártot, 
amelyik abortusz- vagy eutanázia-párti, vagy ebben a kérdésben semleges? Végeztem, vagy 
végeztettem-e eutanáziát? Támogattam-e bármilyen módon, akár szóban, az eutanáziát?  Kínoztam-e 
állatokat, vagy Isten más teremtményeit? Örömmel? Ok nélkül? Kínoztam-e embert? Tettem-e valamit 
egyenesen azért, hogy vele életemet megrövidítsem vagy kioltsam? Tettem-e kárt más életében? 
Bosszantottam-e mást? Vigyáztam-e a közlekedésben mások életére? Hajtottam-e gyorsan, ittasan? 
Mennyire gyorsan? Mennyire ittasan? Elmulasztottam-e másokon alamizsnával segíteni, noha 
megtehettem volna? Megtagadtam-e a kölcsönt? Nem hoztam-e alkalmazottaimat anyagilag, emberileg 
lehetetlen helyzetbe? Élőkért és holtakért, az Egyházért, a hazáért és a családért imádkozni 
elmulasztottam-e? Hamis tapintatból elmulasztottam-e papot hívni a haldoklóhoz? 

 
VI. és IX. PARANCSOLAT: 

Szemérmetlen gondolatokat, vágyakat szándékosan kerestem-e? Beleegyeztem-e bármilyen 
paráznaságba? Folytattam-e szándékosan szemérmetlen beszélgetést, éneklést? Hallgattam-e, írtam-
e, olvastam-e parázna dolgokat? Van-e a birtokomban ilyen olvasmány? Olvastam-e pornográf 
irodalmat? Néztem-e pornófilmet vagy szemérmetlen színházi előadást? Vétkeztem-e szemérmetlen 
érintéssel magamon vagy máson? Végeztem-e bármilyen, akár orvosi céllal, önkielégítést? Adtam-e 
le, vettem-e fel magot spermabankba, illetve -ból? Folytattam-e bármilyen házasságon kívüli vagy 
előtti szexuális viszonyt? Mondtam-e kétértelmű vicceket, szójátékokat? Tettem-e szemérmetlen 
utalásokat? Szívesen hallgattam-e obszcén vicceket? Mondtam-e trágárságot? Elmulasztottam-e mindent 
megtenni, hogy tisztán tartsam gondolatvilágomat? 12 éves kor alatt a VI. és IX. parancsolat további kérdéseit nem 
kell és nem is szabad olvasni! Éreztem-e gerjedelmet más házastársa iránt? Kifejezésre juttattam-e? 
Szándékosan keltettem-e fel magamban szexuális vágyakat más törvényes házastársa iránt? 
Megcsaltam-e a házastársamat? Folytattam-e szexuális viszonyt, flörtöt, más házastársával? 
Csókoltam-e mást házasságtörő módon? Védekeztem-e meg nem engedett módon a gyermekáldás 
ellen, vagyis bármilyen módon az önmegtartóztatásra épülő természetes családtervezésen kívül 
(gumióvszer, megszakított közösülés, fogamzásgátló tabletta  /az esemény utáni tabletta egyenértékű a művi abortusszal/, spirál, 
sterilizálás stb.)? Részt vettem-e bármilyen módon lombikprogramban, emberi klónozásban, vagy 
bármilyen génmanipulációban? Éreztem-e kísértést perverziókra? Volt-e perverz szexuális aktusom, 
akár házasságban is (szado-mazo, nekrofil, pedofil, homoszexuális, gruppenszex, anális, gerontofil)? Férfi: Saját 
hibámból előfordult-e, hogy az magömlés nem a hüvelyben (eiaculatio in vagina) következett be? Nő: 
Rajtam múlt-e, hogy az eiaculatio nem a hüvelybe történt? Volt-e homoszexuális viszonyom, vagy 
akár flörtöm? Változtattam-e nemet (transzszexualitás)? Műtéti úton? Elmulasztottam-e teljes erővel 
küzdeni esetleges homoszexuális vagy más jellegű aberrált hajlamaim ellen? Hagytam-e magam 
befolyásolni szexuális kérdésekben a romlott közízléstől? Beszéltem-e, gondolkoztam-e másként 
szexuáletikai kérdésekben, amint azt az Anyaszentegyház tanítja és parancsolja? Van-e állapotszerű 
bűnöm? Élek-e vadházasságban, próbaházasságban, vagy házasságtörésben? Könnyelműen vettem-e a 
nemiséggel kapcsolatos hibáimat, bűneimet? Tiszteletlen voltam-e a másik nem felé? Elmulasztottam-e 
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imádkozni a szent tisztaságért? Jegyben járót nem akartam-e elcsábítani? Milyen szándékkal? Milyenek a 
baráti kapcsolataim? Nem öltözködöm-e kihívóan, szemérmetlenül? Meztelenkedtem-e feleslegesen, 
magamutogatásból (pl. nudizmus)? Voltam-e, akár csak kiváncsiságból is, nyilvános házban, sztripíz-
bárban? 
 

VII. és X. PARANCSOLAT: 
Tettem-e kárt más vagyonában? Mekkorát? Tartozásomat elmulasztottam-e megfizetni? Miért? 
Pazaroltam-e? Loptam-e magán vagy köztulajdont? Eltulajdonítottam-e talált dolgot, noha tudtam 
kié, vagy ki tudtam volna deríteni. Megcsaltam-e mást? Sikkasztottam-e szedtem-e uzsorát? 
Irigykedtem-e más anyagi helyzetére? Kívántam-e megszerezni más javait: vagyonát, házastársát, 
pozícióját, stb.? Voltam-e ételben, italban torkos? Kárt tettem-e köztulajdonban? Mekkorát? Miért? 
Szokásom-e az irigykedés, a más tulajdona utáni sóvárgás? Tudok-e osztozni mások örömében? 
Megosztom-e másokkal saját örömömet? Elmulasztottam-e ápolni magamban a lélekben való szegénység 
erényét? Megvetettem-e a szegényeket, hajléktalanokat, munkanélkülieket? Nehezítettem-e a szegények 
terhein? Nem voltam-e fösvény vagy jellemzően lusta? 

 
VIII. PARANCSOLAT: 

Mondtam-e valótlant? Kinek? Miért? Súlyos dologban? Olyannak hazudtam-e, akire tartozott az 
igazság? Védtem-e tudatosan vallási, ideológiai tévedést? Ki szoktam-e színezni a történteket? 
Torzítottam-e a valóságon? Hiúságból? Elmulasztottam-e imádkozni a közhatalmat gyakorlókért, akik 
olyannyira ki vannak téve az igazság elferdítésének és a rágalmazás kísértésének? Nem vagyok-e 
alattomos? Nem voltam-e képmutató? Titkot kibeszéltem-e? Milyet? Kibeszéltem-e mást (vagyis igazat 
mondtam, de feleslegesen)? Megrágalmaztam-e mást (vagyis alaptalanul mondtam másról rosszat)? 
Gyanúsítottam-e mást alapos ok nélkül? Hallgatásommal, megalkuvásommal jóváhagytam-e más bűnét? 
Milyen bűnt? Mennyiben voltam illetékes? Szívesen hallgattam-e megszólást, rágalmazást? Besúgtam-e 
valakinek, ami rosszat más róla mondott? Kevésbé helyes tettemmel, bűneimmel, oka voltam-e más 
bűnének? Tanítottam-e mást bűnre? A szomorkodókat vigasz nélkül hagytam-e? Adott szavamat 
megtartottam-e? Milyen kérdésben? Nem jellemző-e rám a farizeusi magatartás, amikor is a törvény 
betűjét megtartom, de lényegét megtagadom; amikor a szavaim igazak, de amit mondok, az nem? 
Állapotbeli kötelességeimet nem mulasztottam-e el? Elárultam-e a hazámat? Tisztában vagyok-e 
hazafias kötelességemmel? Ápolom-e családi és baráti körömben a hazafias szellemet? 
 
A bánat és az erős fogadás felindítása: 

Istenem, te utálod a bűnt és borzasztóan megbünteted, és én mégis annyit vétkeztem. Te nagyon 
szeretsz engem, meghaltál értem a kereszten, és én annyiszor megbántottalak. Szívből bánom minden 
vétkemet, s erősen fogadom, hogy ezentúl jobb leszek és hogy halálos vétket sohasem akarok elkövetni. 
Bocsáss meg nekem, irgalmas Atyám! Ámen. 

Hallgasd meg, Úristen, alázatos könyörgésünket, és irgalmazz nekünk, ki megvalljuk bűneinket, hogy 
tőled bocsánatot és békét nyerjünk. Mutasd meg nekünk kegyesen kimondhatatlan irgalmasságodat, hogy 
megtisztíts bennünket vétkeinktől, és megszabadíts a megérdemelt büntetéstől. Isten, kit a bűn sért, de a 
töredelem kiengesztel, hallgasd meg kegyesen néped könyörgését, és haragod ostorát, melyet bűneinkkel 
megérdemeltünk, távoztasd el tőlünk. Ámen.  
 
Ima gyónás előtt az órómai pontifikáléból: 

Hallgasd meg könyörgésünket, ó Urunk, és add vissza nekünk, szolgáidnak az életet, mint ahogyan 
vállaidon vitted vissza nyájadhoz az elveszett bárányt, és meghallgattad a vámos imádságát. Hiszen nem 
akarod a mi halálunkat. Jóságod követ bennünket, amikor tőled távol tévelygünk. Fogadd hát vissza 
szolgálatodba, akik hozzád fordulnak! Hassanak meg könnyeink és sóhajtásinak, gyógyítsd meg sebeinket 
és nyújtsd ki felénk édes kezedet. Ne engedd, hogy az ellenség diadalmaskodjon tieid felett; ne engedd, 
hogy az örök halál elnyelje azokat, akik újjászülettek a szent fürdőben. Bocsáss meg, ó Urunk, a lelkeknek, 
akik megvallják bűneiket, engedd el nekik az eljövendő ítélet fenyegető büntetéseit! És amikor haza vezetsz 
bennünket a tévelygés ösvényeiről, és az igazság útjára vezérelsz, védelmezz bennünket, hogy a jövőben 
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újabb kábulat el ne tántorítson tőled. A lélek egészsége, melyet könyörületességed adott vissza nekünk, 
maradjon most már bennünk mindörökké. Ámen.  
 
6. zsoltár 

Uram, ne büntess engem haragodban, * ne sújtsál engem felindulásodban. / Könyörülj rajtam, Uram, 
mert erőtlen vagyok, * gyógyíts meg, Uram, mert megháborodtak csontjaim. / És igen megrendült az én 
lelkem, * te pedig, Uram, meddig vagy még távol? / Térj hozzám, Uram, és mentsd ki lelkemet, * szabadíts 
meg engem irgalmasságodért! / Mert nincs, aki a holtak közt megemlékeznék rólad, * a sírban pedig ki ad 
néked hálát? / Elfáradtam sóhajtozásomban + könnyekkel áztatom minden éjjel ágyamat, * 
könnyhullatással öntözöm ágyamat. / Elhomályosodtak a búsulástól szemeim, * megaggottam ellenségeim 
között. / Távozzatok tőlem mindnyájan, kik gonoszságot cselekesztek, * mert meghallgatta az Úr az én 
sírásom szavát. / Meghallgatta az Úr könyörgésemet, * az Úr elfogadta imádságomat. / Piruljanak 
ellenségeim és zavarodjanak meg mindnyájan, * hátráljanak és szégyenüljenek meg hirtelen. 
 
50. zsoltár 

Könyörülj rajtam, Isten, * a te nagy irgalmasságod szerint. / És a te könyörületednek sokasága szerint * 
töröld el az én gonoszságomat! / Moss meg engem teljességgel az én gonoszságomból, * és bűnömből 
tisztíts meg engem. / Mert ismerem az én gonoszságomat, * és szemem előtt van az én bűnöm mindenkor. / 
Ellened, csak teellened vétkeztem, * és gonoszat cselekedtem a te színed előtt. / Hogy igaznak találtassál 
beszédedben, * és győzedelmesnek ítéletedben. / Mert íme, már gonoszságban fogantattam, * és bűnben 
fogadott engem anyám. / Pedig te a szívnek igazságát szereted, * és bölcsességednek titkait 
kinyilatkoztattad nékem. / Hints meg engem izsóppal és megtisztulok, * moss meg engem, és a hónál 
fehérebb leszek. / Engedd, hogy örömet és vigasságot halljak, * hogy örvendezzenek megalázott csontjaim. 
/ Fordítsd el orcádat bűneimtől, * és töröld el minden gonoszságomat. / Tiszta szívet teremts bennem, ó 
Isten, * és az igaz lelket újítsd meg bensőmben! / Ne vess el engem orcád elől, * és szent lelkedet ne vond 
meg tőlem. / Add vissza nekem a te üdvösségednek örömét, * és készséges lélekkel erősíts meg engem! / 
Hadd tanítsam meg a bűnösöket a te utaidra, * és az istentelenek majd megtérnek hozzád. / Szabadíts meg 
engem a vértől, Isten, én üdvösségemnek Istene, * és nyelvem magasztalni fogja igazságodat. / Uram, nyisd 
meg ajkamat, * és szám a te dicséretedet hirdeti. / Mert nem az áldozatban gyönyörködöl, * és hiába hozok 
égőáldozatot, nincsen az tetszésedre. / A töredelmes lélek az Istennek tetsző áldozat, * a megtört és alázatos 
szívet, ó Isten, meg nem veted. / Cselekedj kegyesen, Uram, Sionnal jóakaratod szerint, * hogy 
megépüljenek Jeruzsálemnek falai. / Akkor elfogadod az igazság áldozatát, + az ajándékokat és az 
égőáldozatot, * akkor visznek majd oltárodra áldozati állatot. 
 
129. zsoltár 

A mélységekből kiáltok hozzád, ó Uram, * Uram, hallgasd meg az én szómat! / Legyen a te füled 
figyelmes, * az én könyörgésemnek szavára. / Ha a gonoszságokat számon tartod, Uram, * Uram, ki áll 
meg akkor te-előtted? / De nálad kegyelem vagyon, * és a te törvényed miatt reménykedem benned, Uram. 
/ Reménykedik az én lelkem az ő igéjében, * az én lelkem az Úrra várakozik. / Miként virrasztó a hajnal 
jöttére, * várakozzék az Úrra Izrael! / Mert az Úrnál az irgalmasság, * és bőséges őnála a szabadítás! / És ő 
szabadítja meg Izraelt * mind az ő gonoszságaiból. 
 
Papi intés a bizánci szertartásból a bűnvallás előtt: 

Gyermekem, íme Krisztus áll itt láthatatlanul, hogy elfogadja bűnvallásodat. Ne szégyenkezz és ne félj, 
semmit el ne titkolj előttem, hanem vonakodás nélkül mondj el mindent, amit cselekedtél, hogy 
bűnbocsánatot nyerhess ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Íme, előttünk az ő képmása is; én pedig csak tanú 
vagyok, hogy bizonyságot tegyek őelőtte mindenről, amit elmondasz. Ha bármit is eltitkolnál előttem, 
bűneidet tetéznéd. Vigyázz hát, gyógyító helyre jöttél, nehogy gyógyulatlanul távozzál. 
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A gyónás módja: 
A gyóntatószékbe belépve letérdelünk, köszönünk (Dicsértessék a Jézus Krisztus!), keresztet vetünk és mondjuk: 
Gyónom a mindenható Istennek és Isten helyett neked, lelkiatyám, hogy utolsó gyónásom óta a következő 
bűnöket követtem el. Utolsó gyónásom … -kor volt. 
Ezután őszintén, szépítgetés nélkül, de illedelmesen megvalljuk a bűneinket, majd felindítod a bánatot: 
Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a jóságos Istent megbántottam. Erősen fogadom, 
hogy Isten segítségével a bűnt és a bűnre vezető alkalmat elkerülöm. Ámen  
A pap tanácsai, elégtétel (penitencia) kiszabása, feloldozás. E szavakra keresztet vetünk: 
Et ego te absolvo a peccatis tuis in nomine + Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.  
A pap imája után köszönünk és elhagyjuk a gyóntatószéket; az elégtételt pedig igyekszünk minél hamarabb elvégezni. (Ha a 
penitencia imádság, akkor azt hangosan, de legalább az ajkak mozgatásával kell elvégezni.) 
 
Papi intés a bizánci szertartásból a bűnvallás után: 

Mindezektől a jövőben őrizkedned kell, mert a keresztény Titok szerint második keresztséggel 
keresztelkedtél. Isten segítségével tedd meg a jó kezdetet, és többé ne gondolj vissza bűneidre, nehogy 
nevetségül légy az embereknek, ami pedig nem illő a keresztényhez; hanem élj tisztességben, igazságban és 
istenfélelemben, hogy megsegítsen Isten az ő kegyelmével. 
 
Pázmány Péter imája imája gyónás után: 

Örök, mindenható Isten, ki az alázatosokat kegyelmes tekintettel vigasztalod, végtelen hálát adok szent 
Fölségednek, hogy könyörülvén rajtam bűneim rútságából 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 jóvoltáról. Mert ő az, aki megbocsátja minden álnokságodat és meggyógyítja minden 
betegségedet. Ő szabadítja meg a veszedelemtő életedet, és körül vesz téged nagy kegyelmességével. 
Dicsérjed őt, mert ő irgalmas és kegyelmes Úr, hosszan tűrő és nagy irgalmú Isten. Nem mindörökké 
haragszik, és nem mindvégig fenyeget téged. Nem cselekedett bűnünk szerint, és nem fizetett álnokságaink 
szerint. Teremts, Úristen, új és tiszta szívet énbennem, mely állhatatos legyen a jóban, hogy soha tőled el ne 
szakadjon; félelemmel telt legyen, hogy merészsége által semmi gonoszságban meg ne rútíttassék; okos 
legyen, hogy az ördögi csalárdságtól meg ne győzettessék; állhatatos legyen, hogy semmi háborúság miatt 
tőled el ne szakíttassék, hanem a te parancsolataidnak útján vígan és örvendezve járjon, mindörökkön 
örökké. Ámen. 
 
 
 

X. A SZENTMISEÁLDOZAT 
 
 
Prohászka Ottokár elmélkedései a Szentmiseáldozatról: 

Kell nekünk az áldozat, most és mindig, amíg a földön Istent engesztelők járnak. A Végtelent így kell 
imádni… : megsemmisüléssel. Kezdet óta ez az öntudat gyújtotta meg a pátriárkák tüzét: a teljes odaadást 
az elhamvasztás jelzi; a Golgotán pedig Jézus adja oda magát értünk, teljesen, egészen. Nehéz ebbe 
beletalálnia magát az embernek a sokszor szegényes oltáron, összetákolt gyertyatartók alatt. - Könnyű a 
katakombák oltárain, ahol a vértanú kővel letakart sírján állt a fakehely és mellette a kenyér; nehéz a 
kopott miseruhába öltözött pap mögött. - Könnyű a nikodémiai börtönben, ahol a földre láncolt Lucián 
presbiter saját testére tette a poharat és a kenyeret. Törj át hiteddel rongyon és látszaton. Krisztus van itt 
az áldozat érzelmeivel, és ha beléje hatolsz, megcsap az a tüzes, vérpárás, sejtelmes, titokzatos légkör. 
Áldozat a mise annak a lengyel papnak, aki Szibéria ólombányáiban láncos lábbal, darócban áll a csepegő 
sziklánál és így imádkozik a bor és a kenyér fölött: "Vedd föl, mennyei Szent Atyám, mindenható Isten, ezt a 
szeplőtelen áldozatot." Lealázva, megbéklyózva, keserű kényszer alatt jól meg tudja érteni Krisztus szívét. 
Szent volt az a mise, melyet az Ausztráliába deportált foglyoknak titokban, éjjel szolgáltattak; a 
halálbüntetés sem tartotta vissza őket. Szent volt a mise Hunyadinak, Szkander bégnek, Szobieszkinek, 
mielőtt megütköztek. Szent volt a mise XVI. Lajosnak, mikor fogságának utolsó éjjelén két órakor 
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bemutatták; reszketett a pap hangja. Sosem állnak szembe annyira Isten nagy gondolatai és az ember 
kicsiny gondolatai, mint itt. 
 

OOORRRDDDOOO   MMMIIISSSSSSAAAEEE   RRROOOMMMAAANNNAAAEEE   
 
A pap a minsitránssal bevonul, az oltár lépcsőjéhez. A ministráns a pap balkéze felől áll. Egyszerre térdethajtanak. A térdhajtás után a 
ministráns térden maradva mondja a lépcsőma válaszait a papnak. (Általános szabály, hogy a ministráns, amennyiben egyedül van, 
soha nem áll ugyanazon az oldalon, amelyiken a misekönyv. Másik ilyen szabály, hogy a ministráns minden mozgása előtt, az oltár 
közepéhez megy, térdet és főt hajt, majd csak ezután indul el. Ezek a továbbiakban nem  lesznek jelezve. Ezután csak ott lesz 
megjegyzés, ahol a ministránsnak valamit tennie, vagy valamire figyelnie kell. Ahol nincs latinul leírva a miseszöveg, ott a pap mindig 
halkan mondja az imát, és nem folytat párbeszédet a ministránssal vagy a néppel.)  
S.: In nomine + Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. 
Amen. 
Introibo ad altare Dei. 
M.: Ad Deum, qui laetificat iuventutem meam. 
S.: Iudica me, Deus, et discerne causam meam de 
gente non sancta, ab homine iniquo et doloso 
erue me. 
M.: Quia tu es Deus, fortitudo mea, quare me 
repulisti, et quare tristis incedo dum affligit me 
inimicus? 
S.: Emitte lucem tuam, et veritatem tuam: ipsa 
me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum 
tuum, et in tabernacula tua. 
M.: Et introibo ad altare Dei, ad Deum qui 
laetificat iuventutem meam. 
S.: Confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus; 
quare tristis es anima mea, et quare conturbas 
me? 
M.: Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi: 
salutare vultus mei, et Deus meus. 
S.: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
 
M.: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et 
in saecula saeculorum. Amen. 
S.: Introibo ad altare Dei. 
M.: Ad Deum, qui laetificat iuventutem meam. 

Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek 
nevében. Ámen. 
Bemegyek az Isten oltárához. 
Istenhez, ki megvidámítja ifjúságomat. 
Ítélj meg engem, Istenem, kelj védelmére 
ügyemnek a szentségtelen néppel szemben; a 
gonosz és vérontó embertől szabadíts meg! 
Mert te vagy, Isten, az én erősségem; miért vetsz 
el engem? Miért járok szomorúan, míg 
ellenségem sanyargat engem. 
Küldd el világosságodat és igazságodat; azok 
vezéreljenek el engem a te szent hegyedre és a te 
sátraidba. 
És én bemegyek az Isten oltárához. Istenhez, ki 
megvidámítja ifjúságomat. 
Dicséretet mondok neked citerán, Isten, én 
Istenem. Miért szomorú a lelkem, miért 
háborogatsz? 
Bízzál az Úrban, mert fogom még dicsérni őt, 
arcom üdvösségét, az én Istenemet. 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek 
Istennek. 
Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és 
mindörökkön örökké. Ámen 
Bemegyek az Isten oltárához.  
Istenhez, ki megvidámítja ifjúságomat. 

Keresztet vetnek. 
S.: Adjutorium  + nostrum in nomine Domini. 
M.: Qui fecit coelum et terram. 

Segedelmünk az Úr nevében. 
Aki az eget és a földet alkotta. 

A pap mélyen meghajolva mondja a közgyónást: 
S.: Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae 
semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, 
beato Ioanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro et 
Paulo, omnibus sanctis et vobis, fratres, quia 
peccavi nimis cogitatione, verbo et opere. Mea 
culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo 
precor beatam Mariam Semper Virginem, 
beatum Michaelem Archangelum, beatum 
Ioannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et 
Paulum, omnes sanctos et vos, fratres, orare pro 
me ad Dominum Deum nostrum. 

Gyónom a mindenható Istennek, a boldogságos, 
mindenkor Szűz Máriának, Szent Mihály 
főangyalnak, Keresztelő Szent Jánosnak, Szent 
Péter és Pál apostoloknak, minden szenteknek és 
nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat 
vétkeztem gondolattal, szóval és cselekedettel. 
Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. 
Kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz 
Máriát, Szent Mihály főangyalt, Keresztelő Szent 
Jánost, Szent Péter és Pál apostolokat, minden 
szenteket és titeket testvéreim, hogy 
imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. 



A ministráns válaszol a papnak és a "tui",  "tuis" és "te" szavaknál odahajol a paphoz: 
M.: Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis 
peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. 
P.: Amen. 

Irgalmazzon neked a mindenható Isten, bocsássa 
meg bűneidet és vezessen el téged az örök életre. 
Ámen. 

A ministráns térdenállva, meghajolva szintén elmondja a közgyónást: 
M.: Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae 
semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, 
beato Ioanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro et 
Paulo, omnibus sanctis et tibi, pater, quia peccavi 
nimis cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, 
mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor 
beatam Mariam Semper Virginem, beatum 
Michaelem Archangelum, beatum Ioannem 
Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, 
omnes sanctos et te, pater, orare pro me ad 
Dominum Deum nostrum. 

Gyónom a mindenható Istennek, a boldogságos, 
mindenkor Szűz Máriának, Szent Mihály 
főangyalnak, Keresztelő Szent Jánosnak, Szent 
Péter és Pál apostoloknak, minden szenteknek és 
neked, atyám, hogy sokszor és sokat vétkeztem 
gondolattal, szóval és cselekedettel. Én vétkem, 
én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a 
boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, Szent 
Mihály főangyalt, Keresztelő Szent Jánost, Szent 
Péter és Pál apostolokat, minden szenteket és 
téged, atyám, hogy imádkozzatok érettem 
Urunkhoz, Istenünkhöz. 

P.: Misereatur vestri omnipotens Deus, et 
dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam 
aeternam. 
M.: Amen. 

Irgalmazzon nektek a mindenható Isten, bocsássa 
meg bűneiteket és vezessen el benneteket az örök 
életre. 
Ámen.

Keresztet vetnek: 
P.: Indulgentiam absolutionem + et remissionem 
peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens 
et misericors Dominus. 
M.: Amen. 
P.: Deus, tu conversus vivificabis nos. 
M.: Et plebs tua laetabitur in te. 
P.: Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. 
M.: Et salutare tuum da nobis. 
P.: Domine, exaudi orationem meam. 
M.: Et clamor meus, ad te veniat. 
P.: Domius vobiscum. 
M.: Et cum spiritu tuo.: 

Bűneink bocsánatát és a büntetések teljes 
elengedését adja meg a mindenható és irgalmas 
Isten. 
Ámen. 
Isten, te felénk fordulsz és éltetsz minket. 
És néped örvendezni fog benned. 
Mutasd meg nekünk, Uram, irgalmasságodat. 
És add meg nekünk az üdvösséget. 
Uram, hallgasd meg az én könyörgésemet. 
És kiáltásom jusson eléd. 
Az Úr legyen veletek.  
És a te lelkeddel. 

Könyörögjünk! Vedd el, kérünk, Urunk, gonoszságainkat, hogy a szentek szentjébe tiszta szívvel 
mehessünk be. Krisztus a mi Urunk által. Ámen. Kérünk téged, Urunk, hogy szentjeidnek, kiknek ereklyéi 
itt vannak és minden szentnek érdemei által bocsásd meg minden bűnömet. Ámen. (Ünnepi misében e szavakkal 
tömjént tesz a turibulumba, majd megtömjénezi az oltárt. Ilyenkor tehát az assisztencia odaviszi a paphoz a tömjénezőt (turibulum) és 
a tömjéntartót (navikula) a leckeoldal felől, majd a pap irányába meghajol, felhúzza a turibulum láncát és odatartja a navikulát; és a 
pap tömjént tesz bele e szavakkal:)  
Áldjon meg téged az, akinek tiszteletére elégsz. Ámen.  
INTROITUS 
P.: Kyrie eleison. 
M.: Kyrie eleison. 
P.: Kyrie eleison. 
M.: Christe eleison. 
P.: Christe eleison. 
M.: Christe eleison. 
P.: Kyrie eleison. 
M.: Kyrie eleison. 
P.: Kyrie eleison. 

Uram, irgalmazz! 
Uram, irgalmazz! 
Uram, irgalmazz! 
Krisztus, kegyelmezz! 
Krisztus, kegyelmezz! 
Krisztus, kegyelmezz! 
Uram, irgalmazz! 
Uram, irgalmazz! 
Uram, irgalmazz! 
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Vasárnap és ünnepen:  
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. 
Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus 
tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine 
Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens, 
Domine Fili, unigenite Iesu Christe. Domine 
Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata 
mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad 
dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu 
solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus 
altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in 
gloria Dei Patris. Amen.  
 

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön 
békesség a jóakaratú embereknek. Dicsőítünk 
téged, áldunk téged, imádunk téged, 
magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy 
dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei 
Király, mindenható Atyaisten; Urunk Jézus 
Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten 
Báránya, az Atyának Fia! Te elveszed a világ 
bűneit, irgalmazz nekünk! Te elveszed a világ 
bűneit, hallgasd meg könyörgmésünket! Te az 
Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk! Mert 
egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy 
az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a 
Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében. 
Ámen.

P.: Dominus vobiscum. 
M.: Et cum spiritu tuo. 
P.: ORÁCIÓ: Oremus.… in saecula saeculorum. 
M.: Amen. 

Az Úr legyen veletek.  
És a te lelkeddel. 
Könyörögjünk..... mindörökkön örökké. 
Ámen.

A ministráns feláll: 
LEKCIÓ  
A lekció végén a pap vagy hátranéz, vagy bal kézzel koppant az oltáron; erre a minstráns válaszol: 
M.: Deo gratias. Istennek legyen hála! 
A ministráns ezután a misekönyvet a leckeoldalról átviszi az evangéliumoldalra, a következő módon: Felmegy az oltár lépcsőin a 
leckeoldalra, főt hajt a pap fele, felveszi misekönyvet, lejön vele az oltár lépcsőjén, a pap mögött térdethajt, felviszi a misekönyvet az 
evangéliumoldalra, leteszi, majd főt hajt a pap irányába, és az oltár mellett a legfelső lépcsőn állva és a misekönyv felé fordulva vár. 
GRADUÁLÉ 
ALLELUJA  böjti időben: TRAKTUS 
Húsvét, Pünkösd, Úrnapja és Hétfájdalmú Szűz ünnepén, illetve a gyászmisében: 
SZEKVENCIA 
Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten; és miként Izajás próféta ajkát az izzó parázzsal 
megtisztítottad, méltóztassál kegyesen engem is irgalmaddal megtisztítani, hogy szent evangéliumodat 
méltóan hirdethessem. Krisztus a mi Urunk által. Ámen. Áldj meg engem, Uram! Az Úr legyen szívemben 
és ajkamon, hogy méltóan és illően hirdessem evangéliumát. Ámen. 
Ünnepi misében az asszisztencia hozza a tömjénezőt. 
 P.: Dominus vobiscum. 
M.: Et cum spiritu tuo. + 
P.:  Sequentia sancti Evangelii secundum N. 
M.: Gloria tibi, Domine. 

Az Úr legyen veletek.  
És a te lelkeddel. 
Evangélium Szent N. könyvéből 
Dicsőség neked, Istenünk. 

Ünnepi misében a pap itt veszi át a turibulumot és megincenzálja a misekönyvet. Az asszisztencia a turibulumot csak az evangélium 
eléneklése után viszi ki. 
EVANGÉLIUM 
A ministráns az oltár lépcsőjén hallgatja az evangéliumot addig, amíg Jézus neve először elhangzik benne (gyakran már az elején: "In 
illo tempore dixit Jesus..."). Jézus nevére főt hajt, lejön az oltár lépcsőin és a leckeoldalon állva hallgatja tovább az evangéliumot. 
M.: Laus tibi, Christe. Áldunk téged, Krisztus. 
A prédikáció után a ministráns letérdel. 
P.: Az evangélium olvasása törülje el bűneinket. 
Vasárnap és ünnepen 
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, 
factorem caeli et terrae, visibilium omnium et 
invisibilium. Et in unum Dominum Iesum 
Christum, Filium Dei unigenitum. Et ex Patre 
natum ante omnia saecula. 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, 
mennynek és földnek, minden láthatónak és 
láthatatlannak Teremtőjében. És egy Úrban, 
Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az 
Atyától született minden századok előtt.  



Deum de Deo, Lumen de lumine, Deum verum 
de Deo vero. Gentitum non factum, 
consubstantialem Patri: per quem omnia facta 
sunt. Qui propter nos homines, et propter 
nostram salutem descendit de caelis. Et 
incarnatus est de Spritu Sancto ex Maria Virgine: 
Et homo factus est. (Térdhajtás.) Crucifixus etiam 
pro nobis: sub Pontio Pilato passus, et sepultus 
est. Et resurrexit tertia die secundum Scripturas. 
Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos 
et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in 
Spiritum Sanctum, Dominum et vivifantem: qui 
ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio 
simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est 
per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et 
apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum 
baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto 
resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi 
saeculi. Amen. 

Isten Istentől, világosság világosságtól, igaz Isten 
igaz Istentől. Született, nem teremtetett; az 
Atyával egylényegű, aki által mindenek lettek. 
Aki az emberekért és a mi üdvösségünkért, 
leszállott a mennyből, megtestesült a 
Szentlélektől és Szűz Máriából, és emberré lett. 
Érettünk Poncius Pilátus alatt keresztre 
feszíttetett, szenvedett és eltemettetett. 
Harmadnapon feltámadott az Írások szerint; 
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, 
onnan lészen dicsőséggel eljövendő ítélni 
eleveneket és holtakat, és országának nem lesz 
vége. Hiszek a Szentlélekben, az Úrban és 
éltetőben, aki az Atyától és a Fiútól származik, ki 
az Atyával és a Fiúval együtt imádtatik és 
dicsőíttetik, ki szólott a próféták által. Hiszek 
egy, szent, katolikus és apostoli Egyházat. 
Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, 
várom a holtak föltámadását és a jövendő örök 
életet. Ámen. 

P.: Dominus vobiscum. 
M.: Et cum spiritu tuo. 

Az Úr legyen veletek. 
És a te lelkeddel. 

