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A ZARÁNDOKLAT ÖRÖMHÍRE 
A tizenegy tanítvány elment Galileába arra a hegyre, ahová Jézus rendelte 
őket. Amikor meglátták, leborultak előtte, de néhányan kételkedtek. Jézus 
hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom a mennyben 
és a földön. Menjetek, és tegyetek tanítvánnyá minden népet! Kereszteljé-
tek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket, 
hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! Íme, én veletek va-
gyok mindennap a világ végezetéig. (Mt 28,16-20) 

 

Jézus-füzér 

 Áldott vagy, Úr Jézus Krisztus, élő Isten Fia, világ megváltója, 
Urunk és Üdvözítőnk, aki ♥… 
Jöjj el, Uram Jézus, maradj velünk, hogy mindenkor benned éljünk, 
és eljussunk Atyád országába! Ámen! 

Bevezető titkok 
♥ aki a hit beteljesítője vagy! 
♥ aki a remény forrása vagy! 
♥ aki a szeretet példája vagy! 

Tizedek titkai 
♥ aki örömhírt hoztál! 
♥ aki megtérésre hívtál! 
♥ aki szolgálni jöttél! 
♥ aki mesterünkké lettél! 
♥ aki megdicsőítetted az Atyát 

Tizedek végén: Dicsőség… 

Záró fohász (Jézus-ima a keleti ortodox hagyományból): 
Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnös emberen! 

 

Mennyei Király, Vigasztaló, Igazságnak Lelke, 
ki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz, 
minden jónak kútfeje, és az életnek megadója, 
jöjj el és lakozzál mibennünk, 
és tisztíts meg minket minden szennytől, 
és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket.  
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ITINERÁRIUM 
Úti imádság  
 
Simuljon előzékenyen lábunk alá az út, 
és támogassa meg szél a hátunkat!  - Urunk, segítsd lépteinket! 

Arcunkat fürössze fényében s melegében a nap, 
és bő eső itassa szomjas földjeinket. - Urunk, segítsd lépteinket! 

Amíg újból nem látjuk egymást, Isten tartsa meg óvó tenyerén 
szállásadóinkat és szeretteinket. - Urunk, segítsd lépteinket! 

Ha pihenünk, hajoljon Isten hozzánk, 
és tartson gyöngéden óvó tenyerén!  - Urunk, segítsd lépteinket! 

Fölfelé vezessenek útjaink, és barátságos idő kísérje lépteinket,  
a szél pedig támogassa erősen a hátunkat! - Urunk, segítsd lépteinket! 

Kívánjuk, hogy legyünk már rég otthon az égben,  
amikor az ördög észreveszi hiányunkat! - Urunk, segítsd lépteinket! 

Az Úr legyen előttünk, 
hogy jó utat mutasson nekünk!  -Urunk, segítsd lépteinket! 

Az Úr legyen mellettünk, hogy karjaiba zárjon 
és megvédjen a veszedelmektől!  -Urunk, segítsd lépteinket! 

Az Úr legyen mögöttünk, 
hogy oltalmazzon a gonosz cselvetéseitől!  -Urunk, segítsd lépteinket! 

Az Úr legyen mibennünk, hogy megvigasztaljon, ha szomorúak vagyunk, 
hogy megvédjen, ha ránk rontanak!  - Urunk, segítsd lépteinket! 

Az Úr legyen fölöttünk, hogy megáldjon - Urunk, segítsd lépteinket! 

 

Mi Atyánk... 

Az elbocsátó házigazda áldását adva mondja: 

 Így áldjon meg titeket a jóságos Isten: 
 az Atya, + a Fiú és a Szentlélek, ma, holnap, és mindenkor. 

A zarándokok válaszolják: Ámen. 

 ℣ Induljunk békében!  ℟ Hogy találkozzunk az Úrral. 
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NAPIREND 
2020. júl ius 4. szombat:  Találkozás 

szállásfelelős: Levente 

11:00 Találkozás a győri rendházban 
12:30 Napközi imaóra 
13:00 Ebéd a Tejivóban 
14:30 Éneklés 
15:00 HÉM-kör és szervezésbeli utolsó simítások 
17:30 Vacsora 
18:30 Vesperás és szentmise 
20:00 Olvasmányos imaóra 
20:30 Előkészület az útra, bepakolás a kisbuszba 
21:00 Bevezető gondolatok 
21:30 Beszélgetés, éneklés 
23:15 Indulás Pannonhalmára 

 
2020.  júl ius 5. vasárnap: Győr-Pannonhalma (23 km) 

szállásfelelős: Erik, Rendi Kati 

0:30 Egy órás virrasztás a kismegyeri templomban จ 
1:30 Tovább indulás Kismegyerről 
4:30 Győrsági pihenő จ 
5:00 Indulás Győrságról 
6:00 Érkezés Pannonhalmára 
6:45 Vigília és Laudes 
8:00 Reggeli 
8:30 Szállás elfoglalás, jó az ágyban 

12:30 Ébresztő 
13:00 Napközi imaóra 
13:30 Ebéd 
14:30 Tanítás és csoportos beszélgetés 
17:00 Vesperás 
18:00 Vacsora 
19:00 Tanítás és csoportos beszélgetés 
20:00 Készülődés a lefekvéshez 
21:00 Jó az ágyban 
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NAPIREND 
2020. júl ius 6. hétfő: Pannonhalma-Bakonyszentlászló (25 km) 

szállásfelelős: Erik, Rendi Kati 

5:00 Ébredés 
5:30 Bepakolás a kisbuszba 
6:00 Vigília és Laudes 
7:00 Reggeli จ 
7:45 Indulás 
9:15 Imádság a templomban Ravazdon 
9:45 Tovább indulás 

13:00 Ebéd Gicen จ 
14:00 Indulás 
17:00 Érkezés Bakonyszentlászlóra  
17:30 kipakolás, mosakodás, vacsora 
19:00 Vesperás az evangélikus templomban 
20:00 Csoportos beszélgetés 
21:00 Virrasztás a katolikus templomban 
22:00 Jó a hálózsákban 

 
2020.  júl ius 7.kedd: Bakonyszentlászló-Bakonybél (20 km) 

szállásfelelős: Zsombor, Edina 

5:00 Ébredés 
5:30 Bepakolás a kisbuszba 
6:00 Reggeli az iskolaudvaron 
6:30 Indulás 
8:00 Laudes az erdőben, a keresztnél 

11:30 Napközi imaóra a Kőris-hegyen จ 

12:00 Ebéd a kilátónál 
13:00 Indulás 
16:00 Érkezés Bakonybélbe 
17:00 Vesperás + Szentmise 
18:00 Vacsora és mosakodás 
19:30 Közös beszélgetés vagy egyéni elmélyülés 
20:30 Kompletórium 
21:00 Virrasztás a templomban 
22:00 Jó az ágyban 
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NAPIREND 
 

2020.  júl ius 8. szerda: Bakonybél-Veszprém (30 km) 
szállásfelelős: Anikó 

 

5:30 Ébredés 
5:45 Bepakolás a kisbuszba 
6:30   Reggeli จ 
7:30 Laudes a Szentkútnál 

12:00 Hárskút-napközi imaóra จ 
12:40 tovább indulás 
14:30 Márkó ebéd จ 

17:30 Veszprém - tisztálkodás, vacsora 
19:00 Szentmise 
20:00 Beszélgetés 
22:00 „Jó az ágyban” 

 
 

2020. júl ius 9. csütörtök:  Veszprém-Tótvázsony (24 km) 
szállásfelelős: Zsuzsa 

 

5:15 Ébredés 
5:45 Bepakolás a kisbuszba 
6:15 Laudes 
6:45 Reggeli จ 

7:30 Indulás 
10:30 Veszprémfajsz – szentmise 
11:45 Keresztút a kálváriadombon 
12:15 Ebéd จ 

13:15 Indulás 
18:00 Tótvázsony - tisztálkodás, vacsora vetésforgóban 
20:30 Vesperás 
21:00 Kiscsoportos beszélgetés 
22:00 „Jó a hálózsákban” 
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NAPIREND 
2020. júl ius 10.  péntek:  Tótvázsony-Tihany (18 km) 

szállásfelelős: Négus 

5:45 Ébredés 
6:15 Bepakolás a kisbuszba 
6:45 Laudes 
7:15 Reggeli จ 
7:45 Indulás 

11:30 Aszófő pihenő és felkészülés a bevonulásra จจ 
14:00 Megérkezés Tihanyba - Napközi imaóra 
14:30 Ebéd 
15:15 Fürdés a Balatonban 
16:40 Készülődés az ünnepre 
17:40 Indulás a templomba 
18:00 Szent Benedek Ünnepe 
20:00 Öröm lakoma az apátság udvarában 
21:00 Összetartás a Rege udvarban 
 

2020. júl ius 11.  szombat:  Elbúcsúzás Tihanyban 
 

5:05 A felkelő nap köszöntése a Balatonból 
7:00 Laudes az apátságban 
7:30 Reggeli 
8:30 Kiscsoportos beszélgetés 

12:30 Ebéd 
13:00 Záró áldás 
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BENCÉS ZSOLOZSMA 
Az imaóra kezdése (minden zsolozsmában) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az imaóra befejezése (minden zsolozsmában) 

 

 

 

 

 
A zsoltárokat antifóna vezeti be és zárja le. 
A zsoltárokat válaszos formában imádkozzuk: 
vékony betűs részek kántor 
vastag betűs részek közösség (mindannyian) 
Jelölések:  *     lélegzetvételnyi szünet 

†    egészen rövid szünet 
℣.   a kántorok mondják vagy éneklik ezt a verset 
℟.   a közösség válaszol ezzel a verssel  
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LAUDES 
Az imaóra kezdése: Istenem, hallgass hívásomra! ... (7. oldal) 
 
Himnusz  Brev. Maur. 

 
 

2. A gyarló ember hitszegő: 
Ígér, de csalfán rászed is; 
Tört nádszál, hogyha megfogod, 
Így szúr kezedbe álnokul. 

3. Mily boldog hát, ki teljesen, 
Urunk, öledbe rejtezik: 
E várban biztos béke vár, 
Nem rázhat itt meg vész, vihar. 

4. És hogy ne féljen gyönge szív, 
Magad szent esküvel kötöd; 
Reményünk, látva ily kezest, 
Már földön ízlel égi jót. 

5. Már gondolatban nálad él, 
Szolgál szent trónusod körül; 
Az égi áldás tengerét 
Már itt előre élvezi. 

6. Szentháromság, dicsér szavunk, 
Örök kegyelmek kútfeje; 
Ki üdvünk egy reménye vagy, 
Engedd, keressünk szüntelen! 
Ámen. 
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LAUDES 
1. antifóna Zsolt 5,12.13 

 

5. zsoltár (2-10.12-13) • Reggeli ima 
Az Ige bennünk lakik, azért örökre ujjonganak azok, akik őt befogadták. – Lit. Hor. 

Hallgasd meg, Uram, szavamat, * 
figyelj könyörgő imámra! 

Imádságom jusson eléd, * 
én királyom, Istenem! 

Mert hozzád könyörgök, Uram, † 
már reggel meghallod szavam, * 
reggel hozom imám eléd, úgy várlak téged. 

Mert nem vagy olyan Isten, hogy kedvelnéd a hamisságot, † 
a rossz ember nem talál otthonra nálad, * 
az istentelen meg nem áll színed előtt. 

Gyűlölsz minden gonosztevőt, † 
elveszíted, akinek hazugságot beszél szája, * 
a véreskezű és álnok ember utálatos az Úr színe előtt. 

Én azonban kegyelmed bőségében házadba lépek, † 
leborulok szent templomod felé, * 
mert féllek téged. 

