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I. 

AOVENTI (EllúÖVETI) 

V A S A R N A P O K O N. 

.Aposto li hitforrna . 

; ], ke- I'eszlény-ség ben, Igaz val-Iás 
" ' 

-&-~~-cp l ' f _ - I ' 
, Cd Tr r ir e _ 

.,.. a hi t-ben : Hiszünk az egy Istenben, • 

"" 

• Thl indenha -ló é - des A - lyánk-ban, 

~ '--
Thlenny-nek föld-nek len-ger - nek , 

! 
Ö szenl le-rem - tő - jé - ben. 

AD VENTI VASÁRNAPOKON. 

2. Hiszünk a Krisztusban , 
Istennek szent fiában, 
Mi kegyes szószó!ónkban, 
ldvezitönkben, szabaditón kban 
Kit lsten megigére I 

Még a szent hajdán korban. 

3. Iüiszlus születését 
Angyalok megjelenIek, 
S pásztoroknak hirdelék ; 
A mennyben Is tennek dicsőség, 
E földön jó akaral, 
S bél<esség hirdellelék. 

4. A Krisztus kint valla, 
A keresztfán meghala, 
Ő szent vére kiomla ; 
De harmad napra feltámada, . 
S a fél elem eloszl a, 
Mely a s id borította. 

5. Mennyekbe felmene 
Az örök dicsőségbe, 
Olt nekünk helyet szerr.e, 
De eljövend az itéletre, 
S megfizet mindenkinek, 
Úgy a mint érdemelte. 

6. Hisszük az I stennek 
Vigasztaló szent lelkél ; 
Hisszü k a közönséges 
Keresztény anyaszentegyházat , 

• 

• 
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lI i!jij%l'ík, hogy bfi ' J(;ill kn; 
I.~~ ;.: ' HI(;II Wf bocsána!. 

7, Il iHHZilk :1 dil ;H(jl'd t 
' 1' (;~l l . (; I( rt:/u, ,n [ulú$'ü ; 
I líHl:I7.iik : t;': ité le tl'l, 
f; lIal ll al:d lan örü l< él clt:1. 
ll; ldl. lJálol'!~{' HOl :í d 
E~étl;.: (· l c liif d< ő lI át. 

I ~ (,un. k og.)lo hno ~:t.unt flú,ban. 

~ I~' (i;bUhl ti lJIind'1n I/ /I'clr. ( 

L A IdolI ImLl·lnel< II",d 

NIc!'! lj ÓL 1«;gyclrnUl:i a tyil , 
Ki tnintlcfl ckl'l rn cu;'dda . ~ , 
EH ij;t.cn t liávul Ill cgvftltil , 

2, El,!. Hr. ulya megigéJ'é 
Vl'ófélú k úHal l:I h h-IIelé, 
Igél'elé t eI'G~ i lé, 
S li ttl mh,ékihllt ull<{ildé , 

3. Ho~y kil nenlclle ·,,, kbűl : 
l\ halálnlll< rélclr(J(:bö l, 
I ~árll ozutból , .ü l.é lij l'~bűl 
Ett bUlIuink ür v6 l1 yébö1. 

4. Núki " ,,"t. égben HZO lgúljonk, 
Mel' t ü InilléHink Idn1lyunk, 
) Ka~\oI ~l/~~ lIl1l, éij olluhnlluk. 
Kihez hiltel rl.l guH .... kodul1k, 

, 

• I 
• 

I 

, 

~. 
• 

) 

V 1\ 1' Á II NAI'OK /l N, 

5, Oly k(:gye lml :f:4 ldl (I;': :d Y(I , 
lJ ?~ y mcnnyol'Hzágból n1eg8zánna, 
i\,IJnkct ffi (;gijzabadí tanU

1 

.~.a megvájtó l nek(i nk adna. 