P. OFFERTORIUM: Oremus...                                         Könyörögjünk... 
Amikor a pap szétbontja a kelhyet a ministráns egyet csenget, majd a leckeoldalra megy és a jobb kezébe a bort, bal kezébe a vizet 
tartó ampolnát tartva várja a papot, aki először felajánlja az ostyát.  
Fogadd el, szent Atya, mindenható örök Isten, ezt a szeplőtelen adományt, melyet én, méltatlan szolgád, 
felajánlok neked az élő és igaz Istenemnek, megszámlálhatatlan bűneimért, sértéseimért és 
hanyagságomért. Fölajánlom neked az itt körülállókért, de minden keresztény hívekért, élőkért és holtakért, 
hogy nekem és nekik üdvösségünkre váljék az örök életre. Ámen. 
Amikor a pap odaérkezik hozzá, a ministráns meghajol felé. A pap átveszi tőle, először a bort, majd a vizet.   
Isten, ki az emberi természet méltóságát csodálatosan megteremtetted, és még csodálatosabban 
megújítottad; add, hogy e víz és bor titka által, részesüljünk annak Istenségében, aki kegyen méltóztatott 
emberi természetünk részesévé lenni: Jézus Krisztus, a te Fiad és ami Urunk, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben Isten mindörökkön örökké. Ámen. Fölajánljuk neked, Urunk, az üdvösség kelyhét 
és kérjük kegyességedet, hogy szálljon föl édes illattal a mi és az egész világ üdvösségéért. Ámen. Alázatos 
lélekkel és megtört szívvel kérünk, Urunk, fogadj el minket, és olyan legyen ma áldozatunk színed előtt, 
hogy elnyerje tetszésedet. Ámen. Jöjj el megszentelő, mindenható örök Isten, és áldd meg ezt a szent 
nevednek elő készített áldozatot.  
Ünnepi misében az asszisztencia turibulumot és navikulát hoz, hogy a pap megtömjénezhesse az adományt és az oltárt. 
Szent Mihály főangyalnak, aki ott állt a tömjénoltár jobb oldalán, és minden választottadnak 
közbenjárására, kegyeskedjél, Urunk, ezt a tömjént megáldani és kellemes illatként elfogadni. Krisztus a mi 
Urunk által. Ámen. Ez az általad megáldott füst szálljon fel hozzád, Uram, és szálljon le reánk a te 
irgalmad. Igazíttassék fel, Uram, az én imádságom és kezeimnek fölemelése, mint a tömjénfüst a te színed 
elé. Tégy, Uram, lakatot a számra, és reteszt ajkam ajtajára, hogy ne térjen szívem gonoszságra, és 
mentegetvén ne mentegessek bűneimet. Gyújtsa fel az Úr bennünk az ő szerelmének lángját és égesse az 
örök szeretet tüzét. Miután a pap befejezte a tömjénezést, átadja az asszisztenciának a turibulumot; az megincenzálja a papot 
(3x2), majd középre megy és megincenzálja a népet (3x1). Ezután az asszisztencia már nem vonul vissza a sekrestyébe, hanem az oltár 
lépcsője mellett letérdel, és az Úrfelmutatáskor mind a két színt külön-külön megincenzálja (3x3). 
A ministráns bal karjára kendőt terít, bal kezébe tálkát, jobb kezébe a vizes ampolnát tartva várja a leckeoldalon a papot. Amikor az 
odaér hozzá, fejet hajt neki, majd leöblíti az ujjait. A ministráns bal karjára teríti a kendőt, felveszi a vizet tartó ampolnát és a kis 
tálcát, és a leckeoldalon várja, hogy a pap kézmosásra jöjjön. Amikor jön, a ministráns meghajol felé. Ha a pap kezet mosott, a 
ministráns főthajt és visszamegy az oltár közepére és letérdel. 
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 Ártatlanok között mosom kezeimet és úgy járom körül oltárodat, Uram, hogy halljam a dicséret szavát és 
hirdessem csodálatos tetteidet. Uram, szeretem házad ékességét és dicsőséged lakhelyét. Istenem, ne 
veszítsd el a gonoszokkal az én lelkemet, és a vér embereivel életemet; kiknek kezéhez gonoszság tapad, és 
jobbjuk telve vesztegetéssel. Én azonban ártatlanságban járok, ments meg engem és irgalmazz nekem. 
Lábam megáll az egyenes úton, és az egyházakban áldalak téged, Uram. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak 
és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és örökkön örökké. Ámen. Fogadd 
kegyesen, Szentháromság, ezt a felajánlott adományt, melyet elhoztunk neked, a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak szenvedésének, föltámadásának és mennybemenetelének emlékezetére, a boldogságos, 
mindenkor Szűz Máriának, Keresztelő Szent Jánosnak, Szent Péter és Pál apostoloknak és minden szentek 
tiszteletére, hogy nekik tiszteletükre, nekünk pedig üdvösségünkre váljék, hogy közbenjárjanak értünk azok 
a mennyben, kiknek emlékét üljük a földön, ugyanazon Krisztus a mi Urunk által. Ámen. 
P.:Orate, fratres: ut meum ac vestrum sacrificum 
acceptabile fiat apud Deum Patrem 
omnipotententem  
A ministráns feleli: 
M.: Suscipiat Dominus sacrificum de manibus 
tuis, ad laudem at gloriam nominis sui, ad 
utilitatem quoque nostram, totiusque Ecclesiae 
suae sanctae. 

Imádkozzatok, testvérek, hogy az én áldozatom 
és a ti áldozatotok kedves legyen a mindenható 
Atyaisten előtt! 
 
Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének 
dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az 
egész Egyház javára. 
Ámen.

P.: Amen.  
A ministráns  feláll és a leckeoldalra megy. 
SZEKRETA 
… Per omnia saecula saeculorum. 
M.: Amen. 
P.: Dominus vobiscum. 
M.: Et cum spiritu tuo. 
P.: Sursum corda. 
M.: Habemus ad Dominum. 
P.: Gratiam agamus Domino Deo nostro. 
M.: Dignum et Iustum est. 

Mindörökkön örökké.  
Ámen. 
Az Úr legyen veletek. 
És a te lelkeddel. 
Emeljük föl szívünket. 
Fölemeltük az Úrhoz. 
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 
Méltó és igazságos. 

A ministráns letérdel, és kezébe veszi a csengőt. 
P.: PREFÁCIO: (Ez vagy más) Vere dignum et 
justum est, aequum et salutare, nos tibi semper et 
ubique gratias agere: Domine Sancte Pater 
omnipotnens, aeterne Deus: per Christum 
Dominum nostrum. Per quem maiestatem tuam 
laudant angeli, adorant dominationes, tremunt 
potestates: caeli caelorumque Virtutes ac beata 
seraphim socia exultatione concelebrant. Cum 
quibus et nostras voces ut admitti iubeas 
deprecamur, supplici confessione dicentes:  

Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy 
mindig és mindenütt hálát adjunk neked, 
szentséges Úr, mindenható Atya, örök Isten, 
Krisztus a mi Urunk által. Ki által dicsérik 
fölségedet az angyalok, imádják az uralkodók, 
félik a hatalmasságok. Az egek, az egek erői, s a 
boldog szeráf karok egyesült dicsérettel 
magasztalják. Engedd, kérünk, hogy velük 
egyesíthessük a mi szózatunkat, és alázatos 
megvallással mondjuk. 

A ministráns hármat csenget.  
M.: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus 
Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra in gloria tua. 
Hosanna in excelsis. Benedictus, qui venit in 
nomine Domini. Hosanna in excelsis. 

Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene. Teljes 
az ég és a föld a te dicsőségeddel. Hozsanna a 
magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. 
Hozsanna a magasságban. 

éged azért, legkegyesebb Atya, Jézus Krisztus, a te Fiad s a mi Urunk nevében esedezve kérünk, 
hogy fogadd el és áldd meg ezeket az ajándékokat, ezeket az adományokat, ezeket a szent és 
sértetlen áldozati tárgyakat, melyeket elsősorban szent és katolikus Egyházadért ajánlunk fel neked, 

hogy az egész világonbékében és egységben megőrizni, megtartani és kormányozni méltóztassál, 
szolgáddal N. pápánkkal és N. püspökünkkel, és az igaz, katolikus és apostoli hit minden hívével együtt. 
Emlékezzél meg szolgáidról és szolgálóidról, és minden itt jelenlévőről, kiknek hite és buzgósága előtted 

T 
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ismeretes; kikért neked bemutatjuk, vagy akik neked bemutatják ezt a dicsőítő áldozatot, magukért és 
övéikért, lelkük megmentéséért, és üdvösségük és épségük reményében felajánlják ezeket az áldozati 
adományokat neked, az örök élő és igaz Istennek. A szentek közösségében mindenek előtt tisztelettel 
megemlékezünk a dicsőséges, mindenkoron Szűz Máriáról, Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus édesanyjáról, 
úgyszintén boldog apostolaidról és vértanúidról Péter, Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, 
Bertalan, Máté, Simon és Tádéról, Línusz, Klétusz, Kelemen, Szixtusz, Kornél, Ciprián, Lőrinc, 
Krizogonusz, János és Pálról, Kozma és Damjánról, és minden szentedről; az ő érdemeikért és 
könyörgésükre add, hogy pártfogó segítségedet mindenben érezzük. Ugyanazon Krisztus a mi Urunk által. 
Ámen. Szolgáidnak tehát ezt az áldozatát és egyszersmind egész családodnakét, kérünk, Urunk, fogadd 
megengesztelődve, intézd napjainkat a te békédben, ments meg minket az örök kárhozattól és számlálj 
minket választottaid seregébe. Krisztus a mi Urunk által. Ámen. Ezt az adományt, kérünk, Istenünk, tedd 
mindenben áldottá, tulajdonoddá, érvényessé, szellemivé és elfogadhatóvá, hogy legyenek számunkra 
szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testévé és vérévé. 
Amikor a pap megfogja az ostyát, a ministráns a pap jobb oldalára, a legfelső oltárlépcsőre térdel, jobb 
kezébencsengővel. Bal kézzel kissé megemeli a pap kazulájának hátsó részét, és amikor a pap letérdel egyet 
csenget, amikor felmutatja a szent Testet, hármat csenget, majd amikor letérdel újra egyet csenget. Eközben 
felnéz a szentségre, egyébként kissé meghajolva lefele tekint. Ugyanígy  tesz a szent Vér átváltoztatása alatt 
is. Utána a ministráns a csengővel együtt visszatér a leckeoldalra. 
Ünnepi misében az asszisztencia a leckeoldaalról megtömjénezi (3x3) a felmutatott szentséget.  
Ki kínszenvedésének előestéjén szent és tiszteletreméltó kezébe vette a kenyeret, szemét az égre emelte, 
tehozzád az Istenhez, mindenható Atyjához, majd hálát adva megáldotta, megtörte, tanítványainak adta 
mondván: Vegyétek és egyétek. 
 

MERT EZ AZ ÉN TESTEM. 
 
Hasonló módon, minekután vacsorált, szent és tiszteletreméltó kezébe vette ezt a drága és szent kelyhet, 
majd hálát adva tanítványainak adta mondván: Vegyétek, igyatok belőle mindnyájan.  
 

MERT EZ AZ ÉN VÉREM KELYHE, AZ ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ, A HIT TITKA, 
MELY ÉRTETEK ÉS SOKAKÉRT KIONTATIK A BŰNÖK BOCSÁNATÁRA. 

 
Valahányszor ezt cselekszitek, az én emlékezetemre cselekedjétek! 

Íme ezért megemlékezünk, Urunk, mi a te szolgáid és egyszersmind a te szent néped, ugyanazon 
Krisztusnak, a te Fiadnak boldog szenvedéséről, ugyanígy halottaiból való föltámadásáról, dicsőséges 
mennybemeneteléről, és bemutatjuk magasztos Fölségednek saját adományinkból és a te adományidból ezt 
a tiszta, szent és szeplőtelen áldozatot, az örök élet szent kenyerét, és az örök üdvösség szent kelyhét. 
Tekints ezekre kegyesen, irgalmas és derűs tekintettel; fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak 
Ábelnek adományát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, 
melyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Isten, parancsold, hogy 
ezt angyalod keze mennyei oltárodra vigye, isteni fölséged színe elé, hogy akárhányan csak részt veszünk 
ennek az oltárnak áldozatában és szentséges Fiadnak testét és vérét magunkhoz vesszük, minden mennyei 
kegyelemmel és áldással elteljünk. Ugyanazon Krisztus a mi Urunk által. Ámen. Emlékezzél meg, Urunk, 
szolgáidról és szolgálóidról, akik a hit jelével előttünk távoztak és a béke álmát alusszák. Nekik, Urunk, és 
minden elhunyt hívőnek add meg, kérünk, az enyhülés, a világosság és a béke országát. Ugyanazon 
Krisztus a mi Urunk által. Ámen. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, 
juttass kegyesen némi részt és közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal: János, István, Mátyás, 
Barnabás apostolokkal, Ignác, Sándor, Marcellin, Péter, Felicitász, Perpetua, Ágota, Luca, Ágnes, Cecília, 
Anasztázia vértanúiddal és minden szenteddel, és kérünk, hogy ha nem is mint érdemeink jutalmazója, de 
mint a bűneink bocsánatának megadója bocsáss be minket az ő társaságukba. Krisztus a mi Urunk által. 
Ámen. Ki által mind e jókat, Urunk, mindig teremted, megszenteled, élteted, megáldod, és nekünk adod. 
Őáltala, Ővele és Őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és 
dicsőség. A ministráns csenget egyet a szent színek felemelésekor ("...omnis honor et gloria."). 
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Per omnia saecula saeculorum. 
M.: Amen. 

Mindörökkön örökké. 
Ámen. 

P.: Oremus. Praeceptis salutaribus moniti, et 
divina institutione formati, audemus dicere: 
 
Pater noster, qui es in caelis: Sanctificetur nomen 
tuum: Adveniat regnum tuum: Fiat voluntas tua, 
sicut in caelo et in terra. Panem nostrum 
quotidianum da nobis hodie: Et dimitte nobis 
debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus 
nostris. et ne nos inducas in tentationem. 
 
M.: Sed libera nos a malo. 
P.: Amen. 

Könyörögjünk! Üdvös parancsolatok 
késztetésére és az isteni tanítással oktatván így 
merészelünk imádkozni:  
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék 
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 
nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek, és ne vígy minket a kísértésbe. 
De szabadíts meg a gonosztól. 
Ámen. 

Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelen és jövő bajtól: a boldogságos és dicsőséges, 
mindenkor Szűz Máriának, az Isten Szülőjének, Szent Péter, Pál és András apostolaidnak és minden 
szentednek közbenjárására, hogy irgalmad segítségével a bűntől mindig mentek és minden háborítástól 
biztosak legyünk. Ugyanazon Krisztus a mi Urunk által. Ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben 
Isten. 
Per omnia saecula saeculorum. 
M.: Amen. 
P.: Pax + Domini sit + semper + vobiscum. 
M.: Et cum spiritu tuo. 

Mindörökkön örökké. 
Ámen. 
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. 
És a te lelkeddel. 

A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljék megszentelésünkre, kik azt magunkhoz 
vesszük az örök életre. Ámen. 
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. 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
irgalmazz nekünk!    
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
irgalmazz nekünk!    
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, adj 
nekünk békét! 

Uram, Jézus Krisztus, ki azt mondottad apostolaidnak: békességet hagyok rátok, az én békémet adom 
nektek, ne vétkeimet nézzed, hanem Egyházad hitét, és jóakaratod szerint tartsd meg békében és 
egységben. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen. 
Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, ki az Atya akaratából, a Szentlélek közreműködésével, halálod által 
életre keltetted a világot, szabadíts meg engem szent tested és véred által minden gonoszságomtól és 
minden rossztól. Add, hogy ragaszkodjam törvényeidhez és soha el ne szakadjam tőled. Ki ugyanazon 
Atyaistennel és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen. Testednek vétele, Uram 
Jézus Krisztus, melyet én méltatlan, magamhoz venni bátorkodom, ne váljék ítéletemre és kárhozatomra, 
hanem kegyességed szerint szolgáljon lelkem és testem oltalmára és gyógyulására. Ki élsz és uralkodol az 
Atyaistennel és a Szentlélekkel egységben Isten, mindörökkön örökké. Ámen.  
A mennyei kenyeret veszem, és az Úr nevét segítségül hívom.  
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd és meggyógyul az én 
lelkem. (3x) A ministráns a Dominum (Uram) szóra egyet csenget (tehát háromszor egyet). 
A mi Urunk Jézus Krisztus teste őrizze meg lelkemet az örök életre. Ámen 
Mit adjak az Úrnak viszonzásul a sok jóért, amit nekem juttatott. Felemelem az üdvösség kelyhét és az Úr 
nevét segítségül hívom.  
A mi Urunk Jézus Krisztus vére őrizze meg lelkemet az örök életre. Ámen. 
A ministráns csenget, majd az oltár közepére megy és letérdel.  
Ecce Agnus Dei: ecce qui tollit peccata mundi. Ime az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ 

bűneit. 



M.: Domine non sum dignus, ut intres sub tectum 
meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima 
mea. (3x) 

Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, 
hanem csak egy szóval mondd és meggyógyul az 
én lelkem.  

A ministráns a Dominum szóra egyet csenget (tehát háromszor egyet), majd tálcát tart minden hívő álla alá, és kíséri a papot, aki 
sorban áldoztatja a híveket. Áldoztatás után ha a pap nem veszi el a tálcát, akkor a ministráns a korporáléra teszi. 
P.: Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat 
animam tuam in vitam aeternam. Amen. 

A mi Urunk Jézus Krisztus teste őrízze meg 
lelkedet az örök életre. Ámen. 

A ministráns jobb kezébe a bort, bal kezébe a vizet tartó ampolnát veszi, és a leckeoldalon várja a papot, hogy a kelyhet purifikálja. 
Amikor a kelyhet odatartja, a ministráns először bort, majd másodjára bort és vizet önt a kehelybe, de másodjára vigyáz, hogy a 
papnak a kehely felett összetartott mutató és hüvelykujjára öntse a vizet. Miközben a pap törli a kelyhet, a ministráns felmegy a pap 
baljára főthajt a pap felé, a burszát odatartja a papnak, az beleteszi a paténát és elveszi a ministránstól. 
Amit szánkkal magunkhoz vettünk, Urunk, fogadjuk azt tiszta szívbe, és a földi adomány váljék számunkra 
az örökkévalóság eszközévé. Tested, Urunk, amit magamhoz vettem, és véred, amit ittam, hassa át 
bensőmet, és add, hogy ne maradjon bennem a bűnnek semmi foltja, miután a tiszta és szent titkok 
megújítottak. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen. 
COMMUNIO  
POSTCOMMUNIO 
P.: Dominus vobiscum. 
M.: Et cum spiritu tuo. 
P.: Ite, missa est. 
M.: Deo gratias.  

Az Úr legyen veletek.  
És a te lelkeddel. 
Menjetek, küldetésetek van. 
Istennek hála. 

Ha a pap becsukja a misekönyvet, a ministráns visszaviszi a könyvet a leckeoldalra. (Ekkor a ministráns kivételesen a leckeoldalon 
marad.) 
Legyen tetszésedre, Szentháromság, hódoló szolgálatom, és add, hogy az áldozat, melyet Fölséged színe 
előtt, én méltatlan bemutattam, neked kedves legyen, nekem pedig és mindazoknak, akikért bemutattam, 
irgalmadból kiengesztelődést szerezzen, Krisztus a mi Urunk által. Ámen.  
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, + et 
Filius, et Spiritus Sanctus.   
M.: Amen. 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az 
Atya és a Fiú és a Szentlélek. 
Ámen. 

P.: Dominus vobiscum. 
M.: Et cum spiritu tuo. 
P.: Initium sancti Evangelium secundum 
Ioannem. 
M.: Gloria tibi, Domine. 

Az Úr legyen veletek. 
És a te lelkeddel. 
Szent János szent Evangéliumának kezdete. 
 
Dicsőség neked, Urunk. 

P.: In principio erat Verbum, et Verbum erat 
apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in 
principio apud Deum. Omnia per ipsum facta 
sunt: et sine ipso factus est nihil, quod factum 
est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum: et 
lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non 
comprehenderunt. Fuit homo missus a Deo, cui 
nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut 
testimonium perhiberet de lumine, ut omnes 
crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut 
testimnoum perhiberet de lumine. Erat lux vera, 
quae illuminat omnem hominem, venientem in 
hunc mundum. .In mundo erat, et mundus per 
ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. 

Kezdetben vala az Ige, és az Ige Istennél vala és 
Isten vala az Ige. Ez vala kezdetben Istennél. 
Minden őáltala lett, s nálanélkül semmi sem lett, 
ami lett. Benne élet vala, és az élet vala az 
emberek világossága: a fény a sötétségben 
világított, és a sötétség nem akarta őt befogadni. 
Jött egy ember, Isten küldte; János vala a neve. 
Azért jött, hogy tanuskodjék és tanúságot tegyen 
a világosságról: és mindenki higyjen általa. Nem 
ő volt a világosság, csak tanúságot tett a 
világosságról. Az igaz világosság, amely 
megvilágít minden embert, eljött ebbe a világba. 
A világban vala, és a világ is általa lett, de a 
világ nem ismerte meg őt. 
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In propria venit, et sui eum non receperunt. 
Quotquot autem receperunt eum, dedit eis 
potestatem filios Dei fieri, his qui credunt in 
nomine ejus: qui non ex sanguinibus, neque ex 
voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex 
Deo nati sunt. (térdhajtás) Et Verbum caro 
factum est, et habitavit in nobis, et vidimus 
gloriam eius, gloriam quasi Unigenti a Patre, 
plenum gratiae et veritatis.  

Tulajdonába jöve, de övéi nem fogadták el őt. 
Azonban azoknak, akik befogadták, hatalmat 
ada, hogy Isten fiaivá legyenek, akik hiszenek az 
ő nevében. Akik nem vérből, nem a test 
kívánságából, sem a férfi akaratából, hanem 
Istenből születtek. És az Ige testé lőn és 
miköztünk lakozék, és mi láttuk az ő dicsőségét, 
mint az Atya Egyszülöttjének dicsőségét, aki 
telve volt kegyelemmel és dicsőséggel.  

M.: Deo gratias. Istennek legyen hála. 
Csendesmise után térdenállva végzi el a pap és a ministráns a XIII. Leó pápa által elrendelt imát. 
Oratio Papae Leonis XIII. post Missam XIII. Leó pápa imádsága a Szentmise után  
Ave Maria. (3x) 
Salve Regina. 

Üdvözlégy… (3x) 
Üdvözlégy Királynő… 

Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. 
Ut digni efficiamur promiisionibus Christi. 

Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. 
Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. 

Oremus. Deus, refugium nostrum et virtus 
populum ad te clamantem propitius respice, et 
intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei 
genitrice Maria, cum beato Joseph, eius sponso, 
ac beatis apostolis tuis Petro et Paulo et omnibus 
sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro 
libertate et exaltatione sanctae matris Ecclesiae 
preces effundimus, misericors et benignus 
exaudi. Per eundem Christum Dominum 
nostrum. Amen. 

Könyörögjünk. Úristen, erőnk és oltalmunk, 
hozzád kiáltó népedre kegyesen tekints le, és a 
dicsőséges és szeplőtelen Szűzanya, Mária, az ő 
jegyese Szt. József, Szt. Péter és Pál apostolok és 
minden szentek közbenjárására könyörgéseinket, 
melyeket a bűnösök megtéréséért, az 
Anyaszentegyház szabadságáért és 
fölmagasztalásáért hozzád intézünk, kegyesen és 
irgalmasan hallgasd meg. ugyanazon ami Urunk 
Jézus Krisztus által. Ámen. 

Sancte Michael archangele, defende nos in 
proelio: contra nequitiam et insidias diaboli esto 
presidium. Imperet illi Deus, supplices 
deprecamur; tuque, principes militiae caelestis, 
Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad 
perditionem animarum pervagantur in hoc 
mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. 

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket 
harcainkban; a Sátán gonoszsága és 
incselkedése ellen légy oltalmunk! Esedezve 
kérjük, parancsoljon neki az Isten; te pedig, 
mennyei seregek dicsőséges fejedelme, a Sátánt 
és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére 
körbejárnak ebben a világban, Isten erejével 
taszítsd vissza a kárhozat helyére! 

Cor Jesu sacratissimum! - Miserere nobis! (3x) Jézus szentséges Szíve!  - Irgalmazz nekünk! 
 
 
  

XI. SZEKVENCIÁK 
 
Áll a gyötrött Istenanya - (a Hétfájdalmú Szűz ünnepén) 

Áll a gyötrött Istenanya, - kín az arcát könnybe vonja, - úgy siratja szent Fiát, - úgy siratja szent 
Fiát. // Gyász a lelkét meggyötörte, - kín és bánat összetörte, - tőrnek éle járta át, - "" // Ó mily nagy volt 
ama drága, - Szűzanya szomorúsága, - egyszülött szent magzatán, - "" // Ki ne sírna, melyik ember, - 
hogyha ennyi gyötrelemben - látja lankadozni őt, - "" // Ki ne sírna Máriával, - hogyha látja szent Fiával, - 
szenvedni a szent szülőt, - "" // Népét, hogy megmossa szennytől, - látta tenger gyötrelemtől, - roskadozni 
Jézusát, - "" // Látta édes Egyszülöttjét, - halálos nagy elepedtét, - látta, hogy halálra vált, - "" // Szeretetnek 
szent kútfője, - fájdalomnak éles tőre, - járjon át a lelkemen, - "" // Hogy szívemben lángra kelne, - 
Krisztusomnak szent szerelme, - segíts néki tetszenem, - "" // Én szívembe jól bevéssed, - Szűzanyám, nagy 
szenvedésed, - s az Átvertnek sebeit, - "" // Szent Fiadnak, a sebzettnek, - ki miattam szenvedett meg, - 
osszam meg gyötrelmet, - "" // Add meg, kérlek, amíg élek, - együtt sírjak mindig véled, - s azzal, ki a fán 
eped, - "" // A keresztet véled állni, - gyászban véled eggyé válni, - erre űz a szeretet, - "" // Dicső Szüze 
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szent szüzeknek, - kelyhedet hadd ízlelem meg, - add nékem fájdalmaid, - "" // Add tisztelnem, add 
viselnem, - s nem felednem holt Szerelmem, - Krisztusomnak kínjait, - "" // Sebeivel sebesítsen, - szent 
mámorban részegítsen, - buzgó vérével Fiad, - "" // Hogy ne jussak ama tűzbe, - védj meg engem, drága 
Szűz, te, - az ítélet ha riad, - "" // Krisztusom, ha jő halálom, - Anyád szeme rám találjon, - és elhívjon 
engemet, - "" // S hogyha testem porba tér meg, - lelkem akkor a nagy égnek, - dicsőségét nyerje meg, - ""  
 
Ama végső harag napja - (gyászmisében és halottak napján) 

Ama végső harag napja, - e világot lángba dobja, - Dávid, s így Szibilla hangja. / Reszket akkor 
holt meg élő, - ha megjön a nagy ítélő, - mindeneket számon kérő. // Csodakürtök zengjenek meg, - sírok 
éjén átremegnek, - ítéletre mindeneknek. / Csodájára a halálnak, - aki rég por létre támad, - számot adni 
bírájának. // Kézzel írt könyv nyílik ottan, - világ bűne, minden ott van, - ítéletre fölrovottan. / Bíró majd ha 
széket ül ott, - minden rejtek felderül ott, - zsoldot bűn el nem kerül ott. // Én szegény ott mit beszéljek, - 
pártfogómul kit reméljek, - hol még a szentek is félnek. / Rettenete fejedelem, - kinél ingyen a kegyelem, - 
kegyek kútja, válts meg engem. // Rólam, Jézus, emlékezzél, - akiért e földre jöttél, - veszni aznap ne 
engedjél! / Fáradoztál megkeresve, - értem szálltál a keresztre. - Ennyi munkád kárba veszne? // Ki 
Magdolnát feloldottad, - és a latrot meghallgattad, - nékem is e reményt adtad. / Nem méltó az én kérésem, 
- de te jó vagy tedd kegyesen, - hogy örök tűz ne égessen. // Könnyel árad ama nagy nap, - hamvukból ha 
föltámadnak - a bűnösök, s számot adnak. // Uram, nékik adj jó véget, - kegyes Jézus, kérünk téged, - add 
meg nékik békességed! - Ámen. 
 
Húsvét tiszta áldozatját - (Húsvét ünnepén) 

Húsvét tiszta áldozatját, -  a hívek áldva áldják. / Bárány megváltja nyáját, - és az ártatlan Krisztus, 
- már kiengeszteli értünk Atyját. // Élet itt a halállal - megvív csoda csatával. - A holt élet-vezér már Úr és 
él. // Mária, szent asszony, - mondd, mit láttál utadon? / Az élő Krisztusnak sírját, - s a Fölkentnek 
glóriáját., - angyali tanúkat, szemfedőket, gyolcsokat. // Feltámadt reményem, Krisztus, - Galileába elétek 
indult. / Tudjuk Krisztus feltámadott - és diadalmas, - ó győztes Királyunk, légy irgalmas. // Krisztus 
feltámada mind ő nagy kínjából. - Ezen mi is örüljünk, - Krisztus legyen reményünk! / Kyrie eleison. 
Amen. Alleluja. 
 
Jöjj, Szentlélek Istenünk - (Pünkösd ünnepén) 

Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj, áraszd ki a mennyekből fényességed sugarát. - Jöjj, ki árvák atyja vagy, 
jöjj, ki szívek lángja vagy, ajándékos jóbarát. - Te vagy a vigasztalás, drága vendég, lelki társ, te az édes 
enyhülés. - Gondok között nyugalom, hőség ellen oltalom, zokogásban könnyülés. - Jöjj és töltsd be híveid 
titkos mélyű szíveit, boldogító égi Tűz. - Semmi, semmi nélküled az emberben nem lehet, semmi tiszta, 
semmi szűz. - Mosd, amit a szenny belep, öntözd, ami eleped, seb fájását csillapítsd. -  Ami dereng 
élesztgesd, ami fagyos melengesd, ami hibás, igazítsd! - Benned minden bizalom, osszad, osszad pazaron 
hét szent ajándékodat. - Adj érdemre jobbulást, üdvösséges kimúlást; örök vígasságot adj! - Amen, alleluja! 
   
Dicsérd, Sion, Üdvözítőd - (Úrnapján) 

Dicsérd, Sion, Üdvözítőd, - jó Pásztorod, hű segítőd, - áldja hangos éneked! / Amint bírod, akként 
merjed, - bármi nagynak énekeljed, - méltón nem dicsérheted. // Nagy titokról szól az ének, - élet élő 
kútfejének, - a Kenyérnek hódolunk. / Melyben midőn halni készül, - magát adja örökrészül - társainak 
Krisztusunk. // Legyen teljes, legyen zengő, - legyen vidám, s hozzá illő - szívből fakadt énekünk. / Annak 
titkát fontolgatva, - magát Jézus miként adta - eledelül minekünk. // Az új Király asztalára - kenyér szállott, 
égi pászka, - elavult a régi már. / Fut az újtól, ami régi, - nap az éjjelt fölcseréli, - fut a fénytől a homály. // 
Amit Krisztus tett az estén - hagyta, hogy rá emlékezvén - cselekedjük mi is azt. / Áldás fakad törvényéből, 
- így lesz borból és kenyérből - üdvösséges áldozat. // Drága titka szent hitünknek - testté vérré 
lényegülnek, - bor s kenyér, mi volt előbb. / Régi rend itt újnak enged; - szárnya lankad észnek, szemnek, - 
élő hitből végy erőt! // Más és más de nem lényegben, - csak jel szerint más színekben - mennybéli jók 
rejlenek. / Vére ital, teste étel, - mégis ott van teljességgel - mindkettőben Istened. // Aki veszi meg nem 
osztja, - meg nem töri, nem szakasztja, - oszthatatlan eledel. / Veszi egy és veszik ezren, - rövidséget nem 
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lát egy sem, - fogyasztják és nem fogy el. // Veszik jók és veszik rosszak; - csakhogy különféle sorsnak - 
részesei ők vele. / Rossznak halál, jónak élet, - ilyen az egyforma étek - különböző ereje. // Íme étke 
angyaloknak, - kenyere lett vándoroknak, - eledele jó fiaknak, - ebnek adni nem való. / Izsák ennek képe, 
árnya, - áldozatra kész oltára, - húsvétbárány áldozása, - hulló manna, égi jó. // Igaz Kenyér, legfőbb 
Pásztor, - Jézus, óvj az elbukástól, - te táplálj és te palástolj, - s add, hogy a feltámadáskor - legyen nálad 
kész helyünk. / Te ki mindent bírsz és értesz, - földi létben táplálsz, éltetsz, - add, hogy lássunk, 
Dicsőséges, - s társulván a boldog néphez, - lakomádban részt vegyünk.  
 
 
 

XII. A SZENTÁLDOZÁS 
 
 

IMÁK A SZENTÁLDOZÁS ELŐTT 
 
Szalézi Szt. Ferenc intelme a szentáldozás előtt: 

Reggelre kelve már előre örülj a rád váró nagy szerencsének. Ha meggyóntál, és kellőleg előkészültél, 
járulj az Úr asztalához nagy bizalommal, mély alázatossággal. Ha elmondtad a szent igéket: "Uram, nem 
vagyok méltó…", ne mozgasd fejedet, sem ajkadat, hanem nyisd ki szerényen és mérsékelten szájadat, 
emeld fel kissé fejedet, hogy a pap a szentostyát a nyelvedre tehesse, és fogadd hittel, reménnyel, szeretettel 
azt, aki kezdete, oka és végcélja mindennek. Ha már magadhoz vetted, szólítsd fel szívedet, hogy jöjjön és 
mutassa be hódolatát az örök Királynak. Foglalkozzál, társalogj vele, hiszen azért jött hozzád, hogy 
boldogítson; beszéld meg vele belső, lelki ügyeidet. Fő célod a szentáldozásnál az legyen, hogy az Isten 
iránti szeretetben gyarapodjál, erősödjél és vigasztalódjál. Igazán semmiben sem tanúsított édes 
Üdvözítőnk olyan gyengéd, olyan nagy szeretetreméltóságot, mint ebben a szentségben; valósággal 
megsemmisíti magát: eledellé változik, hogy egész valónkat áthassa, s hogy nem csak lélekben, hanem 
testben is egyesüljön övéivel. Ha a világ fiai megkérdeznék, hogy miért áldozol oly gyakran, azt feleld 
nekik: Azért, hogy megtanuld szeretni Istent; hogy megtisztulj hibáidtól és megszabadulj gyarlóságaidtól; 
hogy szenvedéseidben vigaszt, gyengeségeidben segítséget találj. Mondd nekik hogy kétfajta ember szorul 
rá a gyakori áldozásra: a tökéletes, mert kellőképpen fel van rá készülve, tehát rosszul tenné, ha nem 
közeledne a tökéletesség kútforrásához; és a tökéletlen, hogy kellőképpen törekedni tudjon a tökéletességre. 
Az erős, hogy el ne gyengüljön, és a gyönge, hogy megerősödjön. A beteg, hogy meggyógyuljon, és az 
egészséges, hogy meg ne betegedjék. Te, mint tökéletlen, gyenge és beteg, nagyon is rá vagy utalva, hogy 
gyakorta egyesülj a tökéletességgel, az erővel és az orvossal. Mondd nekik, hogy azoknak, akik nincsenek 
sok világi üggyel-bajjal terhelve, azért kell sokszor áldozniuk, mert van rá idejük és alkalmuk; azoknak 
pedig, akik ilyen dolgokkal el vannak halmozva azért, mert még jobban rászorulnak a gyakori áldozásra; 
hiszen aki sokat fárad, annak táplálóbb ételre van szüksége, és többször kell ennie, mint aki nem dolgozik. 
Mondd nekik, hogy azért jársz oly gyakran az Oltáriszentséghez, hogy megtanuld méltóképpen magadhoz 
venni, mert ritkán végzi jól az ember, amit sokszor nem gyakorol. Áldozzál tehát gyakorta, áldozzál 
annyiszor, ahányszor lelkiatyád megengedi, és hidd meg, hogy a minden tisztaság, jóság és szépség 
szerzőjével való gyakori egyesülés a te lelkedet is tisztává, jóvá és széppé teszi. 
 