Te vezess, Uram, ellenségeim miatt igaz voltodban, * 
tedd járhatóvá előttem utadat! 

Mert nincs igaz szó szájukban, * 
gonoszat forralnak szívükben. 

Tátongó sír a torkuk, * 
hízelgésre hajlik nyelvük. ... 
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LAUDES 
De örvendezzenek mindnyájan, akik tebenned bíznak, * 
ujjongjanak minden időben! 

Légy oltalmuk, hogy örvendjenek benned mindazok,* 
akik szeretik nevedet! 

Mert te, Uram, az igazat megáldod, * 
s pajzsként borítod fölébe jóságod. 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak * 
és Szentlélek Istennek. 

Miképpen kezdetben, most és mindenkor * 
és mindörökkön-örökké. Ámen. 

1. antifóna ismételve    Örvendezzenek mindnyájan,  
 
 
2. antifóna    Tób 13,16 

 

Ószövetségi ének (Tób 13,2-16) • Tóbiás imája 
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával új 
életre hívott minket. – 1Pét 1,3 

Áldott legyen az élő Isten, * 
mert országa örökké megmarad. 

Mert megfenyít ő és irgalmaz, † 
letaszít az alvilág mélyére s a pusztulásból visszahoz ereje, * 
nem menekülhet el senki kezéből. 

Izrael fiai, dicsőítsétek őt a nemzetek előtt, † 
mert ha szétszórt is titeket közéjük, * 
ott mutatta meg nektek nagyságát. 

Magasztaljátok minden élő előtt, † 
mert ő a mi Urunk, ő a mi Atyánk, * 
ő a mi Istenünk örökkön-örökké. 

Gonoszságtokért megfenyít titeket, * 
de meg is könyörül rajtatok. 
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LAUDES 
Összegyűjt benneteket a népek közül, * 
ahová szétszórt titeket. 

Ha visszatértek hozzá teljes szívetekből és lelketekből, † 
hogy az igazságot cselekedjétek színe előtt, * 
felétek fordul és nem rejti el többé arcát. 

Lássátok most, mit tett veletek, * 
és magasztaljátok őt hangos szóval! 

Az igazságosság Urát áldjátok, * 
és magasztaljátok az örök Királyt! 

Én dicsérem őt fogságom földjén is, * 
erejét és nagyságát hirdetem a bűnös népnek. 

Térjetek meg, ti bűnösök, † 
tegyétek azt, ami igaz színe előtt, * 
bízzatok, hogy felétek fordul és könyörül rajtatok. 

Az ég Királyának magam is éneket mondok, * 
és lelkem örvend életem minden napján. 

Áldjátok az Urat, mind az ő választottai, † 
dicsérjétek fenségét mindnyájan, * 
üljetek örömnapot és zengjetek hálát néki. 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak * 
és Szentlélek Istennek. 

Miképpen kezdetben, most és mindenkor * 
és mindörökkön-örökké. Ámen. 

2. antifóna ismételve    Áldott az Úr… 
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LAUDES 
3. antifóna      Zsolt 64,6 

 

64. zsoltár • Ünnepélyes hálaadás 
A sóvárgással eltelt természetnek megmarad az a reménye, hogy a mulandóság 
szolgai állapotából felszabadul Isten fiainak dicsőséges szabadságára. – Róm 8,19 

Téged illet az ének Sionon, Istenem, * 
a fogadalom Jeruzsálemben néked adassék! 

Te vagy, ki meghallgatod az imádság szavát, * 
tehozzád siet bűneinek terhével minden ember. 

Erőt vettek rajtunk vétkeink, * 
de te megbocsátod őket nekünk. 

Boldog, akit kiválasztasz és magadhoz emelsz, * 
csarnokaidnak lehet lakója. 

Töltsenek el bennünket házad javai * 
és templomod szentsége! 

Igaz voltodban meghallgatsz minket, megváltó Istenünk, † 
nagy csodákat művelsz velünk, * 
te vagy reménye minden földhatárnak és a távoli partoknak. 

Erőd épített szilárd hegyeket, * 
hatalommal övezed magadat. 

Lecsendesíted a tenger moraját, * 
habjai zúgását és a nemzetek zaját. 

Jeleid láttán félelem fogja el a föld határán lakókat, * 
örömmel töltöd el Kelet és Nyugat kapuit. 

Meglátogatod a földet és megöntözöd, * 
elhalmozod bőséges javakkal. 

Isten patakja bővizű; † 
gabonát sarjasztasz az ember számára, * 
a földet is előkészíted: 
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LAUDES 
Barázdáit megöntözöd, göröngyeit széjjelvágod, * 
Záporesőkkel puhítod és megáldod sarjadó vetését. 

Megkoronázza az évet áldásod, * 
s jólét és bőség jár nyomodban. 

Virulnak a rétek a pusztában, * 
a halmok is örömet öltenek. 

Nyájakba öltözködnek a legelők, † 
a völgyeket gabona borítja, * 
ujjonganak és éneket zengenek. 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak * 
és Szentlélek Istennek. 

Miképpen kezdetben, most és mindenkor * 
és mindörökkön-örökké. Ámen. 

Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * 
és mindörökkön-örökké. Ámen. 

3. antifóna ismételve   Halgass meg minket,…  

Olvasmány   Róm 8,35.37 

Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség?  
Üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard? De mind-
ezeken diadalmaskodunk őáltala, aki szeret minket. 

Válaszos ének Zsolt 118,49-50 

 
 



 

14 

LAUDES 
4. antifóna    1Jn 1,3 

 

Evangéliumi ének (Mt 5,3-10) • A nyolc boldogság 

Boldogok a lélekben szegények, * 
mert övék a mennyek országa. 

Boldogok, akik sírnak, * 
mert ők vigaszt lelnek. 

Boldogok a szelídek, * 
mert övék lesz a föld. 

Boldogok, akik az igazságot éhezik és szomjazzák, * 
mert majd eltelnek vele. 

Boldogok az irgalmas lelkűek, * 
mert majd irgalmat nyernek. 

Boldogok a tiszta szívűek, * 
mert meglátják az Istent. 

Boldogok a békességszerzők, * 
mert Isten fiainak hívják majd őket. 

Boldogok, akik az igazságért üldözést szenvednek, * 
mert övék a mennyek országa. 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak * 
és Szentlélek Istennek. 

Miképpen kezdetben, most és mindenkor * 
és mindörökkön-örökké. Ámen. 

4. antifóna ismétlése    Boldogok vagytok mindnyájan… 
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LAUDES 
Könyörgések  

Áldott legyen megváltó Istenünk, aki megígérte, hogy Egyházával marad az 
idők végezetéig. Hálás szívvel könyörögjünk hozzá: 
     Maradj mivelünk, Urunk! 
 
Urunk, maradj velünk a mai napon, 
– kegyelmed napsugarát ne fordítsd el tőlünk! 
Neked szenteljük mai napunkat, 
– megfogadjuk, hogy nem bántunk meg vétkünkkel! 
Világosságod ajándékával töltsd be egész napunkat, 
– hogy a föld sója és a világ világossága lehessünk! 
Szentlelked szeretete irányítsa szívünket és ajkunkat, 
– hogy mindnyájan igazságodban és dicséretedben maradjunk! 
 
Az Úr imádsága 

Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni! 
Mi Atyánk… 
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. 
 
Zárókönyörgés 
Istenünk, küldd ragyogó világosságodat szívünkbe, hogy mindig parancsa-
id útján járjunk, és mentek legyünk minden eltévelyedéstől. A mi Urunk, Jé-
zus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egy-
ségben, Isten mindörökkön-örökké. 
 
Áldás 

Éljetek szentül és istenfélően, várjátok Isten napjának eljöttét, hogy békes-
ségben, szeplőtelennek találjon benneteket! 
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása 
szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké! 
 
Az imaóra befejezése 

Mondjunk áldást az Úrnak! Istennek legyen hála! + 
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NAPKÖZI IMAÓRA 
Az imaóra kezdése: Istenem, hallgass hívásomra! ... (7. oldal) 

Himnusz 

 
2. Viszálynak, pernek oltsd tüzét, 
Szüntesd az ártó szenvedélyt, 
A testet tartsd meg erőben, 
A szívet tápláld békéddel.  

3. Hallgass meg, kérünk, jó Atya, 
Atyának mása, egy Fia, 
És Lélek, lelket gyógyító: 
Egy szent Fölségként trónoló. 
Ámen. 

Antifóna      Sir 46,14-15 

 
122. zsoltár • A nép az Úrban bízik 
A két vak kiáltozni kezdett: 
Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk! – Mt 20,30 

Hozzád emelem szememet, * 
aki a mennyben lakozol. 

Amint a szolgák gazdájuk kezét figyelik, * 
ahogy a szolgáló úrnőjének kezére tekint, 
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NAPKÖZI IMAÓRA 
Úgy tekint szemünk Istenünkre, az Úrra, * 
amíg meg nem kegyelmez nékünk. 

Könyörülj rajtunk, Urunk, könyörülj, * 
mert a gyalázattal nagyon elteltünk. 

Mert nagyon megtelt a lelkünk * 
a gazdagok gúnyolódásával, a dölyfösök büszke gőgjével. 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak * 
és Szentlélek Istennek. 

Miképpen kezdetben, most és mindenkor * 
és mindörökkön-örökké. Ámen. 

 
123. zsoltár • Segítségünk az Úr nevében 
Az Úr így szólt Pálhoz: Ne félj!... Én veled vagyok! – ApCsel 18,9-10 

Ha az Úr nem lett volna mivelünk, vallja meg most Izrael, † 
ha az Úr nem lett volna mivelünk, * 
amikor az emberek ellenünk támadtak, 

Elevenen nyeltek volna el bennünket, * 
mikor haragjuk fellángolt ellenünk. 

Elsodortak volna minket a vizek, † 
átcsapott volna rajtunk a folyó, * 
átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó habok. 

Az Úr legyen áldott, * 
aki nem vetett oda minket zsákmányul foguknak. 

Lelkünk megmenekült, mint a madár a vadászok hálójából, † 
a háló szétszakadt, * 
és mi szabadok lettünk. 

Segítségünk az Úr nevében, * 
aki az eget és a földet alkotta. 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak * 
és Szentlélek Istennek. 

Miképpen kezdetben, most és mindenkor * 
és mindörökkön-örökké. Ámen. 
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NAPKÖZI IMAÓRA 
124. zsoltár Az Úr népének őrzője. 
Békesség és irgalom, Isten választott népének. – Gal 6,16 

Aki az Úrban bízik, olyan mint a Sion hegye, * 
nem inog meg az, megmarad örökké. 

Jeruzsálemet hegyek övezik, † 
az Úr így veszi körül népét, * 
most és örökkön-örökké. 

Ne uralkodjék az igazak földjén a gonoszság jogara, * 
nehogy az igaz is erőszakra nyújtsa kezét. 

Tégy jót, Uram, a jókkal, * 
és azokkal, akik igazszívűek. 

De akik hajlanak a hamis utakra, † 
űzze el az Úr a bűnösökkel együtt őket. * 
Békesség legyen Izraelnek! 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak * 
és Szentlélek Istennek, 

Miképpen kezdetben, most és mindenkor * 
és mindörökkön-örökké. Ámen. 

Antifóna ismételve   Áldott legyen szent emléke, … 

Olvasmány      Fil 2,2-4 

Tegyétek örömömet teljessé azzal, hogy egyetértetek, egymást szeretitek, 
együtt éreztek, egyet gondoltok. Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy 
hiú dicsőségvágyból. Tekintse inkább alázatosan egyik a másikat magánál 
kiválóbbnak. Senki se keresse csak a maga javát, hanem a másét is. 