G. I<érü nk, nézz J'e{lnk (Ir latcn 
Ki k cl! (lcr(il ti1 l1 k a lJ(inbcn ' 
Adjad !;ZCh l. 1(:I1<.e<.l Hzí viink1b ., 
Hogy ne losy;', nk sötéLségbe'. 

7. Dicséret néked sxent atyánk, 
Ki rt mennyekben vigy{u,:sz ránk, 
Hallgass meg . xenl fiad által, 
S vigaaztalj meg irgalO'l udtlal. 

• 

KARÁCSON SZOMBHJAN. 

INto" Lgó~ " t " L Józu ~ folől. 

• Oh IlIcult!/ci keg!JeN AtyáItI.: .• 

I. l. tellWI "' ''giddolt hivek! 
I;lIxgú' ''gl'U g(; ljedjelck, 
'J'j ~z la azivbOI i) l'iiljetck, 
J\l cl'l. I<egye· lew van velelclc 

2. Sok~zo l' a j)l'ófúIÍlI{ {dial 
I<il'{dyl ig 'It szenl 81.6zaUal 
A't. 1'11' ISh' ll , J{Ő ;.-:!) 'njáJ'ó l, 
• 
11:8 baJállól !-41.Hbadilór. 

lj 



12 I\ARÁC:-:ON l'>ZOMB,\TJ ÁN. 

3. \'ártak ennek teljességél 
A ~zent atyák s eljövését, 
Ohaj iották d icsőségét. 
S fl híveknek idvességét. 

4. Kem siet, nem késik Isten, 
A mil elin lézelt bölcsen, 
Megleszen lökéletesen, 
Mert orozágai felségesen. 

5. JTihelyt eljött telj essége, 
S az idOnek bélelése, 
Islen elküldé szen l fi át, 
A hiveknek megváltóját 

6. Ez a mi lelk ünk királya, 
Kit Islen mi vallságunkra 
Küldött erre a világra, 
Hogy vezelne mennyországra. 

7. Legyen ezekélt dicsőség 
Istennek, s örök lisztesség, 
Kinek szava tiszta szentség, 
Kegyelmében nincs rövidség. 

8. Seregeknek áldotl ura, 
Meg"állónk dicső szent atyja! 
A Krisztusban megadatva 
Legyen ban ünk bocsánat ja. 

• 

• 

• 

It. 

~AIV'!.CSOf'lI 

MAGASZTALASOK ÉS ESEDEZÉSEK. 

K r i s z t II S S Z ü l e t é se. 

.Jer 'lIli lldnyájan öriiljiin/~ ... 

1. Úr Tslennek szent fia 
Születék e világra, 
Eljött lelkünk boldogságara. 

2. A jó lsten tanácsa 
Régtől fogva ez vala , 
Hogy minékünk megváltót adna. 

3. Küldé alázott sorsban, 
Hogy minket megvált hasson, 
S szent népévé felavathasson. 

4. Angyalok megizenék, 
Pásztoroknak hil'deték) 
Hogy minékünk Krisztus születék. 

5. E világra születék, 
Jászolyba helyezteték, 
Mert őnéki hely oU adaté Ic 



6, Ö szen l fiitl ~1;\ l' i:l 
~Iihelyl .:-:.ziilé vilflg ril, 
Úr Is le lll1l'k nagy hálál ada . 

7. Kl'i Sllus BZ l~ n l pé ld.iI ad'1, 
Ri h';hlyl l' l l;l \tozlaln , 
Szent útai! köv~lnün k hagyt", 

8. IstenI megismert et/.\ . 
l\li aly:"lnlmnk nevezé. 
S hogy szerelet, h irdelé. 

U. Van I'cményiink fstcnben, 
Hogy e gyarló életben 
Vagyunk Istennél kegyelemben. 

10. Dicsőség az atyának, 
Dicséret szenl fi:'mak, 
Lelkü nk kegyes megváltójúnak. 

-
H ti. l a a. ti iL S. 

1. Húlál mosl ;Ldjunk 
1\l indnyújan 
Az ÚI' Is tennek, 
Ki fia születésével 
Megsznbadiloll 
BOnnek és halálnak fogságából. . 