Elmélkedés a szentáldozás előtt: 

Ki jön hozzám?  
Maga az élő Isten …a hatalmas… a Teremtő… a Megváltó… az én legfőbb Uram… Hiszek benne… 
hódolattal imádom… 

Kihez jön? 
Hozzám, gyarló, födi féreghez… szegény bűnöshöz… aki hálátlansággal viszonoztam jóságát… 
vétkeztem… annyiszor… Alázattal bevallom méltatlanságomat… Ő mégis leereszkedett hozzám… Ezt a 
végtelen szeretetet bántottam meg… Mélységes bánatra gerjedek… 
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Mi végre jön? 
Hogy az igazság kenyerével tápláljon… a szeretet borával… Szeretetből jön… velem akar lenni… segíteni 
akar rajtam… Remélek benne… bízom benne… szeretem őt, aki engem előbb szeretett… Vágyódom a 
pillanat után, amelyben hozzám jön. (Sík - Schütz imakönyv) 
 
A pap mise előtti könyörgésekból - Ex orationibus ante communionem: 

Isten, aki előtt nyitva áll minden szív és 
megnyilatkozik minden akarat és aki előtt semmi 
rejtve nem marad: A Szentlélek belénk áramlása 
által tisztítsd meg szívünk gondolatait, hogy 
téged tökéletessen szerethessünk és méltó módon 
dicsérhessünk. 

Deus, qui omni cor patet, et omnis voluntas 
loquitur, et quem nullum latet secretum, purifica 
per infusionem Sancti Spiritus cogitationes 
cordis nostri, ut te perfecte diligere, et digne 
laudare mereamur. 

 
Xavéri Szt. Ferenc fohásza - Oratio Sancti Francisci: 

Isten, szeretlek tégedet. Nemcsak, hogy add 
meg üdvömet, vagy mert ki téged nem szeret, 
örökös tűzzel bünteted. Én Jézusom, kereszteden 
magadhoz ölelted szívem. Szeget, lándzsát, 
gyalázatot, mindent eltűrtél értem ott. Verejtéket, 
fájdalmat, halálos aggodalmat, s halált is. És 
mindezt egyért: énértem, bűnösért. Hogy ne 
szeretne hát szívem, Jézus, szerelmes Istenem. 
Nem hogy mennyekben üdvözíts, vagy 
kárhozatba ne taszíts. Nem, mert jutalmad 
áhítom, de mint te engem, Jézusom, szeretlek 
most és mindenkoron. Csak mert királyom vagy 
nekem, csak mert te vagy az én Istenem. Ámen.  

O Deus, ego amo te. Nec amo te, ut salves 
me. Aut quia non amantes te aeterno punis igne. 
Tu, tu, mi Jesu! Totum me amplexus es in cruce. 
Tulisti, clavos, lanceas, multamque ignominiam. 
Innumeros dolores, sudores et angores, ac 
mortem, et haec propter me, ac pro me, 
peccatore! Cur igitur non amam te. O Jesu 
amantissime! Non ut in coelo salves me, aut ne 
aeternum damnes me. Nec premii ullius spe, sed 
sicut tu amasti me, sic amo et amabo te. Solum 
quia rex meus es, et solum quia Deus es. Amen. 

 
Aquinói Szt. Tamás áldozás előtti imája: 

Mindenható örök Isten, íme a te egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus áldott szentségéhez járulok. Oda 
járulok, mint beteg az élet orvosához, mint tisztátalan a tisztaság kútfejéhez, mint vak az örök fényesség 
világosságához, mint szegény koldus a menny és a föld Urához. Kérem tehát végtelen bőséges irgalmasságodat, 
gyógyítsd meg kegyelmesen az én betegségemet, mosogasd meg undokságomat, világosítsd meg vakságomat, 
gazdagítsd meg szegénységemet, födözd be mezítelen voltomat, hogy téged az angyalok kenyerét, a királyok 
Királyát és urak Urát, oly tisztelettel és alázatossággal, oly töredelemmel és ájtatos szívvel, olyan tisztasággal és 
hittel, oly akarattal és szándékkal vegyelek magamhoz, amit az leghasznosabb lelkem üdvösségének. Engedd, én 
Istenem, hogy ne csak a szentséget vegyem, hanem annak gyümölcsét, erejét is érezzem. Ó kegyelmes Istenem, add, 
hogy egyszülött Fiad testét, melyet Szűz Máriától vett, úgy fogadjam magamhoz, hogy méltó legyek vele 
titokzatosan egyesülni és az ő tagjainak sorába kerülni. Ó szerelmes Atyám, engedd, hogy édes egy szent Fiadat, akit 
most utamban lepel alatt akarok magamhoz venni, egykor színről színre örökkön örökké láthassam, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten mindörökkön örökké. Ámen. 
 
Metafrasztisz Szt.  Simeon áldozás előtti verse: 

Íme odajárulok az isteni Áldozáshoz; / Teremtőm, ne engedj megégnem e részesülés által. / Hiszen tűz vagy te, ki 
megégeted a méltatlanokat, / Hanem tisztíts meg engem minden szennyfolttól! 

Az isteni vért látván, borzadj meg, ó ember, / Mert parázs az, mely megégeti a méltatlanokat. / Istennek teste 
istenít engem és táplál, / Istennek lelke elmémet táplálja csodásan. 
 
 
 
ORDO COMMUNIONIS EXTRA MISSAM 
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A SZENTÁLDOZÁS SZERTARTÁSA SZENTMISÉN KÍVÜL  
 
V.  In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 
Amen. 
R. Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae 
semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, 
beato Ioanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro et 
Paulo, omnibus sanctis et tibi, pater, quia peccavi 
nimis cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, 
mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor 
beatam Mariam semper Virginem, beatum 
Michaelem Archangelum, beatum Ioannem 
Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, 
omnes sanctos et te, pater, orare pro me ad 
Dominum Deum nostrum.  
 
 
V. Misereatur tibi  /vestri / omnipotens Deus, et 
dimissis peccatis tuis  /vestris /,  perducat te  /vos 
/ ad vitam aeternam. R. Amen. 
 
V. Indulgentiam + absolutionem, et remissionem 
peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens 
et misericors Dominus. R. Amen. 
V. Ecce Agnus Dei. Ecce, qui tollis peccata 
mundi. 
R. Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum 
meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima 
mea. (3x) 
V. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat 
animam tuam in vitam aeternam. Amen. 
Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo. 
V. Benedicat te  /vos / omnipotens Deus: Pater et 
Filius et Spiritus Santus. R. Amen. 

 
 

Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek 
nevében. Ámen. 
R. Gyónom a mindenható Istennek, a 
boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz 
Máriának, Szent Mihály főangyalnak, Keresztelő 
Szent Jánosnak, Szent Péter és Pál apostoloknak, 
minden szentnek és neked, Atyám, hogy sokszor 
és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval és 
cselekedettel. Én vétkem, én vétkem, én igen 
nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, 
mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, Szent 
Mihály arkangyalt, Keresztelő Szent Jánost, 
Szent Péter és Pál apostolokat, az összes 
szenteket és téged, Atyám, hogy imádkozzatok 
érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. 
V. Irgalmazzon neked /nektek / a mindenható 
Isten, bocsássa meg vétkeidet  /vétkeiteket / és 
vezessen el téged /titeket / az örök életre. R. 
Ámen.    
V. Bűneink feloldozását, és vétkeink teljes 
elengedését adja meg nekünk a mindenható és 
irgalmas Isten. R. Ámen.  
V. Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ 
bűneit. 
R. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba 
jöjj, hanem csak egy szóval mondd és 
meggyógyul az én lelkem. (3x) 
V. A mi Urunk Jézus Krisztus teste őrizze meg 
lelkedet az örök életre. Ámen. 
Az Úr legyen veletek. R. És a te lelkeddel. 
V. Áldjon meg téged /titeket/ a mindenható Isten: 
az Atya és a Fiú és a Szentlélek. R. Ámen. 
 

 
IMÁK A SZENTÁLDOZÁS UTÁN 

 
Liguori Szt. Alfonz szentáldozás utáni intelmei: 

"Vedd fontolóra, minő érzelmekkel illik foglalkoznod a szentáldozás után. El ne felejtsd, hogy nincs 
Isten előtt kedvesebb és lelkünkre áldásosabb imádság annál, amelyet mindjárt a szentáldozás után 
hálaadás fejében végzünk. Nem tanácsos tehát szentáldozás után azonnal imádságos könyvet használni. 
sokkal jobb, ahogyan saját buzgóságod sugallja, legalább rövid ideig szívedben szent érzelmeket 
gerjeszteni, a lelkedben jelen lévő Jézussal társalkodni, s ha többet nem legalább egyetlen, a szíved 
mélyéből fakadó fohászt és könyörgést gyakran ismételni. Maga az Úr az Olajfák hegyén ugyanazon 
imádságot három óra hosszat ismételte: "És imádkozék harmadszor, ugyanazon beszédeket mondván." A 
szentáldozás utáni időt tehát arra kell használni, hogy Jézussal buzgó fohászok és könyörgések által 
beszélgessünk, társalkodjunk; mert e szent érintkezés Isten előtt ekkor sokkal kedvesebb és érdemesebb, 
mint máskor, minthogy a lélek Jézussal egyesülve van, s az ő jelenléte az imádságnak különös erőt szerez. 
Aztán a szentáldozás után az Úr sokkal hajlandóbb és készségesebb bennünket kegyelmeiben részesíteni. 
Szent Teréz azt mondja, hogy az Úr a szentáldozás után úgy száll alá a lélek szentélyébe, mint a kegyelem 
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trónjára; és a lélekhez akképp szól, mint egykor a vakhoz szólt: "Mit akarsz, hogy cselekedjem neked?" 
Mintha csak azt mondaná: Éppen azért szálltam le hozzád, hogy kegyelmeimmel elhalmozzalak; kérj tehát 
amit akarsz, amennyit akarsz, és megadatik neked." 

 
Elmélkedés szentáldozás után: 

Ki jött hozzám? 
A fölséges Isten… az Istenember… a teljes Szentháromság… Vele egyesültem… Hiszem… mert Ő 
mondta… Imádom… hódolok… 

Kihez  jött? 
Hozzám, gyarló teremtményhez… szegény bűnöshöz… Alázattal adok hálát nagy kegyességedért… mint 
Zakeus, neked ajánlom mindenemet… és komolyan megjobbítom életemet… különösen ebben meg 
ebben… Ígérem… 

Mi végre jött? 
Az igazság kenyerét és a szeretet borát hozta nekem… Szeretetében velem akar maradni…. Szent 
vágyódással húzódom keblére… az Emmauszba induló két tanítvánnyal kérem: "Maradj velünk, Uram, 
mert esteledik."… Tudom, hogy nem jársz üres kézzel… meg akarsz ajándékozni… "El nem eresztelek, 
míg meg nem áldasz!"… Különösen kérem tőled… 
 
Szt. Ignác fohászai - Anima Christi 

Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus 
teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihless meg 
engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, moss 
tisztára engem. Krisztus kínszenvedése erősíts 
meg engem. Ó édes Jézus, hallgass meg engem. 
Szent sebeidbe rejts el engem. Ne engedd, hogy 
elszakadjam tőled, a gonosz ellenségtől 
oltalmazz engem. Halálom óráján hívj magadhoz 
engem. Juttass magadhoz engem, és engedd, 
hogy szentjeiddel dicsérjelek téged örökkön 
örökké. Ámen. 

 
Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, 

salva me. Sanguis Christi, inebria me. Aqua later 
Christi, lava me. Passio Christi, conforta me. O 
bone Iesu, exaudi me. Intra vulnera tua absconde 
me. Ne permittas me separari a te. Ab hoste 
maligno defende me. In hora mortis meae voca 
me. Et iube me venire ad te, ut cum sanctis tuis 
laudem te in saecula saeculorum. Amen. 

 
Búcsúima a szentáldozás után, a feszület előtt - Oratio ad D. N. J. C. ante crucem: 

Íme, jóságos, édes Jézusom, térdre borulok 
szent színed előtt és lelkem egész buzgóságával 
kérlek és könyörgök hozzád, kegyeskedjél 
szívembe önteni a hit, a remény és a szeretet élő 
érzelmeit, bűneim fölött igaz bánatot, és azok 
jóvátételére elszánt, erős akaratot. 
Megilletődöttséggel veszem fontolóra öt szent 
sebedet és elmélkedem fölöttük, szemem előtt 
tartva, amit Dávid próféta mondott rólad, Jóságos 
Jézus: "Átlyukasztották kezemet és lábamat, 
megszámlálták minden csontomat." 

 

En ego, o bone et dulcissime Iesu, ante 
conspectum tuum genibus me provolvo, ac 
maximo animi ardore te oro, atque obtestor, ut 
meum in cor vividos fidei, spei et caritatis 
sensus, atque veram peccatorum meorum 
poenitentiam eaque emendandi firmissimam 
voluntatem velis imprimere: dum magno animi 
affectu et dolore tua quinque vulnera mecum ipse 
considero, ac mente contemplor, illud prae oculis 
habens, quod jam in ore ponebat tuo David 
Propheta se te, o bone Iesu: Foderunt manus 
meas et pedes meos: dinumeraverunt omnia ossa 
mea. 

 
Jeruzsálemi Szt. Cyrill liturgiájából: 

Jól laktunk, ó Urunk, isteni titkaid teljességéből, merítettünk jóságod forrásából. Mivel hálájuk meg 
szeretetednek ezt a bőkezűségét? Belső, szívbeli megindulással szemléljük felségedet, és kitör belőlünk a 
csodálkozás kiáltása: ó mily nagy a te gazdagságod, mily csodálatos a te bölcsességed! Ó mily határtalan a 
te jóságod, mily megmérhetetlen könyörületességednek mélysége, hogy bennünket bűntől szennyezetteket 
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ily boldogságra vezettél. Kérjük azért irgalmasságodat, hogy szabadíts meg bennünket minden ítélettől és a 
bűnnek minden büntetésétől, és járj át bennünket a feltámadás hajnali fényességében a lelki öröm 
áradatával, minden szenteiddel együtt. Ámen. 
 
 
 

XIII. IMÁDÁSGOK KÜLÖNFÉLE SZÁNDÉKOKRA 
 
 
Aquinói Szt. Tamás tanítása a kérő imádságról: 

"Nem azért imádkozunk, hogy az isteni gondviselés örök tervét megváltoztassuk, hanem sokkal inkább 
azért, hogy imádságunkért megkapjuk,amit Isten öröktől fogva nekünk szánt." 
 
Ima az Egyházért Pázmány Pétertől: 

Irgalmasság Atyja! Te a Szentlélek által és szent Igéd által kisded nyájadat összegyüjtötted, és széles e 
világon elterjesztetted, mai napig annyi tévelygések, üldözések, háborúságok között igazgattad, vezérelted, 
igaz tanítók által legeltetted és a pokol kapui elleb gyüzedelmessé tetted, megőrízvén szent igédnek igaz 
értelmében és a tőled rendelt szentségeknek igaz sáfárkodásában. Adjad szent nevedért, hogy a te hajódat a 
felháborított tengeri habok le ne nyomják és el ne merítsék; hanem amaz igaz fundamentomon, a 
szegletbeli erős kősziklán épen maradjon a te épületed. Őrízz meg minket, Uram, szárnyaid alatt, minden új 
tudománynak és tőled rend szerint küldött pásztor nélkül való szállongó gyülekezetnek tévelygésétől; hogy 
végig tökéletesen megmaradván igazságodban, egy szívvel, lélekkel dicsérhessük szent felségedet. A mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. 
 
Ima római pápáért Kaníziusz Szt. Pétertől: 

Könyörgök hozzád, felséges Istenem, aki oly hatalmasan oltalmaztad egykor Mózest, most pedig Szt. 
Péter székét, hogy jelenleg uralkodó N. pápánkat Egyházad számára egészségben megtartsd és engedd meg, 
hogy diadalt arathasson a katolikus hit ellenségein és a pokol kapuin. 
 
Ima a papokért Nagy Szt. Leó pápától: 

Szaporítsd meg, Uram, Egyházadban a kegyelem Lelkét, amelyet adtál, hogy a főpapi hivatal méltó 
munkálkodása által növekedjék híveid jámborsága. Add meg, Atyánk, papjaidnak a méltó szolgálat 
kegyelmét. Újítsd meg szívükben a szentség szellemét, hogy példájukkal tegyék kézzelfoghatóvá 
tanításodat, amelyekre meg kell bennünket tanítani. Adj nekik, Uram, Szent Lelked ajándékai által okos 
szerénységet, bölcs szelídséget, önmérsékletet, gyengédséget, a szív tisztaságát és a szellem szabadságát! 
Töltsd el őket egészen szentséges szereteteddel, hogy tökéletesen a tieid legyenek, dicséretesen járjanak 
útjukon és ne kapjanak a földi dicséreten. Add meg nekik a kegyelmet, hogy a lélek és a test tisztaságában 
dicsérjenek téged, szeretetedben féljenek és szeretetben szolgáljanak. Te légy az ő dicsőségük, te légy 
örömük, te légy akaratuk, a szenvedésben vigasztalásuk, a kétségben tanácsadójuk, az igazságtalanság ellen 
védelmük, a szorongatásban türelmük, szegénységben gazdagságuk, betegségben orvosságuk. Add, hogy 
benned mindenük meglegyen, hiszen téged választottak minden felett. Ámen. 

 
Ima a keresztények egységéért Pázmány Pétertől: 

Irgalmas Isten, ki minket egy örök élet reménységére hívtál, hogy amint te egy vagy és egy tetőled 
rendelt keresztség, úgy mindnyájan egy hitben egy szívvel szolgáljunk neked: Adj szívünkbe Szent Lelket, 
hogy mindnyájan egyet értsünk, egyet valljunk és a te akaratodban való egységet szorgalmatosan 
megtartsuk. Add, hogy mindnyájan egy akolban legyünk az egy pásztornak gondviselése alatt, és téged 
minden visszavonás, gyűlölség és egymás rágalmazása  nélkül dicsérjünk. Térítsd meg, Uram, a te 
elszéledett juhaidat, vedd el a homályt szívükről, nyisd meg a siketek fülét, világosítsd meg a vakok 
szemeit, és a te igaz hitedre tanítsad meg a tévelygőket. A te szerelmes szent Fiad, a mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Ámen. 
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Szeretett magyar hazánkért (Magyar Püspöki Kar: 1921): 

Mindenható örök Isten, mindenkitől elhagyatva, senkitől meg nem hallgatva, hozzád fordulunk, aki 
senkit nem hagysz el, és mindenkit meghallgatsz, hogy hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket és 
segíts meg minket, szegény magyarokat. Ellenségeink lettek úrrá fölöttünk, országunkat földarabolták, 
királyunkat számkivetésbe hurcolták, minket porig aláztak, minden szabadságunktól megfosztottak, és ami 
romlásunkra van, azt parancsolják nekünk. A mélységből kiáltunk hozzád, Urunk! Hallgasd meg 
esedezésünket. Könyörülj rajtunk, a te nagy irgalmasságod szerint. Ha a sok súlyos csapás a te büntetésed, 
amelyet bűneinkkel vontunk magunkra, bocsáss meg nekünk, bűnbánóknak! Ha széthúzásunk oka nemzeti 
szerencsétlenségünknek, vezérelj minket egyetértésre! Ha a hűségünket akartad próbára tenni, tekintsd 
gyöngeségünket, és rövidítsd látogatásod idejét! Add a hatalmat azok kezébe, akik azt tőled veszik és a 
haza javára használják! Adj a nemzetnek önzetlen, hűséges és minden áldozatra kész fiakat, szerencsétlen 
hazánknak jobb jövendőt! Nagyasszonyunk és Anyánk, kelj védelmünkre, vedd oltalmadba örökségedet; 
pártfogolj minket szent Fiadnál, hogy az ő kegyelméből Szent István országa újra életre támadjon. Ámen. 
 
Ima a hazáért: 

Szentséges Atyánk! Jézus Krisztusnak, a Te egyszülött Fiadnak Jeruzsálem feletti fájdalmában hullatott 
könnyei megszentelték az őszinte, gyűlölködéstől mentes, ragaszkodó hazaszeretetet. Reá tekintettel légy 
megértéssel mikor kérünk, hogy tekints szeretett hazánkra, védd meg népét, oltalmazd nemzetét, őrizd 
határait, erkölcseit emeld, hitét növeld, kormányát akaratod szerinti vezetésre bírd, hadseregét erősítsd, 
belső rendjét építsd, hogy nemzetünk határon belül és túl egy nyelven és egy szívvel magasztalja a te szent 
és legszentebb nevedet. Ámen. 
 
Pázmány Péter imája a szülőkért: 

Mennynek és földnek Ura, te azt parancsoltad, hogy tiszteljük atyánkat és anyánkat, kiktől az életet 
vettük. Kérlek, oltalmazd meg az én szerelmes szülőimet minden testi-lelki nyavalyáktól! Fogadásod tartja, 
én Istenem, hogy meggyalázod, aki atyját, anyját nem tiszteli; aki pedig becsüli, meghallgatod minden 
könyörgéseiben és hosszú életűvé teszed a földön. Adj azért nekem szelíd és csendes elmét, hogy 
szüleimet, gondviselőimet tiszteljem, engedelmesen szavokat fogadjam, őket meg ne háborítsam, 
vénségüket és fogyatkozásukat meg ne útáljam, mint amaz istentelen Kám; hanem reám való 
gondviselésükért és fáradtságukért holtig úgy szolgáljak nekik, mint uraimnak, tudván, hogy elégségesen 
meg nem hálálhatom az ő sok fáradtságukat és velem való bajlódásukat. Uram, Jézus Krisztus, minden 
tökéletes erkölcsnek igaz példája és fényes tüköre, ki a te Szűzanyádnak nagy engedelmességgel szavát 
fogadtad és keserves kínodban is gondot viseltél reá, szerelmes tanítványodnak ajánltad őt; 
mennybemeneteled után pedig a Szentlélek ajándékaival meglátogattad. Adjad, hogy én is teljes életemben 
engedelmesen gondot viseljek szerelmes szüleimre, kérésüket és kívánságukat semmiben meg ne szegjem. 
Bocsásd meg, Uram, eddig való engedetlenségemet és háládatlan voltomat; meg ne emlékezzél ifjúságom 
vakságáról és gonoszságairól, és áldd meg az én édes szüleimet. Ámen. 
 
Ima a házasulandókért:  

Szentséges Isten, mennyei Atyánk! Áldd meg azokat, akik a te törvényeid szerint életszövetségre 
lépnek, melyet az emberi nem szaporodására rendeltél, felbonthatatlannak alkottál, s amelyet szent Fiad, a 
mi Urunk, Jézus Krisztus szentségi rangra emelt, hogy a férfi és a nő egymáshoz tartozása jelezze azt a 
szeretet, mellyel Ő Egyházát szereti. Ne engedd soha a hűtlenség vagy önzés szellemét otthonukba 
férkőzni, és ajándékozd meg őket tisztes jóléttel, sok gyermekkel, békés, téged szolgáló, élettel!  Add, hogy 
egymás által kiegészülve tökéletesebben áldjanak téged, és a Szentegyház oszlopaiként tündökölve, 
termékeny, erős, családot alapítsanak a te örök akaratod szerint. Ámen. 
 
 
Áldott állapotban lévő nő imája: 
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Úristen, ki megáldottad házasságunkat, és teremtő munkásságod eszközévé méltóztattál emelni 
bennünket, teeléd hozom gyermekünket attól az első pillanattól kezdve, hogy létéről tudomásom van. Ma 
és mától kezdve minden nap a te jóságodhoz fordulok érte. Miatta könyörgök mindenek előtt magamért. 
Adj erőt és egészséget, hogy erős és egészséges gyermeknek adhassak életet. Adj erős akaratot, az 
állapotommal járó kellemetlenségek és bajok természetes egyszerű elviselésére, hogy gyermekem is 
ruganyos, bátor lélekkel álljon majd egyszer az életben. Add, hogy le tudjam küzdeni hibáimat, bűneimet, 
szertelenségeimet, kiegyensúlyozatlanságaimat. Hadd szülessék általam olyan ember a világra, aki a te 
dicsőségedre fog szolgálni, én Uram, és aki által jobbá és szebbé teheted a világot. Azért küldöd ide, Uram, 
hogy Anyaszentegyházadnak gyermeke, a te szent Fiadnak testvére, a mennynek örököse, nekünk pedig 
örömünk legyen. Vedd őt és végy engem oltalmadba, kegyes Jézusom, nehéz óráimban. Amikor 
kereszteden újjászültél minket, rettenetes kínokat állottál ki érettünk, és reám is fájdalmak várnak, amíg 
életet nem adok a te teremtményednek. De felajánlom e fájdalmakat kegyes Szívednek, és esedezve kérlek, 
óvd meg gyermekemet és védj meg engem minden veszélytől, hogy boldogan áldhassuk jóságodat, és híven 
szolgáljunk neked. Édes Jézus, légy velem! Boldogságos Szűzanyám, Jézus szent Szülője, állj mellettem. 
Ámen. 
 
Szülők imája gyermekeikért a szláv hagyományból: 

Szent Atyánk, örökkévaló Istenünk, akitől minden békesség és jó származik. A gyermekekért 
könyörgök hozzád, akiket a te jóságod ajándékozott nekem. Halhatatlan lelket ajándékozva te adtál nekik 
életet, és a szent keresztségben újjáalkottad őket, hogy a te akaratod szerint éljenek és Isten Országának 
örököseivé legyenek. Őrizd meg őket a te jóságodban életük végéig, szenteld meg őket a te igazságoddal, és 
a te neved is szenteltessék meg bennük. Segíts nekem a te kegyelmeddel, hogy a te neved dicsőségére és a 
felebarátaik hasznára neveljem őket. Add meg nekem az ehhez szükséges eszközöket: mind türelmet, mind 
pedig erőt. Uram, világosítsd meg őket a te bölcsességed fényével, hogy teljes elméjükkel és teljes 
lelkükkel szeressenek téged. Ültess szívükbe félelmet és írtózatot minden törvénytelenség iránt, hogy 
feddhetetlenül járják útjaikat. Ékesítsd fel lelküket tisztasággal, munkaszeretettel, hosszantűréssel, 
mértékletességgel és minden tisztességgel. Őrid ajkukat igazságban, hogy minden rágalom, hazugság és 
hízelgés utálatos legyen előttük. Hintsd meg őket a te kegyelmed harmatával, hogy gazdagodjanak 
erényekben és szentségben, és növekedjenek a te jóakaratodban és az istenfélő emberek szeretetében. Add, 
hogy mindig velük legyenek őrangylaik, hogy megőrizzék ifjuságukat a hiábavaló gondolatoktól, e világ 
csábító kísértéseitől és minden rossztól. Ha valaha is vétkeznének ellened, ne fordítsd el a te orcádat tőlük, 
hanem légy hozzájuk könyörületes: ébressz szívükben töredelmet, és könyörületed sokasága szerint töröld 
el vétkeiket, hogy dicsőítsék a te kimondhatatlan jóságodat és szeretetedet, és magasztalják, Istenünk, a te 
szentséges nevedet, akit illet minden tisztelet és dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, mindig, most és 
mindenkor és örökkön örökké. Ámen. 
 
Szülők imája rossz útra tért gyermekeikért: 

Jézus, emberek megváltója, ki az elhagyott anyának visszaadtad  egyetlen gyermekét, s ki a tékozló fiú 
képében oly kegyességgel fogadtad az eltévelyedett gyermeket: méltóztassál visszahívni és visszavezetni az 
enyémet is, kit szenvedélyei elragadtak tőled, tőlem és kötelességeitől. Ó Istenem, esedezve kérlek, nyisd 
föl szemeit, intsd meg szívét, tépd szét kötelékeit, önts belé bátorságot, hogy visszatérjen a keresztény élet 
tiszta örömébe, hogy második Szt. Ágostonként keressen újra téged és mint a bűnbánó Magdolna, átölelje 
szent lábadat. Jaj nekem, Uram, ha te mindent látó szemeid előtt engem terhel a felelősség gyermekem 
bűneiért és hibáiért. Ha tán hanyagságból, vagy vétkes gyöngeségből engedtem kihajtani és megerősödni 
lelkében a veszélyes csírákat, aztán pedig szavaim, vagy magaviseletem könnyelműségével mintegy 
följogosítottam, hogy rendetlen életet folytasson. Ó, Uram, ha az enyém is az ő bűne, indítson meg e 
kegyetlen bűnhődés; tekintsd bánatomat, a fájdalmat, mely szívemet emészti, és légy irgalmas. Bocsáss 
meg mindkettőnkenk és vonj örökre magadhoz minket. Ámen. 
 
 
Jegyesek imája Széchenyi Naplójából: 
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Engedd, Uram, hogy életem napjait N.-nel osszam meg, s általa lelhessem fel a vigaszt és a békét, 
melyet magamtól sohasem fogok meglelni, s hogy vele egyesülten szentelhessem neked, a te dicsőségednek 
életemet. Ha pedig jobbá nem lehetnék általa, sem ő jobbá nem lenne általam, akkor inkább válassz el 
bennünket, s engedd, hogy különböző utakon, valamikor az örökkévalóságban ismét találkozhassunk.  
 
Hitvesek imája egymásért: 

Mennyei Atyám, ki intézője vagy az emberi sorsoknak, hálát adok neked hitvestársamért. Azért vezettél 
egymáshoz, hogy egymásnak erőssége és támasza legyünk, hogy küzdelmeinkben és bánatainkban, 
fájdalmainkban segítő és vigasztaló társként álljunk egymás mellett. Add, hogy mindig, mindenek felett 
terád gondoljunk; hogy soha ne feledjük: egyedül a te irántad való szeretet fog bennünket megtartani az 
egymás iránt való szeretetben, tiszteletben és megelégedésben úgy, hogy az éveket és napokat kevésnek 
lássuk szeretetünk nagysága mellett. Adj nekünk, Uram, türelmes, és engedelmes lelket, távoztass el tőlünk 
a békétlenséget és a kísértéseket; add, hogy elsekélyesedés nélkül élvezhessük életünk örömeit, és 
keserűség nélkül viseljük a fáradalmakat és megpróbáltatásokat, amelyeket ránk bocsátani jónak látsz. Add, 
hogy egymás által jobbá lehessünk, egymásnak testi-lelki haladását szolgáljuk, gyermekeinknek és a 
társadalomnak példái és hasznos szolgái legyünk, hogy se kísértés, se baj, se betegség el ne válasszon 
bennünket. Ámen. 
 
A házasság nélkül maradt ember imája: 

Uram, te tudod, miért alakult életem így, hogy család és tűzhely nélkül maradtam. Ami része volt ebben 
a magam kevélységének, nagyravágyásának, jóra való restségemnek, makacsságomnak vagy 
büszkeségemnek, kérlek, bocsásd meg nekem. Fogadd el vezeklésül magányos estéimet, rideg 
vasárnapjaimat, ápolás nélkül való betegségemet, folyatás nélkül való életemet. De ha nem az én 
mulasztásaim, hanem a te végtelen böcsességed irányította életemet így, hogy egészségem, másirányú 
kötelességeim miatt, vagy hivatás hiányában nem lettem sem világi, sem szerzetes családnak tagjává, 
könyörgök építsd ki bennem és általam temagad azt, amire szántál. Mert én a magam erejéből erre nem 
vagyok képes. Saját hajlamaim szerint kényelmes és önző vagyok, és magányos életmódom csak megerősít 
ebben. Magam után indulok, zsörtölődő, másokat ítélgető leszek és így akarom magam kárpótolni azokért, 
amik másnak jutottak és nekem nem. Ha magamra hagyva elvonulok az emberektől, elszigetelt, félszeg, 
félember leszek, vagy belevetem magam a közönyös emberek áradatába, bár jól tudom, hogy a sokak 
között még árvább leszek, mint azelőtt voltam. Te fogadj engem szolgálatodba, én Uram. Adj rá módot, 
hogy a buzgóság a te házad szépségéért megemésszen engem. Hadd legyek én is gondviselő gazda (gondos 
háziasszony) valamiben, ami tehozzád tartozik: templomban, egyházközségben, egyesületben. Engedd, 
hogy minden síró, éhező, hajléktalan emberben mindig a te gyermekedet tudjam látni, és atyai (anyai) 
készséggel tegyem magamévá búját-baját. Add, hogy érzékem legyen mások lelki ínsége iránt, hogy 
egyházias buzgósággal vegyek részt az ifjúság nevelésében, tudatlanok tanításában és a bűnösök 
megtérítésében. Hadd ne legyek meddó fa, amely kivágatik és tűzre vettetik. Add, hogy lelki téren tudjam 
kamatoztatni azokat a tehetségeket, amelyeket szívben és szellemben adtál nekem, hogy ne maradjak 
terméketlenül magamra, hanem egykor azok társaságában térdelhessek színed elé, akiknek a lelke az én 
munkám nyomán jutott közelebb tehozzád. Ámen. 

 
Imádság felebarátainkért és ellenségeinkért a bizánci szertartásból: 

Emberszerető Urunk, bocsáss meg azoknak, akik bennünket gyűlölnek vagy sértegetnek! Tégy jót 
jótevőinkkel, felebarátainkkal, rokonainkkal, és az elhagyottaknak is add meg üdvös kérelmeiket és az örök 
életet! Látogasd és gyógyítsd meg a betegen fekvőket, szabadítsd ki a rabságban sínylődőket, légy a 
tengeren lévők kalauza és az utazók kísérője! Emlékezzél meg a az igaz hitben velünk egyvallású fogoly 
testvéreinkről, és mentsd meg őket minden gonosz támadástól! Könyörülj, Urunk, mindazokon, akik 
bennünket arra kértek, hogy érettük imádkozzunk! Irgalmazz, Uram, mindazoknak, akik nekünk 
szolgálatokat tesznek, vagy velünk irgalmasságot gyakorolnak; ajándékozd meg őket üdvös kérelmeik 
teljesítésével és az örök élettel. Emlékezzél meg, Uram, már elhunyt atyáinkról, testvéreinkről, s 
mindazokról, kik az igaz hitben és tisztességben költöztek el. Emlékezzél meg, Urunk, szegénységünkről is. 
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Világosítsd meg elménket szent Evangéliumod fényével és vezérelj parancsaid ösvényére, tisztaságos szent 
Anyád és összes szentjeid imái által. Ámen. 
 