℣ Nem gőgös az én szívem, Uram, 
℟ Szememben nincsen kérkedés.     Zsolt 130,1 

Zárókönyörgés 

Istenünk, te Szent Benedek atyánkat szolgálatod iskolájában kiváló mester-
ré tetted; add, kérünk, hogy szeretetednek semmit elébe ne tegyünk, és 
szárnyaló szívvel fussunk parancsaid útján. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a 
te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten 
mindörökkön-örökké. 

Az imaóra befejezése 

Mondjunk áldást az Úrnak!  
Istennek legyen hála! +  
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VESPERÁS 
Az imaóra kezdése: Istenem, hallgass hívásomra!      (7. oldal) 

Himnusz        Brev. Maur. 

 
2. Nevednek mily jó, Istenünk, 
Házadban zsoltárt zengeni, 
És együtt kérni tégedet 
Buzgó imával, sürgetőn. 
 

3. Szeressük ezt a házat itt, 
Derítsék fel vidám szívek! 
Gonosznak jaj, ki elveti 
Viszályok mérges magvait. 
 

4. Ám minden rossz javára lesz 
Annak, ki Krisztust szereti, 
Növeszti harc a pályabért, 
Az ártó rossz is jót terem. 
 

5. Háromság, add meg, kérlelünk, 
Hogy éljen köztünk szeretet, 
Szolgáljuk egymást szívesen, 
S dicsőségünk is egy legyen. 
Ámen. 
 

1. antifóna Zsolt 126,2 

 

126. zsoltár • Bizakodás a gondviselésben 
Isten épülete vagytok. – 1Kor 3,9 

Hogyha nem építi az Úr a házat, * 
építői hasztalan fáradnak. 
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VESPERÁS 
Hogyha nem őrzi az Úr a várost, * 
őrzője hasztalan virraszt. 

Hasztalan nektek hajnal előtt kelni, † 
nyugovóra későn térni, * 
és verejtékkel enni kenyeret; 

Pihentében is megad minden áldást * 
annak az Úr, akit szeret. 

Íme, a gyermek az Úrtól kapott örökség, * 
az anyaméh gyümölcse jutalom. 

Akár a hős kezének nyilai, * 
olyanok a serdülő ifjak. 

Boldog ember, aki velük tölti meg tegzét, * 
ha a kapuban vitába száll az ellenséggel, nem éri szégyen. 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak * 
és Szentlélek Istennek. 

Miképpen kezdetben, most és mindenkor * 
és mindörökkön-örökké. Ámen. 

1. antifóna ismételve   Boldog az az ember… 
 
 
2. antifóna       Zsolt 140,2 

 

140. zsoltár (1-9) • Imádság veszély idején 
A tömjénáldozat füstje a szentek imádságával felszállt az angyal kezéből 
Isten színe elé. – Jel 8,4 

Uram, hozzád kiáltok, siess oltalmamra, * 
halld meg szavam, amikor hívlak! 

Szálljon föl színedhez imádságom, mint a tömjén füstje, * 
kitárt kezem legyen előtted esti áldozat! 
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VESPERÁS 
Tégy, Uram, zárat a számra, * 
és őrizzed ajkam kapuját! 

Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon, † 
hogy gonosz terveket szőjek a gonosztevőkkel, * 
és megízleljem lakomájuk! 

Az igaz ember ha ostoroz és megfedd, jót tesz velem. † 
De a bűnös ne kenje meg olajjal fejemet; * 
miközben gonoszat tesznek, én imádkozom. 

Ha majd bíráik kezébe esnek, * 
meglátják, mily szelíd volt szavam. 

Mint ekevas a földet széjjelvágja, * 
úgy szóródnak le csontjaik az alvilágba. 

De én rád tekintek, Uram, Istenem, * 
hozzád menekülök, ne engedd elveszni életem! 

Ments meg a tőrtől, mit nekem vetettek, * 
és a gonosztevők csapdáitól! ... 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak * 
és Szentlélek Istennek. 

Miképpen kezdetben, most és mindenkor * 
és mindörökkön-örökké. Ámen. 

2. antifóna ismételve   Szálljon föl, Uram színedhez imádságom… 
 
 
3. antifóna          1Jn 4,16 

 
Újszövetségi ének (1Jn 4,7-16) • Szeretet az Isten 

Szeretteim, szeressük egymást, * 
mert a szeretet Istentől van. 

Mindaz, aki szeret, Istentől született, * 
és ismeri Istent. 
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VESPERÁS 
Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, * 
mert az Isten szeretet. 

Abban nyilvánult meg Isten szeretete irántunk, * 
hogy egyszülött Fiát küldte a világba, hogy általa éljünk. 

A szeretet ebben mutatkozik meg: † 
nem mi szerettük Istent, hanem ő szeretett minket, * 
és elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. 

Ha Isten így szeretett minket, * 
nekünk is így kell egymást szeretnünk. 

Istent sohasem látta senki. † 
Ha szeretjük egymást, Isten él bennünk, * 
és tökéletes lesz szívünkben szeretete. 

Abból ismerjük meg, hogy benne élünk és ő mibennünk, * 
hogy saját Lelkéből adott nekünk. 

Láttuk és tanúságot teszünk róla, * 
hogy az Atya elküldte Fiát mint a világ Megváltóját. 

Aki vallja, hogy Jézus Isten Fia, * 
abban Isten él, és ő az Istenben. 

Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, * 
és hittünk benne. 

Szeretet az Isten: † 
aki szeretetben marad, Istenben marad, * 
és Isten őbenne. 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak * 
és Szentlélek Istennek. 

Miképpen kezdetben, most és mindenkor * 
és mindörökkön-örökké. Ámen. 

3. antifóna ismételve   Szeretet az Isten… 

 

Olvasmány  1Jn 2,8-10 
Új parancsot írok nektek, amely Krisztusban is, és tibennetek is megvaló-
sult. A sötétség múlóban van, és az igaz világosság már ragyog. Aki azt 
állítja, hogy világosságban van, de testvérét gyűlöli, az még most 
is sötétségben van. Aki szereti testvérét, az világosságban él, és eb-
ben nincs megbotránkozni való. 
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VESPERÁS 
Válaszos ének    Zsolt 36,11 

 

4. antifóna        1Jn 4,12 

 

Magnificat        VII. modus  Lk 1,46-55 
[Zakariás házában Mária így szólt:] 

Magasztalja lelkem az Urat, * 
ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben. 

Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * 
lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. 

Mily nagy dolgot művelt velem * 
ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk. 

Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * 
azokon, akik félik őt. 

Nagyszerű dolgokat művelt karja, * 
a szívükben gőgösöket széjjelszórta. 

Uralkodókat űzött el trónjukról, * 
de a kicsinyeket magasra emelte. 
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VESPERÁS 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * 
a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel. 

Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * 
megemlékezett irgalmáról, 

Melyet atyáinknak hajdan megígért, * 
Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké. 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak * 
és Szentlélek Istennek. 

Miképpen kezdetben, most és mindenkor * 
és mindörökkön örökké. Ámen. 

4. antifóna ismételve   Ha szeretjük egymást mindnyájan… 

Könyörgések 
Dicsőítsük Krisztusunkat, lelkünk pásztorát és vezetőjét. Őszinte remény-
nyel imádkozzunk: 
     Uram, irgalmazz! 

 Örök pásztor, oltalmazd Cirill főapátunkat  
– és Egyházad minden pásztorát. 

 Tekints kegyesen az üldözöttekre, 
– mentsd ki őket nehéz helyzetükből. 

 Könyörülj, Urunk, az ínséget szenvedőkön, 
– készíts táplálékot az éhezőknek. 

 Világosítsd meg a törvényhozó testületeket, 
– hogy mindenben bölcs méltányossággal döntsenek. 

 Meghalt testvéreinkért véredet ontottad; 
– add, hogy veled együtt léphessenek be a menyegzős lakomára. 

Az Úr imádsága 
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni! 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, … 
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. 

Zárókönyörgés 
Urunk és Istenünk, tiéd a nappal és tiéd az éjszaka. Engedd, hogy szí-
vünkben soha ki ne aludjon az igazságosság napja, hogy eljuthassunk arra 
a fényességre, amelyben lakozol. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad ál-
tal, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörök-
kön-örökké. 
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KOMPLETÓRIUM 

Áldás 
Ismerjétek meg Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szeretetét, és telje-
tek be Isten egész teljességével! 
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása 
szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké! 

Az imaóra befejezése 

Mondjunk áldást az Úrnak!  
Istennek legyen hála! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az imaóra kezdése:  Istenem, hallgass hívásomra! ... (7. oldal) 

Lelkiismeret-vizsgálat: Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmá-
ra. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy 
Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk! 

Bűnbánat 
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk, 
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen! 
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, 
– és add meg nekünk az üdvösséget! 

Befejezés 
Irgalmazzon nekünk a minden ható Isten, bocsássa meg bűneinket, és ve-
zessen el az örök életre. – Ámen. 
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KOMPLETÓRIUM 
Himnusz Lit. Hor. 

 

2. A szívünk rólad álmodik, 
S pihentében is rád tekint, 
Ha felkel fényes, új napunk, 
Dicsőségedről énekel. 

3. Adj üdvösséges életet, 
Izzíts lelkünkben új tüzet, 
A ránk törő rút éjhomályt 
Világosságod rontsa szét. 
 

 4. Add meg, Teremtő jó Atyánk, 
 Urunkért, Jézus Krisztusért, 
 Ki véled és Szentlelkeddel 
 Uralkodik menny trónusán. Ámen. 
 
Antifóna    Zsolt 81,8 

 

81. zsoltár • Isten ítélkezik a gonosz bírákon 
Ne ítélkezzetek, míg el nem jön az Úr! – 1Kor 4,5 

Feláll az Isten az istenek gyűlésén, * 
ítéletet tart az istenek körében. 

„Meddig akartok még hamisan ítélni, * 
meddig pártoljátok még a gonosz ügyét? 
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Védelmezzétek a nincstelen és az árva jogát, * 
szolgáltassatok igazságot a szegénynek s gyengének! 

Az elnyomottat és a szűkölködőt tegyétek szabaddá, * 
mentsétek ki a gonoszok kezéből!” 

Ők azonban nem tudnak és nem értenek semmit, sötétben járnak: * 
alapjaiban inog az egész föld! 

Bár azt mondtam: „Istenek vagytok, * 
s a Magasságbeli fiai mindnyájan.” 

Mégis meghaltok, mint bármelyik ember, * 
és mint a fejedelmek, elhulltok mindnyájan. 

Kelj föl, Istenünk, ítélj a földön, * 
hiszen a te örökséged minden nemzet. 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak * 
és Szentlélek Istennek. 

Miképpen kezdetben, most és mindenkor * 
és mindörökkön-örökké. Ámen. 

Antifóna ismételve     Kelj fel, Urunk, Istenünk… 

Olvasmány  Zak 14,6-7 
Azon a napon nem lesz többé sem hideg, sem fagy. Csodálatos nap 
lesz csak az Úr ismeri. Nem lesz nappal és nem lesz éjjel; és este is vilá-
gos lesz. 

Válaszos ének 
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Evangéliumi ének 

Antifóna 

 

Simeon éneke Lk 2,29–32 

Bocsásd el most szolgádat, Uram, *  
szavaid szerint békességben; 

Hiszen már látta szemem az üdvösséget, * 
melyet minden népnek készítettél, 

Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * 
és dicsőségére népednek Izraelnek. 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak * 
és Szentlélek Istennek, 

Miképpen kezdetben, most és mindenkor * 
és mindörökkön örökké. Ámen. 

Antifóna ismételve    Ments meg minket, Urunk … 

Zárókönyörgés 
Adj, Urunk, testünknek üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magveté-
sét érleld meg az örök aratásra, Krisztus, a mi Urunk által. 