2. Ennek illik 
Hogy énekel jünk 
Az an gyalokkal : 
Dicsöség magass;lgban úr Istennek! 

• 

, 

, 

, 

J{risztu s alázott SOI'sa. 

~ .ri !.'eres:lé ll !ISr!lbrll .• 

1. Oicsős('g Istennek, 
E" \I öl'ök lel'('mtönek o • 

A ldás dicső nC' \"ének! 
l\linden teremtm ény felségének 
Adjon háhH , s imádja 
Mél ységébő l szivénel" 

, 
2. Ki Jézusl e napon 

Küldé el, hogy meg\'il ltson 
Minden lelkel. s lanilsol1 , 
Az élet 1I1ál'a bu z.clil s.on, 
Hit-, szel'etet- s reménn yel 
Örök,'e boldogil son. 

3. Az Isten munkái 
CSllChl li1llllók s tanács i ; 
Csel:;élyck búl' útai, 
Fényesekké lesznek dolgai ; 
Islenien l:;ezdödnek 
Es végződnck czéljai. 

4. Nem rén yben s pompába n, 
Született Id .::ded SO l'sban 
Jézu s., kit ma vigságban 
Tisz tel az anyaszonlegyházban 
l\lindclI hív s buzgó lélek, 
Járván szent nyomdokában. 
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5. Engf·dcl örök lsten ! 
lIogy IllcgvflHónk IJilébcn 
Éljünk, haljunk e röldön, 
Hogy majd ott fenn a mennyben 
Vcle örvenflezhessünk 
Bo lr/og örök (' letben. 

Ujjá t CI'cmtelósÜllk " ]ülsztusban, 
• Szeret, ilJuld, magasztal. « 

1. Vilúgok I c ,'em lőj e, 
Ö"öl, " Ilii .I slen ! 
Te vagy e l ső '«ütrej e 
Mindennek ,dátt s fenn ; 
Az egcl, szép ,'enclszcrét 
Te alko\ (l.cI Felség ! 
S lCl'cmln1ényid ezerét, 
~I e ly ckben nincsen vég. 

2. A ropp"nt nagy leremtés 
~J(t vcd , oh alkotó ! 
) Ii nclenl egy szó, egy inlés 
Vol t Iéirehozható 
Fenn állanitk, dicsérnek 
~Iinden valóságok, 
Es csak téged isrnémek 
Egy fő valúsúgnak. 

3. A lelkek Ol'sz ~tg ~Lban 
Igy alkolál üjra 
)tinch;nl egy új vilú gban 
Kriszlusnal< állala. 

• 

J 

, 

Ef; ESEDEZ{::SEK 

Ji'enn az égi lelkeket 
'l'ölt éd új örömm el : 
E földön új szi veket 
Te,'cm tvén új hil tel. 

4. Nemesb keblel alkotál 
Tiszlább szerelettel. 
~Iagasb lelket formálál 
Szentebb e"mélellel : 
Tenmagadat szel'elet 
Istenének rnoncl\'án, 
S kü lönböző népeket 
Egy vél'ségbe vonván. 

5. Új ra alkotál földi 
Trónusokat hitlel, 
E világi s mennyei 
Hatalmakat frigygyel ; 
Bélőlt a nagy természct 
Kegyelmed árjával, 
Emberi-nem szel'etet 
S öröm hannaljáva l. 

6. Igy alkotál újonan 
Minket Krisztus alt.al, 
Kit min l prófélát hajdan 
Felkeniéi jobboddal ; 
Mint főpapo t áldozni 
Elküldél érettünk ; 
i\linl királyt viaskodni 
Hisszük rl1i mellellünk. 