Kaníziusz Szt. Péter imája ellenségeinkért: 

Legszelídebb, Uram, Jézus Krisztus, te azt parancsoltad, hogy szeressük ellenségeinket és 
rosszakaróinkat, imádkozzunk érettük és bocsássunk meg nekik. Te is imádkoztál a keresztfán halálos 
ellenségeidért. Öntsd szívünkbe a keresztény szeretet szellemét, hogy minden sérelmet szívből 
megbocsássunk ellenségeinknek, béküljünk ki velük, és győzze le bennünk az emberi rosszakaratot és a 
sértéseket a keresztény felebaráti szeretet ereje. Kérünk, Uram, kegyeskedjél megadni ellenségeinknek az 
igazi békességet és bűneik bocsánatát, ne engedd, hogy az igaz hit és az őszinte bánat nélkül távozzanak az 
életből. Minket pedig méltóztassál kegyesen megsegíteni, hogy a rosszat jóval viszonozzuk és nemcsak 
látható, hanem láthatatlan ellenségeink csalárdságától és veszélyeitől is mentek maradjunk. Krisztus, a mi 
Urunk által. Ámen. 
 
Ima kísértés idején: 

"A mélységből kiáltok, Uram, hozzád." Uram, hallgasd meg szavamat! Mint az apostolok a viharban, 
úgy kiáltok hozzád, Uram: segíts, mert elveszek. Te tudod, Uram, yengeségemet. Légy az én erőm! Nem 
akarok, Uram, vétkezni, nem akarok! Én a tied vagyok. A tied akarok maradni. Mit használ nekem, ha az 
egész világot megnyerem is, lelkemnek pedig kárát vallom.  Te vagy, Uram, az én bizodalmam, te vagy 
kőszálam és váram. Uram, siess az én segítségemre. Ámen. 

 
Hitellenes kísértésben: 

"Mondá az esztelen szívében: nincs Isten." Valóban, Uram, csak az esztelen zárhatja el szemét a te 
igazságaidnak fényessége előtt. Csak a teljes elvakultság kételkedhetik abban a tanításban, melyet az Úr 
Jézus szava, vére és föltámadása pecsétel meg, melyért milliók ontották vérüket, és amelyet az emberiség 
legjobbjai hirdettek életükkel és halálukkal. Ó szánalmas balgaság, amely befogja a fülét Szt. Pál, Szt. 
Ágoston, Aquinói Szt. Tamás, Assisi Szt. Ferenc, Pázmány Péter és Prohászka Ottokár prédikálása előtt. Ó 
végzetes és őrületes felfuvalkodottság, amely elveti azt, amit Kepler, Newton, Pasteur, Pascal és Leibnitz, 
Hunyadi, Zrínyi, Rákóczi, Széchenyi és Deák Ferenc igaznak és szentnek tarottak. Amiből minden emberi 
nagyság fakad és ami az európai kultúrát megteremtette. Távol legyen tőlem, Uram, távol minden felületes 
és ernyesztő kételkedés. Hiszek, Uram, miindent, amit második éned, Egyházad által mondasz. "tudom 
kinek hittem, és biztos vagyok." "Uram, kihez mennénk, hisz az örök élet igéi nálad vannak." Add meg 
nekem, Uram, az állhatatos hit és a mindvégig való állhatatosság kegyelmét. Ámen. 
 
Newman bíboros imája a hit és az Egyház ellenségeiért és az eretnekekért: 

Ó Uram, Jézus Krisztus, te így imádkoztál a kereszten: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, 
hogy mit cselekszenek!" Ez bizonyára ráillik sok emberre, akik közöttünk élnek. Ezek sem tudják, amit 
tudhatnának, vagy elfelejtették, amit egykor tudtak. Tagadják az Istent, de nem tudják, hogy mit 
cselekszenek. Nevetik a mennyország örömeit és a pokol gyötrelmeit, mert nem tudják mit cselekszenek. 
Elhagyták a benned való hitet, világ Megváltója, megvetik és szidalmazzák a Szentegyházat és az ő papjait, 
és nem tudják mit cselekszenek. Tévútra vezetik a vándorokat, megfélemlítik a gyengéket, megrontják az 
ifjúságot, és nem tudják mit cselekszenek. Mások vágyódnak a vallás után és igazságnak veszik a tévedést, 
saját gondolataiknak hódolva, másokat félreveztve és tőled távoltartva, és nem tudják, hogy mit 
cselekszenek. Ó Uram, te látóvá teheted őket. Emlékeztetünk jóságos szavadra, melyet magad mondtál: 
"Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek!" De kérünk arra is, hogy taníttsd 
meg őket most és segítsd őket belátásra, mielőtt még késő lenne. Adj nekik hitet abban, amit egykor meg 
kell tapasztalniok, ha idelenn hinni nem akarnak. Oszlasd szét csalódásaikat, melyek oly nyomorúságos 
elfogultságban tartják őket és adj nekik inni az élő vízből, amely megszabadít a szomjúságtól mindenkit, 
aki csak iszik belőle. Ámen. 
 
Szent Ciprián imája az üldöztetésben: 
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Imádkozzunk a békességnek közeli visszatéséért, hogy megszabaduljunk a veszedelmektől és 
elhagyhassuk rejtekhelyeinket és beteljesedjék, amit az Úr meg akar mutatni szolgáinak: A kezdeti 
állapotába visszaállított Egyház, üdvösségünk biztonsága, derült idő a zivatar után, a sötétség után a fény, a 
viharok után szelíd és nyugalmas idő, az ő atyai szeretetének kegyelmes segítsége, az isteni felség 
megszokott dicsősége, amelyet elnyomtak a káromlások és a megtántorodottak, de amelyet helyreállít az 
elesett keresztények bűnbánata és megdicsőít szilárd és megrendíthetelne bizakodása mindazoknak, akik 
állhatatosak maradtak. Ámen. 

 
Avilai Szt. Teréz imája a bűnösök megtéréséért: 

Ó Istenem, engedd meg, hogy kegyelmedet kérjem. Hisz bármily nyomorult is a te szolgálód, legalább 
érzi nyomorúságát, míg számos szerencsétlen nem érzi a magáét. Te tudod, Istenem, hogy minő fájdalmat 
okoz nekem, midőn látom e boldogtalanokat, hogy mennyire megfeledkeznek lelkük nagy érdekeiről. Ez az 
oka, hogy bármily nyomorult is vagyok én magam, mégis hozzád folyamodom, és esdve kérlek, orvosold e 
szörnyű bajt! Mily szánandók, Uram, mily szánandók azok, akik nem akarják saját tapasztalatukból 
megismerni és megízlelni, milyen édes az Úr igája! Mily szánandók, hogy ott keresik a boldogságot, ahol 
soha föl nem találhatják! Ó Istenem! Légy irgalmas azokhoz, akik irgalmatlanok önmagukhoz. Minthogy 
határtalan vakságukkal nem akarnak hozzád jönni, jöjj te magad őhozzájuk, ó isteni Mester! Lázár nem 
kért, hogy támaszd fel; e csodát egy bűnös nő kedvéért vitted végbe. Íme, most még sokkal bűnösebbet 
látsz lábaid előtt. Uram, hallgasd meg ennek könyörgését is: mutasd meg irgalmadat! Támaszd föl e 
halottakat, hogy hatalmas szavadra keljenek ki vészt hozó örömeik sírjából. Istenem, tekints e határtalan 
nyomorra! Könyörgök érettük, mivel ők nem akarnak könyörögni magukért. Ó testvéreim, testvéreim, kik 
velem együtt Isten gyermekei vagytok, sirassuk meg elkövetett hibáinkat! Az Úr maga mondta, hogy 
elfelejti őket, ha őszinte bánatot tartunk. Ó határtalan jóság! Mit kívánhatnánk ennél többet? Ámen. 
 
Aranyszájú Szt. János imája az elhunyt hívekért: 

Ó Isten, léleknek és testnek Ura, ki legyőzted a halált, és teremtményeidnek életet adtál, add meg a 
benned elszunnyadt lelkeknek a békesség, az öröm és az örök nyugalom csendes helyét, ahol elhallgat 
minden fájdalom, minden szomorúság, minden panasz. Bocsásd meg nekik, jóságos, irgalmas Isten, minden 
bűnüket, melyet elkövettek szóval vagy tettel, gondolattal vagy kívánsággal, hiszen nincsen élő ember, aki 
nem vétkezett, egyedül te vagy bűn nélkül. A te igazságod örökké tart, és a te igéd igaz. Te vagy a 
feltámadás és az élet, te vagy a nyugalma is szolgáidnak. Hozzád küldjük dicséretünket és 
magasztalásunkat, Krisztus Istenünk, és a te örökkévaló Atyádhoz, a szent, jóságos életadó Lélekkel együtt, 
most és mindenkor és örökkön örökké. Ámen. 
 
Pázmány Péter imája a betegekért: 

Hatalmas Istenem, a gyarló embernek erős gyámola és oltalmazója! Kezedben vannak életünk határai: 
Könyörgőnk azért Fölségednek a te beteg szolgádért. Vigasztald őket, bátorítsad és erősítsed, hogy jó 
néven vegyék, és csendesen szenvedjék látogatásodat. Gyógyítsd meg őket szent nevedért a rájok bocsátott 
csapásból; hogy megismerjék hozzájok való jóvoltodat, méltó hálát adjanak irgalmasságodért és atyai 
ostorozásod által öregbüljenek szerelmedben és félelmedben. Ha pedig véghetetlen bölcsességedben 
hasznosabbnak látod az ő mostani kimúlásukat, adj Szentlelket nekik, hogy az igaz penitencia által bűnök 
bocsánatát nyerhessék, és e világból való kimúlásuk kedves legyen előtted. Adj nekik szent malasztot, hadd 
ismerjék meg, hogy testi nyavalyák és csapások ostorai atyai kezedből származnak; mivel akaratod nélkül 
hajunk szála sem eshet le; és azért ostorozol minket, hogy bűneinkből hozzád térjünk, ki igaz élet és igaz 
boldogság vagy, Ó áldott Jézus, ki legyőzted a halál fullánkját, légy segítséggel beteg szolgáidnak, ki az 
Atya és a Szentlélek Istennel egyetemben élsz és uralkodol. Ámen. 

 
A halotti szolgálat: lélekajánlás a haldokló mellett: 
Fohászok, idézetek, a haldokló megerősítésére (Régi megfigyelés, hogy a haldoklók még akkor is sokat hallanak, észlelnek és 
feldolgoznak magukban a körülöttük lévő eseményekből, ha válaszolni, jelet adni már nem tudnak) A haldokló fölött lassan, 
félhangosan, szüneteket tartva, egyik-másik mondatot akár két-háromszor megismételve: 
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"Hiszem, hogy meglátom az Úr javait az élők földjén." - "Nekünk örök otthonunk van a mennyben." - 
"Látni fogjuk az Istent, amint van." - Akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk." - Az Úr az én 
világosságom, mitől félnék?" - "Ha a halál völgyében járok is, nem félek a bajtól, mert te velem vagy, 
Uram." - "Jertek, Atyám áldottai, vegyétek az országot, mely nektek készíttetett a világ kezdetet előtt." - 
"Bizony mondom neked, még ma velem leszel a Paradicsomban." - "Atyám, kezedbe ajánlom az én 
lelkemet." - Jézus, Mária, Szt. József, álljatok mellettem a végső küzdelemben! 
Közvetlen a halál beállta előtt: 

Költözzél el, keresztény lélek, ebből a világból, a mindenható Atyaistennek nevében, aki téged teremtett, 
Jézus Krisztus, az élő Isten Fiának nevében, aki érted kínhalált szenvedett, és a Szentlélek Úristen nevében, 
aki reánk kiáradt. Még ma legyen részed az Úr békéjében. Legyen lakásod a mennyei Sionban, Szűz 
Máriával, Isten Anyjával, Szent Józseffel, Szent N.-nel (védőszent) És Isten minden angyalaival és 
szentjeivel együtt. Ámen. A mindenható Istennek ajánllak téged, kedves testvérem! Annak kezébe, aki 
teremtett téged, hogy visszatérjél teremtődhöz, aki téged a föld porából alkotott. Amikor kilépsz az életből, 
fordítsa rád szemeit az Istenszülő Szűz Mária, fogadjanak téged az angyalok, jöjjön eléd az apostolok kara, 
siessen eléd a mártírok győztes serege, vegyenek körül téged a hitvallók és az örvendező szüzek. 
Szabadítson meg téged minden kíntól Krisztus, aki érted kegyesen kínhalált szenvedett. Fogadjon be téged 
országába az élő Istennek Fia, és ismerjen fel téged bárányai között a jó Pásztor! Oldozzon fel téged 
minden bűneid alól, és számláljon választottai közé! Lásd meg színről színre a te Megváltódat, és 
gyönyörködj az Isten boldogító látásában mindörökkön örökké. Ámen. 
Közvetlen a halál beállta után (térdenállva): 
V.: Jöjjetek segítségül, Isten szentjei! Siessetek, Urunk angyalai. R.: Fogadjátok az ő lelkét, s vigyétek a 
Fölséges színe elé. 
V.: Fogadd magadhoz, Krisztus, ki meghívtad őt. R.: És ti, angyalok, vezessétek a mennyország örömébe. 
V.: Adj, Uram, örök nyugodalmat neki. R.: És az örök világosság fényeskedjék neki. 
Könyörögjünk!  
Neked ajánljuk, Urunk, N. testvérünket, hogy ebből a világból elköltözve neked éljen, és amit emberi 
gyarlóságból vétkezett, azt irgalmas jóságod törölje el. Krisztus, a mi Urunk által. R.: Ámen. 
 
Ördögűzés a bizánci szertartásból: 
Az ördögűzés (exorcismus) és a szabadító imádság között az a különbség, hogy míg az utóbbi az Istenhez szól, egyfajta 
könyörgés, hogy szabadítsa meg valamely teremtményét a gonosztól, addig az előbbi nem kérés, hanem parancs a 
Sátánnak, hogy távozzon. Ezért ezt csak engedéllyel rendelkező, felszentelt áldozópap végezheti nyilvánosan; itt csak 
mint magánimádság, és mint tanító jellegű ima szerepel. Vagyis bűn terhe mellett tilos az esetlegesen megszállott 
ember jelenlétében végezni. Az esetleges démoni megszállottságot a püspöknek kell jelenteni, aki kivizsgálja az ügyet, 
és szükség esetén exorcistát küld, akinek munkáját az alábbi imával otthonunkban támogathatjuk: 

Megszégyenít, ó Ördög, téged az Úr, aki azért jelent meg a világban és lakozott az emberek között, 
hogy a te zsarnokságodat megtörje és az embereket megváltsa; aki a keresztfán diadalmaskodott az 
ellenhatalmak fölött, amikor a nap elsötétedett és a föld megrendült, és a sírboltok megnyíltak és a szentek 
teste feltámadt; aki halálával lerontotta a halált, és megsemmisítette azt, akié a halál hatalma volt, vagyis 
téged, az Ördögöt. Kényszerítelek téged az Istenre, aki megmutatta az élet fáját, és odarendelte a kerubokat 
és a lángpallost, hogy körbejárva őrizzék azt: szégyenülj meg! Annak nevében kényszerítelek, aki úgy járt a 
tengerek hátán, mint a szárazföldön, és aki megfékezte a szelek háborgását. akinek tekintete kiszárítja a 
mélységeket és akarata megolvasztja a hegyeket. Ő parancsolja most is néked általunk: félelmedj meg, 
menj ki és távozz ettől a teremtménytől, és ne térj vissza, se pedig el ne rejtőzz őbenne, sem éjjel, sem 
nappal, sem bármely órában, sem délidőben, hanem távozz az alvilágodba az Ítélet előkészített nagy 
napjáig. Félelmedj meg az Istentől, ki a kerubokon pihen, és letekint a mélységekre; akitől rettegnek az 
angyalok, az arkangyalok, a trónusok, uralmak és fejedelemségek, hatalmak, erők, a sokszemű kerubok és 
hatszárnyú szeráfok; akitől retteg az ég és a föld, a tenger és minden, ami azokban van. Menj ki és távozz 
Krisztus Istenünknek megpecsételt szolgájától, mert annak nevében kényszerítelek, aki jár a szeleknek 
szárnyán, és aki angyalait égető tűzzé teszi. Menj ki és távozz ebből a teremtménytől minden hatalmaddal 
és angyaloddal együtt. Mert megdicsőíttetett az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek neve, mindig, most és 
mindenkor és örökkön örökké. Ámen. 
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Imádság a Római Misekönyvből háború idejére: 
Isten! Ki megtöröd a hadakat, és védő hatalmaddal megalázod a benned bízók ellenségeit, segítsd meg 

irgalmasságodhoz folyamodó szolgáidat, hogy letiporjuk az ellenség vad dühét, téged szüntelen hálaadással 
dicsérhessünk, és hálával dicsőíthessük szent nevedet. Irgalmas, kegyelmes Úristen, minden országok és 
királyok Uralkodója, aki ostorozva gyógyítasz és engesztelve tartasz fenn minket, el ne vond, esdünk, 
irgalmadat tőlünk, hogy ha hatalmad ereje által visszanyerjük a békesség csendjét, jobbulásunkra fordítsuk 
azt. Krisztus a mi Urunk által. Ámen. 
 
 
 

XIV. NÉPÉNEKEK 
 
 
XII. Piusz pápa buzdítása az istenes éneklésre, a Mediator Dei kezdetű enciklikából:  

"A Szentmiseáldozatban az isteni Üdvözítő az ő drága vérén megváltott gyermekeivel együtt zengi 
végtelen szeretetének himnuszát. A közösség, ha áhítattal vesz részt az áldozatban, hogyan is hallgathatna 
ilyenkor, hiszen "aki szeret, az énekel" (Szt. Ágoston), és miként a régi mondás tartja: "aki énekel, 
kétszeresen imádkozik". A küzdő Egyház tehát, vagyis a papok és a hívek együtt, beleszövik éneküket a 
dicsőséges Egyház és az angyalok karába, hogy valamennyien együtt zengjük a dicséret nagyszerű és örök 
himnuszát az isteni Szentháromságnak." 
 

ADVENTI ÉNEKEK 
 
1. Bevonulásra: 
Harmatozzatok, égi magasok. / Téged vár epedve a halandók lelke, / jöjj el, édes Üdvözítőnk. // Mert az 
emberek ott tévelyegnek, / hol te égi fényed útján nem vezérled / őket édes Üdvözítőnk. //  
Dicsőségre: 
Áldás, dicséret és hála néked, / mert fényes világunk s legfőbb boldogságunk / te vagy, édes Üdvözítőnk. //  
Evangéliumra: 
A prófétáknak lelkei láttak / szent jelenésekben, s téged békességben / vártak, édes Üdvözítőnk. // Te ember 
lettél, s új tant hirdettél, / a jövendölések beteljesedének / rólad, édes Üdvözítőnk.// 
Felajánlásra: 
Ím az áldozat, melyet bemutat / szolgád fölségednek; jöjj el és szenteld meg, / ó kegyelmes Üdvözítőnk. // 
Nyújtsd malasztodat, hogy ez áldozat / bánatot gerjesszen bűnös szíveinkben. / Ó segíts meg, Üdvözítőnk!// 
Szanktuszra: 
Szent az egy Isten három személyben. // Az Atyaistennel és a Szentlélekkel / szent vagy, édes Üdvözítőnk.  
 
2. Ave Maria, Istennek Anyja, / tebenned virágzik váltságunk aranya. / Áldásod nyelvünk nem unja. // Ó 
drága Jézus, Szűznek gyümölcse, / teáltalad szűnjék világ rossz erkölcse, / malasztod szívünk bétöltse. // 
Esedezz értünk, Isten Szülője, / régi magyarságnak te valál őrzője. / Légy minden jónak szerzője. // 
   
3. Az Úristen Ádám atyánknak, / kegyes vigasztalásnak, megígérte jövetelét a Messiásnak. // És az álnok 
kígyónak mondta / a szép Paradicsomba': / megtöri majd kevély fejed egy Asszony magva. // Megmondotta 
Bálám próféta: / csillag kél e világra, / a Jákóbnak nemzetéből világ javára. // Zsoltárokban Szent Dávid 
ajka / ekképp szólott biztatva: /székében fog uralkodni királyi magva. // Izajás is így jövendöle: / Íme, 
Jessze gyökere. / Vesszőt terem új virágnak nevelésére. // Ám arról is megemlékezünk, / bízó szívvel 
készülünk: / eljön újra világ végén, s megítéltetünk. // 
 
4. Ébredj, ember, mély álmodból, / megszabadulsz rabságodból / Közeleg 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 szólt az angyal: / Üdvözlégy teljes malaszttal, / a Szentlélek 
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megárnyékoz, / áldott méhed gyümölcsöt hoz. // Fiad Jézus néven hívod. / Ő váltja meg a világot, / melyet 
oly rég tart a Sátán / fogságban a bűnnek láncán. // 
 
5. Ó fényességes szép hajnal, / kit így köszöntött az angyal: / üdvözlégy, teljes malaszttal. // Dicsőséges 
Szűz Mária, / Atyaistennek szép lánya / és Szentléleknek mátkája. / Szentséges Szűz, fiad lészen, / ki Isten 
s ember lesz egyben, / és megmaradsz szüzességben. // Ó boldogságos Szűzanya, / Kérünk nagy 
méltóságodra, / végy minket pártfogásodba. // 
 
 

KARÁCSONYI ÉNEKEK 
 
6. 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 ne 
menjünk, föltaláljuk, / jelen van az oltáron, magasztaljuk! / Mert szívünk ha tiszta és ártatlan, / kedvesebb 
az néki, mint az arany. //  Dicsőség és dicséret az Atyának, / e világra született szent Fiának. / És vele a 
kegyes Szentléleknek, / Szentháromságban az egy Istennek. // 
 
7. 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! // 
 
8. Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott, / angyaloknak énekével néked áldozok. / Terjeszd ki rám 
kezedet, hogy az 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 könnyeim, amit 
hozok, / ajándékul jászolodnak trónusához én. // Istengyermek, nézd szívemnek forró vágyait, / 
boldogságot adni másnak nincs hatalma itt. / Csak tenéked, Istenem, ó ha arcod megjelen / áldott ostya 
szent színében, boldog vagyok én. // Szentségházad jászolához állok őrnek én, / hogy ne bántson senki 
téged már e földtekén. / Ó ha téged sértenek, én szívembe rejtelek, / s menedéket adok néked 
mindhalálomig. // 
 
9. Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok, / hogy Betlehembe sietve menvén lássátok, 
lássátok. // Istennek Fia, aki született jászolba', jászolba'. / Ő leszen néktek Üdvözítőtök valóban, valóban. // 
Mellette vagyon az Édesanyja: Mária, Mária. / Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent Fia, szent 
Fia. // 
 
10. Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj! / Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél. / Kisdedként az édes Úr,/ 
jászolában megsimul/ szent karácsony éjjel. // Ó fogyhatatlan csodálatos éj! / Hópehely Ostya, csöpp 
búzakenyér. / Benne, lásd, az édes Úr,/ téged szomjaz, rád borul,/ egy világgal ér fel. // 
  
11. 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. // 
 
 

ÉVVÉGI HÁLAADÁSRA ÉS ÚJÉVRE 
 
12. Az esztendő fordulóján / összegyűltünk mind ez órán, / oltárodnál leborulunk hál'adásra, / mindentudó 
színed előtt számadásra. // A múló év minden napja / kegyelmedet megmutatja. / Testi-lelki bajainkban 
gyógyítottál, / halál-testvér karjaitól megtartottál. // 
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13. 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, új szívekkel, / dicsérünk, Jézus, énekekkel. // 
 
 

NAGYBÖJTI ÉNEKEK 
 
14. Hamvazkodjál, hívő lélek, / mert porba tér ez az élet. / Akármennyit örvendeztél, / ne feledd, hogy 
porból lettél. // Hamvazkodjál, te dúsgazdag, / mert javaid cserben hagynak. / Évek szállnak és maholnap / 
átadod mind földi pornak. // Hamvazkodjál, szegény ember, / viseld sorsod türelemmel. / Hamu hull a 
gyötrelemre, / s irgalom a hű szívekre. // Örömeink mind elmúlnak, / könnyeink is porba hullnak. / 
Boldogok, kik megjavulnak, / hamu szaván megindulnak. // 
  
15. Bevonulásra: 
Buzgó szívvel ünnepeljük Üdvözítőnk kínjait. / Szívtörődve elkísérjük Golgotára lépteit. / Ó kegyelmek fő 
kegyelme, mely miránk nagy bűnösökre / vére árán árad itt. //  
Felajánlásra: 
Az áldozat az oltáron most megújul csendben itt, / melyet értünk a keresztfán egykor Jézus végbevitt. // 
Drága vére bő harmatja mi lelkünket mosogatja, / amit bűnünk elrútít. // 
 
Bevonulásra: 
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! //  
Felajánlásra: 
Kenyeret s bort áldozatul felajánlván teneked, / Kérünk, add meg bő jutalmul megtérésre szent kegyed. // 
 
16. Hogyha hozzád járulunk, szemünk könnybe lábad. / Úgy siratjuk, jó Urunk, drága keresztfádat, / 
amelyen kegyetlen kínozták szent tested, / amelyet szent kebled drága vére festett. // Krisztusnak szent 
keresztje győzedelmi zászlónk, / amellyel megszerezte üdvünket Megváltónk. / Hitünknek, üdvünknek 
drága szent jelvénye, / szent kereszt, te jelezd: mily nagy hitünk fénye. // 
 
17. A keresztfához megyek, / mert máshol nem lelhetek / nyugodalmat lelkemnek. / S ott talállak, ó 
Szűzanya, fájdalom közt bágyadozva, / tőr veré át lelkedet. // Mely gyötrelem volt neked / isteni szülöttedet 
/ látni szegény jászolban. / S midőn annyi ellenségek, romlására esküvének, / tőr veré át lelkedet. // 
 
18. Gyászba borult Isten csillagvára. / Függönyt vontak mennynek ablakára: / meghalt, meghalt az ártatlan 
bárány, feláldozva szent kereszt oltárán. // Temetésre lejön a mennyország, / könnytől áznak az angyali 
orcák; / sír, zokog a fia vesztett gerle, / égig ér a Szűzanya keserve. // Élet Ura, meghaltál lelkünkre, / a 
Sátánnak országa most dőlt le; / Szűzanyádnak fájdalmát tekintsed, / s add meg nekünk a mennyei kincset.  
 
19. Jézus, világ Megváltója, / üdvöz légy, 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… // Virágoknak szép virága, / 
honnét orcád sárgasága? / Hegyes tövis koronázott, / édes orcád vérrel ázott. / Jézus, add… // Aszú földet 
harmatozván, / vérzel, vérzel a keresztfán. / Úgy piroslik tested róla, / mint a most nyílt piros rózsa. / Jézus, 
add… // Szent karjaid széjjeltárod; / tán az embereket várod? / Kiken vérrel könyörültél, / betegekért 
betegültél. / Jézus, add… // Jézusom, ha jön a végnap / ismerj engem magadénak. / Homlokomon piros 
véred, / tiéd vagyok, úgy ítélj meg. / Jézus, add… // 
 
20. 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 
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testednek sebeit, / vérrel folyó kékeit, / aki látja és nem sír, / élő hittel az nem bír. // Szállj szívedbe, sirasd 
meg / vétkeidet, s fontold meg, / hogy az Isten fia volt, / aki érted így megholt. // 
  
21. Ó Jézus, Jézus, ó lankadt Jézus, Istennek vérző Fia; / tűrés példája, szentség formája, / ó lelkünk drága 
díja. // Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, mennyeknek ékessége; / hogy meghervadtál, jaj megfonnyadtál, / ó 
lelkek Üdvössége. // Ó Jézus, Jézus, ó lankadt 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. // 
 
 

HÚSVÉTI ÉNEKEK 
 
22. Örvendjetek, angyalok, / Jézusunk feltámadott, / és a lelkünk meglelé, / ösvényét a menny felé. / 
Alleluja, alleluja! // Hisszünk, mint a gyermekek, / kiknek szíve nem remeg, / végtelen csodád előtt. / Adj 
hitünknek új erőt! / Alleluja, alleluja. // Bort és fehér kenyeret / ajánlunk fel teneked. / Fogadd véle, 
Istenünk, / néked szentelt életünk / Alleluja, alleluja. // Szent vagy, szent vagy, Jézusunk, / kősírodhoz 
elfutunk, / s angyaliddal teneked / zengünk boldog éneket. / Alleluja, alleluja. // 
 
23. Dicsőség, szent áldás, tisztesség / a feltámadt 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 ürességét, Krisztus dicsőségét. / Mit láttál, szent asszony, a 
sírnál? // Fényes nap, Úr adta ékes nap. / Isten adta nékünk, azért örvendezzünk. / Fényes nap, Úr adta ékes 
nap.  
  
24. Föltámadt Krisztus e napon. Alleluja, hála legyen az Istennek. // Hogy minden ember vigadjon. Alleluja 
stb. // Értünk ki halált szenvedett. Alleluja stb. // S megváltott minden lelkeket. Alleluja stb. // Mennek a 
szent nők a sírhoz. Alleluja stb. // Kenetet visznek Krisztushoz. Alleluja stb. // Fényes szép angyalt látnak 
ott. Alleluja stb. // S hallanak boldog szózatot. Alleluja stb. // Ti félénk asszony-emberek. Alleluja stb. // 
Galileába menjetek! Alleluja, stb. // Tudják meg az apostolok. Alleluja, stb. // Hogy az Úr él s föltámadott. 
Alleluja, stb. // 
  
25. Krisztus feltámadott! / Halljátok meg, asszonyok, / kik kenetet hoztatok, / 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, 
/ föltámadást várjatok! / Feltámadt Krisztus! // Krisztus feltámadott! / Halál fején tapodott, / égbe utat 
mutatott. / Tudom, hogy feltámadok. / Feltámadt Krisztus! // 
  
26. Krisztus, virágunk, / szép termő águnk. / Feltámadt Krisztus vigadjunk, / a bűnből mi is támadjunk! // 
Ki feküdt sírban, / fölkele vígan. / Feltámadt stb. // Felkele fényünk, / Krisztus reményünk. / Feltámadt stb. 
// Jézus, hogy fölkelt, / Szentírás bételt. / Feltámadt stb. // Dicsőség légyen / Istennek égben. / Feltámadt 
stb.  
 
 

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖKI ÉNEKEK 
 
27. Galileai férfiak, miért néztek az égbe? / Miért, hogy forró könny tolul férfiak szemébe? / Jézus Krisztus 
visszajön, Jézus Krisztus él. // Galileai férfiak, miért hogy tétlen álltok? / Vár a kelet és nyugat, Krisztus 
bízta rátok. / Hirdessétek mindenütt: Jézus Krisztus él. // Galileai férfiak, milyen jelre vártok? / Ő tinéktek 
lángot ad, égből küldi rátok. / Várjatok még tíz napig! Jézus Krisztus él. // Galileai férfiak, ha majd jön az 
óra / élőket és holtakat hív majd számadóra. / A nagy Bíró visszajön, Jézus Krisztus él. // 
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28. Krisztus a mennybe fölmene, alleluja, alleluja. / Egeknek fénylő Istene, alle - alleluja. // Fölnéztek az 
apostolok, alleluja, alleluja. / És zengtek fényes angyalok: alle - alleluja. // Mit álltok itt, ti férfiak, alleluja, 
alleluja. / Miért e néma bámulat, alle - alleluja. // Ki most az égbe szálla fel, alleluja, alleluja. / Egykor mint 
bíró így jön el, alle - alleluja. // Galileai férfiak, alleluja, alleluja. / Ujjongjon hát az áhítat, alle - alleluja. // 
 
 

PÜNKÖSDI ÉNEKEK 
 
29. 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 fényed hassa át. / 
Jöjj el stb. // Édességes vigaszunk, / drága vendég, szomjazunk. / Édes lélekújulás. / Jöjj el stb. // Ihleted ha 
fényt nem ad, / emberszívben ellohad, / minden erő, minden ép. / Jöjj el stb. // 
  
30. Bevonulásra: 
Szállj szívünkbe, nagy Isten, életadó Lélek! / Úgy lépjünk az oltárhoz, a szívünkben véled. / Úgy szálljon 
fel énekünk áldozati füstje, / ahhoz, aki vigaszul a Szentlelket küldte. // 
Glóriára: 
Dicsőség az Istennek, magasságos mennyben. / Békességet lásson itt minden igaz ember. / Akikben a 
szeretet, a Szentlélek ébren, / s jóakarat vezeti cselekedetében. // 
Evangéliumra: 
Apostolok pünkösdnap összebújtak félvén. / Zúgás kelt a magasból, mint a heves szélvész. / Betöltötte 
házukat, tüzes nyelvel szálltak. / És a gyenge félőkből harcos hősök váltak. // 
Krédóra: 
Hiszem, vallom boldogan, amit mond az Isten. / Amit Krisztus elém ád Egyházában hinnem. / Hitemet a 
Szentlélek ajándéka szítja. / Mennybe szegény lelkemnek hitem legyen hídja. // 
Felajánlásra: 
Ami legszebb, legnagyobb földön és az égben: / Krisztus testét ajánljuk áldozatunkképpen. / Szívemet is 
szegényként fölajánlom rája. / Tegye széppé, tüzessé a Szentlélek lángja. // 
Szanktuszra: 
Szent, szent, szent az Úristen: Atya, Fiú, Lélek! / Ezt harsogja kórusa a nagy mindenségnek. / A Szentlélek 
Úristen sóhajtozván bennük / mondhatatlan szavakkal, ezt sóhajtja bennük. // 
 
31. 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, szívek orvosa, / oszd 
ki égi kincsedet, oszd ki égi kincsedet! / Jöjj el stb. //Jöjj el, lelki vigaszunk, / testi - lelki támaszunk! / 
Érezzük bőségedet, érezzük bőségedet! / Jöjj el stb. // 
 

 
SZENTHÁROMSÁG - VASÁRNAPI ÉNEK 

 
32. Szentháromságnak életem, halálom, / s testemmel együtt lelkemet ajánlom. / Tégedet imádlak, 
mindörökkön áldlak, / Oszthatatlan Istenség, háromságban egy Fölség. // Az Atyaistent, s Fiút egyetemben, 
/ s Szentlelket áldom teljes életemben. / Döghalált, éhséget, űzz el ellenséget, / Oszthatatlan stb. // 
 
 

 ÉNEKEK AZ OLTÁRISZENTSÉGRŐL 
 
33. Áldunk téged, ó angyali Kenyér! / Váltságunkért adatott drága bér. / Szent vagy, szent vagy, szent vagy, 
/ te mindennél szentebb vagy! / Légy áldott e szentségben, / rejtve kenyér színében. // Kérünk téged, 
irgalmas nagy Isten, / áldj meg minket, s hallgass meg kegyesen. / Szent vagy stb. // 
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34. Ez nagy szentség valóban. / Ezt imádjuk legjobban, / melyet Jézus nekünk adott, 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 meghallgass minden ínségben. // Add, 
hogy készen lehessünk, / boldog halált érhessünk. / E világból ha kiszólítsz, / véled lehessünk. // 
 
35. Édes Jézus, neked élek. / Édes Jézus neked halok. / Életemben, halálomban, édes Jézus, tiéd vagyok. // 
 
36. Égből szállott szent kenyér, / értünk ontott drága vér. / Hittel áldunk és imádunk, / bár az elme föl 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, 
fényes csillagok, / imádságra gyúljatok. / Hitünk fénye, őt dicsérje, / kit ragyogva áldotok. // Legyen egy 
szív, egy lélek, / azokban, kik dicsérnek. / Ó nagy Isten, e szentségben, / nyerjék meg, mit remélnek. // 
 
37. Imádlak, nagy Istenség, / Test, Vér, titkos mély Szentség, leborulva. / Itt van Isten s emberség, / 
véghetetlen nagy Fölség föláldozva. // Üdvözlégy, te szent Manna, / ennél többet ki adna? 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 drága Vér! Szánd lelkemet! / Bár hajlékom nem méltó, elég tőled csak 
egy szó. Vedd szívemet! // 
 
38. 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 
föl nem foghatja. / De biztosít az igaz hit, / melyre Jézus taníta. / Boruljunk le stb. // A keresztfán 
haldokolván / rejlett csak az Istenség, / itt elrejtve és elfedve istenség és emberség. / Boruljunk le stb. // 
 
39. Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség. / Kenyér és bor színben elrejtezett emberség. / Noha itt nem 
láthat, meg nem tapasztalhat / az emberi gyöngeség. // 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. // Részegíts meg engem, Uram, a te kelyheddel, / oltsd 
el szegény szívem gonosz lángját véreddel. / Drága harmatoddal / asszú szívem földjét / kegyelmesen 
öntözd fel. // 
 
40. 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. // 
 
41. 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 térj 
be hozzám, / mert szívem csak téged kíván. / Üdvözlégy stb. // Életünknek végóráján, / hogy ne ejtsen meg 
a Sátán, / te légy erős én gyámolom, / mert csak nálad van oltalom. // Üdvözlégy stb. // 
 
42. Ó Uram, nem vagyok én méltó, / hogy házamba, költözni légy jó. / Mondjad csak egy szóval nékem, / s 
meggyógyul az én lelkem. // Üdvözlégy, üdvösséges Ostya, / Isten tiszta Anyjának Fia. / Mostan 
kenyérszínben látlak, / igaz Isten megvallak. // Mert te vagy igaz Üdvözítő, / mind e világ bűneit törlő. / 
Igaz Istennek egy Fia, / ki keresztfán meghala. // Mikor a pap az igét mondja, / átváltozik kenyérnek 
mivolta. / S annak lészen teste, vére, / ki érettünk szenvede. //  
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43. Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat. / Millió szív összecsengve magasztalja az Urat! / 
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett. / Mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett. / 
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett. / Forrasz 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 Istenbárány, Krisztus 
teste a kenyér. / Krisztus kenyér s bor színében stb. // Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön-tengeren, / A 
szeretet Istenének dicsőség és üdv legyen! / Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk. / Minden 
dalunk zengő zsoltár, tömjénillat a hitünk. / Krisztus kenyér s bor színében stb. // István király árva népe, te 
is hajtsd meg homlokod, / borulj térdre, s szórd elébe minden gondod, bánatod. / A kereszt volt ezer éve, 
reménységed oszlopa, / most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga. / Krisztus kenyér s bor színében.  