Áldás 
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, 
lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljövete-
léig! – Ámen. 
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Mária-antifóna 
 
Üdvözlégy Királynő, * nagy irgalmasság anyja, élet, édesség boldog re-
mény, áldunk. Hozzád kiáltunk Évának száműzött fiai. Hozzád fohászko-
dunk sóhajtva, zokogva, hozzád, e siralomvölgyben. Kérünk tehát, kegyes 
közbenjárónk, fordítsd felénk mindenkor éber szemedet üdvösségünkre. És 
Jézust anyaságod áldott szent gyümölcsét, nekünk e földi út végén mutasd 
meg. Ó áldott, ó édes, ó jóságos, szép Szűz Mária. 
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RÓZSAFÜZÉR 
Apostoli hitvallás: 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtő-
jében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilá-
tus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, har-
madnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a minden-
ható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent-
lélekben, hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a 
bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen  

Miatyánk, Üdvözlégy, benne a Jézus neve után befűzött titkok 
Minden tizedet Miatyánkkal kezdünk, és a következő imádságokkal zárunk:  

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 

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

Örvendetes rózsafüzér titkai 
1. Aki hitünket növelje 
2. Aki reményünket erősítse 
3. Aki szeretetünket tökéletesítse 
Tizedekben: 
1. Akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál 
2. Akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál 
3. Akit te, Szent Szűz, e világra szültél 
4. Akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál 
5. Akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál 

Világosság rózsafüzér titkai 
1. Aki megtisztítson minket 
2. Aki a lelkünk békéjét megőrizze 
3. Aki a szentségekben megerősítsen 
Tizedekben: 
1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 
2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét 
3. Aki meghirdette Isten országát 
4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét 
5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát 
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Fájdalmas rózsafüzér titkai 
1. Aki értelmünket megvilágosítsa 
2. Aki emlékezetünket megerősítse 
3. Aki akaratunkat tökéletesítse 
Tizedekben: 
1. Aki érettünk vérrel verejtékezett 
2. Akit érettünk megostoroztak 
3. Akit érettünk tövissel koronáztak 
4. Aki érettünk a keresztet hordozta 
5. Akit érettünk keresztre feszítettek 

Dicsőséges rózsafüzér titkai 
1. Aki gondolatainkat igazgassa 
2. Aki szavainkat vezérelje 
3. Aki cselekedeteinket kormányozza 
Tizedekben: 
1. Aki föltámadt a halottak közül 
2. Aki a mennybe fölment 
3. Aki nekünk a Szentlelket elküldte 
4. Aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett 
5. Aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott 

 

Ének rózsafüzér után 

1. Szent Olvasót imádkoztunk, Máriához fohászkodtunk, 
Kérve kérjük Szűzanyánkat, fogadja el hű imánkat. 

2. Szent Olvasót mikor mondtunk, Máriának füzért fontunk, 
 Fonogattuk koszorúnkat, rózsafüzért Asszonyunknak. 

3. Imádságunk koszorúzza Őt, aki a legszebb rózsa, 
Égi bimbót hajtott nékünk: rajta nyílt ki üdvösségünk. 

4. Szűz Mária, szívünkben vagy, soha bennünk el ne hervadj! 
Nyílj ki bennünk, ég virága, tégy méltóvá mennyországra. 
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KERESZTÚT 
Bevezető:  Ébredj tudatára, hogy Jézus előtted van! 

Kérd, hogy beavasson az önmegtagadás titkába! 

Jézusom találkozni akarok veled! Vigyél magaddal! Mária, tanítsál meg, 
hogy mindig elfogadjam Jézus szavát, miközben életem kálváriájának a 
csúcsára megyek! Segítsél, hogy úgy tudjak beszélni, mint te is: „Legyen 
nekem a te igéd szerint", és megtegyem mindazt, amit Jézus mond! Atyám, 
íme, itt vagyok. Be akarok hatolni Fiadnak, Jézusnak a titkába, hogy felis-
merjél ma, mint visszatérő gyermekedet! Ámen. 

 

A stációk közötti ének: Jézus téged követünk, Jézus téged szeretünk, 
szenvedésed égi jel így jutunk a mennybe fel! 

Minden stációnál mondjuk: 
 Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,  

mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. 
 
I. JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK  Imádunk Téged……… 

ELSŐ KERESZT: AZ ÍTÉLET ELFOGADÁSA  

Hallgasd, mit mond Jézus: fölöttem ítélkeztek és elítéltek. Az állami és a 
vallási uralkodók a néppel együtt elítéltek, barátaim meg az apostolok szét-
széledtek. Nemrégen még dicsértek, ámultak csodáimon, meg akartak 
érinteni, és kitartó barátságot fogadtak. Most viszont ellenem fordultak, és 
azt követelik Pilátustól, feszítsen keresztre. Pilátus, aki idegen volt hazám-
ban, meg akart szabadítani. Polgártársaim azonban rákényszerítették, 
hogy elítéljen. Környezeted és legjobb barátaid ítélkezni fognak fölötted, és 
el is ítélnek. Az ítélet elkerülhetetlen! Ez azonban nem azt jelenti, hogy hi-
bás vagy. Ez csak annak felismerésére vezet, hogy megértsd: sohasem 
támaszkodhatsz teljesen az emberekre.  

Egyedül Isten a biztos és szilárd támasz! Ez a kereszt megszabadít az em-
berektől, akikre támaszkodsz, és fölhív: énrám támaszkodj! Amikor az em-
berek elítélnek, az én oldalamra állhatsz, mert fölöttem is ítélkeztek, engem 
is elítéltek. Ne védekezz, amikor ítélkeznek fölötted! Az ítélet nem semmi-
síthet meg. Nem hagy egyedül, hanem hozzám és a dicsőségbe vezet. Ez 
a te és az én első keresztem: Ne félj! Számodra az ítélet hozzám vezető 
ajtó. E hamis ítéletben találkozni fogsz velem. Akkor többé már senki sem 
bíráskodhat fölötted.  
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II. JÉZUS MAGÁRA VESZI A KERESZTET  Imádunk Téged………… 

MÁSODIK KERESZT: A MINDENNAPOK ELFOGADÁSA 

Védekezhettem volna, vagy pedig kérhettem volna, vegyenek védelmükbe. 
Mondhattam volna: ártatlan vagyok! Miért szenvedjek? Ehelyett én ellenve-
tés nélkül elfogadtam a keresztet. 

Életed minden pillanata kereszt: elvállalhatod, vagy elvetheted, el is szök-
hetsz előle. Én vállaltam. Most már tudod, hol találsz meg. A te erőd nem a 
szökésben rejlik. Minden pillanat döntést követel, hagyd el a sajátodat, és 
kövess engem! Ez a második kereszt. Kevesen vannak, akik felismerik. Az 
emberek rendkívüli keresztet keresnek, holott a kereszt a mindennapok el-
fogadása. Az elfogadott kereszt által nagy kegyelmekben részesülsz, és 
hited patakja folyammá duzzad. 

III. JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL A KERESZT ALATT Imádunk Téged… 
HARMADIK KERESZT: BÁTORSÁG AZ ELESÉSHEZ 

Nehéz elesni. Mindenki talpon akar maradni és győzni. Én Isten vagyok, 
mégis tehetetlenül rogyok össze a kereszt alatt. Mindenki nézte csodáimat 
és ámult fölöttük. Most meg azt figyelik, miként esem el megalázottan, csa-
tát vesztetten. Legyen bátorságod elesni! Ne titkold el elesésedet, inkább 
ismerd el! Ezen a földön nem lehetsz másmilyen! Azért vagy itt, hogy meg-
halj. Mert, aki elveszíti életét, megtalálja azt". Miért félsz eséseidtől? Miért 
félsz az emberek szemébe nézni, amikor csatát vesztesz, amikor mások 
okosabbak nálad? Miért félsz, ha a bűnök terhe rád nehezedik?  

Te azért küzdesz, hogy jónak tűnjél mások szemében. Lásd, az esés által 
hozzám közeledsz! Ne félj! Az esés nem a véget jelenti. Miért fogod fel hát 
annyira tragikusan az eséseket? Miért a szégyen? Az esés azért van, hogy 
közelebb kerülj hozzám, és én fölemeljelek. Amikor majd megérted, hogy 
én is elestem, akkor elesésedben meg fogod látni az én arcomat, minek 
folytán együtt fogunk győzni az esések és a bűnök fölött. Az elesésben 
csupán az fontos, ne maradj egyedül, hanem hozzám jöjj! 

IV. JÉZUS  TALÁLKOZIK SZENT  ANYJÁVAL Imádunk Téged………… 
NEGYEDIK KERESZT: SZERETTEID ELSZOMORÍTÁSA 

Lehetetlen nem elszomorítani azokat, kiket szeretsz. Elkerülhettem volna 
ezt a találkozást anyámmal. Tudod-e, mit jelent látni a szeretett személyt, 
akit kiábrándítottál? Engem lenéztek és megvetettek, mert tévhitterjesztő-
nek és hamis útra vezető tanítónak tartottak. Anyám mindezt tudta. Látta 
testi és lelki fájdalmamat, és a szemembe nézett. Ez jelenti a keresztet: 
szemébe nézni a számodra legkedvesebb lénynek, amikor mindannyian 
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nevetnek rajtad. Lehetetlen nem kiábrándítani azokat, akik szeretnek té-
ged. Ettől nem kímélheted meg őket. 

Látod, mennyire fáj nekik a te elesésed. Marcangoló kín ez számodra. Az 
én anyám az esésemben értette meg ki vagyok. Amikor kialudt benne a 
vágy utolsó szikrája is, hogy én sikert érjek el, akkor született meg benne 
igazán a hit. Barátra akkor teszel szert, ha minden jó meghal benned. Ak-
kor majd csak téged látnak. Fogadd el az óhatatlanul bekövetkező megbot-
ránkozásokat! Fogadd el a tényt, hogy jogod van kiábrándítani! Akkor majd 
megtalálsz engem és anyámat. 

V. CIRENEI SIMON SEGÍT VINNI A KERESZTET  Imádunk Téged… 
ÖTÖDIK KERESZT: MÁSOK SEGÍTSÉGÉNEK MEGENGEDÉSE 

Mindenki lenézett. Cserbenhagytak, akiket meggyógyítottam. Még azok is, 
akik legközelebb álltak hozzám. Amikor sajgó és vérző sebekkel, az 
anyámmal való megrendítő  találkozás után szeretetre vágytam, rákény-
szerítettek egy embert, hogy segítsen nekem. Arra számítottam, részvétből 
és szeretetből segíteni fog valaki. Ehelyett Simont kényszerítették rá, hogy 
vigye a keresztemet. 

Ez a kereszt: amikor nincs senkid, aki megsajnálna és szeretne. Ha ezt el-
fogadod, én itt vagyok, akkor nem vagy egyedül. És még valami: legyen 
bátorságod, és engedd meg, hogy mások segítsenek neked! Ezt én is 
megengedtem, habár mindenható vagyok. Lásd be, hogy mások erőseb-
bek. Engedd, hogy védjenek. Ne feledd, szükséged van másokra, a segít-
ségükre szorulsz! Ez kereszt, és nem menekülhetsz előle! Értsd meg, ez is 
hozzám vezető ajtó. Ne csodálkozz hát, ha minden lázad e kereszt ellen. 
„A lélek a test ellen vágyik, a test a lélek ellen." Ne feledd: Vedd fel keresz-
tedet, és kövess engem! Találkozni fogunk. 