17 
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Kris zt ust a bölcsek üdvözlik, 
H ór ód es üldözI. , 

, " '.,.--ro 0/ 

Bethlehemben szü-Ie-ték Krisz-tus 

e Yi-lág-l'a, Jászolyba helyezte - ték 

Posz- tó-ban ta-kar-I'a, An-gya-Iok 

,öt hir -de-ték, A pászto-rakat in-ték, , 
~" ~ 

.-/ 
Men nének víg szi\'vel: Hogy Jézust ke~ 

l'esnék fel, S lát van, Ts-tent dicsérnék, 

, 

• 

f , 
, 

~S ESEDEZÉSEK 

• 

Hál-a-das-sal tisz-tel - nék. 

2. Fényes csil lag támada 
Jelül napkeleten, 
Mell' bölcseket · indita 
ÜdvözleDi menten, 
Kiktől aran!· és kenet 
S tömjén ajándékot \et~ 

A jászolyban meglelt 
És bölcsektől megtisztelt 
Jézus, Jslen szent fia, 
Ki ma jött e világra, 

3, Már kezdetben I'eszélynek 
Volt kitéve élte 
Az Is ten kedl'el tjének 
S halálra itéh'e: 
Mert Héródes aka rta, 
Hogy életét eloltsa, 
S megölni elszánta; 
De Isten Eg!liptomba 
Küldé Jézus szülőil 
S elhárintá \·-eszélyil. 

4. lsten szent ilélete 
A bűnöst beéri, 
Héródes végezete 
Ez l el őnkbe lészi. 
f.l eO'hah7 án a bűnhődött : 
Józ~ef szent unszolást ,-ött 

" 
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Jézust vi sszavinni 
NáZáretbe s ncyclni, 
l\lerl kik voHak bosszuban, 
Vannak már föld gyomrában. 

5. Pásztorok hi \r példáját 
Hívek oh kövessük, 
Istennek nagy jóvoltát 
Örömben hirdessük ; 
Mert szenllé lsten neve 
A Krisztus által leve, 
Mi nd <l Z egész földön 
Ö felsége dicső lön 
l\findcn hata lmak felett, 
Melyeket hatalm a telt. 

Jézus szent tiszte. 
• Az egek beszéll ik. " 

1. Istent liszleljétek 
Bívek ! kik gyül tetek 
l\losl e sze l1 t ünnepre. 
Áldott nap hinti ma, 
Bálára inditva 
!?úgári t e helyre: 
Egi tűz buzdítsa 
~Ienn l' bő l alá szállva 
A hivek sokaságát} 
l\lint illik l s tenhez, 
A Slzenlek szen léh ez, 
Kinek hiljuk jósúgát. 

ÉS E;\EDEÚ :'SEK . 

2. E nagy napon eljött 
Jézus, a szent szülött, 
Hirdetni orszagál, 
Az atya szerelmét, 
A hit győzedelmét, 
A blin boesanatjat, 
Az élet reményét, 
Előél'zeményé t 
Az ö rök boldogságnak ; 
A halál romlasát, 
Élet újulását , 
Napját az igazságnak. 

3. LEigfőbb azok között, 
Kiket kiküldözött 
Is ten prófétakul : 
Az életnek belsőbb, 
A léleknek felsőbb 
Beesét tette targyul ; 
Szentek hi tére vitt, 
Fő boldogságra hítt, 
Minden érző lelkeket ; 
Eltörle könnyeket, 
És megédesitett 
Földi szenvedésekel. 

4. A menny s föld örvendett, 
Üdvözlil éneket 
Az angyalok mondván ; 
Isten ffán ·örült, 
Kit boldog anya szült 
Az igéret napján; 
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Áldá hála- teire 
Lelke. SZÍ\'e. nyelve 
Szenteknek az egeket. 
Királyok és népek, 
Ifjak. ti sztes "ének 
Erzének szent örömet. 

5. Ez ünnep dicső lett, 
ilJel't ezen született 
Jézus. hitünk feje; 
Az is ten-félelem. • 
Az örök kegyelem 
Első hirdetője ; 
Kil bal' kicsiny sors szült, 

• 
Mégis megdicsőü lt , 
MerI dicső munkát végzetl 
Örök áldás száUjon 
E napra s találjon 
i\'linden sziv ma örömet. 