 
 

ÉNEKEK JÉZUSRÓL 
 
44. 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! // Esengő szavamat meghallgassad, / ó szelíd 
Jézusom, s ez egyet add: / hogy végső órámban kiálthassam, / szent neved, Jézusom, kimondhassam! // 
   
45. Győzhetetlen én kőszálom, / oltalmazóm és kővárom. / A keresztfán drága árom, / oltalmamat tőled 
várom. // Sebeidnek nagy voltáért, / engedj kedves áldozatért. / Drága szép piros véredért, / kit kiöntél e 
világért. // Irgalmazz meg én lelkemnek, / ki Ura vagy földnek, mennynek. / Könyörgök csak Fölségednek, 
/ én megváltó Istenemnek. // 
 
46. Ó Jézus, emlékezni rád / a szívnek szent örömöt 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 
az, ki érzi, tudja azt, / Jézust szeretni mily malaszt. // 
 
47. 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. // 
 
48. Jézus Szíve, legtisztább szív, kegyelem oltára. / Boldog, aki tehozzád hív, s szívét hozzád tárja, / 
Vércseppjeid a világnak bűneit lemossák. / Rólam is a gyarlóságnak tisztítsa le foltját. // Jézus Szíve, 
szelídségnek titkos iskolája. / A mennyei dicsőségnek legszebb koronája. / Szívemet tedd szent Szívedhez 
hasonlóvá, kérlek! / Szívemet fűzd a tiédhez, jóvá s szelíddé tedd! // 
 
49. Ó édes Jézus, ég és föld dicsőséges Királya, / hozzád repes az angyalok alázatos imája. / Édes igád terhe 
ellen, fellázadt a Gonosz Szellem. / Szívek trónját bitorolja, de mi híven kiáltjuk: / Jézus a mi királyunk. // 
Ó édes Jézus, népeknek, s királyoknak Királya. / Szent akaratod minden nép, minden törvény szolgálja. / 
Te vagy az Út, te a béke, uralkodók fényessége; / hazánkat is esedezve oltalmadba ajánljuk, / ó felséges 
Királyunk! // Hogyha keresztes harcokra toborzol szent sereget, / síkra kiszállni éretted én is, én is ott 
leszek. / Hűn kísérem minden lépted, bátran ontom vérem érted. / Szent nevedben szállok harcra, s győzök 
minden viszályon, / Jézus, édes királyom! // 
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ÉNEKEK SZŰZ MÁRIÁRÓL 
 
50. Máriát dicsérje lelkünk, Máriát dicsérje szánk! / Őt, ki által Isten annyi szent malasztja szálla ránk. / Kit 
Fiának nagy kegyelme kezdet óta őrizett, / akihez a legparányibb bűnhomály sem férkezett. // Mindazok 
közt, kikre Éva megcsalatva bűnt hozott, / és a bűnnel a halál és kárhozat leszármazott; / Márián magán 
nem ejte Éva bűne csak sebet, / kit az ősi vétek ellen egy magas véd-pajzs fedett. // 
 
51. 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, mi Anyánk stb. // 
 
52. Kezdetre: 
Boldogasszony, édes, hozzád esd ma néped, / veszni indult lelkét, hogy te mentenéd meg, édes 
Szűzanyánk! // Tudjuk, hogy a lelked kegyelemmel ékes, / és Fiad szívéhez általad jutunk el, édes 
Szűzanyánk! // 
Evangéliumra: 
Szent Fiad igéit, hogy megtartsa néped, / égi fényességet eszközölj ki nékünk, édes Szűzanyánk! // 
Felajánlásra: 
Fölajánljuk néked szenvedéseinket, / végy szívedbe minket, s mutass be az Úrnak, édes Szűzanyánk! 
Krédóra: 
Hisszük, hogy a lelked kegyelemmel ékes, / és Fiad szívéhez általad jutunk el, édes Szűzanyánk! // 
Szanktuszra: 
Szent az Isten, szent, szent, égiek kiáltják, / földiek így áldják szent Fiad hatalmát, édes Szűzanyánk! // 
  
53. Lelkem tiszta lánggal ég, ó Mária éretted. / Rólad szólnom édesség, szívem úgy megilleted. / Hogy 
szerelmeddel fölbátorítál, / kegyességeddel hűn ápolgattál. / Köszönöm, mint Anyámnak, kegyelmes 
pátrónámnak. // Sok bajban és veszélyben segítettél, s megvédtél. / Az Istentől énnékem sok-sok áldást 
megnyertél. / Ha fohászkodtam, hozzád szólottam, / tőled mennyei jókhoz jutottam. / Köszönöm, mint 
Anyámnak, kegyelmes pátrónámnak. // 
 
54. Néked ajánljuk, Szűzanyánk, / a legszebb hónap alkonyát. / Ezer nép híven zengi ma: / ó üdvözlégy, 
Mária! // Énekli tiszta gyermekajk, / és kik érzik a sok földi bajt. / esengve száll szívük dala: / ó üdvözlégy, 
Mária! // Hallja a bűnös és zokog, / hogy elhagyta a hajlokot, / melyben a legszentebb ima: / ó üdvözlégy, 
Mária! // Ó tudjuk: május estelén, / az égben is több lesz a fény, / s zengőbb az angyalok dala: / ó 
üdvözlégy, Mária!  
 
55. 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 stb. // És ha majdan elközelget halálom, / Kegyes Anya, te légy édes vigaszom. / Mária stb. // Akkor 
segíts engem, szegény szolgádat! / Kérjed értem, Jézust, te szent Fiadat. / Mária stb. // 
 
56. Ó dicsőséges, ó ékességes, / mint a csillag, fényes, / Úrnőnk, s Anyánk vagy, drága szép, erényes. // 
Angyali szózat, látnoki jóslat, / ős királyi magzat. / Bölcs Salamonnál zeng neked a hangzat. // Menny 
Királynője, baj enyhítője, / égi sark erője. / Tavaszi színben rózsa anyatője. // Hajnal nyílása, éltünk világa, 
/ Nap dicső sugára. / Új fényt fakasztál, üdvünk borújára. // Éj tiszta holdja, kín gyógyítója, / rab 
szabadítója. / Tőled segítve láncait eloldja. // Nap mosolygása, füst lobogása, / szende szűzi lányka. / 
Szeplőtlen, érted gyúlt a király lángra. // Szép arany nyaklánc, mennyei borház, / érctorony, fedett sánc. / 
Minden nyomorgót üdvöt adva megszánsz. // Pálma sudára, nektár pohárja, / fűszer-illat árja. / Vidd a 
bolyongót égi hon útjára! // Szent búza magja, ékszer smaragdja, / irgalom harangja. / Jusson elődbe e 
zsolozsma hangja! // Harc lobogója, vígság folyója, / szűz virág bimbója. / Égi gyönyörnek te vagy 
kincstartója. //  
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57. Te vagy földi éltünk, vezércsillaga, / édes reménységünk, kegyes Szűzanya! / Téged rendelt jó 
anyánknak az Isten Fia. / Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária! // Te hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán, / 
hogy kövessük annak egész folyamán. / Téged rendelt stb. //  
 
58. Boldogasszony, Anyánk, / régi nagy Pátrónánk! / Nagy ínségben lévén, / így szólít meg hazánk: / 
Magyarországról, édes hazánkról, / ne feledkezzél el szegény magyarokról! // Ó Atyaistennek kedves szép 
leánya, / Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája! / Magyarországról stb. // Nyisd fel az egeket / sok 
kiáltásunkra. / Anyai palástod fordítsd oltalmunkra! / Magyarországról stb. // Irtsd ki Édesanyánk, / az 
eretnekséget! / Magyar nemzetedből a hitetlenséget. / Magyarországról stb. // Hogy mint Isten Anyját / 
régen tiszteltenek, / úgy minden magyarok / most is dicsérjenek! / Magyarországról stb. // 
 
59. Boldogságos Krisztus Anyja, vigadozzál! / Mert a földre fényességet, vigaszt hoztál. / Boldogságot 
harmatoztál. / Drága bokor, édes bimbót virágoztál. // Éva bűnét, melyért rajtunk sír adója, / helyrehoztad, 
üdvösségünk ringatója, / amikor az angyalszóra /  alázattal mondtad: "Isten szolgálója." //   
 

 
MISE-ÉNEKEK 

 
60. Kezdésre: 
Áldozattal járul hozzád, / ó nagy Isten, hív néped. / Hogy végtelen jóságodért / hálát adjon tenéked. / A 
gyermeki hű szíveknek / áldozatát nem veted meg, / szálljon arra országodból / isteni szent tetszésed. // 
Glóriára: 
Dicsőség a magasságban / a fölséges Istennek, / békesség itt lenn a jámbor / jószándékú embernek! / Add, 
hogy mindig élő hittel, / hív reménnyel, szeretettel, / mondjunk méltó dicséretet, / ó Atyánk, szent 
nevednek. // 
Krédóra: 
Úr Jézus, te hoztad égből / az üdvösség igéit, / a te drága ajándékod, / az egekbe vivő hit. / Ez élessze 
szíveinket, / ez vezesse tetteinket. / Uram, Uram, kihez menjünk, / ha malasztod nem segít. // 
Felajánlásra: 
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 felszentelnek / hív szolgáid szent nevednek. / Irgalmasság édes Atyja, / ó hallgass meg 
bennünket! //  
Szanktuszra: 
Az angyalok seregével / zengjük: szent az Úristen! / A tiszta szív örömével / mondjuk: szent az Úristen! / 
Zengje velünk ég és a föld, / melyet dicső neve bétölt: / Szent az Isten, szent az Isten, / örökké szent az 
Isten! // 
 
61. Kezdésre: 
Futva jöttem elibéd, szentélyedbe, Isten. / Édes arcod örömét be kerestem. / Mint a szarvas hűs eret, 
csobogót, / úgy kívánlak, mérhetetlen égi Jót. // 
Glóriára: 
Háromságban örök egy, téged magasztallak, / békességet permetezz az igaznak! / Énekszóval áldalak 
művedért. / Áldott Krisztus, kegyelmedbe vissza végy! // 
Evangéliumra: 
Árva szívem holt erét töltsd meg, égi Jóság. / Átcsobogjon szent igéd: friss valóság. / Hadd teremjen szűz 
erőt, tiszta vért, / halni bátor, hősi szívet Szívedért. // 
Krédóra: 
Hiszek hármas mégis egy, örök égi Jóban, / láthatatlant s láthatót alkotóban. / Hiszem hozzánk testesült egy 
Fiát, / és a Lélek csodatermő harmatát. //  
Felajánlásra: 
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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. // 
Szanktuszra: 
Szent az Úr! A földtekén mennydörögve szólal / arkangyalok kórusán csendülő dal. / Szent az Isten! 
Emberért ő teremt / szeretetből üdvösséget. Szent, szent, szent! //  
  
62. Kezdésre: 
Induljunk, testvérek, a Golgota hegyére, / Jézusunk, Megváltónk áldozati helyére. / Az oltárnak Golgotáján, 
újra meghal most a Bárány. / Új kegyelmet ad a nagy Áldozat. // 
Glóriára: 
Istennek dicsőség ez a titkos áldozat. / Embernek békesség egyedül csak itt fakad. / Az angyali seregeknek, 
kik látatlan itt lebegnek, / zengjük éneket: Nyitva most az ég. // 
Evangéliumra: 
Bárányt és gerlicét, tiszta tömjénillatot / áldoztak Istennek régi jámbor századok. / Krisztus a mi 
áldozatunk, amelyet most bemutatunk, / kenyér szín alatt: egy az áldozat. // 
Krédóra: 
Lélekben látjuk most a Golgota keresztjét, / kereszten haldokló kegyes Krisztus szent testét. / Magát adta 
mihelyettünk. Hisszük: meghalt miérettünk. / Mégis itt maradt: örök áldozat! // 
Felajánlásra: 
Most, Uram, lelkünket felajánljuk teneked, / oltárod asztalán ezt a titkos kenyeret. / Krisztus test lesz 
belőle, bűneinknek elvevője, / mely megtöretett rossz magunk helyett. // Vedd, Uram, kelyhünkből ezt az 
áldott tiszta bort, / vér lesz az, élő vér, amely értünk kiomolt, / Amikor a hegyes dárda, Krisztus mellét 
általjárta. / Uram, ez a vér kegyelemre kér. // 
Szanktuszra: 
Zengje a mindenség: Szent, szent, szent az Úristen. / Szentségét vallottad, Jézusunk, a kereszten, / amikor 
szent véred adtad engesztelő áldozatnak. / Véled áldozunk, édes Jézusunk! // 
 
63. Kezdésre: 
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. // 
Glóriára: 
Isteni szent Fölség, hála és dicsőség / tégedet illet egyedül. / Trónod zsámolyára száll szívünk imája, / égbe, 
hol szent Fölséged ül. / A szívünk tehozzád eped. / Köszönjük, hogy szent Gyermeked / küldted el 
békekövetül. //  
Evangéliumra: 
Isten jó hírével közibőnk jövén el, / irgalmat prédikált nekünk. / Minden rút hibánkat mossa le a bánat, / 
Istenhez visszatérhetünk. / A kereszt üdvösség jele, / éljünk hát és haljunk vele, / így mentjük meg az 
életünk. // 
Krédóra: 
Hiszünk az Atyában, ég és föld Urában, / ő adott nékünk életet. / Szent Fia, a Bárány, drága vére árán / 
Istenhez visszavezetett. / Szentlélek a vigasztaló, / kiben a bűnnek meghaló / életünk újjászületett. // 
Felajánlásra: 
A kereszt oltárán Jézus, égi Bárány / Atyjának feláldoztatott. / 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. // 
Szanktuszra: 
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Szent vagy, Uram, szent, szent, zengik a mennyben fent / ujjongó szentek, angyalok. / Szent vagy, Uram, 
szent, szent, bűnös földön itt lent / visszhangnak szállnak sóhajok. / A kereszt áldja szent neved, / ővele 
hódolnak neked / emberi s angyali karok. // 
 
64. Bemegyek szent templomodba, Uram, a szent oltárhoz, / aranyozott 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 legyen lakóhelye a szövetség-szekrénynek. / Elkeríté 
kárpitokkal, aranyozott szép láncokkal; / kerubimok ékesítik kiterjesztett szárnyakkal.// 
 
65. Örvendezzük jertek, áhítatos lelkek, / Istenünk oltáránál. / Nyissuk ki a lelkünk, vidám dalra keljünk, / 
mi Urunk mireánk vár. // Fölséges az Isten, por előtt minden, / por a föld, por az ég is. / Kik a földön élnek, 
mint a szegény férgek, szeret ő szeret mégis. // Fiát adta értünk, őbenne remélünk, / főpapunk ő lett nékünk. 
/ Áldozatunk ő lett, s érte, Uram, tőled / reméljük üdvösségünk. // Szent, szent, szent az Isten, énekelje 
minden, / ég és föld, imádjátok! / Közeleg az égből, dicsőséges fényből, / szent neve legyen áldott! // 
 

 
ÉNEKEK GYÁSZMISÉKRE 

 
66. Kezdésre: 
Adj irgalmat, adj nyugalmat, Ó Atyánk, a lelkeknek, / akikért ez áldozattal testvéreink esdenek. / Adjon 
nekik enyhületet a végtelen szeretet. / Adj irgalmat, adj nyugalmat minden megholt hívednek! // A szerető 
tanítványnak, Szent Jánosnak mondatott: / Írd föl: Boldog mindörökké az Úrban elhunyt halott. / Engedd, 
Uram, hogy halottunk, kiért hozzád fordulunk, / tőled halja ezt az égi vigasztaló szózatot. //  
Felajánlásra: 
Édes Jézus, aki értünk föláldoztad magadat, / legyen kedves teelőtted ez a tiszta áldozat. / Adjon enyhet, 
szabadulást, mennyországba feljutást / a szenvedő jámboroknak, akik várják napjukat. // 
Szanktuszra: 
Zengjük áldva: Szent az Isten, élők, holtak Istene, / kegyelemnek, irgalomnak mérhetetlen tengere. / Mind 
az ő szent kezén vagyunk, neki élünk és halunk. / Szent az Isten, szent az Isten, élők s holtak Istene! // 
 
67. 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 elkövetett. / Ó ne vond meg hű szolgádtól a 
mennyei örömet. / Engedd meg, hogy színed lássa, s szentjeidnek legyen társa, / hogy azokkal imádhassa 
fölséges szent lényedet. // 
 
68. Ments meg engem, Uram, az örök haláltól, / ama rettenetes napon minden bajtól. / Midőn az ég és föld 
meg fognak indulni, / s eljössz e 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 
meg fognak indulni. // Örök nyugodalmat adj, ó Uram, nekik, / s örök világosság fényeskedjék nekik, / 
hogy szent trónod körül udvarolhassanak, / s téged, boldogítót örökké áldjanak. // 

 
 

ÉNEKEK ÜNNEPÉLYES ALKALMAKKOR 
 
69. Isten hozta hív nyájához a főpásztort és atyát, / kinek lelkünk kormányzását az Úr Jézus adta át, / hogy 
általa szent kegyelme árasztassék a hívekre, / úgy, amint ő Egyházában mindörökre rendelte. // Apostolok 
tőled nyerték szent hatalmok kulcsait, / hogy megnyissák híveidnek az üdvösség útjait. / Add, hogy méltán 
részt vehessen lelkünk azon kegyelmekben, / melyet most ránk főpásztorunk áraszt a te nevedben. // Édes 
Jézus Egyházadban legfőbb pásztor örökre, / irgalmadnak teljességét áraszd ki a hívekre. / Hogy atyánkkal, 
ki nevedben jött most hozzánk, majd egekben / áldjuk egykor szent nevedet, égi dicsőségedben. // 
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70. Isten, hazánkért térdelünk elődbe, / rút bűneinket jóságoddal född be. / Szent magyaroknak tiszta lelkét 
nézzed, / érdemét idézzed! // István királynak szíve gazdagságát, / 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 mi is tiszták, hősök, szentek: / 
hazánkat így mentsd meg!  
 
71. Hol Szent Péter sírba téve, / és Rómának dobog szíve, / Ezrek ajkán, ezer nyelven / hő ima zeng 
édesdeden: / Tartsd meg, Isten, szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját! / Tartsd meg Isten szentatyánkat 
Krisztusnak helytartóját! // Arany födél, márvány falak, / s a Vatikán visszhangzanak, / s a hét halom tág 
körében / megharsanva körülröppen: / Tartsd meg stb.  
 
 
 

XV. FÜGGELÉK 
 
 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSRA 
 
Az ítéletnek ama nagy és rettenetes napja előttünk áll, / elmúlnak a mi napjaink / és sebesen eljön a mi 
Urunk gyönyörűséges ádventje. / Gyakori szózatával int immár minket és mondja: / mielőtt bezáratik a 
paradicsomnak ajtaja, / mindannyiótok sietve igyekezzék, / hogy bemenvén abba az Úrral uralkodjék. 
KÉSZÜLJETEK FÖL TEHÁT, TI MINDNYÁJAN, HOGY MEGLÁTHASSÁTOK A HALHATATLAN 
JEGYEST, S TIÉTEK LEGYEN MAJD A MENNYEK ORSZÁGA. Íme a mi Anyánk, Jeruzsálem, / nagy 
megindultsággal kiált felénk / és mondja: / Jöjjetek, jöjjetek, drága gyermekeim, jöjjetek hozzám! HOGY 
MEGLÁTHASSÁTOK… 
 
Ó jöjj, ó jöjj Bölcsesség, ó Egyszülött, kit áld az ég; te gyöngédség és őserő, amit tudnunk kell tárd elő. 
Eljő, eljő Emmánuel, hogy üdvözüljön Izrael. 
Ó jöjj, ó jöjj Adonáj, ki cserjelángból szólalál, majd kőbe vésted tíz szavad, jöjj tárt karokkal jó magad. 
Eljő, eljő Emmánuel, hogy üdvözüljön Izrael. 
Ó jöjj el Jessze vesszeje, rab nemzeteknek fényjele; ha szólsz elnémul földi nagy. Jöjj Szabadítónk csak te 
vagy. Eljő, eljő Emmánuel, hogy üdvözüljön Izrael. 
Ó Dávid kulcsa, nyitni kész, ha ajtót nyitsz, nem zárja kéz; halál árnyéka vesz körül, mirajtunk immár 
könyörülj. Eljő, eljő Emmánuel, hogy üdvözüljön Izrael. Ámen. 
Ó jöjj, ó jöjj napkelet, mert éjben járunk nélküled. Jöjj igaz napunk, halld imánk, és fényességed áraszd 
ránk. Eljő, eljő Emmánuel, hogy üdvözüljön Izrael.  
Te Úr vagy minden nép fölött, és szegletkő, mely összeköt. Sárból formáltad hívedet, most jöjj fejezd be 
művedet. Eljő, eljő, Emmánuel, hogy üdvözüljön Izrael. 
Ó jöjj, ó jöjj Emmánuel, csak téged áhít Izrael, és hozzád sóhajt untalan, mert Isten híján hontalan. Eljő, 
eljő Emmánuel, hogy üdvözüljön Izrael. Ámen 
 
 

LAMENTÁCIÓ 
 
Antifóna: 
Elosztották maguk között ruháimat, s köntösömre, sorsot vetettek. 
21. zsoltár I. szakasz 
Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? * Miért vagy messze kiáltásom szavától? / Én Istenem, napestig 
kiáltok és meg nem hallgatsz, * kiáltok éjjel is és nincsen nyugovásom. / Én pedig féreg vagyok már és 
nem is ember, * emberek gyalázata és a nép megvetettje. / Mindnyájan, akik látnak engem megcsúfolnak 
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engem, * szájukat elhúzván fejüket hajtogatják: / "Az Úrban bízott, mentse meg őt, * szabadítsa meg, ha 
kedveli őt." / Azért ne távozzál messze tőlem + mert szenvedésemnek ideje eljött, * és nincs, aki 
megsegítsen engem. / ANT 
21. zsoltár II. szakasz 
Elszáradt, mint a cserép, az én torkom, + nyelvem az ínyemhez tapadt, * a halál porába vetettél engem. / 
Mert körülvettek engem az ebek, * a gonoszok gyülekezete reám szállott. / Átlyuggatták kezemet és 
lábamat, * és megszámlálták minden csontomat. / Csak néznek és szemlélnek engem, * elosztották maguk 
között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek. / De te, Uram, ne légy messze tőlem, * én Erősségem, az én 
védelmemre siess! / Ragadd el a kard élétől, ó Isten, az én lelkemet,* a mi bennem legdrágább, az ebek 
hatalmától. / ANT 
21. zsoltár III. szakasz 
Mind, ti istenfélők, dicsérjétek az Urat, * mert nem utálta meg és nem nézte le a szegénynek könyörgését. / 
És nem fordította el orcáját tőle, * midőn kiáltott hozzá, meghallgatta. / Dicsérik az Urat, akik őt keresik, * 
él az ő szívük örökkön örökké. / Megemlékezik az Úrról és megtér hozzá a föld minden határa, * a népek 
családjai hódolnak neki. / Mert az Úré az ország, * és ő uralkodik a nemzeteken. / És az én lelkem őnéki él, 
* és az én magzatom néki szolgál. / És hirdettetik az Úr a jövendő nemzedéknek, * a népnek, mely egykor 
születik. / Hogy megismerjék az Úrnak hűségét, * és mindazt, ami közöttük végbement. / ANT 
Verzikulus: 
V. A fejedelmek egybegyűltek. R. Az Úrnak fölkentje ellen. 
Jeremiás siralmai I. szakasz 
Kezdődik Jeremiás próféta siralma: 
ALEF  
Mint ül özvegyként az egykor népes város, * és adófizetővé lett a tartományok feje. 
BETH 
Sírva sír éjjel és orcáján folynak könnyei, * nincs, aki megvigasztalja őt, és barátai ellenségekké lettek. 
DALETH 
Gyászolnak Sion ösvényei, mert nincs, ki az ünnepre jönne, * rommá lettek kapui és papjai sírnak. 
HETH 
Nagy lett Jeruzsálem vétke, azért lett bujdosóvá, * akik dicsérték, most megvetik, és ő elfordul sírván. 
LAMED 
Ó ti mindnyájan, kik átmentek az úton, figyeljetek ide és lássátok, * van-e még olyan fájdalom, mint az én 
fájdalmam?  
Jeruzsálem, Jeruzsálem, térj meg a te Istenedhez! 
I. Responzórium: 
Magad hegyén ím az Olajfáknak / imádságot mondott szent Atyjának: / Hogyha volna lehetsége annak, / 
hogy pohara távozzék kínomnak. // Bár a lélek készen a halálra, / de a testnek nagy a gyarlósága / 
LEGYEN, ATYÁM, AHOGY TE AKAROD, - TELJESEDJÉK TE SZENT AKARATOD! Barátaim, 
velem virrasszatok, / kísértésbe, hogy ti ne jussatok, / LEGYEN, ATYÁM… 
Jeremiás siralmai II. szakasz 
ALEF 
Jaj, mint meghomályosodott az arany, és megváltozott fénylő színe, * szétszóródva hevernek a Szentély 
kövei minden utcán. 
HETH 
Elhatározta az Úr, hogy rommá teszi Sion falait, * leomlottak kőfalai és bástyái sírnak. 
TETH 
Földre omlottak kapui, elpusztultak zárjai és főembereit a pogányok elhurcolták, * nincs már törvény, és 
prófétái nem kapnak látomást az Úrtól. 
NUN 
Mivel prófétáid ámítottak téged és hazug igéket szóltak, * nem tárták föl vétkeidet és nem intettek 
megtérésre. 
VAU 
Nagyobb volt népem fiainak vétke, mint Szodoma bűne, * melyet egy pillantás alatt semmivé tett az Úrnak  
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büntetése. 
Jeruzsálem, Jeruzsálem, térj meg a te Istenedhez! 
II. Responzórium 
Íme, látjuk ő drága személyét, / elveszítve minden ékességét, / sok sebekkel csúfított szent testét, / 
bűnösöknek nagy kegyetlenségét. // Ez a Jézus, ki a bűnt viseli, / megkínzatik, helyettünk szenvedi. / 
BETEGSÉGE A MI GYÓGYULÁSUNK, – RÚT HALÁLA LEGYŐZI HALÁLUNK. // Fájdalmunkat 
helyzetünk hordozza, / adósságunk testében lerója. / BETEGSÉGE… 
Jeremiás siralmai III. szakasz 
ALEF 
Én vagyok a férfi, aki nyomorúságot látott, ki a harag vesszejét viselem, * engem büntetett meg az Úr, 
engem űzött a sötétségbe. 
BETH 
Körülkerített engem, körülvett kínnal és gyötrődéssel, * a sötét helyre vezetett, mint a rég feledett holtakat. 
GHIMEL 
Bezárt engem és súlyos bilincseket rakott reám, * hiába kiáltottam, könyörgésemet elvetette. 
TETH 
De jó az Úr ahhoz, aki őbenne bízik, ki csendben várakozik, míg meg nem szabadítja őt az Isten, * jó a 
férfinak, ki igát visel ifjúságától fogva. 
JOD 
Leül egyedül és hallgat, mert az Úr igáját magára vette, * orcáját a verőknek adta, és tűri a megaláztatást. 
KAF 
Mert nem űz el az Isten örökké, * és megkönyörül irgalmának sokasága szerint. 
Jeruzsálem, Jeruzsálem, térj meg a te Istenedhez! 
III. Responzórium: 
Én tégedet, én szerelmes szőlőm, / plántáltalak, gyenge szőlővesszőm, / gondoztalak, kerítést emeltem, / 
őrzésedre szép tornyot tétettem. // De te immár kedvemtől eltértél, / gyümölcs helyett vad tövist teremtél. / 
M'ÉRT HOGY NÉKEM KESERŰVÉ LETTÉL? – GYALÁZATOS HALÁLRA VETETTÉL. // 
Barabásnál kisebbre becsültél, / törvény ellen fára függesztettél. / M'ÉRT HOGY NÉKEM… 
Az 50. zsoltár részlete: 
Könyörülj rajtam, Isten, * a te nagy irgalmasságod szerint! / És a te könyörületednek sokasága szerint, * 
töröld el az én gonoszságomat! / Egyedül csak ellened vétkeztem, * és a te színed előtt gonoszat tettem. / 
Pedig te a szív tisztaságát szereted, * és bölcsességed titkait kinyilatkoztattad nekem. / Tiszta szívet teremts 
bennem, ó Isten, * és az igaz lelket újítsd meg bensőmben! / Ne vess el engem orcád elől, * és Szent 
Lelkedet ne vond meg éntőlem! / Add vissza nekem üdvösségednek örömét, * és készséges lélekkel erősíts 
meg engem. 
Könyörgések (Kyrie puerum): 
Ministránsok: Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison! 
- Jézus Krisztus, ki eljöttél, hogy érettünk szenvedj. 
- Uram, irgalmazz nékünk! 
Ministránsok: Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison! 
- Ki a kereszten kitárt karokkal minden századokat magadhoz vontál. 
- Uram, irgalmazz nékünk! 
Ministránsok: Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison! 
- Ki prófétai szóval kinyilatkoztattad: "Haláloddá leszek, ó halál." 
- Uram, irgalmazz nékünk! 
Krisztus engedelmes volt értünk mind a halálig. - Éspedig a keresztnek haláláig. 
(Az olvasók letérdelnek a templomban teljes a sötétség és a csönd.) 
Könyörgés: 
Tekints le, kérünk, Urunk, családodra, melyért a mi Urunk Jézus Krisztus nem habozott magát a 
gonosztevők kezére adni, és a kereszt kínhalálát magára vállalni. 
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VASÁRNAPI ÉS ÜNNEPI LAUDES ÉS VESPERÁS 
 
 
Dicséretes a zsolozsma előtt csendben elmondani: 

Nyisd meg, Uram, ajkamat neved dicséretére 
tisztítsd meg szívemet minden hiábavaló és 
vétkes gondolattól. Világosítsd meg értelmemet; 
gyújtsd lángra szívemet, hogy ezt a zsolozsmát 
méltón, figyelmesen, áhítattal végezzem, és 
vmeghallgatásra méltó legyek isteni Fölséged 
előtt. Krisztus a mi Urunk által. Ámen. 

Aperi, Domine, os meum ad benedicendum 
nomen sanctum tuum; munda quoque cor meum 
ab omnibus vanis, perversis et alienis 
cogitationibus. Intellectum illumina, afflectum 
inflamma, ut digne, attende ac devote hoc 
officium recitare valeam, et exaudiri merear ante 
conspectum divinae Maiestatis tuae. Per 
Christum Dominum nostrum. Amen. 

Dicséretes a zsolozsma után csendben elmondani: 
A legszentebb, osztatlan Szentháromságnak, 

megfeszített Urunk Jézus Krisztus 
emberségének, a boldogságos és dicsőséges 
mindenkor Szűz Mária termékeny 
szüzességének, és minden szentek 
egyetemességének legyen mindig dicséret, hála, 
magasztalás és dicsőség minden teremtménytől, 
nekünk pedig engedtessenek el minden bűneink, 
vég nélkül örökkön örökké. Ámen.   

Sacrosanctae, individuae Trinitati, crucifixi 
Domini nostri Jesu Christi humanitati, 
beatissimae et gloriosissimae semperque Virginis 
Mariae foecundae integritati, et omnium 
sanctorum universitasti sit sempiterna laus, 
honor, virtus et gloria ab omni creatura, nobisque 
remissio omnium peccatorum, per infinita 
saecula saeculorum. Amen.  

 
 

LAUDES 
 
V. Isten, + figyelmezz az én segítségemre. R. Uram, siess megsegíteni engem.  
V. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. R. Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor 
és mindörökkön örökké. Ámen. Alleluja. nagyböjtben: Dicséret neked, Uram, örök dicsőség Királya. 

 
I. Antifóna: 

Alleluja. Az Úr országol, ékességbe öltözött. Alleluja. 
92. zsoltár: 

Az Úr országol, ékességbe öltözött, * hatalomba öltözött és erővel övezte fel magát / Megerősítette a föld 
kerekségét és az meg nem inog, * szilárd a te trónusod kezdet óta, te vagy az Örökkévaló. / Fölemelték, 
Uram, a folyók, + fölemelték a folyók szavukat, * fölemelték a folyóvizek, zúgó habjukat. / De a nagy 
vizek zúgásánál, + a tenger hatalmas hullámainál, * hatalmasabb az Úr a magasságban. / Bizonyságaid 
hitelesek mindenek fölött, * a te házadat szentség illeti örök időkre. / Dicsőség.  