VI. VERONIKA KENDŐJÉT NYÚJTJA JÉZUSNAK  Imádunk Téged … 
HATODIK KERESZT: A VISZONZÁS NÉLKÜLI ELFOGADÁS  

Mindenemet elvették, és mindenki elhagyott. Egyedül maradtam, minden 
nélkül a halálba vezető úton. Ekkor Veronika lépett hozzám, és a kendőjét 
nyújtotta. Tudod-e, mit  jelent ez? Meghatódtam, hálát éreztem, de együtt-
érzését nem tudtam viszonozni. Nekem csak szenvedésem és fájdalmam 
volt és ezt adtam neki: vérrel verejtékezett arcomat kendőjébe nyomtam.  

Kereszt az is, ha megengeded, hogy az emberek jót tegyenek veled, ami-
kor nem tudod mivel viszonozni. Légy bátor és tedd, amit én is tettem! En-
gedd meg, hogy az emberek jók legyenek hozzád akkor is, amikor nincs 
mivel meghálálnod! Engedd meg magadnak, hogy adós maradj! Nem kell 
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mindent viszonozni! Viszonzás helyett önmagadat add! Tanulj meg ajándé-
kokat elfogadni viszonzás nélkül! Üzleti szellem nélkül! Ez, ajtó hozzám. 
Fogadd el a „szégyent",  hogy nincs mivel viszonoznod a jótéteményt. 
Így  hozzám jössz. Az én Atyám ajándékoz a nélkül,  hogy  megfizettet-
né.  Ö  olyan,  mint a forrás,  amely kristálytiszta,  üdítő vizet  ad,  fizet-
ség  nélkül, és sohasem  apad ki. Ha te ilyen  vagy,  az én  Atyám  gyer-
meke  vagy. Ez  a te hatodik  kereszted:  Istennek nem  viszonozhatod  a 
szeretetét. Légy olyan, mint a gyermek, aki élvezi szüleinek jóságát! 

VII. JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL A KERESZT ALATT Imádunk….. 
HETEDIK KERESZT: ÚJRAESÉSED ELISMERÉSE 

Egyszer már elestem. Mindenki azt várta, erős leszek. De akkor újra eles-
tem. Tudtam, ez megrendíti anyámat, ellenségeim csúfot űznek belőlem, 
sőt meghökkenti és kiábrándítja barátaimat. Gyöngeségem megbotránkoz-
tatott minden embert. Feltették a kérdést: Ez valóban Isten?  Elfogadtam 
ezt a keresztet. Az Atya meg akarta mutatni, hogy erősebb bennem minden 
botránynál. Az első esés után még ki tudsz magyarázkodni, de ha másod-
szor is csatát vesztesz, akkor mindenki azt mondhatja rólad, hogy fabatkát 
sem érsz. Te ellenállsz a keresztnek. Önigazolásra törekszel, és a jobbik 
oldalról akarsz megmutatkozni. Ez azonban eltávolít tőlem. Mert ezzel nem 
mellettem teszel tanúságot, hanem saját magad és erőd mellett. Tudd meg: 
mindig el fogsz esni. Én azonban majd fölemellek, és akkor majd azt mond-
ják: Nézd valaki fölemelte! A te hetedik kereszted abban áll, hogy elesel, és 
ezt elismered. Ne félj az eséstől, hanem fordulj hozzám! Ha ezt a keresztet 
jól értelmezed, megtalálsz benne engem. Ez a test veszte és a lélek győz-
elme. 

VIII. JÉZUS VIGASZTALJA A JERUZSÁLEMI ASSZONYOKAT 
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged…………… 
NYOLCADIK KERESZT: A TÉGED VIGASZTALÓK MEGVIGASZTALÁSA 

Az asszonyok hallgattak rám, megszerettek és hittek nekem. Megáldottam 
gyermekeiket. Szívükkel néztek. Nem tudták felfogni, hogy el vagyok ítélve. 
Sírtak emiatt. Érezték, hogy ez az élet elítélését jelenti. Szomorúság vett 
erőt rajtuk. Akkor én vigasztaltam őket. Ez is kereszt: átvészelni saját 
szenvedésedet, felülkerekedni rajta, és meg látni a megszabadulást. 
Egyetlen fájdalom sem tragikus. A szív vaksága és keménysége az igazi 
tragédia. Az a tragédia, ha önmagadon sajnálkozol, és ha nem tudatosítod, 
hogy minden halált feltámadás követ, minden betegséget gyógyulás, min-
den eltávozást visszatérés. 
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A győzelem ott kezdődik, amikor másokat kezdesz vigasztalni, miközben te 
is vigaszra szorulsz. Ilyenkor minden vigaszod Istentől ered. Légy bátor! Ne 
támaszkodj emberi vigaszra! Keresd Isten erejét, mert csak az győzi le a 
világot! Ne engedd, hogy az önsajnálkozás kerítsen a hatalmába! Ha a fáj-
dalomtól összetörve lesz erőd mások megvigasztalására, megtalálsz en-
gem. Nyisd meg ezt az ajtót is, mert mögötte ott állok én, hogy rám tá-
maszkodj! 

IX. JÉZUS HARMADSZOR ESIK EL A KERESZT ALATT Imádunk… 
KILENCEDIK KERESZT: MINDENNEK ELVESZÍTÉSE 

Harmadszor is elestem! Azt gondolták, ez az én teljes  csődöm.  Amikor 
már mindenki azt hitte, tovább már nem bírom, én ismét fölegyenesedtem, 
fogtam keresztemet, és fölvittem a Golgotára. Akkor is lehetséges tovább, 
amikor mindenki azt gondolja, lehetetlen. Lesz idő, amikor a többiek majd 
azt mondják: „Belőled már nem lesz semmi, te már kész vagy", te pedig azt 
gondolod: "Nem bírom tovább!" Teljes tehetetlenséged ideje, teljes csődöd 
pillanata ez: annak felismerése, hogy nem tehetsz többet. Vajon a kétség-
beesés embere leszel? Ne félj! Ez csak ajtó ahhoz, hogy újra rám találj. 

Ha többé már nem számítasz magadra, akkor találsz meg engem. Akkor 
hívni fogsz teljes szívedből, és én majd válaszolok hívásodra. Ez is ke-
reszt: mindent elveszítened, végleg elhagyottnak lenned, hogy többé senki 
sem számít rád, elvesztettek minden beléd vetett reményt. Ez a kereszt 
még jobban hozzám vezet, és képessé tesz téged arra, hogy elküldjelek a 
világ végére. Elfogadod-e ezt a keresztet? Ne félj, én veled vagyok! Én le-
győztem a világot. 

X. JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL Imádunk Téged………… 
TIZEDIK KERESZT: LEMEZTELENÍTÉSED MEGENGEDÉSE 

Megengedtem, hogy lemeztelenítsenek, hogy az emberek elvegyék tőlem 
azt, ami számomra a legbensőségesebb. Megengedtem, hogy a pokol go-
noszsága kitombolja magát rajtam. Megengedtem, hogy semmibe vegyék 
szemérmességemet, megsértsék testem intimitását. Azon  igyekszel, hogy 
az élet és a világ egy kicsinyke zugát, a magadénak vallhasd, ahol senki 
sem zavarhat magányodban: ami csak a tiéd, és amiért te is szégyelled 
magad. Valamit csupán a magadénak akarsz tudni, amibe másoknak nem 
engedsz betekintést, mert megbecstelenítenének. Ezért is szeretnéd féltett 
kincsként őrizni és rejtegetni, mert az a meggyőződésed, hogy jogod van 
erre. És te éppen itt fogsz félni a bűntől. Mivel minden áron meg akarod 
őrizni intimitásodat, küzdeni fogsz érte. Ám elérkezik a pillanat, amikor már 
képtelen leszel erre. Ezt a keresztet is el kell fogadnod! Vannak helyzetek, 
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amikor mindenről le kell mondanod, amikor a semmit mondhatod a maga-
dénak, sőt, még azt is elveszik tőled. Ajándékozz mindent Istennek!  

Az egyetlen érintetlen bensőség majd - te, az Atya és én leszünk. A kereszt 
nemcsak a test pőrére vetkőztetése. Még fájdalmasabb a lelked lemeztele-
nítése. A bűnök ezt már régen megtették. Vedd ezt a keresztet, és többé 
senki sem fog lemezteleníteni! Engedd meg az Atyának, hogy új ruhát ad-
jon rád! Add oda neki az intimitásodat! Engedd, hogy felöltöztessen a töké-
letes ártatlanságba! Hiába törekszel ártatlanságod megőrzésére. Ismerd el 
még ma, hogy ezen a téren gyönge vagy. Ez a tízedik kereszt: a szemér-
mességnek, a szégyenérzetnek, az ártatlanság utáni vágynak és az attól 
való félelemnek a keresztje, nehogy felismerjen valaki, amikor elesel. Vedd 
ezt a keresztet, és gyorsan rám találsz! Itt várok rád. Akkor már nem fogsz 
félni. Fogadd el a tényt: ezen a téren gyönge vagy, és olyan, amilyen. Inti-
mitásában megbecstelenített ember. Itt majd találkozunk. És többé már 
senki sem tud megbecsteleníteni. 

XI. JÉZUST KERESZTRE SZEGEZIK Imádunk Téged………… 
TIZENEGYEDIK KERESZT: A SAJÁT KERESZTEDRE VALÓ FELFESZÜLÉS 

Amíg viszed a keresztet, van rá lehetőséged, hogy elvesd. De amikor föl-
szegeznek rá, nincs tőle többé elszakadás. Most már tudod: a kereszt a te 
sorsod a halálig. Ezt nehéz elfogadnod, ezért is szeretnél megszabadulni 
tőle, de föl vagy rá szegezve. Az emberek szegeznek oda, ahol a halál vár 
rád. Mit teszel: megijedsz, vagy pedig belém veted bizalmadat? Vannak ke-
resztek, amelyeket mindvégig vinni kell. Hiába próbálod levetni magadról. 
Tőled függ, föladod-e ezt a szélmalomharcot, és hozzám jössz-e? Akkor 
majd meghalsz, és új életet kezdesz.  

Ne félj! Csupán azt akarom, ne élj hiába való várakozásban. A keresztek 
mindvégig megmaradnak, és minél előbb meghalsz, annál hamarabb föl-
támadsz. Minél előbb fölhagysz az ellenállással, annál hamarabb találkozol 
velem. Jegyezd meg ezt a tizenegyedik keresztet! Ez a mi tizenegyedik ta-
lálkozásunk. Én örülök neki. 

XII. JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN Imádunk Téged………… 
TIZENKETTEDIK KERESZT: KERESZTHALÁL 

Halál. Elhagyom a földet. De azért, hogy éljek, nem pedig, hogy eltűnjek. 
Az én halálom az Atya akaratának a teljesítése. Ezért is mondtam: „Atyám, 
a te kezedbe ajánlom lelkemet". Befejeztem az Atya tervét. Te azt gondo-
lod, a halál a véget jelenti, és ezért félsz. Ellenállsz, és sokat szenvedsz 
mindaddig, amíg nem fogadod el ezt a keresztet. A halált akkor győzöd le, 
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amikor elfogadod. És ekkor rám találsz. Messze állok tőled mindaddig, 
amíg ellenállsz a halálnak, és amíg azt kéred, szabadítsalak meg tőle.  

Értsd meg, a halálban találsz rám. A halál megsemmisíti mindazt, ami bű-
nös és halandó volt benned. Én meg szétrombolom a halált. A halál meg-
szabadít a keresztektől, én meg a haláltól. Nézz ma szembe vele! Fogadd 
ezt a keresztet az Atya ajándékaként! Te is véges vagy. Ez az, amit az 
Atya ad. Amíg ellenállsz a halálnak, nem találsz rám. A tizenkettedik ke-
reszt olyan, mint az ünnep, mint a csúcs, mint mindennek a beteljesedése. 
De valójában az Élet kezdete. 