6. Az ezer lelkekkel, 
A dicső sergekkel, 
A földön és égben, 
Oh jóságos lsten ! 
Leborulunk itten, 
Hitben reménységben, 
Hálára buzdulunk, 
Elölted áldozunk, 
Nézz kegyesen mi reánk. 
A menny dicséreli 
Között hallgassad ki 
Hálánkat) mit rebeg ezánk. 

ts ESEOEZÜ EK. 

•• 
Oröm a Kris zt us születésén. 

:t C'y Istennek szent fia., 

1. ~er ! mindnyájan örüljünk, 
Es ünnepet szenteljünk, 
)J erl szü leték úr Jézus nekünk. 

2. Kit a kegyes úr lsten, 
Könyörülvén emberen: 
Elkülde utolsó időben. 

3. Angyali szép zengések, 
Hálaadó énekek 
Jelenték, hogy Krisztus született. 

4. Hirdelék pásztoroknak, 
Nyájak közl vigyázóknak, 
Hogy örvendenének Jézusnak. 

Ö. Mert csak ő üdvezitő, 
~lindenekkel jóltevő, 
Meglérő bUnöst meg nem velő. 

6. Azérl jöve, hogy élnénk, 
Istenünkhöz megtérnénk, 
S ö állala kegyelmet nyeménk. 

7. Nagy szeretet jele ez, 
Hogy lsten emberekhez 
Fiát küldé, mint bünösökhez. 

8. Mi azérl Kriszlusunka~ 
Kegyes közbenjárónkaL 
Tisz teljük mint szabadltónkal 
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J ézus sz e n t c zé ljai. 

D i - cső - i - {ünk és li sz. te -!ünk 

.. 
O-J'ök Islen ! légedet, Halld meg lel-

künk i-ma - dá- sá,f, 
há· la- a - dá-sal , 

Es sZÍ-vünk 

.~. 

! I 

Mellyel aldjuk 

C r t - JI ;:::: 
ne-ve-del, 

2 Légy l,özöttünk jó ls lenünk! 
Eltető ' kegyelmeddel; 
Szent lelkeddel oh buzdits fel, 
Dicsőségedd el bOl'ils el, 
S Lelkünk töltsd bé örömmel. 

3. Kl'i s7.tusu nknak, megváltónknak 
Születése ünnepét 
Hogy méllólag megülhessük, 
S hálánkkal ékesithessük, 
Mig élünk, áldo II nevét. 

, 

I 

, 

, , 
, 

.... 

• 

4. Ki a.,;él'l jött és szenyedett, 
Hogy nekünk éllel adna, ' 
Emberi-nem méllósagát, 
A hív lelkek boldogságat 
Páldával tanilotla. 

5, Szere lele téreztetell 
A meglél'ö szívekkel, 
Reményl nyujtott a g~' engéknek 

Vigasztalást szenvedőknek. 
S jót lell minden lelkekkel. 

6. Ember-szi vel nemesitetIl 
Bús lelkekel orvosoll, 
lVlinclen léptén jól te ljesz tett, 
Szh'et győzött és gerjesztett 
Szent beszéde, 111elycl szöl L 

7. lsten égi szerelmének 
Tüköre és példája, 
Kiben csak szeretel lakolt, 
Kiben bUn nem találtatott, 
'Aldott lsten szenl fia . 

8. Aldd meg Islen gyülésünkben 
Szent hitünket Jézusban, 
Ne hagyj tő l e elszakadnunk, 
Segélj hal~dig maradnunk 
Tőle veU vallásunkban. 

9. Szen t élete szel'ctol re 
Gerjesszen egymás il'ánt7 

Öntsön szívünkbé türelmet, 
Es öszinte tÖI'edelmel, 
.Midőn bűnünk sél't és bán I. 