II. Antifóna: 
Ujjongjatok az Úrnak, minden földek. Alleluja. 

99. zsoltár: 
Ujjongjatok az Úrnak minden földek, * szolgáljatok az Úrnak vigassággal. / Járuljatok az Ő színe elé, * 
örvendezéssel. / Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, + ő alkotott minket és nem mi magunkat, * az ő népe 
vagyunk és legelőjének juhai. / Lépjetek be kapuin hálaadással, + az ő csarnokaiba dicsérő énekkel, * 
adjatok hálát neki és áldjátok nevét. / Mert édes az Úr, + és az ő irgalmassága örökkévaló, * nemzedékről 
nemzedékre az ő hűsége. / Dicsőség.  

III. Antifóna: 
Áldalak téged, mígcsak élek, Uram, és a te nevedben emelem fel kezemet. Alleluja. 

62. zsoltár: 
Isten, én Istenem, * tehozzád ébredek virradatkor. / Téged szomjazik az én lelkem, + utánad sóvárog az én 
testem, * a puszta, úttalan és víznélküli földön. / Így jelenek meg szentélyedben előtted, * hogy lássam 
hatalmad és dicsőséged. / Mert jobb a te irgalmasságod, mint az élet, * az én ajkaim dicsérnek téged. / Így 
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áldalak téged életemben, * és a te nevedben emelem fel kezeimet. / Mint kövér és bőséges táplálékkal teljék 
meg az én lelkem, * és vigasságos ajakkal dicsér az én szám. / Ha rólad emlékezem ágyamon, * reggel is 
rólad gondolkodom. / Mert te lettél segítőm, * és szárnyaid oltalmában örvendezek. / Lelkem tehozzád 
ragaszkodik, * a te jobbod fölvett engem. / Azok pedig hiába üldözték az én lelkemet, + alábuknak a föld 
mélyébe, * kard élére jutnak, a sakálok martaléka lesznek. / A Király pedig vigadni fog az Istenben, + 
megdicsőülnek mind, akik reá felesküdtek, * és elnémíttatom a gonoszat szóló szájat. / Dicsőség. 

IV. Antifóna: 
A három ifjú a király parancsára tűzbe küldetett, nem félván a tűz lángjától, de mondván: Áldott az Isten. 
Alleluja.  

A három ifjú hálaéneke - (Dán. 3, 57-88) 
Áldjátok az Urat, minden teremtményei az Úrnak, * dicsérjétek és magasztaljátok őt mindörökké. / 
Áldjátok az Úr angyalai az Urat, * áldjátok, egek, az Urat! / Áldjátok minden egek fölötti vizek az Urat, * 
áldjátok az Úr minden erői az Urat. / Áldjátok nap és hold az Urat, * áldjátok ég csillagai az Urat. / 
Áldjátok minden záporeső és harmat az Urat, * áldjátok Isten minden szelei az Urat! / Áldjátok tűz és 
forróság az Urat, * áldjátok hideg és hőség az Urat! / Áldjátok harmat és zúzmara az Urat, * áldjátok fagy 
és hideg az Urat! / Áldjátok jég és hó az Urat, * áldjátok éjek és nappalok az Urat! / Áldjátok világosság és 
sötétség az Urat, * áldjátok villámok és fellegek az Urat! / Áldja a föld az Urat, * dicsérje és magasztalja őt 
mindörökké! / Áldjátok hegyek és halmok az Urat, * áldjátok az Urat mind, mik a földből sarjadtok! / 
Áldjátok kútforrások az Urat, * áldjátok tengerek és folyóvizek az Urat! / Áldjátok az Urat, cetek és 
minden, ami mozog a vízben, * áldjátok az madarai az Urat! / Áldjátok vadak és házi állatok az Urat, * 
áldjátok emberek fiai az Urat! / Áldja az Urat Izrael, * dicsérje és magasztalja őt mindörökké. / Áldjátok az 
Úr papjai az Urat, * áldjátok az Úr szolgái az Urat! / Áldjátok igaz lelkek és szellemek az Urat, * áldjátok 
szentek és alázatos szívűek az Urat! / Áldjátok, Hananja, Azarja és Misael az Urat, * dicsérjétek és 
magasztaljátok mindörökké.! / Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt, * dicsérjük és magasztaljuk 
őt mindörökké! / Áldott vagy, Uram, az ég erősségében, * dicséretes, dicsőséges és magasztos mindörökké. 
nincs Dicsőség.  

V. Antifóna:  
Alleluja. Dicsérjétek az Urat az egekből. Alleluja. Alleluja. 

148. zsoltár 
Dicsérjétek az Urat az egekből, * dicsérjétek a magasságban! / Dicsérjétek Őt, az angyalai mind, * 
dicsérjétek Őt, seregei mind! / Dicsérjétek Őt, nap és hold, * dicsérjétek, minden ragyogó csillagok. / 
Dicsérjétek Őt egek egei, * dicsérjétek az Úr nevét, minden vizek az égbolt felett! / Mert Ő parancsolt és 
létrejöttek, + felállította őket mindörökké, * s el nem múló törvényt szabott nekik. / Dicsérjétek az Urat a 
földről, * sárkányok, és mélységes vizek, mind! / Tűz és jégeső, hó és ködfelhő, * és igéjét teljesítő 
száguldó vihar! / Mindnyájan hegyek és halmok, gyümölcsfák és cédrusok, * vad- és háziállatok, 
csúszómászók és szárnyasok. / Föld királyai, és minden népek, * fejedelmek, és mind a föld bírái, / ifjak és 
szűzek, vének és gyermekek, * dicsérjétek az Úr nevét! / Mert csak az Ő neve magasztos, * Fönsége 
felülmúlja az eget és a földet, és hatalmat adott népének. / Dicséret minden szentjének, * Izrael fiainak, a 
népnek, mely hozzá tartozik. Dicsőség.  
 
Olvasmány (Jel 7,12) 
Áldás és dicsőség, bölcsesség, hálaadás, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek örökkön örökké. Ámen. 
R. Istennek legyen hála! 
 
Himnusz: 
Sápad eloszlik köde már az éjnek. / Virrad a hajnal, rózsaszínű nap kél. / Forduljunk buzgón a világ Urához 
/Hangos imánkkal. // 
Hogy mindnyájunkon könyörüljön Isten, / Aggodalmunkat szent keze elűzze. / S jó Atyánk lévén, tegye, 
hogy bejussunk égi hazánkba. // 
Adja meg mindezt az isteni Fölség, / Az Atyaiste, s örök Egyszülöttje, / És a Szentlélek, akit áld az ének / 
mind e világon. // Ámen. 
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vagy:  
Örök Teremtőnk, Istenünk, / Ki vezérled az éjt s napot, / S idők múlását megszabod, / Hogy az unalmat 
mesze űzd. // 
Zeng már a nappal hírnöke, / Vak éjnek éber őrszeme, / Az utasoknak éji fény, / Elválaszt éjtől éjszakát. // 
Kél már a hajnal csillaga, / Kakas-szó reményt kelteget, /Ki tévelyek közt kóborolt, / Elhagyja bűnös útjait. 
// 
Hangján hajós erőre kap, / S a tenger árja csillapul, / S az Egyház, ím a sziklaszál, / Énekkel oldja már a 
bűnt. // 
Serényen keljünk talpra hát, / Alvókat serkent a kakas, / Riasztgat álmos lelkeket, / S ellenkezőket feddeget. 
// 
Űzi a földről a homályt. / S a betegnek gyógyírt jelent, / Kését elrejti a gonosz, / S bűnösbe visszatér a hit. // 
Jézus, mi gyarló bűnösök, / Kérünk, oszlasd el tévelyünk, / Tekints ránk, s tűnnek vétkeink, / S a bűnt 
lemossák könnyeink. // 
Bennünk ragyogj, te Fénysugár, / Rontsd szét szívünk rossz álmait, / Elsőnek hozzád esd szavunk, / S 
dicséretet zeng énekünk. // 
Dicsérjük Istent, az Atyát, / És Egyszülöttjét, szent Fiát. / És Lelkét, a Vigasztalót, / Most és örökre 
szüntelen. // Ámen. 
 
Átvezető ének: 
V. Az Úr országol, ékességbe öltözött. R. Hatalomba öltözött az Úr, és erővel övezte körül magát 
 

Zakariás énekének antifónája 
Fölemelte nekünk az üdvösség szarvát, * szolgájának, Dávidnak házában. 
Zakariás éneke  - Benedictus: 

Áldott + az Úr, Izrael Istene, * mert 
meglátogatta és megszabadította az ő népét. / És 
fölemelte nekünk az üdvösség szarvát, * 
szolgájának, Dávidnak házában. / Miképpen 
megmondotta szentjeinek szájával, * prófétái 
által, kik kezdettől fogva voltak. / Hogy 
szabadulást ad a mi ellenségeinktől, * és 
mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket. / 
Hogy irgalmasságot cselekszik atyáinkkal, * és 
megemlékezik szent szövetségéről. / Az esküről, 
melyet Atyánknak, Ábrahámnak esküdött, * 
hogy megadja nékünk. / Hogy megszabadulván 
az ellenség kezéből, * félelem nélkül szolgáljunk 
neki. / Szentségben és igazságban az ő színe 
előtt, * életünknek minden napján. / És te, 
gyermek, + a Magasságbeli prófétájának fogsz 
hívattatni, * mert az Úr orcája előtt jársz, 
elkészíteni az ő utjait. / Hogy az üdvösség 
ismeretét megadja népének, * bűneiknek 
bocsánatára. / Ami Istenünk irgalmának 
mélységei által, * mivel meglátogatott minket a 
Napkelet a magasságból. / Hogy megvilágosítsa 
azokat, kik a sötétségben és a halál árnyékában 
ülnek, * és lépteinket a békesség útjára vezesse. / 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és 
Szentléleknek./ Miképpen kezdetben volt, most 
és mindekor * és örökkön örökké. Ámen. 

 
Benedictus, Dominus Deus, Israel, * quia 

visitavit et fecit redemptionem plebis suae: / Et 
erexit cornu salutis nobis, * in domo David, pueri 
sui. / Sicut locutus est per os sanctorum, * qui a 
saeculo sunt, prophetarum ejus. / Salutem ex 
inimicis nostris, * et de manu omnium, qui 
oderunt nos: / Ad faciendam misericordiam cum 
patribus nostris, * et memorari testamaneti sui 
sancti. / IusIurandum, quod juravit ad Abraham, 
patrem nostrum, * daturum se nobis. / Ut sine 
timore, de manu inimiciorum nostrorum 
liberavit, * serviamus illi. / In sanctitate et justitia 
coram ipso, * omnibus diebus nostris. Et tu, puer, 
propheta Altissimi vocaberis, * praeibis enim 
ante faciam Domini parare vias eius: / Ad 
dandam scientiam salutis plebi eius, * in 
remissionem peccatorum eorum. / Per viscera 
misericordiae Dei nostri: * in quibius visitavit 
nos Oriens ex alto. / Illuminare his, qui in 
tenebris et in umbra mortis sedent, * ad 
dirigendos pedes nostros in viam pacis. / Gloria 
Patri et Filio * et Spirtui Sancto. / Sicut erat in 
principio, et nunc et semper, * et in saecula 
saeculorum. Amen. /    



 
Ezután következik a könyörgés. Az "Az Úr legyen veletek" felszólítást csak pap mondhatja. 
V. Uram, hallgasd meg az én könyörgésemet. R. És az én kiáltásom jusson eléd.  
(V. Az Úr legyen veletek. R. És a te lelkeddel.)    
 
Könyörgés 
Könyörögjünk. Világítsa be szívünket kérünk, a feltámadás ragyogó világossága, hogy a halál sötétjéből 
megszabadulván az örök világosságra eljussunk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten, mindörökkön örökké.  R. Ámen. 
vagy: 
Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, ki a mennyben és a földön egyaránt mindent elrendezel; hallgasd 
meg kegyelmesen a te népednek esedezéseit, és add meg békédet a mi napjainkban. A mi Urunk Jézus 
Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten, mindöröökön örökké. R. 
ÁmenEzután következik az elbocsájtás. "Az Úr legyen veletek" felszólítást csak pap mondhatja: 
V. Uram, hallgasd meg az én könyörgésemet. R. És az én kiáltásom jusson eléd.  
(V. Az Úr legyen veletek R. És a Te lelkeddel.)  
V. Mondjunk áldást az Úrnak. R. Istennek legyen hála.  
V. És a Meghalt hívek lelkei Isten irgalmasságából békességben nyugodjanak. R. Ámen.   

 
 

VESPERÁS 
 
V. Isten figyelmezz az én segítségemre. R. Uram, siess megsegíteni engem.  
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és 
mindörökkön örökké. Ámen. Alleluja. nagyböjtben: Dicséret neked, Uram, örök dicsőség Királya.  
 

Ha előesti vesperást végzünk (vigília), vagyis az ünnep / vasárnap I. vesperását imádkozzuk, akkor az 
alábbi öt zsoltár veendő: 
antifóna: 
Áldott az Úr, az én erősségem és szabadítóm. 
143. zsoltár / I. 
Áldott az Úr, az én kősziklám, + ki viadalra tanítja kezemet, * és hadakozásra ujjaimat. / Én irgalmasságom 
és erősségem, * én oltalmazóm és szabadítóm. / Pajzsom ő, akiben bízom, * ki uralmam alá veti népemet. / 
Uram, micsoda az ember, hogy megbecsülöd? * mi az ember fia, hogy gondolsz vele? / Pedig hiábavaló lett 
szinte az ember, * napjai elmúlnak, miként az árnyék. / Uram, hajtsd le a te egeidet, és szállj alá, * érintsd 
meg a hegyeket, és füstölögnek. / Villámold villámodat és szórd szét ezeket, * bocsásd ki nyilaidat és 
zavard meg őket! / Nyújtsd ki kezedet a magasságból, + ments meg engem, és szabadíts ki a sok vizekből, * 
az idegen népek kezéből. / Kiknek szája hiúságot szólott, * és az ő jobbkezük hamisságnak jobbja / 
(meghajolva:) Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek. / Miképpen kezdetben vala, most és 
mindenkor, * és mindörökkön örökké amen. (ANTIFONA) 
antifóna: 
Az a nép boldog igazán, melynek az Úr az Istene. 
143. zsoltár / II. 
Isten, új éneket éneklek neked, * a tízhúrú hárfával zsoltározok néked. / Ki győzelmet adsz a királyoknak, * 
ki megmentetted Dávidot, a te szolgádat a gonosz szablyától. / Ments meg engem, és ragadj ki az idegen 
népek kezéből, + kiknek szája hiúságot szólott, * és az ő jobbkezük hamisságnak jobbja. / A mi fiaink 
pedig mint a szépen növekvő zsenge hajtás * ifjúságuknak erejében. / A mi leányaink ékesek, * mint a 
templomnak szépen faragott oszlopai. / Tárházaink telve vannak, * bővelkednek minden jókkal. / Nyájaink 
termékenyek, számlálhatatlanok a mezőkön,* s kövérek állataink. / Nincs a városfalakon romlás, sem 
általjárás, * sem jajkiáltás a mi utcáinkon. / Boldognak mondják a népet, amelynek dolga így vagyon, * az a 
nép boldog igazán, melynek az Úr az Istene. / (meghajolva:) Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és 
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Szentlélek Istennek. / Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké amen. 
(ANTIFONA) 
antifóna: 
Nagy az Úr és igen dicséretre méltó, * az ő nagyvoltának nincsen határa. 
144. zsoltár / I. 
Magasztallak téged, én Istenem, Királyom, + és áldom a te nevedet * mindenkoron és örökkön örökké. / 
Minden napokon áldalak téged, + és dicsérem a te nevedet * mindenkoron és örökkön örökké. / Nagy az Úr 
és igen dicséretre méltó, * az ő nagyvoltának nincsen határa. / Nemzedék a nemzedéknek dicséri a te 
művedet, * és hatalmasságodat megvallják. / A te méltóságodnak dicsőséges fényét hirdetik, * és 
csodateteidet elmondják. / Félelmetes dolgaidnak erejéről szólnak, * és nagyságodat hírül adják. / Jóvoltod 
gazdagságának emlékezetét zengik, * és igazságodon ujjonganak. / (meghajolva:) Dicsőség az Atyának és 
Fiúnak * és Szentlélek Istennek. / Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké 
amen. (ANTIFONA) 
antifóna: 
Édes az Úr mindenkihez, * irgalmassága ott van minden műve fölött.  
144. zsoltár / II. 
Könyörülő az Úr és irgalmas, * hosszantűrő és nagyirgalmú. / Édes az Úr mindenkihez, * irgalmassága ott 
van minden műve fölött. / Uram, minden alkotásod hálát adjon néked, * és szentjeid áldjanak téged. / 
Országodnak dicsőségét hirdessék, * és hatalmadat kiáltsák. / Hogy megjelentsék az embereknek hatalmad 
erejét, * országodnak dicsőségét és nagyságát. / Mert a te országod örökkévaló ország, * és nemzedékről 
nemzedékre a te uralmad. / (meghajolva:) Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek. / 
Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké amen. (ANTIFONA) 
antifóna: 
Hűséges az Úr minden szavában, * és minden cselekedetében szentséges. 
144. zsoltár / III. 
Hűséges az Úr minden szavában, * és minden cselekedetében szentséges. / Fölsegíti az Úr mind, akik 
elestek, * és az elnyomottat fölemeli. / Mindeneknek szemei tebenned bíznak, Uram, * mert te adsz nekik 
eledelt alkalmas időben. / Föltárod a te szent kezedet, * és betöltesz minden élőket áldásoddal. / Igaz az Úr 
minden útjában, * és minden cselekedetében szentséges. / Közel van az Úr mindazokhoz, kik segítségül 
hívják, * mindazokhoz, kik őt segítségül hívják igazságban. / Az őt félők akaratát megteszi, * 
könyörgésüket meghallgatja, és megszabadítja őket. / Megőrzi az Úr mindazokat, kik őt szeretik, * de 
elveszti mind a bűnösöket.  / Az Úr dicséretét hirdesse az én szám, + és áldja minden test az ő szent nevét, 
* mindenkoron és örökkön örökké. / (meghajolva:) Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek 
Istennek. / Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké amen. (ANTIFONA) 
 

Ha a vasárnap / ünnep II. vesperását végezzük, vagyis magának az ünnepi napnak esti zsolozsmáját 
imádkozzuk, akkor az lábbi öt zsoltárt vegyük:   
antifóna: 
Mondá az Úr az én Uramnak: * "Ülj az én jobbomra! (Alleluja) 
109. zsoltár 
Mondá az Úr az én Uramnak: * "Ülj az én jobbomra! / Míg ellenségedet zsámollyá teszem * a te lábaidnak. 
/ A te erődnek pálcáját kibocsátja az Úr Sionból * uralkodjál a te ellenségeid közepette. / Tenálad van az 
elsőség a te hatalmadnak napján a szentség fényében * magamból szültelek téged a hajnali csillag előtt.” / 
Megesküdött az Úr, és meg nem bánja * "Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint.” / Az Úr áll a 
te jobbod felől * haragja napján eltapossa a királyokat. / Ítéletet tesz a nemzetek között + a holttesteket 
halomba gyűjti * összezúzza fejüket a széles harcmezőn. / Útja közben a patakból iszik * azért emeli 
magasra büszkén a fejét. / (meghajolva:) Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek. / 
Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké amen. (ANTIFONA) 
antifóna: 
Nagyok az Úrnak művei * ismerjék meg őket mind, akik szeretik. (Alleluja) 
110. zsoltár 
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Hálát adok néked, Uram teljes szívemből * az igazak tanácsában és gyülekezetében. / Nagyok az Úrnak 
művei * ismerjék meg őket mind, akik szeretik. / Fönség és ékesség az ő művében * és igazsága megmarad 
örökkön örökké. / Emlékezetet szerzett csodatetteinek az irgalmas és könyörülő Isten * eledelt adott az őt 
félőknek. / Megemlékezik az ő szövetségéről örökké * cselekedeteinek erősségét hirdeti az ő népének. / 
Hogy nekik adja a hitetlenek örökrészét * az ő kezének műve: igazmondás és igaz ítélet. / Erősek mind az ő 
végzései + szilárdan állnak minden időkre * hűségben és igazságban hajtja végre őket. / Váltságot küldött 
az ő népének * megparancsolta örökké az ő szövetségét. / Szent és rettenetes az ő neve * a bölcsesség 
kezdete az Úr félelme. / Jól gondolkodnak mind, akik eszerint cselekednek * az ő dicsérete pedig 
megmarad örökkön örökké. / (meghajolva:) Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek. / 
Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké amen. (ANTIFONA) 
antifóna: 
Aki az Urat féli * az ő parancsolatait igen kedveli. (Alleluja) 
111. zsoltár 
Boldog ember az, ki az Urat féli * az ő parancsolatait igen kedveli. / Hatalmas lészen magva a földön * az 
igazak nemzetsége megáldatik. / Dicsőség és gazdagság az ő házában * és az ő igazsága megmarad 
örökkön örökké. / Az igazaknak a sötétségben világosság támad: * Ő, az Irgalmas, Könyörülő és Igaz. / Jól 
lészen annak, ki könyörül és szívesen ád + az ő dolgait igazul rendezi * meg nem inog az mindörökké. / 
Örök emlékezetben lészen az igaz * nem fél a gonosz-hír hallástól. / Erős a szíve, mivelhogy az Úrban 
bízik + bátor az ő szíve * azért nem retteg, mígnem meglátja ellenségeinek bukását. / Osztogat, adakozik a 
szegényeknek + az ő igazsága megmarad örökkön örökké * fölemeltetik a feje dicsőséggel. / A bűnös látja 
ezt és harag fogja el + fogait csikorgatja és irigységben emészti magát * a gonoszok kívánsága semmivé 
leszen. / (meghajolva:) Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek. / Miképpen kezdetben 
vala, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké amen. (ANTIFONA) 
antifóna: 
Legyen áldott az Úr neve * mostantól fogva és mindörökké. (Alleluja) 
112. zsoltár 
Dicsérjétek, ti szolgái, az Urat * dicsérjétek az Úr nevét! / Legyen áldott az Úr neve * mostantól fogva és 
mindörökké. / Napkelettől fogva napnyugatig * dicsértessék az Úrnak neve! / Fölséges az Úr minden népek 
fölött * és fölötte áll az egeknek az ő dicsősége. / Ki olyan, mint a mi Urunk, Istenünk, ki a magasságban 
lakozik * és az alázatosakat látja meg a mennyben és a földön. / Az elnyomottat fölemeli a földről * és 
kiragadja a sárból a szegényt. / Hogy helyet adjon néki a fejedelmek között * az ő népének fejedelmei 
között. / Ki a magtalannak lakást ad a házban * mint fiakon örvendező anyának. / (meghajolva:) Dicsőség 
az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek. / Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, * és 
mindörökkön örökké amen. (ANTIFONA) 
antifóna: 
A mi Istenünk a mennyben lakik * mindent, amit akart, megcselekedett. (Alleluja)  
113. zsoltár 
Izrael kijővén Egyiptomból, * Jákob háza a barbár nép közül, / lőn Júdea az Úrnak szentélye * Izrael az ő 
birodalma. / Látta a tenger és elfutott * a Jordán vize visszafordult. / A hegyek ugráltak, mint a kosok * és a 
halmok, mint a juhok bárányai. / Mi lelt téged, tenger, hogy elfutsz? * és te, Jordán, hogy visszafordulsz? / 
Hegyek, ugráltok, mint a kosok * és halmok, mint a juhok bárányai? / Rendülj meg, föld, az Úr színe előtt * 
Jákob Istenének orcája előtt! / Ki a kősziklát álló-tóvá tette * s a kőszálat vizek forrásaivá változtatta. / Nem 
nékünk, Uram, nem nékünk * hanem a te nevednek adj dicsőséget! / A te irgalmasságodért és 
igazmondásodért * hogy ne mondhassák a pogányok: hol vagyon az ő istenük? / A mi Istenünk a mennyben 
lakik * mindent, amit akart, megcselekedett. / A hitetlen bálványa ezüst és arany * emberi kezek alkotása:  / 
Szájuk vagyon, és nem szólnak * szemük vagyon és nem látnak. / Fülük vagyon, és nem hallanak * orruk 
vagyon, és nem szagolnak. / Kezük vagyon, és nem tapintanak, lábuk vagyon, és nem járnak * nem 
kiáltanak az ő torkukkal. / Hasonlók legyenek hozzájuk, kik azokat csinálják * és mind, akik azokban 
bíznak!  / 18 Áron háza az Úrban bízott * ő segítőjük és oltalmazójuk. / Kik félik az Urat, az Úrban bíztak * 
ő segítőjük és oltalmazójuk. / Megemlékezett az Úr rólunk * és megáldott minket. / Megáldotta Izrael házát 
* megáldotta Áron házát. / Megáldotta mind, akik félik az Urat * a kicsinyeket és a nagyokat. / Gyarapítson 
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meg az Úr titeket * titeket és gyermekeiteket. / Áldottak vagytok ti az Úrtól * ki a mennyet és a földet 
teremtette. / Az egek ege az Úré * a földet pedig az embernek adta. / Nem a halottak dicsérnek téged, Uram 
* sem azok, kik a halálba szállnak: / Hanem mi, akik élünk, áldjuk az Urat * mostantól fogva és 
mindörökké! / (meghajolva:) Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek. / Miképpen 
kezdetben vala, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké amen. (ANTIFONA) 
 

Innentől mindkét vesperás egyformán folytatódik: 
 
Olvasmány (2 Kor 1,3-4): 
Áldott az Isten, A Mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja, és minden vigasztalás Istene, aki 
megvigasztal bennünket minden szorongattatásban. R. Istennek legyen hála. 

 
Himnusz: 
Ki minden fénynek Atyja vagy,  / És napokra fényt derítsz, / S midőn az ősfényt alkotád, / Világnak adtál 
kezdetet. // 
Ki egy nappá avattad azt, / Mi reggelt s estét összeköt, / Sötét káosz szakad le ránk, / Halld meg hát 
sírásunk s imánk. // 
Ne kelljen bűnök terhivel, / Az életet így hagyni el, / Hiú gondolattal teli, / S vétek-bilinccsel küzdeni. // 
Lelkünk egeket ostoroz, / Jutalmul élet-kincset oszt. / Kerüljük, ami kárt okoz, / Tisztuljon minden, ami 
rossz. // 
Ezt teljesítse az Atya, / S vele egylényegű Fia, / Aki veled uralkodik, / Ó Lélek, minden századig. // Ámen.    
 
Átvezető ének: 
V. Igazodjék föl, Uram, az én imádságom. R. Miként a tömjénfüst a te színed elé.  

 
Szűz Mária hálaénekének antifónája: 
Tekintetre méltatta szolgálójának alázatosságát, * és íme boldognak mondanak engem az összes 
nemzedékek. 
Szűz Mária hálaéneke - Magnificat 

Magasztalja + * lelkem az Urat. / És ujjong 
az én lelkem * az én üdvözítő Istenemben. / Mert 
tekintetre méltatta szolgálójának alázatosságát, * 
és íme boldognak mondanak engem az összes 
nemzedékek. / Mert nagyot művelt velem a 
hatalmas, * kinek szent az ő neve; / nemzedékről 
nemzedékre megmarad irgalma * az őt félőkön. / 
Hatalmasat művelt jobbjával, * széjjelszórta a 
szívükben gőgösöket; / hatalmasokat letaszított a 
székről, * de felmagasztalta az alázatosokat; / az 
éhezőket betöltötte jókkal, * de a gazdagokat 
üresen küldte el. / Gondjába vette gyermekét, 
Izraelt, * megemlékezett irgalmasságáról. / 
Melyet atyáinknak megígért, * Ábrahámnak és 
magvának örökké. / Dicsőség. / Miképpen.  

Magnificat * anima mea Dominum. / Et 
exultavit spiritus meus * in Deo salutari meo. / 
Qui respexit humilitatem ancillae suae, * ecce 
enim, ex hoc beatam me dicent omnes 
generationes. / Quia fecit mihi magna, qui potens 
est; * et sanctum nomen eius. / Et misericirdia 
ejus a progenie in progenies * timentibus eum. / 
Fecit potentiam in brachio suo, * dispersit 
superbos mente cordis sui. / Deposuit potentes de 
sede, * et exaltavit humiles. / Esurientes implevit 
bonis, * et divites dimisit inanes. / Suscepit 
Israel, puerum suum, * recordatus misericordiae 
suae. / Sicut locutus est ad patres nostros, * 
Abraham et semini ejus in saecula. / Gloria. / 
Sicut. 

 
Ezután következik a könyörgés. Az "Az Úr legyen veletek" felszólítást csak pap mondhatja. 

V. Uram, hallgasd meg az én könyörgésemet. R. És az én kiáltásom jusson eléd.  
(V. Az Úr legyen veletek. R. És a te lelkeddel.)  
Könyörgés: 
Könyörögjünk. Mindenható Isten, ki a mai napon haszontalan szolgáidat kegyelmeddel megerősítetted: 
fogadd el a dicséret ezen esti áldozatát tőlünk, melyet felajánlunk neked; köszönetet mondva a tőled kapott 
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adományokért. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben Isten, mindörökkön örökké. Ámen 
Vagy: 
Könyörögjünk. Hálát adunk neked, Urunk, mindenható Isten, ki minket ezen esti órára elvezettél: és 
esedezve kérünk, hogy kezeink felemelése legyen előtted elfogadásra méltó áldozat. A mi Urunk. 
 
Ezután következik az elbocsájtás. "Az Úr legyen veletek" felszólítást csak pap mondhatja: 
V. Uram, hallgasd meg az én könyörgésemet. R. És az én kiáltásom jusson eléd.  
(V. Az Úr legyen veletek R. És a Te lelkeddel.)  
V. Mondjunk áldást az Úrnak. R. Istennek legyen hála.  
V. És a Meghalt hívek lelkei Isten irgalmasságából békességben nyugodjanak. R. Ámen.   
 
 

AZ ÜNNEPEK ÉS KÖRÖK PROPRIUMA 
 

ÚRJÖVET 
 

Himnusz: 
Népek megváltó Istene, / Szűztől születve megjelenj, / Csodálják minden századok, / Istenhez illő születés. 
//                                     
Nem férfiúnak magja ez, / De titkon való ihletés, / Test lesz az örök szent Ige, / Kivirágzik a szűzi méh. // 
Áldott gyümölcse megterem, / De szüzessége megmarad, / Erény zászlói fénylenek, / Templom, hol Isten 
megjelent. // 
A nászteremből ím kilép / Királyi házból Vőlegény, / Mint Istenember, égi Hős, / Hogy útját futva járja be. 
// 
Megindul Atyja székitől, / S Atyjához ismét visszatér, / Bejárva poklok mélyeit, / Föl az isteni trónusig. // 
Immár fénylik te jászolod, / Az égből új nap támadott, / Mit nem borít el semmi éj, / Szüntelen hittel 
tündököl. // 
Ki az Atyával örök egy, / A test páncélját fölveszi, / Mi testünk gyöngeségeit, / Örök erővel hatva át. // 
Urunk, dicsérünk tégedet, / Aki a Szűznek Fia vagy, / Atyádat és Szentlelkedet, / Örökké, minden 
századon. // Ámen.                                                                                                                  

Antifóna a kantikumhoz: 
A Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek el az Úrnak útját, egyengessétek Istenünk ösvényeit. 

Könyörgés: 
Könyörögjünk. Kérünk, Urunk, kelj fel hatalmaddal és nagy erőddel jöjj segítségünkre, hogy kegyelmed 
segítsége által megbocsátó irgalmad sietesse azt, amit bűneink visszatartanak. A mi Urunk Jézus Krisztus, a 
te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységen Isten, mindörökkön örökké. Ámen. 
 
 

URUNK SZÜLETÉSE 
ÉS KARÁCSONYI IDŐ  

 
Himnusz: 

Világmegváltó Krisztusunk,  / Atyaistennek egy Fia, / Téged szült minden fény előtt, / Magából az örök 
Atya. //               
Emlékezzél meg Üdvhozó, / Hogy egykor testünk köntösét, / Mint SZűzanyának Gyermeke,/ Magadra 
vetted népedért. //                                                   
Világra küldetésedet, / Ünneplik menny, föld, s tengerek, / S mindaz, mi bennük él s mozog, / Zendítve 
boldog ünnepet. // 
Dicsőség néked, Jézusunk, / Kinek a Szűz szülőanyád, / Atyával, Szentlélekkel egy,  / Időtelen időkön át. // 
Ámen. 
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Antifóna a kantikumhoz: 
Kicsinyke Fiú született e napon nekünk, s neve ez lesz majd: "Erősséges Isten." Alleluja, alleluja. 

Könyörgés: 
Könyörögjünk. Engedd, kérünk, mindenható Isten, hogy Egyszülöttednek testben való új születése 
szabadítson fel minket, akik a bűn igája alatt a régi rabságban élünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus, 
a te Fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben Isten, mindörökkön örökké. Ámen. 
 
 

VÍZKERESZT 
 

Himnusz: 
Mindnyájan Krisztus-keresők, / A magas égre nézzetek, / S meglátjátok miként ragyog, / Örök dicsőségünk 
jele. // 
E csillag, amely ékesebb, / És fénylőbb, mint a napkorong, / A földnek jelzi: földre szállt, / Halandó testben 
Istenünk. //                                                                                                                                                                                               
Honnét a nap körünkbe lép, / A messzi perzsa tájakon, / Csillagtudósok figyelik, / A születő Király jelét. // 
Ki nemzeteknek megjelensz, / Dicsérünk téged Jézusunk, / Atya s Szentlélek áldva légy, / Most és örökre 
szüntelen. // Ámen. 

Antifóna a kantikumhoz: 
Íme, eljött az Uralkodó, az Úr. * Kezében az uralom, a hatalom és az ország. 

Könyörgés: 
Könyörögjünk. Isten, ki a csillag vezetésével a mai napon kinyilatkoztattad egyszülött Fiadat a 
pogányoknak, engedd kegyesen, hogy mi, akik téged már hitünk által ismerünk, magasztos színed látására 
is eljuthassunk. a mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben Isten, mindörökkön örökké. Ámen. 
 
 

NAGYBÖJT 
 

Antifóna a zsoltárokhoz: 
I. Könyörülj rajtam, Isten, * a te nagy irgalmasságod szerint. 
II. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, * és az igaz lelket újítsd meg benső részeimben. 
III. Ne vess el engem a te színed elől, * és a te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem. 
IV. Add meg nékem a te üdvösséged örömét. 
V. Nyisd meg, Uram, ajkamat, * hogy dicséretedet hirdesse szavam.  

Kapitulum: 
Térjetek meg teljes szívetekből, böjttel, sírással és jajgatással. Szíveiteket szaggassátok meg, ne a 
ruháitokat; és térjetek meg a ti Uratokhoz, Istenetekhez, mert ő kegyelmes és irgalmas, hosszantűrő, 
nagyirgalmú és legyőzi a gonoszságot. 