XIII. JÉZUST LEVESZIK A KERESZTRŐL Imádunk Téged………… 
TIZENHARMADIK KERESZT: LEMONDÁS MUNKÁD GYÜMÖLCSÉNEK ÉL-
VEZÉSÉRŐL 

A barátaim csak akkor közelítettek, amikor meghaltam. Te egy jövendőbeli 
időnek a magja vagy. Mégis mindjárt látni szeretnéd kezed munkájának 
gyümölcsét. Az én tanítványaim gyakran reménytelenségben és szégyen-
letes körülmények között halnak meg, miközben mások aratják le munkájuk 
termését az ő sírdombjukon. Az örömet és az életet mások élvezik Téged 
én arra rendeltelek, hogy az új világ számára vess.  

Ez a te kereszted. Hitet adok neked, mert életed folyamán alig fogsz vala-
mit is meglátni a sikerből. Majd csak a halálod után fognak éltetni. Majd 
csak akkor vesznek le a keresztről. Az örökkévalóságban kereszt nélkül 
fogsz élni, mert volt bátorságod rajta függni életed folyamán. Ez a tizen-
harmadik kereszt: dolgozni anélkül, hogy élveznéd kezed munkájának 
gyümölcsét. Bátorság is kell: vetni azért, hogy mások arassanak. De itt va-
gyok én, aki elébed megyek. Ez a feltámadás. 

XIV. JÉZUST SÍRBA HELYEZIK  Imádunk Téged………… 
TIZENEGYEDIK KERESZT: LEMONDÁS AZ UTOLSÓ EMBERI VÁGYRÓL 

Barátaim azt gondolták, testem sírba tételével tisztelnek meg a legjobban. 
Gondoskodtak a testről. Ez minden, amit meg tudtak tenni. De elfelejtették, 
hogy azt mondtam: ez csak három napig tart. A halálnak nincs hatalma fö-
löttem. Ne feledd, te félsz a sírtól. Amikor lebocsátanak a mélybe, eltűnsz. 
Mit fogsz tenni, ha majd nem marad mögötted semmilyen nyom sem?  

Akkor találkozol majd velem, ha tudatára ébredsz, hogy senki sem fog ki-
jönni sírodhoz, ismeretlenül fekszel a földben, és semmit sem hagysz hát-
ra. Ez is keresztnek számít: elveszíteni az utolsó vágyat is, hogy itt a földön 
valamit jelentsél, hogy maradjon valami utánad. Ez az, ami meggátol ab-
ban, hogy világosság légy. Itt majd találkozol velem. De hogyan, amikor 
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félsz lefeküdni az önelvesztés sírjába, amikor félsz attól, hogy elhantolja-
nak? Hogyan találkozzunk, ha felém jövet nem rombolod le magad mögött 
a hidakat? Ám éppen ez az a pillanat, amikor majd át tudom alakítani éle-
tedet. Ez a tizennegyedik kereszt. Fölötte a feltámadás lebeg. Mennyire 
örülök ifjúságod sírjának! Te még mindig nem akarsz a sírba menni, te még 
mindig küzdesz a meghalás ellen. Ezért is vagy halott. Ha befeküdnél hiú-
ságod sírjába, és meghalnál önmagadnak, akkor feltámadnál az én életem-
re. Csak a halott tud feltámadni. A halál azonban még nem vette el utolsó 
ellenállásodat. Ne félj! Arról a hídról van szó, amely téged és engem ösz-
szeköt. A bűn halála a mi örömünk és ölelkezésünk helye. A szeretet leg-
csodálatosabb kirobbanása. Én végigmentem ezen az úton, és várok rád. 
Vajon nem érted, hogy nem távoztam el a földről? Azelőtt csupán vendég 
voltam itt. Csak most váltam a föld urává, és te is ilyen leszel. Engedd át a 
halálnak azt, ami úgyis az övé! Ne úgy nézz többé a sírra, mint reményte-
lenségre és VÉG-re, hanem mint születésre és kezdetre! Haljon meg a te a 
hiúságod! A húsvéti hajnal már dereng. 

KERESZTÚTZÁRÓ IMA:  Atyám, köszönöm neked ezt a keresztutat! Fel-
ismertem keresztjeimet, amelyeket naponta magamra kell vennem, és kö-
vetnem Fiadat. Most már tudom, hogyan kell őket elfogadni, hogyan kell 
lemondani, megbocsátani és szeretni. Most már tudom, hogyan kell a halál 
előtt meghalni, és elébe menni az Életnek. Köszönöm, hogy most már úton 
vagyok országod felé. Kilépek lázadó akaratom bűvköréből, és belépek a 
tiédbe. Természeted részévé válok, a te gyermekeddé és örömöddé le-
szek. Atyám, add, hogy már ma megvalósuljon az én húsvétom!   Ámen! 

Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy 
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KÁNYÁDI SÁNDOR: TUDOD... 
soha nem bántam meg, 
hogy megszerettelek, 
pedig felbolygatta ez a szeretet 
az egész életem, 
Tudod, 
soha nem csalódtam benned, 
pedig sokszor nem értettem 
a cselekedetedet, 
sokszor féltettelek, 
leginkább magadtól féltettelek, 
Tudod, 
lassan fogynak körülöttem a dolgok, 
a dolgaim, 
vagy messzire kerülnek tőlem, 
vagy csak én távolodok, 
ahogy szakadoznak a szálak, 
az érzés egyre jobban magához láncol,

Tudod, 
mikor megkönnyezek valamit, 
ami szép volt, 
megvigasztal a gondolat, 
hogy lakozik bennem egy csoda, 
ami nem hagy el, 
amit nem vehet el tőlem 
sem az irigység 
sem a rosszindulat, 
Tudod, 
ebből az érzésből táplálkozom, 
miatta össze sem csuklom, 
ha elesek is, érte felállok, 
ha sírok is elmosolyodok, 
talán, 
ha végleg elalszom, 
érte akkor is felébredek. 

 
Veszprémfajszi asszonyokkal énekeljük: 
 

Ó üdvözítő Jézusom szerelmed hogy hálálhatom, 
Szeretni vágyom szívedet, miként szerettél engemet. 
Jézus szíve lelkem kincse, légy ezerszer üdvözölve,  
Szűz Mária veled együtt legyen dicsérve mindenütt. 
 

Szarvas miként forrás után sietve fut ha enyhet talál, 
Hasonlóképp óhajtok én, Ó jöjj Jézus szíve felém. 
Jézus szíve lelkem üdve, légy ezerszer üdvözölve, 
Szűz Mária veled legyen dicsérve mindenütt. 
 
1. Ich bin ein junge fischer 
Ste auf in alle frü 
Und geh hinunder dibache 
Und schau den fischlein zu. 
 
 
2. Der fischlein in der wasser 
Der schwimmet hin und her 
Und wenn ich glaub ich hab in schon 
Szoruccs ta mit ausz der hand 

3. Da trunt über die bache 
Da stet ein hohes haus 
Da schauen drei schwarzbraune 
                              metijen 
bei fenster auf mich herausz. 
 
4. Die erste heiSt Szuszánna 
Die zweite Zsuzsánná 
Die dritte die will ich nicht nenen, 
Die szolja mein eigene sein. 
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1. Mária, Mária, mennyei szép hajnal 

Kit szépen köszöntött Gábriel arkangyal. 

2. Mária, Mária, üdvösség hajnala 
Kire felvirradott boldogságunk napja. 

3. Mária, Mária, mennyei szép virág, 
Kit áldva magasztal a mennyei világ. 

4. Mária, Mária, mennyei szép csillag, 
Ki a gyászos égen értünk szépen csillog. 

5. Mária, Mária, hazánk Védasszonya, 
Özvegyek és árvák megvigasztalója. 

6. Mária, Mária, gyászban is fényesség, 
Árva magyaroknak te vagy az ékesség. 

 

1. Menny és föld vigadjon, Néki hálát adjon, Jézus feltámadt, halleluja /2x 

2. Őt küldte Istenünk, hogy mi el ne vesszünk, Jézus feltámadt... 

3. Bűneinknek ára ártatlan halála, Jézus feltámadt... 

4. Ahogy meg volt írva nem maradt a sírban, Jézus feltámadt... 

5. Halál legyőzője, légy szívünk őrzője, Jézus feltámadt... 

6. Lelked lakjon bennünk, hogy mi is győzhessünk, Jézus feltámadt... 

7. Hadd hirdessük bátran az egész világnak, Jézus feltámadt... 

 

Assissi Szent Ferenc naphimnusza 

1. Mindenható, fölséges jó Uram, Isten. 
Téged áldás, hír, dicséret dicsőítsen. 
neved venni ajkára, ki van méltó magában?    Senki sincsen! 

2. Sokféle szép teremtményed mind dicsérjen, 
Bátyánk urunk, kedves napunk kiváltképpen. 
hintve arany sugarat, jelenti szent magadat     szerelmében. 

3. Dicsérjen Hold asszonynénénk, s minden Csillag, 
az ég boltján szende fénnyel világolnak. 
oda való vagyok én, ahol ragyog az a fény     biztatólag. 

4. Dicsérjen jó Szél-öcsénk is, frissen fúvó; 
oszthat derűt, hozhat borút: minden szél jó! 
Uram Isten, te tudod, szándékukat Te bírod,  igaz Bíró. 
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5. Dicsérjen szép húgocskánk a csobogó Víz; 

alázatos, tisztaságos csupa jó íz; 
észrevétlen elsurran, néked hódol, jó Uram,  s minket hódít. 

6. Dicsérjen vad öcskösünk, a daloló tűz; 
jókedvében messze fénylik, éjet száműz; 
hatalmas és fiatal, lobogó lángjaival   ég felé húz. 

7. Dicsérjen Föld-asszonyanyánk, drága dajka; 
fűvel pompás, gyümölcstermő, fával tarka; 
keblén zsendül minden ág, ékesíti vadvirág  ezerfajta. 

8. Dicsérjen, ki szerelmedért béketűrő, 
Valamikor betegség vagy háború jő. 
Boldog, aki megbocsájt, Tőled nyer majd koronát,  könyörülő. 

9. Dicsérjen a testi halál, édes nénénk; 
rosszaknak: Jaj; értük is jő, hogy megtérnénk. 
Boldog, aki hozzád tért, Benned hunyt el, kiben élt,  s ma is él még! 

10. Dicsérjétek Istent, minden Teremtmények, 
hálaszóval hódoljatok Szerelmének. 
Szolgáljátok, ahogy kell, S alázatos szívekkel szeressétek! 

 

1. Mária országa, hit védőbástyája, kereszténységnek Pajzsa, 
Szent István hű népe, királyod „Intelme” nemzetünket megtartsa, 
Imádjuk szentségben, hitvalló hűségben Istent szent templomában. 

2. Mária Országa, térj meg és kelj hadra, szolgáljad Istenedet. 
Imre szüzessége, Margit vezeklése legyen a példaképed, 
László vitézsége, Erzsébet szentsége legyenek örökséged. 

3. Egek ékessége, földnek dicsősége: Magyarok Nagyasszonya. 
Mennyei Pátrónánk, Boldogasszony, Anyánk, ügyeink szószólója: 
Égi édesanyánk, viselj gondot reánk, légy a mi oltalmunkra! 

4. Győzhetetlen Kőszál, védelmező Kővár, Krisztus Isten, dícsérünk! 
Kegyelemnek kútja, Igazságnak útja téged Úrnak ismérünk! 
Hazánkért esdeklünk, elődbe térdeplünk, bűneinkért kérlelünk. 

5. Könyörgünk népünkért, minden testvérünkért, egész ifjúságunkért; 
Szent Egyházad hitét, papjaid hűségét asztalod közösségét 
Őrizd meg épségben, erősítsd egységben, kormányozd békességben. 