7 
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10. Aldd meg lsten szíveinkben 
Az egyesség érzetét, 
Az üdvesség óhaj tásá~ 
Boldogságunk munkálását 
És szent neved félelmét. 

ESZTENDŐ UTOLSÓ NAPJÁN. 
Hálaadás. 

I Tebet/Hul blztulIk eleitől logva. c 

1. Az eszlendak eljőnek s elenyésznek, 
Bészakadnak az idő tengerébe, 
Es elvegyüln ek annak mélységébe ; 
Igy az emberek földi élelének 
Léte elmulik, mint az eszlendő, 
Mely repü l és vissza nem jövenda. 

2. Uram ! te voltál , vagy s lészesz örökké 
Egy örök Isten, és vagy csak egyedül 
Idő múló változasain kivül ; 
Te hozod az idő méhéből elé 
A napokat és az esztendőket, 
Es ismét te szólilod el öke!. 

3. Imé egy év múlik e nap alkonyán; 
Hany mult már el, és még hány elmulandó, 
Ki tudja azt, ki mint mi, csak halandó? 
Uram te tudod, kinek áJI hatalmán 
Szabni törvényt és hatiirl időnek, 
A multnak, jelennek és jövőnek. 

• 

• 

HÁLAADÁS. 

4. A mi tudásunk annyiból all csupán, 
Hogy ezen eS7.tendőnek eltelése 
Életünk végének köze!ilése, 
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S hogy örömmel s búval vegyes folyamán 
lsten védé s tartá életű nket, 
Királyunkat s magyal' nemzetünket. 

5. Boldog hát, ki bizonytalan napjaít 
Örömmel éli le, és úgy hasznalja, 
Hogy midőn üt élete végóni.ja, 
Nyugodt lelkiisméretlel hagyja ilt 
E bánatos hazat, e földi hont, 
A változanclót és oly múlékony!. 

6. ~ok embertársaink porrá levének, 
Sok vének haltak, siljak hervadának, 
És sokan szerencsétlenek valának ; 
Mi él ünk, hála legyen az Isten nek. 
A hűlt poroknak békés nyugalom 
Legyen a gon d után a sírhalom 1 

7. R~pülj hanyatló év! de végső napod 
Oh ne menjen le senkinek haragján; 
Legyen közönséges béke alkonyán, 
És minden erőszak, meIy törvényt tapod, 
Szünjék meg, s az igazság kormánya 
Legyen minden törekvés iránya. 

8. Hála legyen az egy örök Istennek, 
Hogy ez esztendőben is gondoskodott 
Rólunk, s kegyelme minket el nem hagyott; 
Esztendők s századok bár elteljenek, 
Jósága megmarad mind örökre 
S kiterjed minden teremtményekre. 

" 
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Ó ESZTENDŐ ESTVÉJÉN. 

Hálaadás Isten gOIl(lvlseléseért. 

it 1'il&90sS&9 s,cwt atyia .. c 

1. Halhalatlan t eremtő, 
Imádandó Is len I 
Kiben elmúli, jövendő 
Es változás nincsen. 
Jelenléled maradandó, 
Islenséged örök éltig állandó. 

2. E világOL alkolád 
Bölcsen s halalommal, 
És rendjét megállitád 
Erős lilalommai ; 
Halárt letiéi az időknek, 
Melyek múlnak s löbbé vissza nem jőnek. 

3. Mini a vizek elfolynak 
A zúgó lengerbe, 
Úgy a napok elmúlnak 
Az örök évekbe; 
Ha elküldöd, hozzánk jőnek, 
Ha megtiltod, többé fel nem lelszenek, 

4. Im eszlendönk végpontja 
Hozzánk elérkezett, 
Elménk áldásban tarlja 
Neved, mely fedezett 
Sziklái közt az életnek, 
Veszélyiben a sorsnak s balesetnek. 

, 

, 

• 

5. 1\hí.r-már csendes vpget él' 
E fárad l esztendő ; 
MáI' megftIl , s kikötőt nyél' 
Sajkánk, mely veszendő 
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Volt a zügó szélvészek ben, 
Fájdalmakban, súlyos s:r.envedésekben. 