Himnusz: 
Itt az alkalmas szent idő, / Az üdvösségnek napjai, / Hogy megtisztítsuk szíveink, / Lemosva vétkek 
szennyeit. // 
Jelezte ezt már Mózes is, / Ki vad vidékre elvonult, / Vállalva népe bűneit, / Hogy sírva, könnyel mossa le. 
// 
Illés is így tett egy napon, / Kit elragadt a tűzszekér, / S világteremtő Istenünk, / Ki testet öltve jött közénk. 
// 
Ezért imánk míg esdekel, / Alázkodjék az értelem, / Hajoljon földre térd s a váll, / Arcunkat mossák 
könnyeink. // 
Most űzzük vágyunk messzire, / Törjük meg testünk ösztönét, / Így leszünk élő áldozat, / Mit bőkezűen 
adhatunk. // 
Szolgálván hogyha böjtölünk, / Elszáll a belső lustaság, / Elfut a lelki zsibbadás, / Világosságra vált a köd. 
// 
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Legyen bár vétkek temploma, / És bűnfekéllyel telt a szív, / A böjt lesz legjobb gyógyszere, / Ha 
kegyelmével jő Atyánk. // 
Boldog Háromság, légy velünk, / Osztatlan Egység, add nekünk, / Teremjen jó gyümölcsöket, / Nagyböjti 
önmérsékletünk. Ámen.  

Antifóna a kantikumhoz: 
Ajánljuk magunkat az Úrnak türelmes böjtölésben, az igazság fegyverzete által. 

Könyörgés: 
Könyörögjünk. Isten, kit a bűn sért, de a bűnbánat kiengesztel, tekints kegyesen néped alázatos 
könyörgésére, és haragod ostorát, amelyet bűneinkkel megérdemeltünk, kegyesen fordítsd el tőlünk. A mi 
Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten 
mindörökkön örökké. Ámen. 
 
 

URUNK FELTÁMADÁSA, 
ÉS A HÚSVÉTI IDŐ 

 
Kapitulum: 

Ha feltámadtatok Krisztussal, az odafent valókat keressétek, ahol Krisztus ül az Atya jobbján. Azt 
ízleljétek, ami fönn van, s ne ami földi. 

Himnusz: 
Az Isten igaz napja ez, / Szent fényességgel tiszta nap, / A drága vér ma mossa le / A világ szörnyű bűneit. 
// 
Hitetlen hite visszatér, / Ma újra látnak a vakok, / S kiben nem old fel rettegést, / Ha látja: megtér a lator. // 
Csodálatos misztérium, / Világ szennyét hogy mossa le, / Mindenki bűnét elveszi, / Test vétkét tisztítván a 
test. // 
Lehet-e ennél nagyszerűbb? / Vétket bocsát az irgalom, / Félelmet old a szeretet, / S új életet szül a halál. // 
Saját csalétkét falja fel, / Magát köti meg a halál, / Meghal mindenki élete, / S felkél, mint minden élete. // 
Urunk, tenéked glória, / Aki legyőzted a halált, / Az Atyát és Szentlelket is, / Dicsérjük minden századon. // 
Ámen. 

Átvezető ének: 
V. Feltámadt az Úr a sírból. R. Alleluja.Amint megmondott néktek. Alleluja. 

Antifóna a kantikumhoz: 
Alleluja, alleluja, alleluja.  

Könyörgés: 
Húsvét ünnepén: 

Könyörögjünk. Isten, ki megadtad, hogy e mai napon a húsvéti Ünnepet megüljük, add meg azt is, kérünk, 
hogy majdan a mennyországban is veled örvendezhessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki 
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten, mindörökkön örökké. Ámen. 

A húsvéti időben: 
Könyörögjünk. Isten, ki híveid szívét egyakaratúvá teszed, add meg népednek, hogy szeresse, amit 
parancsolsz, kívánja, amit ígérsz, hogy ebben a változó világban szívünk oda legyen szögezve, ahol igazak 
az örömök. A mi Urunk. 

 
 

URUNK MENNYBEMENETELE 
 

Himnusz: 
Betelt a földnek óhaja, / Fölkelt tündöklő napja már, / Biztos reménye, Krisztusa, / Az élő Isten mennybe 
szállt. // 
A szerteáradt bűnt s fejét / Küzdelmes harcban győzte le, / S dicsőült teste fényeit / Atyjának most mutatja 
be. // 
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Egy szívvel örvendezzenek / Az églakók, s a földfiak, / Azok, hogy mennybe érkezett, / Ezek, hogy egyben 
itt maradt. // 
Jézus, dicsőült Istenünk, / Emeld hozzád a szíveket, / S Atyáddal együtt küldd nekünk / Vigasztaló 
Szentlelkedet. // Ámen. 

Antifóna a kantikumhoz: 
Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, * az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Alleluja. Alleluja. 

Könyörgés: 
Könyörögjünk. Engedd, kérünk, mindenható Isten, hogy amint hisszük, hogy Egyszülötted, a mi 
Megváltónk, a mai napon a mennybe ment, úgy lélekben mi magunk is a mennyekben lakozzunk. A mi 
Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten, 
mindörökkön örökkö. Ámen.  
 
 

PÜNKÖSD 
 

Himnusz: 
Teremtő Lélek, jöjj közénk. / Híveid szívét látogasd. / Töltsd malaszttal a lelkeket, / Kiket hatalmad 
alkotott. // 
Kit Vigasztalónak mondanak, / S mellénk a magas ég adott, / Tűz, élő forrás, szeretet, / Te lelkek lelki 
olaja. // 
Ajándékoddal hétszeres, / Te ujj az Isten jobb kezén, / Atyának ígért Szózata, / Ki ajkainkat megnyitod. // 
Érzékeinkbe gyújts te fényt, / Szívünk szerelmed töltse be, / S mi bennünk testi gyöngeség, / Örök erőddel 
izmosítsd. // 
Ellenségünket űzzed el, / A békét tüstént hozd közel, / Előttünk járva, mint Vezér, / Kerüljünk mindent, ami 
árt. // 
Általad tudjuk az Atyát, / S ismernünk adjad a Fiút, / S ki mindkettőjük Lelke vagy, / Tebenned higgyünk 
végtelen. // Ámen. 

Antifóna a kantikumhoz: 
Vegyétek a Szentlelket, * akinek megbocsátjátok bűneit, annak megbocsáttatik. Alleluja. Alleluja. 

Könyörgés: 
Könyörögjünk. Isten, ki a mai napon híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával oktattad, add, hogy 
ugyanazon Szentlélekben a jót megismerjük, és vigasztalásán mindig örvendezzünk. A mi Urunk Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik ugyanazon Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön 
örökké. Ámen. 
 
 

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA 
 

Antifóna a kantikumhoz: 
Áldott légyen most és mindenkor és mindörökkön örökké a mindenséget teremtő és kormányzó, szent és 
oszthatatlan Szentháromság. 

Könyörgés: 
Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, ki megadtad szolgáidnak, hogy az igaz hit megvallásában az örök 
Szentháromság dicsőségét megismerhessük és nagyhatalmú fölségében az egységet imádhassuk: kérünk, 
hogy ezen erős hitünk minden bajtól őrizzen meg minket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki 
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. 
 
 
 
 
 
 



 101

KRISZTUS SZENTSÉGES TESTÉNEK ÜNNEPE 
 

Himnusz  
Azért ezt a nagy Szentséget / Leborulva imádjuk. / És a régi szövetséget, / Új rítussal leváltsuk. / Mert a 
hittel elérhetjük, / azt, min érzék megtörik. // 
Szülőnek és Szülöttjének / Dicséret és ujjongás, / Üdv, tisztelet és erő is, / Legyen olyan, mint az áldás, / És 
ki kettejüktől árad, / Hasonlóképpen áldassék. // Ámen. 

Verzikulus: 
V. Kenyeret adtál nekik a mennyből. Alleluja. R. Minden gyönyörűséggel teljeset. Alleluja. 

Antifóna a kantikumhoz: 
Ó szentséges Lakoma. Krisztust vesszük rajta; felidézzük szenvedésének emlékét; bensőnket kegyelem tölti 
el, s a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik. Alleluja. 

Könyörgés: 
Könyörögjünk. Isten, ki e csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk, engedd, 
kérünk: hogy tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásunk gyümölcsét szüntelenül 
érezzük. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
Isten mindörökkön örökké. Ámen. 
 
 

KIEMELT SZENTEK ÜNNEPEI 
 

SAJÁT RÉSZ 
 

December 8. 
Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása 

Antifóna a kantikumhoz: 
Az Úristen így szólt a kígyóhoz: Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, * a te ivadékod és az ő 
ivadéka közé. És ő széttiporja a fejedet. 

Könyörgés 
Könyörögjünk. Isten, ki a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásával méltó hajlékot készítettél 
Fiadnak, kérünk, hogy aki ugyanazon Fiad halálának érdeméért, eleve megóvtad a Szent Szűzet minden 
bűntől, az ő közbenjárására mi is eljuthassunk hozzád. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled 
él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten, mindörökkön örökké.  R. Ámen. 
 

Január 18. 
Árpádházi Szent Margit 

Könyörgés: 
Könyörögjünk. Istenünk, szűzesság kedvelője és védelmezője; Árpádházi Szt. Margit a te kegyelmedből 
fonta egybe a szűzi élet szépségét a jó cselekedetek érdemével. Engedd, kérünk, hogy közbenjárására 
üdvösséges bűnbábattal visszaszerezzük lelkünk tisztaságát. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki 
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten, mindörökkön örökké.  R. Ámen. 
 

Március 19. 
Szent József 

Antifóna a kantikumhoz: 
Föllépésekor Jézus mintegy harminc éves volt. * Azt tartották róla, hogy Józsefnek a fia. 

Könyörgés 
Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te Szent József hűséges gondviselélére bíztad megváltásunk 
kezdetének titkait. Add, kérünk, hogy szent Egyházad az ő közbenjáró segítségével szüntelenül folytassa és 
teljestíse az üdvösség szent művét. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben Isten, mindörökkön örökké.  R. Ámen. 
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Június 27. 

Szent László király 
Antifóna a kantikumhoz: 

Dicsőséges Szent László, Krisztus seregének oszlopa, nemzetednek sziklaszilárd reménysége; tekints téged 
kérő és oltalmadban bízó néped oddadó buzgóságát. * Te, aki már irgalmat nyertél, légy irgalmas hozzánk: 
járj közben értünk, és nyerd meg mindnyájunk üdvösségét. 

Könyörgés 
Könyörögjünk. Isten, te sokféle csodával tüntetted ki Szent László királyt. Érdememiért és közbenjárására 
add, hogy őrízkedjünk minen rossztól és eljussunk az örök életre. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten, mindörökkön örökké.  R. Ámen. 
 

Június 29. 
Szent Péter és Szent Pál apostolok 

Antifóna a kantikumhoz: 
Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? * Tied az örök életet adó tanítás. 

Könyörgés 
Könyörögjünk. Isten, te Péter és Pál apostolok ünnepével a mai napon szent örömet ajándékoztál nekünk. 
Engedd, kérünk, hogy Anyaszentegyházad mindenben kövesse azok tanítását, akik által szent hitünket 
befogadhattuk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben Isten, mindörökkön örökké.  R. Ámen. 
 

Augusztus 6. 
Urunk színeváltozása 

Antifóna a kantikumhoz: 
És íme, hang szólt a felhőből: * Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; őt hallgassátok. Alleluja. 

Könyörgés 
Könyörögjünk. Isten, ki a hit szentségét a te Egyszülötted dicsőséges Színeváltozásában megerősítetted és a 
fogadott fiúság tökéletes kegyelmét a fénylő felhőben csodálatos módon szózattal előrejelezted; add 
kegyelmesen, hogy a dicsőség Királyához mi is eljuthassunk és ugyanazon dicsőségben majdan mi is 
részesülhessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben Isten, mindörökkön örökké.  R. Ámen. 

 
Augusztus 15. 

Nagyboldogasszony 
Antifóna a kantikumhoz: 

Szűz Mária ma az égbe emelkedett, * örüljetek, mert Krisztussal uralkodik mindörökre. 
Könyörgés 

Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te a Szeplőtelen Szűz Máriát, Fiad Édesanyját testestül-lelkestül a 
mennyei dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odafönnvalókra törekedjünk, és egykor vele együtt 
részesei lehessünk dicsőségének. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben Isten, mindörökkön örökké.  R. Ámen. 
 

Augusztus 20. 
Szent István király 

Antifóna a kantikumhoz: 
Üdvözítőnk csodálatos hatalma * erényekben gazdaggá tette Szent István királyt. 

Könyörgés 
Könyörögjünk. Isten, te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával ékesítetted és szentjeid közé 
emelted. Add kérünk, hogy aki a keresztény hit erős terjesztője volt hazánkban, legyen Anyaszentegyházad 
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dicsőséges védelmezője a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben Isten, mindörökkön örökké.  R. Ámen. 
 

Szeptember 24. 
Szent Gellért  

Antifóna a kantikumhoz: 
Miként Isten kivezette Ábrahámat a káldeusok földjéről, úgy hívta el Szent Gellértet is messzi földről, * 
hogy itt a mi országunkban zarándok és jövevény legyen.  

Könyörgés 
Könyörögjünk. Isten, te a mártíromság diadalával karonáztad és a halhatatlanság dicsőségével övezted 
Szent Gellért püspököt. Engedd jóságosan, hogy akinek emlékét áhítatos lélekkel ünnepeljük itt e földön, 
annak örök oltalma védelmezzen minket a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled 
él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten, mindörökkön örökké.  R. Ámen. 
 

Movember 1. 
Minden szentek 

Himnusz:  
Világmegváltó Jézusunk, / Vidd üdvösségre híveid / Isten szülője, Mária, / Mennybe segítsd a küszködőt. // 
Mindnyájan angyalseregek, / Ős pátriárkák ékei, / És prófétáknak érdemi / Nékünk irgalmat esdjenek. // 
A Megváltónak Hírnöke, / S az égi kulcsok Gondnoka, / És mind apostoltársai, / Oldjátok vétkünk láncait. 
// 
A mártírok szent kórusa, / Papok hitvalló élete, / A tisztaságos, szent szüzek / Mossák fehérre a szívünk. // 
Szerzetesek és remeték, / Az ég minden polgárai, / Kérő szavukkal esdjenek, / S nekünk irgalmat 
nyerjenek. // 
A Krisztus, dicsérünk tégedet, / Atyádat és Szentlelkedet, / Kinek tündöklő fényiben, / Vigadnak szentek 
szüntelen. // Ámen 

Antifóna a kantikumhoz: 
Ó milyen dicsőséges az ország, amelyben Krisztussal uralkodnak a szentek. * Fehér ruhában követik a 
Bárányt, ahová csak megy. 

Könyörgés 
Könyörögjünk. Isten, te megadtad, hogy egy napon ünnepeljük minden szented dicsőségét. Add, kérünk, 
hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd ránk nagy irgalmasságodat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten, mindörökkön örökké.  R. Ámen. 
 

November 2. 
Halottak napja 

Antifóna a kantikumhoz: 
Mind, kit nékem ad Atyám, énhozzám jövend, * és mindazt, ki énhozzám jő, nem dobom ki. 

Könyörgés: 
Könyörögjünk. Könyörülj, Urunk, valamennyi elhunyt szolgádnak és szolgálódnak lelkén, kikért fölséged 
színe előtt esedezünk, hogy e kegyeletes szolgálatnak jóvoltából bejussanak a te örökkévaló nyugalmadba. 
A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten, 
mindörökkön örökké.  R. Ámen. 
 

November 5. 
Szent Imre herceg 

Antifóna a kantikumhoz: 
Légy szemérmes, hogy elkerüld a tisztátalanság minden szennyét, * mint a halál tőrét. 

Könyörgés 
Könyörögjünk. Isten, te Szent Imrét tündöklő ifjúságában emelted szentjeid társaságába, miután 
sugallatodra neked szentelte életét. Engedd, hogy mindenkor közbenjáró segítőnk legyen nálad. A mi 
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Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten, 
mindörökkön örökké.  R. Ámen. 
 

November 19. 
Árpádházi Szent Erzsébet 

Antifóna a kantikumhoz: 
Ujjong az Anyaszentegyház, zengedez a nép, * mert a gőg szellemét a boldogságos Erzsébet legyőzi. 

Könyörgés 
Könyörögjünk. Híveid szívét világosítsd meg, irgalmas Isten, hogy Szt. Erzsébet dicsőséges közbenjárására 
kevésre becsüljük e világ forgandó szerencséjét és a mennyei vigasztalásnak örvendezzünk szüntelen. A mi 
Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten, 
mindörökkön örökké.  R. Ámen. 

 
 

KÖZÖS RÉSZ 
 

SZŰZ MÁRIA ÜNNEPEIN 
Kapitulum: 

Jó illatot fakasztok én, mint a szőlőtő, és virágomból pompás, dús gyümölcs terem. Anyja vagyok én a szép 
szeretetnek, az istenfélelemnek, a megismerésnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság 
minden kegyelme, nálam az élet és az erény minden reménysége.  

Himnusz: 
Emlékezzél meg Üdvhozó, / Hogy egykor testünk köntösét, / Mint Szűz Anyának gyermeke, / Magadra 
vetted népedért. //  
Kegyelmek Anyja, Mária, / Irgalom édes asszonya, / Légy ellenségtől gyámolunk, / S állj mellettünk, ha 
meghalunk. // 
Dicsőség néked, Jézusunk, / Kinek a Szűz szülőanyád, /Atyával, Szentlélekkel egy, / Most és örök időkön 
át. // Ámen. 

Verzikulus: 
V. Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja. R. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. 

Antifóna a kantikumhoz: 
Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője; könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem 
oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó dicsőséges és áldott Szűz. 

Könyörgés: 
Könyörögjünk. Szolgáid vétkét, kérünk, Urunk, bocsásd meg irgalmasan, hogy akik saját tetteinkkel 
semmire sem jutunk, Fiad Szülőanyjának, a Boldogságos Szűz Máriának, (akinek ma ... emlékét / ünnepét 
üljük) közbenjárására üdvözüljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. 
 
 

A SZENTEK ÜNNEPEIN 
Kapitulum: 

Dicsérni fogják az igazak bölcsességét, és nem felejtik el századokon át, nem vész el az ő emlékezete és 
nevét emlegetni fogják nemzedékről nemzedékre. 

Himnusz:  
Világmegváltó Jézusunk, / Vidd üdvösségre híveid / Isten szülője, Mária, / Mennybe segítsd a küszködőt. // 
Mindnyájan angyalseregek, / Ős pátriárkák ékei, / És prófétáknak érdemi / Nékünk irgalmat esdjenek. // 
A Megváltónak Hírnöke, / S az égi kulcsok Gondnoka, / És mind apostoltársai, / Oldjátok vétkünk láncait. 
// 
A mártírok szent kórusa, / Papok hitvalló élete, / A tisztaságos, szent szüzek / Mossák fehérre a szívünk. // 
Szerzetesek és remeték, / Az ég minden polgárai, / Kérő szavukkal esdjenek, / S nekünk irgalmat 
nyerjenek. // 
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A Krisztus, dicsérünk tégedet, / Atyádat és Szentlelkedet, / Kinek tündöklő fényiben, / Vigadnak szentek 
szüntelen. // Ámen 

Verzikulus: 
V. Imádkozzál érettünk, Szent N.. R. Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. 

Antifóna a kantikumhoz: 
Alleluja. A te szentjeid, ó Urunk, alleluja, virulnak, mint a liliom. Alleluja. Alleluja. 

Könyörgés: 
Könyörögjünk. Istenünk, egyedül te vagy igazán szent, és nélküled senki sem lehet jó. Szent N. 
közbenjárására alakíts minket tetszésed szerint, hogy egykor vele együtt mi is részesei lehessünk örök 
dicsőségednek. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben Isten, mindörökkön örökköné. Ámen. 
 
 

HÁZSZENTLÉS 
 
A házszentlés vízkereszt nyolcadában történik.  Kis házi oltárt készítünk, ráteszünk két égő gyertyát, és az 
oltár közelében elhelyezünk ízzó parazsat vagy szenet, hogy a pap majd tömjént hinthessen rá. Amikor a 
pap megérkezik üdvözli az egybegyülteket: 
P. Békesség e háznak. N. És minden lakójának. 
Antifóna: Keletről bölcsek jöttek Betlehembe az Úr imádására. Megnyitott kincsesládájukból értékes 
ajándékokat adtak: aranyat a nagy Királynak, tömjént az igaz Istennek, és mirhát a temetésre.
Magnifikát (ld. vesperás)  
Ennek énekélése alatt a pap szenteltvízzel meghinti és megtömjénezi a lakást. 
Antifóna. 
P. Pater noster   Mi atyánk ... csendben 
P. Et ne nos inducas in tentationem.  És ne vígy minket a kísértésbe. 
N. Sed libera nos a malo.  De szabadíts mega gonosztól. 
P. Omnes de Saba venient Mind Sábából töttek. 
N. Aurum et thus deferentes.  Aranyat és tömjént hozván. 
P. Domine, exaudi orationem meam.  Uram, hallgasd meg az én könyörgésemet.  
N. Et clamor meus ad te veniat.  És az én kiáltásom jusson eléd. 
P. Dominus vobiscum.  Az Úr legyen veletek  
N. Et cum spiritu tuo.  És a te lelkeddel. 
Könyörögjünk. Isten, ki a mai napon Egyszülöttedet a csillagvezérelte pogányoknak kinyilatkoztattad, 
engedd kegyelmesen, hogy hogy akik téged hitünk által már megismertünk, Fölségednek színről színre 
látására eljuthassunk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben, Isten minörökkön örökké. Ámen. Tündökölj, tündöklj, Jeruzsálem, mert az Úr dicsősége 
fölvirrad fölötted, Jézus Krisztus Szűz Máriától. 
P. Et ambulam gentes in lumine tuo: et reges in splendore ortus tui. (A népek a te világosságodban járnak, 
és a királyok a neked támadt fényességben.) 
N. Et gloria Domini super te orta est. (És az Úr dicsősége támadt feletted.) 
Oremus. Benedic, + Domine Deus omnipotens, 
domum istam, ut sit in ea sanitas, castitas, 
victoriae virtus, humilitas, bonitas et 
mansuetudo, plenitudo legis et gratiarum actio 
Deo Patri et Filio et Spiritui Sancto; et haec 
benedictio maneat super habitantes in ea. Per 
Christum Domnum nostrum. 
N. Amen. 

Könyörögjünk. Mindenható Isten, áldd meg e 
házat, hogy egészség, tisztaság, a győzelem 
erénye, alázatosság, jóság és szelídség, a törvény 
teljessége, hálaadás az Atya, és a Fiú és a 
Szentlélek iránt uralkodjon benne; és ez az áldás 
maradjon e helyen és mindazokon, akik itt 
lakoznak. Krisztus a mi Urunk által. Ámen. 

A házszentelés során a pap az évszámot és a GMB betűket az ajtófélfára írja.  
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MISEÁJTATOSSÁG 

 
 
Bevezetőül: 
Szentháromság egy Isten: Atya, Fiú és Szentlélek! Szent nevedben és nagyobb dicsőségedre akarok jelen 
lenni a szentmiseáldozaton, minden tőlem telhető áhítattal és tisztelettel. Szándékomat egyesítem a 
szentmisét bemutató felszentelt szolgád szándékával. Add kegyelmedet, hogy méltóképpen vegyek részt a 
szentmiseáldozaton. Ámen. 
Introitusra: 
Jóságos Istenem! Alázatos szívvel kérlek, fogadd szent Fiad vérontás nélküli áldozatát, amelyet felszentelt 
szolgád érettünk bemutat. Szánom és bánom minden bűnömet, melyet valaha is elkövettem. Tekintsd 
emberi gyarlóságomat, és Jézus érdemeiért bocsáss meg nekem, szegény bűnösnek. Végtelen 
irgalmasságod bocsássa meg mindazokat a bűnöket, amelyekkel az emberek gyarlósága a legjóságosabb és 
legkegyesebb mennyei Atyát súlyosan megbántotta. 
Glóriára: 
Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek! Dicsérlek és áldlak téged, 
mindenható Atyaisten, aki a világ teremtője és fenntartója vagy. Dicsérlek és áldlak téged, Fiúisten, aki a 
világ megváltója és üdvözítője vagy. Dicsérlek és áldlak téged, Szentlélek Úristen, aki a hívők lelkeinek 
vezetője és megszentelője vagy. Dicséret és áldás legyen a Szentháromság egy Istennek most és örökké. 
Ámen. 
Lekcióra és Evangéliumra: 
Jóságos Istenem! Alázatosan kérlek, részesíts Szentlelked ajándékaiban, hogy Egyházunk tanítását 
megérthessem, ajkammal megvallhassam, szívemmel szerethessem. Adj kegyelmet, hogy életemben valóra 
válthassam mindazt, amire örömhíredben tanítottál. Ámen. 
Offertóriumra: 
Jóságos Istenem! Legyen oly kedves előtted Fiadnak e vérontás nélküli áldozata, mint amilyen kedves volt 
az emberek bűneiért engesztelésül bemutatott véres áldozat a Kálvária magaslatán. Fogadd el csekély 
áldozatomat a szentmise érdemeire való tekintettel. Íme, felajánlom neked lelkemet, testemet és 
mindenemet. Jóságos Isten, fogadd kegyesen és add, hogy kegyelmedet soha el ne veszítsem! Fogadd 
oltalmadba Egyházunkat, édes hazánkat, szüleimet, (házastársamat, gyermekeimet,) testvéreimet, 
rokonaimat elöljáróimat, jótevőimet és minden felebarátomat. Fogadd irgalmadba a megholt hívők lelkeit 
is, és add meg nekik az örök nyugodalmat. Ámen. 
Szanktuszra: 
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene! Ég és föld telve van az ő dicsőségével. Hozsanna a magasságban. 
Áldott, ki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. 
Úrfelmutatásra: 
Ó édes Jézusom, ó kegyes Jézusom, ó irgalmas Jézusom! Imádlak lelkem mélyéből, szeretlek tiszta 
szívemből. Neked élek, neked halok, tied vagyok élve s halva. Ámen. 
Úrfelmutatás után: 
Jóságos Istenem! Az áldozati kenyér, az áldozati bor immár szent Fiad testévé és vérévé lett. Jézus rendelte 
ezt így, hogy mindig velünk maradhasson és szüntelenül megújíthassa fenséges áldozatát lelkünk 
üdvösségére. Hiszem és vallom, imádom és magasztalom a kényér és bor színe alatt jelenlévő Istenembert; 
és az ő végtelen érdemeiért kérlek, jóságos Istenem, légy kegyes és irgalmas hozzánk, szegény bűnösökhöz. 
Segíts meg minket, hogy a jó harcot harcolva kiérdemeljük az örök boldogságot. Engedd megholt 
híveidnek is, hogy az örök világosság fényeskedjék nekik, és az üdvözültek seregében Téged örökké 
imádhassanak és magasztalhassanak. Ámen. 
Agnuszdeire: 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekem! Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba 
jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. (Ha nem áldozol: Jóságos Istenem! Mivel 
most nem részesülhetek azon kegyelemben, hogy az Úr Jézus szent testét és vérét magamhoz vehessem, 
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azért alázatos szívvel arra kérlek, hogy részesíts a lelki áldozás gyümölcseiben. Uram, Jézusom, jöjj 
szívembe, foglald el lelkemet és szentelj meg az örök életre. Ámen.) 
Mise végén: 
Fogadd el, Istenem ezt a Szentmiseáldozatot. Alázatosan kérlek, bocsásd meg  a szentmise alatt elkövetett 
hibáimat, szórakozottságomat. Részesíts az áldozat gyümölcseiben, és áldásaiban részesítsd azokat is, akik 
azon jelen lenni nem tudtak. A szentmiseáldozat érdemeire tekintettel adj örök nyugodalmat a megholt 
híveknek és részesítsd őket égi örömeidben. Jézusom, maradj velem és áldj meg most és mindörökkön 
örökké. Ámen.  
 
 
 

KALENDARIUM 
 

 
 

Ianuarius 
1. Circumcisio Domini et Octava Nativitatis, duplex II 
classis. 
    Dominica inter Circumcisionem et Epiphaniam - 
Sanctissimi Nomini Iesu, duplex II classis. 
2. Octava S. Stephani Protomartyris, simplex. 
3. Octava S. Ioannis Ap. et Ev., simplex. 
4. Octava Ss. Inoccentium Mm., simplex. 
5. Vigila Epiphaniae, semiduplex. Com. S. Telesphori Papae 
et Mart. 
6. EPIPHANIA DOMINI, duplex I classis cum Octava 
privilegiata II ordinis. 
    Dominica infra Octavam Epiphaniae - Sanctae Familiae 
Iesu, Mariae, Iosephi, duplex maius. Com.  
    Dominicae et Octavae.  
7. De II die infra Octavam Epiphaniae, semiduplex. 
8. De III. die infra Octavam Epiphaniae, semiduplex. 
9. de IV die infra Octavam Epiphaniae, semiduplex. 
10. de V die infra Octavam Epiphaniae, semiduplex. 
11. de VI die infra Octavam Epiphaniae, semiduplex. Com. S 
Hygini Papae et Mart. 
12. de VII die infra Octavam Epiphaniae, semiduplex. 
13. Octava Epiphaniae, duplex maius. 
14. S. Hilarii Ep., Conf et Eccl. Doct., duplex. Com. S. 
Felicis Pesbyteri et Mart. 
15. S. Pauli primi Eremitae, Conf., duplex. Com. S. Mauri 
Abb.  
16. S. Marcelli I Papae et Mart., semiduplex. 
17. S. Antonii Abbatis, duplex. 
18. Cathedra S. Petri Ap. Romae, duplex maius. Com. S. 
Pauli Ap., ac S. Priscae Virg. et Mart. 
19. Ss. Marii Marthae, Audifacis et Abachum Mm., simplex. 
Com. S. Canuti Regis, Mart. 
20. Ss. Fabiani Papae et Sebastiani Mm., duplex. 
21. S. Agnetis Virg. et Mart., duplex. 
22. Ss. Vincentii et Anastasii Mm., semiduplex. 
23. S. Raymundi de Penafort Conf., semiduplex. Com. 
Emerentianae Virg. et Mart. 
24. S. Timothei Ep. et Mart., duplex. 
25. Conversio S. Pauli Ap., duplex maius.  Com. S. Petri Ap. 
26. S. Polycarpi Ep. et Mart. duplex. 
27. S. Ioannis Chrysostomi Ep., Conf. et Eccl. Doct., duplex. 
28. S. Petri Nolasci Conf. duplex. Com S. Agnetis Virg. et 
Mart secundo. 
29. S. Francisci Salesii Ep., Conf. et Eccl. Doct., duplex. 
30. S. Martinae Virg. et Mart., semiduplex. 

31. S. Ioannis Bosco Conf. duplex.     
 
 

Februarius 
1. S. Ignatii Ep. et Mart., duplex. 
2. Purificatio B. Mariae Virg., duplex II classis. 
3. S. Blasii Ep. et Mart., simplex. 
4. S. Andreae Corsini Ep. et Conf., duplex. 
5. S. Agathae Virg. et Mart., duplex. 
6. S. Titi Ep. et Conf., duplex. Com. S. Dorotheae Virg. et 
Mart. 
7. S. Romualdi Abb.duplex. 
8. S. Ioannis de Matha Conf., duplex. 
9. S. Cyrilli Ep. Alexandrini Conf., et Eccl. Doct., duplex. 
Com. S. Apolloniae Virg. et Mart.  
10. S. Scholasticae Virg., duplex. 
11. Apparatio B. Mariae Virg. immaculatae, duplex maius. 
12. Ss. septem Fundatorum Ordinis Servorum B.M.V., Cc., 
duplex. 
13. 
14. S. Valentini Presbyteri et Mart., simplex 
15. Ss. Faustini et Iovitae Mm., simplex 
16. 
17. 
18. S. Simeonis Ep. et Mart., simplex. 
19.  
20. 
21. 
22. Cathedra S. Petri Ap. Antiochiae, duplex maius. Com S. 
Pauli Ap. 
23. S. Petri Damiani Ep., Conf. et Eccl. Doct., duplex. Com 
Vigiliae. 
24. S. Matthiae Apostoli, duplex II classis. 
25. 
26. 
27. S. Gabrielis a Virgine Perdolente, Conf., duplex. 
28. 
In anno bissextili Februarius est dierum 29, et Festum S. 
Matthiae celebratur die 25, ac Festum S. Gabrielis a Virg. 
Perdolente die 28. Februarii. 
 
 

Martius 
1. 
2. 
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3. 
4. S. Casimiri Conf., semiduplex. Com. S. Lucii I Papae et 
Mart. 
5. 
6. Ss. Perpetuae et Felicitatis Mm., duplex. 
7. Ioannis de Deo Conf., duplex. 
8. S. Thomae de Aquino Conf. et Eccl. Doct., duplex. 
9. S. Franciscae Romanae Viduae, duplex. 
10. Ss. Quadraginta Martyrum, semiduplex. 
11. 
12. S. Gregorii I Papae Conf. et Eccl. Doct., duplex. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. S. Patricii Ep. et Conf., duplex. 
18. S. Cyrilli Ep. Hierosolymitani, Conf. et Eccl. Doct., 
duplex. 
19. S. IOSEPH SPONSI B. MARIAE V., Conf., duplex I 
classis. 
20. 
21. S. Benedicti Abbatis, duplex maius. 
22. 
23. 
24. S. Gabrielis Archangeli, duplex maius. 
25. ANNUNTIATIO B. MARIAE VIRGINIS, duplex I 
classis. 
26. 
27. S. Ioannis Damasceni Conf. et Eccl. Doct., duplex. 
28. S. Ioannis a Capistrano Conf., semiduplex. 
29. 
30. 
31. 
Feria VI post Dominicam Passionis - Septem Dolorum B. 
Mariae Virg., duplex maius. Com. Feriae. 
 
 

Aprilis 
1. 
2. S. Francisci de Paula Conf., duplex. 
3. 
4. S. Isidori Ep., Conf. et Eccl. Doct., duplex 
5. S. Vincentii Ferrerii Conf., duplex 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. S. Leonis I Papae, Conf. et Eccl. Doct., duplex. 
12. 
13. S. Hermengildi Mart., semiduplex. 
14. S. Iustini Mart., duplex. Com. Ss. Tiburtii, Valeriani et 
Maximi Mm. 
15. 
16. 
17. S. Aniceti Papae et Mart., simplex. 
18. 
19. 
20. 
21.  S. Anselmi Ep., Conf. et Eccl. Doct., duplex. 
22. Ss. Soteris et Caii Pp. et Mm., semiduplex. 
23. S. Gregorii Mart., semiduplex. 
24. S. Fidelis a Sigmaringa Mart., duplex. 
25. S. Marci Evangelistae, duplex II. classis 
26. Ss. Cleti et Marcellini Pp. et mm., semiduplex. 

27. S. Petri Canisii Conf., et Eccl. Doct., duplex. 
28. S. Pauli a Cruce Conf., duplex. Com. S. Vitalis Mart. 
29. S. Petri Mart., duplex. 
30. S. Catharinae Senensis Virg., duplex 
Feria IV infra hebdomadam III post Octavam Paschae - 
Octava S. Ioseph, duplex maius. 