6. Ezért fohászkodunk, irgalmadban bízunk, egy, igaz, élő Isten. 
Magasztalunk, áldunk, néked hálát adunk nappal, s ha jön az éjjel, 
Ki a nagy mennyégben élsz és uralkodol most és mindenkor, 
Amen! 
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Angyaloknak Királynéja, tiszta Szűz! 
Kérjed a Te szent Fiadat érettünk. 
Ékes virágszál, hozzád esdeklünk 
Szép szűz Mária, könyörögj értünk! 

Pátriárkák királynéja, tiszta Szűz! ... 

Prófétáknak királynéja, tiszta Szűz! ... 

Apostolok királynéja, tiszta Szűz! ... 

Vértanúknak királynéja, tiszta Szűz! ... 

Hitvallóknak királynéja, tiszta Szűz! ... 

A szűzeknek királynéja, tiszta Szűz! ... 

Mindenszentek királynéja, tiszta Szűz! ... 

Rózsafűzér királynéja, tiszta Szűz! ... 

Békességnek királynéja, tiszta Szűz! ... 

Magyarország nagyasszonya, tiszta Szűz! ... 

 

1. Krisztus feltámada mind ő nagy kínjából, 
ezen mi is örüljünk, Krisztus legyen reményünk, 
kirjelejszon. 

2. Ó kegyes Mária, mennyei szép rózsa, 
kérjed, hogy szent Szülötted üdvözítse lelkünket, 
kirjelejszon. 

 

Magasztaljon Téged minden nyelv! 
Dicsérje és áldja szent neved! 
Áldott légy Uram áldott! 
Nagyságod előtt most hódolunk. 

 

1. Isten, hazánkért térdelünk elődbe. 
Rút bűneinket jóságoddal född be 
Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, 
érdemét idézzed! 

2. István királynak szíve gazdagságát, 
Szent Imre herceg kemény tisztaságát 
László királynak vitéz lovagságát 
Ó, ha csak ezt látnád! 
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3. Szent Erzsébetből hős szeretet árad 

Margit imái vezekelve szállnak 
Minket hiába, Uram, ne sirasson 
Áldott Boldogasszony! 

4. Ránk, bűnösökre minden verés ráfér, 
De könyörögnek ők tépett hazánkért 
Hadd legyünk mi is tiszták, hősök, szentek, 
Hazánkat így mentsd meg! 
 

1. Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám 
Égi lángod járja át szívem és a szám. 
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 
Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám! 

2. Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt, 
Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait! 
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 
Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt! 

3. Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent, 
S Jézusommal légyek egy már e földön lent! 
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 
Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent! 

4. Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj, 
S majd a végső harcon át mennybe fölragadj! 
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 
Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj! 

 

1. Az Úristent magasztalom, 
jóvoltáról gondolkodom, 
irgalmához folyamodom, 
mert meghallgat, azt jól tudom. 

2. Csodálatos tetteiről, 
szabadító erejéről, 
emlékezem jóvoltáról, 
bizodalmat veszek abból. 

3. Mert ő erős hatalommal, 
dicsőséges szent jobbjával 
az ő népét megmentette, 
fogságából kivezette 4. Úgy vezette 
szent Egyházát, 
mint jó pásztor kedves nyáját, 
ételéről gondoskodott, 
utat neki ő mutatott 

5. Hálát adjunk az Istenek, 
Atya, Fiú, Szentléleknek, 
három személy Fölségének, 
egymivoltú Istenségnek 
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R: Mária, Mária, szép virágszál, Mária, szikrázó Nap.  
Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány, Könyörögj érettünk Anyánk!  
Mária, Mária szép virágszál, Mária, szikrázó Nap.  
Védelmezz, magyarok Nagyasszonya! Imádkozz érettünk Anyánk!  

 

1. Nézd, önzésünk mély, sötét börtönbe zár,  
A hűtlenség kígyója szívünkre vár.  
Erőtlen gyermeked Hozzád kiált,  
Ne hagyj el, jöjj, segíts már! (R) 

2. A szeretet hűsége szívedben ég,  
Mint hajnali verőfény, oly tiszta, szép.  
Lánglelked tűzjelét ragyogtasd ránk,  
Utunkon előttünk járj. (R) 

 

Gloria, gloria, in excelsis Deo! Gloria, gloria, alleluia, alleluia. 

 

1.  Boldogasszony anyánk, / Régi nagy Pátrónánk! 
Nagy ínségben lévén, / Így szólít meg hazánk: 
Magyarországról, / édes hazánkról, 
Ne felejtkezzél el / Szegény magyarokról! 

2.  Ó Atyaistennek / kedves szép leánya, 
Krisztus Jézus anyja, / Szentlélek mátkája! 
Magyarországról... 

3.  Nyisd fel az egeket / Sok kiáltásunkra, 
Anyai palástod / Fordítsd oltalmunkra. 
Magyarországról... 

 

1. Te vagy földi éltünk Vezércsillaga, 
Édes reménységünk, kegyes Szűzanya. 
R: Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, 
Azért áldunk örvendezve, - Ó Szűz Mária! 

2. Te hajnalcsillag vagy - éltünk hajnalán, 
hogy kövessünk annak - Egész folyamán. (R) 

3. Te reménycsillag vagy - éltünk tengerén, 
Átragyogsz minden bú - és baj fellegén. (R) 
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4. Te mint reménycsillag - mosolyogsz felénk, 

Ha tűrve s Istenben - Bízva szenvedénk. (R) 

5. És ha elközelget - éltünk alkonya, 
Te vagy vigaszteljes - Esti csillaga. (R) 

 

1. Krisztus, virágunk, Szép termő águnk, 
R: Feltámadt Krisztus, vigadjunk! A bűnből mink is támadjunk! 

2. Ki feküdt sírban, Felkele vígan. (R) 
3. Jézusnak éljünk, semmit ne féljünk! (R) 
4. Dicsőség légyen Istennek égben! (R) 

 

1. Győzelemről énekeljen Napkelet és Napnyugat, 
Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat! 
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett; 
Mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett. 
R: Krisztus kenyér s bor színében, Úr s király a föld felett: 
Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet! 

 

2. 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. (R) 

 

3. 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. (R) 

 

4. István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod, 
Borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod. 
A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa 
Most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga. (R) 
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Ahol szeretet és jóság, ahol szeretet, ott van Istenünk. 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 
 
Áldjátok az Urat, áldjátok az Urat minden népek, alleluja. 
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnēs gentēs, alleluja. 
 
Áldott légy, Uram, szent neved áldja lelkem. 
Áldott légy, Uram, mert megváltottál már. 
 
Az Úr jósága, hogy még élünk a földön. Az ő irgalma soha véget nem ér: 
Újjáéled reggelre, minden reggelre. Nagy a Te hűséged, Ó, Uram, 
Nagy a Te hűséged. 
 
Bizakodjatok, jó az Úr, jósága éltet. Bizakodjatok, jó az Úr, alleluja. 
Confitemini Domino quoniam bonus. Confitemini Domino, alleluja. 
 
Csak vándorolunk az éjben, mert forrás vizére vágyunk, 
||: Szomjunk a fény a sötétben. :|| 
 
Irgalmas Istenünk jóságát mindörökké éneklem. 
Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
 
Jézus életem, erőm, békém, Jézus, társam, örömöm, 
Benned bízom, Te vagy az Úr, 
||: már nincs mit félnem, mert bennem élsz. :|| 
 
Jézus, majd gondolj rám, ha a te országod eljön. 2x 
 
Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr! Remélj és bízz benne, jó az Úr! 
 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, 
magnificat, magnificat, magnificat anima mea. 
 
Te vagy a fény a szívemben, Jézus, 
Add, hogy ne szólhasson bennem a sötét. 
Te vagy a fény a szívemben, Jézus, Krisztus, jöjj, Te vezess utamon. 
 
Várj és ne félj, az Úr jön már. Várj és ne félj, hű szívvel várj! 
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1: Ha vándorúton járok, megtöltöm jól a zsákom. 
Megtöltöm, megtöltöm jól a zsákom, 

2: Ha húzza, nyomja vállam a púpos útizsák, zsák, a púpos útizsák, 

3: Hát átrakom hasamba az elemózsiát, át, az elemózsiát. 

 

Tumbaj, tumbaj, tumbaj, tumbaj, tumbaj, tumbaj, tumbaj.  
Ding, dong, ding, dong, diridiri dong, Ding, dong, ding, dong, ding, dong. 
Trallalalalla, lallalalalla, lalalalalalla, lala. 

 
Gloria, gloria, 2x 
Gloria, Hosanna, Hosanna, Hosanna, 2x 
Alleluja Jézusnak, alleluja, 2x 
Sanctus Dominus, Deus Sabaoth! 2x 

 
Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria, alleluja! 
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis! 
 

Ej, haj, állj elő, szekér, 
Látod, egy felhőt felénk hajt a szél, 
csűrbe rakd a kévét, csűrbe rakd a kévét.  

 

1. Mikor Noé a szőlőt ültette / még akkor a termést nem ismerte 
Noé a termés közepibe állott / de még ilyen szép bogyót nem látott. 

2. Noé mondja: már megöregödtem / szakállam a fődig eresztöttem 
Pipámat is de sokszor rátömtem /de még ilyen jó bogyót nem öttem. 

3. Az Úr mondja: Noé fiam, Noé / Kóstold meg a bogyó levét, jó-é 
Noé mondja: ihaj-csuhaj, Sári! / most kezdök csak három Istent látni. 

(Kiskunhalas) 

 

1. Tátika, Somló, Badacsony, / Hej, az én rózsám alacsony. 
Úgy szeretem, ha alacsony, / A szűröm alá takarom. 

2. Háborog, zúg a Balaton,Száz keszeg árát mulatom. 
Édesanyám ne sirasson, / Sír utánam pár garasom! 
3.Kéklik a csendes Balaton,Mint a te szemed, angyalom.  
Fűzfa levele, hajolj rám, kékszemű rózsám pillants rám. 
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NÉPDALOK 
 

 

1. ||:Túl a vízen egy kosár, abban lakik egy madár :|| 
||:Abban lakik egy madár, kiért szívem holtig fáj. :|| 

2. ||:Várj madárkám, várj, várj, várj, este hozzád megyek már :|| 
||:megvizsgálom szívedet, véle szeretetedet:|| 

3. ||:Túl a vízen zörgős malom, ott őröl az én galambom :|| 
||:ott egyebet nem őrölnek, csak bút bánatot eleget. :|| 

4. ||:Nékem is van egy bánatom, odaviszem, lejáratom :|| 
||:egy szem búza, kettő rozs, felöntöttem, járja most :|| 

5. ||:Én istenem, halálom, nem ér engem az álom :|| 
||:mert az álom nyugodalom, s a szerelem szívfájdalom :|| 

6. ||:Én istenem, teremtőm, de beteg a szeretőm :|| 
||:én istenem, gyógyítsd meg, harmadnapra fullaszd meg. :||           
(Moldva) 

 
 
 
 
 
 

1. Voltál-e már Igricébe, 
Háltál-e már földpincébe? 
Sejje, bunda, bunda, bunda, 
Csiligári, csalogári cifra bunda. 
 
2. Fölmászott a nyúl a fára, 
Ha ügyes vagy, mássz utána! 
Sejje… 
Csiligári, csalogári cifra bunda. 
 
3. A Csicsóné háza előtt 
Fekete disznó röfögött. 
Sejje… 

(Vigántpetend) 
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NÉPDALOK 
1.Tótvázsonyi csárda nem az Isten háza, 

Ott mulat a Bogár Imre, kilenced magába. 

2. Kilencedmagába, szivar a szájába. 
Háromszor is körüljárja, mégsem gyújtott rája. 

3. Kocsmárosné, hallja, van-e söre, bora? 
Söröm is van, borom is van, betyárok számára. 

4. Nem vagyunk betyárok, csak rablózsiványok, 
Szegényeket gazdagítunk, gazdagot rabolunk. 

5. Harangoznak délre, de nem az ebédre, 
Most viszik a Bogár Imrét, az ítélőszékre.  

6. Kocsmárosné, hallja, van-e söre, bora? 
Söröm is van, borom is van, turisták számára. 

7. Nem vagyunk turisták, hanem zarándokok, 
Mi már nem csak sétálgatunk, örömhírt hordozunk.                  
(Tótvázsony) 

 

1. Sárga csikó, sárga csikó, selyem nyereg, 
nem ül arra, nem ül arra minden gyerek. 
Sej-haj, aki felül, tyuhaj, a nyeregbe, 
százas legyen a zsebébe'. 

2. Százas is volt, ezres is volt, de elfogyott, 
szép lány is volt, csúnya is volt, de elhagyott. 
Sej-haj, ha elhagyott, tyuhaj, ha elhagyott, 
verje meg az egek Ura. 

3. A gyimesi, a gyimesi juhászlegény, 
es az eső, es az eső, ázik szegény, 
Sej-haj, szonnyan legel, tyuhaj, az ő nyája, 
itassa meg a babája. 

4. Megitatnám, megitatnám, de nem merem, 
nagy a veder, nagy a veder, nem emelem, 
Sej-haj, míg a vedret, tyuhaj, megemelem, 
százszor megöl a szerelem. 

5. Udvaromon, udvaromon három vályú, 
abból iszik, abból iszik háromszáz juh, 
Sej-haj, én vagyok a, tyuhaj, őrizője, 
barna legény szeretője.       (Gyimes) 
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NÉPDALOK 
1. Három akó borom van, 
a negyedik a lipitájtoma zimizamizajlati tejtoma csapon van. 

2. Az is olyan, mint a méz, 
ki kit szeret a lipitájtoma zimizamizajlati tejtoma arra néz. 

3. Én egy szőkét/barnát szeretek, 
ha ránézek a lipitájtoma zimizamizajlati tejtoma nevetek.              
(Raposka) 

 

Balatoni halászlegény vagyok én 
Partódalba’, kiskunyhóba’ lakok én 
Jöjj be hozzám kisangyalom pihenni, 
Van jó anyám, ki gondodat viseli 

Lemegyek a Balatonra halászni, 
Ha nagy főn szél rám találna támadni, 
A hullámok elnyelik a sajkámat, 
Fonyód alá kidobja a babámnak.  

 

 

1. Le az úton le, le, le, le, le, le 
Szeretőm elejibe, lejibe 
Le az úton le, le, le 
Le az úton le, le, le 
Szeretőm elejibe 

2. Ingem vesz az ölibe, ölibe 
Másnak néz a szemibe, szemibe 
Ingem vesz az ölibe 
Ingem vesz az ölibe 
Másnak néz a szemibe 

3.Ne néz rívám, ne kacagj, ne kacagj 
Mer' a szűvem megszakad, megszakad 
Ne néz rívám, ne kacagj 
Ne néz rívám, ne kacagj 
Mer' a szűvem megszakad 

4. Rívám néztél, s kacagál, kacagál 
Nálam nélkül maradál, maradál 
Rívám néztél, s kacagál 
Rívám néztél, s kacagál 
Nálam nélkül maradál 

5.Barassóba híd alatt, híd alatt 
Nyárson sütik a halat, a halat 
Barassóba híd alatt 
Barassóba híd alatt 
Nyárson sütik a halat 

6.Papírosba takarják, takarják 
S a legénynek úgy adják, úgy adják 
Papírosba takarják 
Papírosba takarják 
S a legénynek úgy adják 

(Moldva) 
  



 

52 

KÁNONOK 
 

Glória szálljon a mennybe fel, jöjjön a földre a béke, 
És az emberi szívbe a jóakarat! Ámen, ámen. 

 
Zörgetve állok itt és azt ígérem csendesen 
Ha valaki hallja hívó szómat, ha valaki ajtót nyit nekem, 
Én belépek ajtaján és nála lesz a lakhelyem. 

 
Az Úr a pásztorom, jó pásztor ő 
Nyájával arra jár, amerre várva vár, 
A forrás hűs vize, a zöld mező. 

 
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít 2x, 
szívem csendben az Úrra figyel. 

 
Zengd lelkem Krisztus szent nevét, és örömének dicséretét, 
Mert értünk adta életét! Kegyelme áld és véd! 
  

Ne csüggedj, lelkem! Hű az Isten! 
Bízzál Őbenne, Ő hordja terhed. 
Megváltód, őriző Pásztorod ő! 

 
Hol hit, ott szeretet, / hol szeretet, ott béke, 
Hol béke, ott áldás, / hol áldás, ott Isten, 
Hol Isten, ott szükség nincsen! 

 

Áldjon meg téged, áldjon az Úr! 
Őrizzen téged, őrizzen Ő! 
Orcáját mennyekből fordítsa le rád Atyád! 
Könyörüljön rajtad, könyörüljön rajtad, 
Adjon békességet! 

 

Shalom chaverim, shalom chaverim, shalom! 
Lehitraot, lehitraot, shalom, shalom! 
A béke veled, a béke veled, te jó testvér! 
És boldogan élj, és boldogan élj, te jó testvér!  
  

Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít 2x, 
szívem csendben az Úrra figyel 
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KÁNONOK 
Jöjjetek, áldjuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne aggodalmaskodjál 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallod-e, Jézus hív 
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BOLDOGSÁGOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Boldogok, akik szomorúak: megvigasztalják őket egykoron. 
3. Boldogok, a szelíden élők: örökségük s jutalmuk lesz a föld. 
4. Boldogok, az igazságvágyók: a szomjúságuk egykor csillapul. 
5. Boldogok, akik irgalmaznak: mások is irgalmaznak majd nekik. 
6. Boldogok, a tisztaszívűek: megláthatják az Istent egy napon. 
7. Boldogok, a békét teremtők: Isten őket fiának hívja mind. 
8. Boldogok, akik üldözöttek: a mennyek országa az otthonuk. 
9. Boldogok, akiket gyaláznak: őket Isten öröme tölti el. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. Zengj alleluját az Úrnak! 
3. Dicsérjük együtt az Urat! 
4. Áldjad én bensőm az Urat! 
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FELTÁMADÁSI HIMNUSZ 
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121. ZSOLTÁR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nem engedi, hogy lábad meginogjon, * éberen őriz téged, el nem alszik. 
Bizony nem szunnyad és nem alszik el, * aki őriz téged, Izrael. 

Megőriz az Úr... 
Az Úr a te őrződ, * jobbodon áll az Úr és megvéd téged. 
Nem árt neked a nap tüze nappal, * sem a holdvilág éjszaka. 
Megőriz az Úr minden rossztól, * megőrzi lelkedet. 
Megőriz jártadban-keltedben, * most és mindörökké. 

Megőriz az Úr.. 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, + és Szentlélek Istennek, 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor + és mindörökkön-örökké! Ámen! 
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ÍR ÁLDÁS 
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ARANYMIATYÁNK 
 

Virág szombaton este 
Mária fiát kérdezte. 
Jövő héten mit fogsz tenni? 
Szent fiam mit fogsz szenvedni? 
  
Virágvasárnapján mit fogsz ten-
ni? 
Szent fiam mit fogsz szenvedni? 
Akkor anyám király leszek. 
A Jeruzsálemba bé mejek. 
  
Hát nagy hetfőn mit fogsz tenni? 
Szent fiam mit fogsz szenvedni? 
Akkor anyám beteg leszek. 
A templomba nem mehetek. 
  
Hát nagykedden mit fogsz tenni? 
Szent fiam mit fogsz szenvedni? 
Akkor anyám vándorolok. 
Az utcákon le s fel járok. 
  
Nagyszeredán mit fogsz tenni? 
Szent fiam mit fogsz szenvedni? 
Akkor anyám hamis Júdás 
Engem harminc pénzért elád. 
  
Nagycsütörtökön mit fogsz tenni? 
Szent fiam mit fogsz szenvedni? 
Anyám Getszemáni kertben 
Felmegyek az olajok hegyikbe. 
  
Jézus a Getszemáni kertben. 
Fenn az olajok hegyikbe. 
Térgyen állva imádkozik. 

Piros vérrel izzadozik. 
 Nagypénteken mit fogsz tenni? 
Szent fiam mit fogsz szenvedni? 
Akkor anyám egy keresztre 
fel leszek én majd feszítve. 
  
Te a kereszt alatt leszel 
szent kezedvel el nem érhetsz. 
Szent kezedvel el nem érhetsz. 
Szűz öledbe le nem tehetsz. 
  
Hát nagyszombaton mit fogsz 
tenni? 
Szent fiam mit fogsz szenvedni? 
Akkor anyám koporsómba 
bészállok a gyászos síromba. 
  
Húsvét napján mit fogsz tenni? 
Szent fiam mit fogsz művelni? 
Akkor anyám feltámadok 
mennyországba uralkadok. 
  
Húsvét után ötven napra 
piros pünkösd hajnalára 
elküldöm a vigasztalót 
a fehér színű galambot. 
  
Pünkösd után nyolcvan napra 
Nagyboldogasszony napjára 
felviszlek a mennyországba 
a mennyei boldogságba. 
  
Ámen 
 

 
 
Jáki Sándor Teodóz bencés szerzetes tanár, néprajztudós Futásfalván lelt 
rá és mentette meg a magyar kultúra számára a moldvai csángómagyarok 
népénekét az Aranymiatyánkot.
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SZENT BENEDEK HIMNUSZ 
 
 

1. Szent Benedekhez szálljon fel az ének, 
Zengjen szívünkből ünnepi dicséret, 
Jó Atyánk, hozzád, kit szent kegyelmével 
Isten megáldott. 

 

2. Még gyermek voltál, de szíved már érett, 
Szent tüzet gyújtott benne a Szentlélek, 
Elhamvasztotta e világnak vágyát, 
Tarka virágát. 

 

3. Istenhez egyre űzött tiszta vágyad 
Róma bűnéből a sziklás magányba, 
Testedet míg ott fegyelembe törted, 
Győzött a lelked. 

 

4. Krisztusi férfi, te ki ura lettél 
Száz szenvedéllyel lázadó magadnak, 
Krisztusnak édes igáját te adtad 
Barbár nyugatnak. 

 

5. Szent hadseregnek lettél a vezére, 
Gyermekid útján kisarjadt a béke, 
Templomok nőttek, városok támadtak: 
Élet az Úrnak. 

 

6. Most mi is bátran nyomdokodba lépünk, 
Szent Reguláddal, kérünk, légy vezérünk, 
Építsünk együtt Istennek országot, 
Szent Atya, Áldott. 

 

7. Dicséret, áldás és dicsőség légyen 
Fönn az Atyának, Egyszülött Fiának, 
S Néked, ki által szentté leszünk minden, 
Szentlélek Isten. 

C. S. S. m. L. 
Crux Sacra Sit mihi lux 

a Szent Kereszt 
legyen az én 

fényem. 
C. S. P. B. 
Crux Sancti 

Patris Benedicti 
Szent Benedek 

atyánk keresztje 
N. D. S. m. D. 

non Draco 
Sit mihi Dux 

nem az ördög 
az én vezérem 

V R. S. 
Vade Retro Satana! 
Távozz tőlem, Sátán! 

n. S. m. V.  
nunquam Suade mihi 

Vana 
Soha ne kísérts 

hiábavaló dolgokkal 
S. m. Q. l.  

Sunt mala Quae libas 
amit nekem mutatsz, 

az Rossz 
i. V. B. 

ipse Venena Bibas 
Te magad idd 
meg a mérget. 

 