 
 

Maius 
1. Ss. Philippi et Iacobi Apostolorum, duplex II classis. 
2. S. Athanasii Ep., Conf. et Eccl. Doct., duplex. 
3. Inventio S. Crucis, duplex II classis. Com. Ss. Alexandri I 
Papae, Eventii et Theoduli Mm., ac Iuvenalis Ep. et  
    Conf. 
4. S. Monicae Viduae, duplex. 
5. S. Pii V Papae et Conf., duplex. 
6. S. Ioannis Ap. et Ev. ante Portam Latinam, duplex maius. 
7. S. Stanislai Ep. et Mart., duplex. 
8. Apparatio S. Michaelis Archangeli, duplex maius. 
9. S. Gregorii Nazianzeni Ep., Conf. et Eccl. Doct., duplex. 
10. S. Antonini Ep. et Conf., duplex. Com. Ss. Gordiani et 
Epimachi Mm. 
11. 
12. Ss. Nerei, Achilllei et Domitillae Virg. ac Pancratii Mm., 
semiduplex. 
13. S. Roberti Bellarmino Ep., Conf. et Eccl. Doct., duplex. 
14. S. Boifatii Mart., simplex. 
15. S. Ioannis Baptistae de la Salle Conf., duplex.  
16. S. Ubaldi Ep. et Conf., semiduplex. 
17. S. Paschalis Baylon Conf., duplex. 
18. S. Venantii Mart., duplex. 
19. S. Petri Caelestini Papae et Conf., duplex. Com. S. 
Pudentianae Virg. 
20. S. Bernardini Senensis Conf., semiduplex. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. S. Gregorii VII Papae et Conf., duplex. Com S. Urbani I 
Papae et Mart. 
26. S. Philippi Nerii Conf., duplex. Com. S. Eleutherii Papae 
et Mart. 
27. S. Bedae Venerabilis Conf. et Eccl. Doct., duplex. Com. 
S. Ioannis I Papae et Mart. 
28. S. Augustini Ep. et Conf., duplex. 
29. S. Mariae Magdalenae de Pazzis Virg., semiduplex. 
30. S. Felicis I Papae et Mart. simplex. 
31. S. Angelae Mericiae Virg., duplex. Com. S. Petronillae 
Virg. 
 
 

Iunius 
1.  
2. Ss. Marcellini, Petri atque Erasmi Ep., Mm., simplex. 
3. 
4. S. Francisci Caracciolo Conf., duplex. 
5. S. Bonifatii Ep. et Mart., duplex. 
6. S. Norberti Ep. et Conf., duplex. 
7. 
8. 
9. Ss. Primi et Feliciani Mm., simplex. 
10. S. Margaritae Reginae, Viduae, semiduplex. 
11. S. Barnabae Apostoli, duplex maius. 
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12.S. Ioannis a S. Facundo Conf., duplex. Com. Ss. Basilidis, 
Cyrini, Naboris et Nazarii Mm. 
13. S. Antinii de Padua Conf., duplex. 
14. S. Basilii Ep., Conf. et Eccl. Doct., duplex. 
15. Ss. Viti, Modesti atque Crescentiae M., simplex. 
16. 
17. 
18. S. Ephraem Syri Diaconi, Conf. et Eccl. Doct., duplex. 
Com. Ss. Marci et Marcelliani Mm. 
19. S. Iulianae de Falconeriis Virg., duplex. Com. Ss. 
Gervasii et Protasii Mm. 
20. S. Silverii Papae et Mart., simplex. 
21. S. Aloisii Gonzagae Conf., duplex. 
22. S. Paulini Ep. et Conf., duplex. 
23. Vigilia. 
24. NATIVITATIS S. IOANNIS BAPTISTAE, duplex I 
classis cum Octava communi. 
25. S. Gulielmi Abb., duplex. Com. Octavae. 
16. Ss. Ioannis et Pauli Mm., duplex. Com Octavae. 
27. De IV die infra Octavam S. Ioannis Bapt., semiduplex. 
28. S. Irenaei Ep. et Mart., duplex. Com Octavae et Vigiliae. 
29. SS. PETRI ET PAULI APOSTOLORUM, duplex I 
classis cum Octava communi. 
30. Commemoratio S. Pauli Apostoli, duplex maius. Com. S. 
Petri Ap. et Octavae S. Ioannis Baptistae. 
 
 

Iulius 
1. PRETIOSISSIMI SANGUINIS D. N. I. C., duplex I 
classis. Com. diei Octavae S. Ioannis Baptistae. 
2. Visitatio B. Mariae Virg., duplex II classis. Com. Ss. 
Processi et Martiniani Mm. 
3. S. Leonis II Papae et Conf., semiduplex. Com. Octavae Ss. 
App. 
4. De VI die infra Octavam Ss. Petri et Pauli App., 
semiduplex. 
5. S. Antonii Mariae Zaccaria Conf., duplex. Com Octavae 
Ss. App. 
6. Octava Ss. Petri et Pauli Apostolorum, duplex maius. 
7. Ss. Cyrilli et Methodii Episcoporum et Confessorum, 
duplex. 
8. S. Elisabeth Reginae, Viduae, semiduplex. 
9. 
10. Ss. septem Fratrum Martyrum et Ss. Rufinae et Secundae 
Virginum et Martyrum, semiduplex. 
11. S. Pii I Papae et Mart., simplex 
12. S. Ioannis Gaulberti Abb., duplex. Com. Ss. Naboris et 
Felicis Mm. 
13. S. Anacleti Papae et Mart., semiduplex. 
14. S. Bonaventurae Ep., Conf. et Eccl. Doct., duplex. 
15. S. Henrici Imperatoris, Conf., semiduplex. 
16. Commemoratio B. Mariae Virg. de Monte Carmelo, 
duplex maius. 
17. S. Alexii Conf., semiduplex. 
18. S. Camilli de Lellis Conf., duplex. Com. Ss. 
Symphorosae et septem Filiorum eius Mm. 
19. S. Vincentii a Paulo Conf., duplex. 
20. S. Hieronymi AEmiliani Conf., duplex. Com. S. 
Margarithae Virg. et Mart. 
21. S. Praxedis Virg., simplex. 
22. S. Mariae Magdalenae Poenitens, duplex. 
23. S. Apollinaris Ep. et Mart., duplex. Com. S. Liborii Ep. et 
Conf.  
24. Vigilia. Com. S. Christinae Virg et Mart. 

25. S. Iacobi Apostoli, duplex II classis. Com. S. 
Christophori Mart.  
26. S. Annae Matris B. Mariae V., duplex II classis 
27. S. Pantaleonis Mart., simplex. 
28. Ss. Nazarii et Celsi Mm., Victoris I Papae et Mart., ac 
Innocenti I Papae et Conf., semiduplex. 
29. S. Marthae Virg., semiduplex. Com. Ss. Felicis II Papae 
Simplicii, Faustini et Beatricis Mm. 
30. Ss. Abdon et Sennen Mm., simplex. 
31. S. Ignatii Conf., duplex maius 
 
 

Augustus 
1. S. Petri Ap. ad Vincula, duplex maius. Com. S. Pauli Ap. 
ac Ss. Machabeorum Mm. 
2. S. Alfonsi Mariae de Ligorio Ep., Conf. et Eccl. Doct., 
duplex. Com. S. Stephani I Papae et Mart. 
3. Inventio S. Ioannis protomartyris, semiduplex. 
4. S. Dominici Conf., duplex maius. 
5. Dedicatio S. Mariae ad Nives, duplex maius. 
6. Transfiguratio D. N. I. C., duplex II classis. Com. Ss. 
Xysti II Papae, Felicissimi et Agapiti Mm. 
7. S. Cajetani Conf., duplex. Com. S. Donati Ep. et Mart. 
8. Ss. Cyriaci, Largi et Smaragdi Mm., semiduplex. 
9. S. Ioannis Mariae Vianney Conf., duplex. Com. Vigiliae et 
S. Romani Mart. 
10. S. Laurentii Martyris, duplex II classis cum Octava 
simplici. 
11. Ss. Tiburtii et Susannae Virg., Mm., simplex. 
12. S. Clarae Virg., duplex. 
13. Ss. Hipolyti et Cassiani Mm., simplex. 
14. Vigilia. Com. S. Eusebii Conf. 
15. ASSUMPTIO B. MARIAE VIRGINIS, duplex I classis 
cum Octava communi. 
16. S. Ioachim, Patris B. Mariae Virrg., Conf., duplex II 
classis 
17. S. Hyacinthi Conf., duplex. Com. Octavae Assumpt. ac 
diei Octavae S. Laurentii Mart. 
18. De Iv die infra Octavam Assumptionis B. Mariae V., 
semiduplex. Com. S. Abapiti Mart. 
19. S. Ioannis Eudes Conf., Duplex. Com. Octavae 
Assumptionis.  
20. S. Bernardi Abb., Conf. et Eccl. Doct., duplex. Com. 
Octavae Assumptionis. 
21. S. Ioannae Franciscae Fremiot de Chantal Viduae, 
duplex. Com. Octavae Assumptionis. 
22. Cor immac. B. Mariae Virginis. Octava Assumotionis B. 
Mariae Virg., duplex maius. Com. Ss. Timothei, Hippolyti 
Ep. et Symphoriani Mm. 
23. S. Philippi Benitti Conf., duplex. Com. Vigiliae. 
24. S. Bartholomaei Apostoli, duplex II classis. 
25. S. Ludovici, Regis, Conf., semiduplex. 
26. S. Zephyrini Papae et Mart., simplex. 
27. S. Iosephi Calasanctii Conf., duplex. 
28. S. Augustini Ep., Conf. et Eccl. Doct., duplex. Com. S. 
Hermetis Mart. 
29. Decollatio S. Ioannis Baptostae, duplex maius. Com. S. 
Sabinae Mart. 
30. S. Rosae a Mariae Virg. Limanae, duplex. Com. Ss. 
Felicis et Adaucti Mm. 
31. S. Raymundi Nonnati Conf., duplex. 
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September 
1. S. AEgidii Abb., simplex. Com. Ss. duodecim Fratrum 
Mm. 
2. S. Stephani Regis, Conf., semiduplex. 
3. 
4. 
5. S. Laurentii Iustiniani Ep. e Conf., semiduplex. 
6. 
7. 
8. Nativitatis B. Mariae Virg., duplex II classis cum Octava 
simplici. Com. S. Hadriani Mart. 
9. Gorgonii Mart., simplex. 
10. S. Nicolai a Tolentino Conf., duplex. 
11. Ss. Proti et Hyacinthi Mm., simplex. 
12. Sanctissimi Nominis Mariae, duplex maius. 
13. 
14. Exaltatio S. Crucis, duplex maius. 
15. Septem Dolorum  B. Mariae Virg., duplex II classis. 
Com. S. Nicodemis Mart.   
16. Ss. Cornelii Papae et Cypriani Ep., Mm., semiduplex. 
Com. Ss. Euphemiae Virg., Luciae et Geminiani Mm. 
17. Impressio sacrorum Stigmatum S. Francisci Conf., 
duplex. 
18. S. Iosephi a Cupertino Conf., duplex. 
19. Ss. Ianuarii Ep. et Sociorum Martyrum, duplex. 
20. Ss. Eustachii et Soc. Mm., duplex. Com. Vigiliae. 
21. S. Matthei Apostoli et Evang., duplex II classis. 
22. S. Thomae de Villanova Ep. et Conf., duplex. Com. Ss 
Mauritii et Sociorum Mm.  
23. S. Lini Papae et Mart., semiduplex. Com. S. Theclae 
Virg. et Mart. 
24. B. Mariae Virg. de Mercede, duplex maius. 
25.   
26. Ss. Cypriani et Iustinae Virg., Mm., simplex. 
27. Ss Cosmae et Damiani Mm., semiduplex. 
28. S. Wencelasi Ducis, Mart., semiduplex. 
29. DEDICATIO S. MICHAELIS ARCHANGELI, 
duplex I classis 
30. S. Hieronymi Presb., Conf. et Eccl. Doct., duplex. 
 
 

October 
1. S. Remigii Ep. et Conf., simplex. 
2. Ss. Angelorum Custodum, duplex maius. 
3. S. Teresiae a Iesu Infante Virg., duplex. 
4. S. Francisci Conf., duplex maius. 
5. Ss. Placidi et Sociorum Mm., simplex. 
6. S. Brunonis Conf., duplex. 
7. Sacratissimi Rosarii B. Mariae Virg., duplex II classis. 
Com. S. Marci Papae et Conf., ac Ss. Sergii, Bacchi,  
    Marcelli et Apuleji Mm. 
8. S. Brigittae Viduae, duplex. 
9. Ss. Dionysii Ep., Rustici et Eleutherii Mn., semiduplex. 
10. S. Francisci Borgiae Conf., semiduplex. 
11. Maternitas B. Mariae Virg., duplex II classis 
12. 
13. S. Eduardi Regis, Conf., semiduplex. 
14. S. Callisti I Papae et Mart., duplex. 
15. S. Teresiae Virg., duplex. 
16. S. Hedwigis Viduae, semiduplex. 

17. S. Margaritae Mariae Alacoque Virg., duplex. 
18. S. Lucae Evangelistae, duplex II classis. 
19. S. Petri de Alcantara Conf., duplex. 
20. S. Ionannis Cantti Conf., duplex. 
21. S. Hilarionis Abb., simplex. Com. Ss. Ursulae et 
sociarum Vv. et Mm. 
22. 
23. 
24. S. Raphaelis Archangeli 
Dominica ultima Octobris - FESTUM D. N. IESU 
CHRISTI CHRISTI REGIS, duplex I classis 
25. Ss. Chrysanthi at Dariae Mm., simplex. 
26. S. Evaristi Papae et Mart., simplex. 
27. Vigilia. 
28. Ss. Simonis et Iudae Apostolorum, duplex II classis 
29. 
30. 
31. Vigilia. 

November 
1. OMNIUM SANCTORUM, duplex I classis cum Octava 
communi. 
2. Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum, duplex. 
3. De III die infra Octavam Omnium Sanctorum, semiduplex. 
4. S. Caroli Ep. et Conf., duplex. Com. Octavae Omnium 
Sanctorum ac Ss. Vitalis et Agricolae Mm. 
5. De V die infra Octavam Omnium Sanctorum, semiduplex. 
6. De VI die infra Octavam Omnium Sanctorum, semiduplex. 
7. De VII die infra Octavam Omnium Sanctorum, 
semiduplex. 
8. Octava Omnium Sanctorum, duplex maius. Com. Ss. 
Quator Coronatorum Martyrum.  
9. Dedicatio Archibasilicae Ssmi Salvatori, duplex II 
classis. Com. S. Theodori Mart. 
10. S. Andreae Avellini Conf., duplex. Com. Ss. Tryphonis, 
Respicii et Nymphae Virg., Mm. 
11. S. Martini Ep. et Conf., duplex. Com. S. Mennae Mart. 
12. S. Martini I Papae et Mart., semiduplex. 
13. S. Didaci Conf., semiduplex. 
14. S. Iosaphat Ep. et Mart., duplex. 
15. S. Alberti Magni Ep., Conf. et Eccl. Doct., duplex. 
16. S. Gertrudis Virg., duplex. 
17. S. Gregorii Thaumaturgi Ep. et Conf., semiduplex. 
18. Dedicatio Basilicarum Ss. Petri et Pauli App., duplex 
maius. 
19. S. Elisabeth Viduae, duplex. Com. S. Pontiani Papae et 
Mart. 
20. S. Felicis de Valois Conf., duplex. 
21. Praesentatio B. Mariae Virg., duplex maius. 
22. S. Caeciliae Virg. et Mart., duplex. 
23. S. Clementis I Papae et Mart., duplex. Com. S. Felicitatis 
Mart. 
24. S. Ioannis a Cruce Conf. et Eccl. Doct., duplex. Com. S. 
Chrysogoni Mart. 
25. S. Catharinae Virg. et Mart., duplex. 
26. S. Silvestri Abb., duplex. Com. S. Petri Alexandrnini Ep. 
et Mart. 
27.  
28. 
29. Vigilia. Com. S. Saturnini Mart. 
30. S. Andreae Apostoli, duplex II classis. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

December 
1. 
2. S. Bibianae Virg. et Mart., semiduplex. 
3. S. Francisci Xaverii Conf., duplex maius. 
4. S. Petri Chrysologi Ep., Conf. et Eccl. Doct., duplex. Com. 
S. Barbarae Virg. et Mart. 
5. Commemoratio S. Sabbae Abb. 
6. S. Nicolai Ep. et Conf., duplex. 
7. S. AMbrosii Ep., Conf. et Eccl. Doct., duplex. 
8. CONCEPTIO IMMACULATA B. MARIAE 
VIRGINIS, duplex I classis cum Octava communi. 
9. De II die infra Octavam Conceptionis Immac. B.M.V., 
semiduplex. 
10. De III die infra Octavam Conceptionis Immac. B.M.V., 
semiduplex. Com.S. Melchiadis Papae et Mart. 
11. S. Damasi I Papae et Conf., semiduplex. Com. Oct. 
Concept. Immac. B.M.V. 
12. De V die infra Octavam Conceptionis Immac. B.M.V., 
semiduplex. 
13. S. Luciae Virg. et Mart., duplex. Com. Oct. Concept. 
Immac. B.M.V. 

14. De VII die infra Octavam Conceptionis Immac. B.M.V., 
semiduplex. 
15. Octava Comceptionis Immaculatae B. Mariae Virginis, 
duplex maius. 
16. S. Eusebii Ep. et Mart. semiduplex. 
17. 
18. 
19. 
20. Vigilia. 
21. S. Thomae Apostoli, duplex II classis. 
22. 
23. 
24. Vigilia. 
25. NATIVITATIS DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI, 
duplex I classis cum Octava privilegiata III ordinis.  
26. S. Stephani Protomartyris, duplex II classis cum Octava 
simplici. Com. Octavae Nativitatis. 
27. S. Ioannis Apostoli et Evangelistae, duplex II classis 
cum Octava simplici. Com. Octavae Nativitatis. 
28. Ss. Innicentium Martyrum, duplex II classis cum 
Octava simplici. Com. Octavae Nativitatis. 
29.S. Thomae Ep. et Mart., duplex. Com. Octavae Nativitatis. 
30. De VI die infra Octavam Nativitatis, semiduplex. 
31. S. Silvestri I Papae et Conf., duplex. Com. Octavae 
Nativitatis. 

 
 

BÖJTI FEGYELEM 
 
XII. Piusz pápa általános határozata szerint: 
Megtartóztatási nap: Az év minden péntekje. 
Böjti nap: Nagyböjt szerdái; a kántorböjtök szerdái, és szombatjai; Pünkösd vigíliája. 
Szigorú böjti nap: Nagyböjt és a kántorböjtök minden péntekje, Hamvaszószerda, Nagypéntek, Nagyszombaton a 
feltámadási szertartásig;  Karácsony vigíliája (dec 24.); Szeplőtelen Fogantatás vigíliája (szept 7.) 
A magtartóztatási napon nincs hús, de az étkezések és jóllakások száma nem korlátozott.. A böjti napon lehet 
ugyan húst fogyasztani, de csak a főétkezéskor, tehát egyszer; illetve összesen háromszor lehet enni és egyszer 
jóllakni. Szigorú böjti napon háromszor lehet enni, egyszer jóllakni, és tilos a húsételek fogyasztása. A folyadék 
fogyasztása nem számít étkezésnek, kivéve az olyan folyadékok, amelyek táplálékszámba mennek, pl.: tej, leves.  (A 
tej, tojás, olaj és a hal böjti ételnek számít. Állati zsiradákkal böjti napon is lehet főzni.)  
Felmentés: betegeknek, gyermekeknek, időseknek, szegényeknek, megerőltető fizikai munkát végzőknek, 
katonáknak, rendőröknek, üzemi konyhán étkezőknek és mindazoknak, akik nem tudják maguk meghatározni 
étrendjüket. Ezeknek csupán ajánlatos és dicséretes önként lemondani bizonyos (hús)ételekről. Kivétel a 
Nagypéntek: Ezen a napon a húsételek alól senkinek nincs felmentés. 
Szentségi böjt: Szentmise előtt, ha szentáldozáshoz is akarunk járulni, három órával tilos étkezni, a Szentmise előtt 
egy órával pedig már csak víz és gyógyszer fogyasztható. Dicséretes azonban a 12 órás teljes megtartóztatás a 
szentáldozás előtt. 
 

PARANCSOLT ÜNNEPEK 
Állandó ünnepek: 
Jézus körülmetélése (jan 1.),Vízkereszt (jan. 6.), Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc. 25.),  Szent Péter és Pál 
apostolok ünnepe (jún. 29.), Nagyboldogasszony (aug. 15.), Mindenszentek (nov. 1.), Szeplőtelen Fogantatás (dec. 
8.), Karácsony (dec. 25.),  
Mozgó ünnepek: 
Húsvét vasárnap, Úrnapja és az év minden vasárnapja, Áldozócsütörtök, Pünkösd,  
 

TARTALOMJEGYZÉK 
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Előszó                                                                                                                                                          3. o.  
 
I. ALAPVETŐ IMÁDSÁGOK                                                                                                                 5. o. 
Keresztvetés. (latin-magyar) 
Mi Atyánk. (latin-magyar) 
Üdvözlégy, Mária. (latin-magyar) 
Úrangyala. (latin-magyar) 
Dicsőség. (latin-magyar) 
Apostoli hitvallás. (latin-magyar) 
Szt. Ambrus himnusza. (latin-magyar) 
Adj, Uram, örök nyugodalmat. (latin-magyar) 
Templomba lépéskor. (latin-magyar) 
 
II. A NAP MEGSZENTELÉSE                                                                                                                7. o. 
Reggeli imák:                                                                                                                                               7. o 
• Reggeli gondolatok Prohászka Ottokártól. 
• A Római Egyház reggeli imái. (latin-magyar) 
• Reggeli ima a zsolozsmából. (Príma) (latin-magyar) 
• Aquinói Szt. Tamás reggeli imája. 
• Reggeli imák a szláv keresztény hagyományból 
Imák napközben:                                                                                                                                       12. o. 
• Munka előtt. (latin-magyar) 
• Étkezés előtt. (latin-magyar) 
• Étkezés után. (latin-magyar) 
• Clairvaux-i Szt. Bernát imája. 
• Szt. Ágoston imája. 
• Loyolai Szt. Ignác önfelajánlása 
• Hofbauer Szt. Kelemen fohásza 
Esti imák:                                                                                                                                                  13. o.  
• Szalézi Szt. Ferenc tanácsa. 
• A Római Egyház esti imái. (latin-magyar) 
• Esti ima a zsolozsmából. (Kompletórium) (latin-magyar) 
• Damaszkuszi Szt. János esti imája. 
• Szt. Antochusz esti imája. 
 
III. SZENTSÉGLÁTOGATÁS                                                                                                               17. o. 
Az áhítat felkeltése az Esztergomi Katekizmusól.   
Imádság szentségimádás előtt. 
Engesztelő imádság az istenkáromlásokért. 
Ligouri Szt. Alfonz imája az Oltáriszentség előtt. 
Milánói Szt. Ambrus imája a szentségi Jézushoz. 
Adoro te devote (Aquinói Szt. Tamástól) 
Oltáriszentséggel való áldáskor (latin-magyar) 
 
 
IV. JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK TISZTELETE                                                                      19. o. 
Bangha Béla S.J. magyarázata  
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Szt. X. Piusz pápa fohásza 
Alacoque Szt. Margit imája 
Felajánlások Jézus Szentséges Szívének: 
• Az emberi nem felajánlása Jézus Szentséges Szívének XIII. Leó pápától. 
• Vianney Szt. János imája. 
• Önfelajánlás Jézus Szívének.  
 
V. A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA TISZTELETE                                                                       21. o. 
Newman bíboros gondolatai a Szent Szűzről. 
Oltalmad alá futunk. (latin-magyar) 
Rózsafűzér. (latin-magyar) 
Könyörgés a Rózsafázér imádkozása után. 
Emlékezzél meg. (latin-magyar) 
Ima a mindenkor segítő Szűz Máriához. 
XII. Piusz pápa felajánló imája Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. 
Dante imája a Szent Szűzhöz. 
A Szeplőtelen Szűz Mária dicsérete. (latin-magyar) 
Szíria Szt. Efrém imája a Szent Szűzhöz. 
A Kármelhegyi Boldogasszony búcsúimája. 
A Boldogságos Szűz Mária négy karéneke (időszaki antifónák) könyörgésekkel: 
• Megváltónk Édesanyja. (latin-magyar) 
• Mennyországnak Királynéja. (latin-magyar) 
• Mennynek Királyné Asszonya. (latin-magyar) 
• Üdvözlégy, Úrnőnk. (latin-magyar) 
 
VI. KERESZTUTAK                                                                                                                               26. o. 
Keresztút az Esztergomi Praeorátorból 
Engedd, hogy utadon végig kísérjünk. 
Newman bíboros keresztútja. 
  
VII. LITÁNIÁK                                                                                                                                       36. o. 
Jézus Szíve litániája 
Jézus Neve litániája 
Jézus Vére litániája 
Lorettói litánia. (latin-magyar) 
Szt. József litániája. 
Minden szentek litániája. (latin-magyar) 
 
VIII. IMÁK A SZENTEKHEZ                                                                                                              46. o. 
Szt. Józsefhez XIII. Leótól. 
Aquinói Szt. Tamáshoz. 
Szt. Mihály arkangyalhoz a bizánci szertartásból. 
Szt. Athanázhoz a bizánci szertartásból. 
Páduai Szt. Antalhoz. 
Szt. Pál apostolhoz. 
Szt. Ágostonhoz. 
Szt. István királyhoz. 
Szt. László királyhoz. 
Szt. Imré herceghez. 
Árpádházi Szt. Erzsébethez. 
Árpádházi Szt. Margithoz. 
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A védőszenthez. 
 
IX. BŰNBÁNAT ÉS GYÓNÁS                                                                                                              49. o. 
Szt. Ágoston intése a bűnbánatra. 
Imádság lelkiismeretvizsgálat előtt. 
Lelkiismeretvizsgálat előtti imádság Szalézi Szt. Ferenctől. 
Lelkiismeretvizsgálat (lelki tükör). 
Bánat felindítása és erősfogadás. 
Gyónás előtti ima az órómai pontifikáléból. 
6. zsoltár. 
50. zsoltár. 
129. zsoltár. 
Papi intés a bizánci szertartásból a szentgyónás előtt. 
A gyónás módja. 
Papi intés a bizánci szertartásból a szentgyónás után. 
Pázmány Péter imája gyónás után. 
 
X. A SZENTMISEÁLDOZAT                                                                                                               54. o. 
A szentmise magyar nyelvű fordítása a népre tartozó latin szövegekkel, és a ministrálás rendjével. 
Ima az Anyaszentegyházért és Szent Mihály arkangyalhoz XIII. Leó pápától. (latin-magyar) 
 
XI. SZEKVENCIÁK                                                                                                                               63. o. 
Áll a gyötrött Istenanyja. 
Ama végső harag napja. 
Húsvét tiszta áldozatját. 
Jöjj, Szentlélek, Istenünk. 
Dicsérd, Sion, Üdvözítőd. 
 
XII. A SZENTÁLDOZÁS                                                                                                                       65. o. 
Szentáldozás előtt: 
• Szalézi Szt. Ferenc intelmei a szentáldozás előtt. 
• Elmélkedés szentáldozás előtt. 
• A pap mise előtti könyörgéseiből. (latin-magyar) 
• Xavéri Szt. Ferenc áldozás előtti imája. (latin-magyar) 
• Aquinói Szt. Tamás szentáldozás előtti imája. 
• Metafrasztisz Szt. Simeon áldozás előtti verseiből. 
A szentmisén kívüli szentáldozás szertartása. (latin-magyar) 
Szentáldozás után: 
• Ligouri Szt. Alfonz áldozás utáni intelmei. 
• Elmélkedés a szentáldozás után. 
• Szt. Ignác fohásza. (latin-magyar) 
• Búcsúima a szentáldozás után a feszület előtt. (latin-magyar) 
• Jeruzsálemi Szt. Cirill liturgiájából 
 
XIII. IMÁK KÜLÖNFÉLE SZÁNDÉKOKRA                                                                                    69. o. 
Aquinói Szt. Tamás tanítása a kérő imádságról. 
Ima az Egyházért Pázmány Pétertől. 
Ima a római pápáért Kaníziusz Szt. Pétertől. 
Ima a papokért Nagy Szt. Leó pápától. 
Ima a keresztények egységéért Pázmány Pétertől. 
Ima a hazáért. (Magyar Püspöki Kar 1921.) 
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Ima a hazáért. 
Ima a szülőkért Pázmány Pétertől. 
Ima a házasulandókért. 
Áldott állapotban lévő nő imája. 
Szőlük imája gyermekeikért a szláv hagyományból. 
Szülők imája rossz útra tért gyermekükért. 
Jegyesek imája egymásért. 
Hitvesek imája egymásért. 
Házasság nélkül maradt ember imája. 
Imádság felebarátainkért és ellenségeinkért a bizánci szertartásból. 
Kaníziusz Szt. Péter imája ellenségeinkért. 
Ima kísértés idején. 
Hitellenes kísértésben. 
Newman bíboros imája a hit és az Egyház ellenségeiért. 
Szt. Ciprián imája az üldöztetésben. 
Avilai Szt. Teréz imája a bűnösök megtéréséért. 
Aranyszájú Szt. János imája az elhunyt hívekért. 
Pázmány Péter imája a betegekért. 
Halotti szolgálat: lélekajánlás a haldokló mellett. 
Ördögűző ima a bizánci szertartásból. 
Imádság háború idején a Római Misekönyvből. 
 
XIV. NÉPÉNEKEK                                                                                                                                 76. o. 
XII. Piusz pápa buzdításra az istenes éneklésre a Mediátor Dei enciklikából. 
Adventi énekek:                                                                                                                                         76. o. 
• Harmatozzatok, égi magasok. 
• Ave, Maria, Istennek Anyja. 
• Az Úristen Ádám atyánknak. 
• Ébredj, ember, mély álmodból. 
• Ó fényességes szép hajnal. 
Karácsonyi énekek:                                                                                                                                   77. o. 
• Az Ige megtestesült Názáretben. 
• Dicsőség mennyben az Istennek. 
• Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott. 
• Mennyből az angyal. 
• Ó gyönyörű szép, titokzatos éj. 
• Pásztorok, pásztorok. 
Évvégi hálaadásra és Újévre:                                                                                                                   78. o. 
• Az esztendő fordulóján. 
• Szép kelet, szép nap. 
Nagyböjti énekek:                                                                                                                                     78. o. 
• Hamvazkodjál, hívő lélek. 
• Buzgó szívvel ünnepeljük. 
• Hogyha hozzád járulunk. 
• A keresztfához megyek. 
• Gyászba borult. 
• Jézus, világ Megváltója. 
• Keresztények, sírjatok. 
• Ó Jézus, Jézus. 
Húsvéti énekek:                                                                                                                                         79. o. 
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• Örvendjetek, angyalok. 
• Dicsőség, szent áldás, tisztesség. 
• Föltámadt Krisztus e napon. 
• Krisztus feltámadott. 
• Krisztus, virágunk. 
Áldozócsütörtöki énekek:                                                                                                                          79. o. 
• Galileai férfiak. 
• Krisztus a mennybe fölmene. 
Pünkösdi énekek:                                                                                                                                      80. o. 
• Jöjj, Szentlélek Istenünk. 
• Szállj szívünkbe, nagy Isten. 
• Jöjj, Szentlélek Úristen. 
Szentháromság-vasárnapi ének:                                                                                                              80. o. 
• Szentháromságnak életem, halálom. 
Énekek az Oltáriszentségről:                                                                                                                    80. o. 
• Áldunk téged, ó angyali kenyér. 
• Ez nagy szentség, valóban. 
• Édes Jézus, neked élek. 
• Égből szállott szent kenyér. 
• Imádlak, nagy Istenség. 
• Krisztus teste és szent vére. 
• Leborulva áldlak. 
• Szent vagy, Uram, szent vagy. 
• Üdvözlégy, Oltáriszentség. 
• Ó Uram, nem vagyok én méltó. 
• Győzelemről énekeljen. 
Énekek Jézusról:                                                                                                                                       82. o. 
• Előtted, Jézusom, leborulok. 
• Győzhetetlen én kővárom. 
• Ó Jézus, emlékezni rád. 
• Jézus szíve, legtisztább szív. 
• Ó édes Jézus, ég és föld dicsőséges Királya. 
Énekek Szűz Máriáról:                                                                                                                             83. o. 
• Máriát dicsérje lelkünk. 
• Örülj, vígadj. 
• Lelkem tiszta lánggal ég. 
• Néked ajánljuk, Szűzanyánk. 
• Nyújtsd ki mennyből. 
• Ó dicsőséges, ó ékességes. 
• Te vagy földi éltünk vezércsillaga. 
• Boldogasszony anyánk. 
• Boldogságos Krisztus anyja, vigadozzál. 
Miseénekek:                                                                                                                                               84. o. 
• Áldozattal járul hozzád. 
• Futva jöttem elibéd. 
• Induljunk, testvérek. 
• Kezdődik az ének. 
• Bemegyek szent templomodba. 
• Örvendezzünk, jertek. 
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Énekek gyászmisékre:                                                                                                                               86. o. 
• Adj irgalmat, adju nyugalmat. 
• Élők holtak szent Istene. 
• Ments meg engem, Uram. 
Énekek ünnepélyes alkalmakra:                                                                                                              86. o. 
• Isten hozta hív nyájához. 
• Isten, hazánkért térdelünk elődbe. 
• Hol Szt. Péter sírba térve. 
 
XV. FÜGGELÉK                                                                                                                                     87. o. 
Az ádventi koszorú gyertyáinak meggyújtása.                                                                                         87. o. 
Lamentáció.                                                                                                                                               87. o. 
Zsolozsma:                                                                                                                                                 90. o.                                     
• Imádság zsolozsma előtt és után. (latin -magyar) 
• Laudes: (Ps. 92, Ps. 99., Ps. 62., A hárim ifjú hálaéneke, Ps. 148. Olvasmány, Himnusz, Benediktusz /latin-

magyar/, könyörgés stb.)  
• I. és II. Vesperás: (I.: Ps. 143., Ps. 144., II.: Ps. 109, Ps. 110., Ps. 111., Olvasmány, Himnusz, Magnifikát /latin-

magyar/, könyörgés stb.)  
• A szentek és ünnepek saját része (proprium). 
• Szűz Mária és a szentek ünnepeinek közös része. 
Házszentelés.                                                                                                                                           105. o. 
Miseájtatosság.                                                                                                                                        106. o. 
Római naptár (Kalendarium).                                                                                                                107. o. 
A böjti fegyelem.                                                                                                                                      111. o. 
A parancsolt ünnepek.                                                                                                                            111. o. 
 
Tartalomjegyzék.                                                                                                                                   112. o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMNIA AD MAIOREM DEI GLORIAM 
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