6. Áldunk Atyánk I • jókért, 
hlelyek kel le tézlél, 
Áldunk súlyos próbákéri, 
Melyeket ránk mél'tél ; 
Áldunk Atyánk! szerellinkkel 
S rokoninkk. 1 egy szivvel és lélekkel. 

7. Áldás legyen Is tentől 
Rajtad oh esztendő, 
Mely örök kegyelembő l 
Vagy már el teléÍldő. 
Vidd el atyánk szent székéhez 
Imádásun k, idők fejdelméhez. 

• 

8. Isten , szállits békében 
Az üj esz lendőre, 
Terjeszd éltünk körében 
Aldásid rej ünkre. 
BOneir: ket oh töröld el, 
S bocsáss állal minket csendes Jélekkel. 



III. 

Uti ESZTENDŐr 

MAGASZTALÁSOK ÉS ESEDEZÉSEK. 
Dicsöttós és es.,tlezés Isten olalmáért. 

»J)icsöült Itel!lckffi. ( 

1. Dicsőséges lsten! 
Ki t magasztal menny, föld, tenger, 
Imád hiv érzetben 
Minden felség, angyal s embCl·. 
A magasság s mélység határi, 
Ezer napok égő sugál'i, 
Dicsőségedet ragyogják ki . 

2. Nincs több örök ls ten 
A mindenség nagy frigyében, 
Csak le véghetetlen, 
Teremtményid hiv körében, 
Kik téged Istennek hirdetnek, 
Neked naponként hálát zengnek 
S kegyelmedből életet nyernek. 

3 . Az id ök s századok 
Istennek téged vallanak, 
O és új világok 
HalhalaLlannak mondanak, 
Nem változ van szent lételedben 
Bár világok elenyésznek fenn, 
S újak állnak elé szép rendben. 

• 
• 

• 

~ 

Új m$~n: rmÖJ ~l A G" !i ~1 ' A I,.Á80 1\. !J I 

4. Imé elmúll tölünk 
Ismét egy teljes esztend ő, 
Kegyel medből nyertün k 
ÚjaL, s cz is eltelendö, 
Mint több éveink elenyésztek, 
Melyek hozzank tőled küldettek, 
~Iint fe l ségedtő l hiv követek. 

5. S bár tisz ta éltünket 
Vinnék hozzád áldozatül, 
Es erkölcsein kel 
Hagynák slentü l, ál'latlanül! 
Ah de sok bennünk a gyarlóság, 
S ha nem támogatsz fő valóság, 
Elhagy minket minden boldogság. 

6. Áldd meg új esztendőn k, 
Szenteld meg édes hazánkat, 
Legyen boldog időnk: 
Koronázd meg halárinkat, 
Fejdelmünket tartsd dicsőségben, 
Vallásunkat szép egyesség ben, 
Testünk és lel kün ket épségben. 

Hálaadás és fohászkodl'tS. 
• 

• ViltígQs.'1óg ssmt af!lj ll. c 

1. Öl'öm s hála-énekl.cl 
Téged lsten áldun I;:, 
Egy szivl'el és lélekkel 
Buzgón magasztalunk, 
Hogy ct j éd.ink reggelél'e 
Földi éltünk csendes békében ére. 
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2. Lelkeink ihlelése, 
l\Iinden cszrnélete, 
Szíveinknek ülése, 
i\linden érzele, 
Szent hálára gerjed ezért, 
E megbu'ló isteni kegyelemért. 

3. ~l i jót és I'osszat I'ejt ez 
Esztendő kebele? 
Tán búl, bánatot fedez, 
Vagy áldáRsal lele? 
Nem tudhaljllk, de oltalmunk 
A jó lsten, egyedül benne bízunk. 

4. Megáldja mezöin ket 
Tennések javáva l, 
S homályos él'telm inket 
Az ész világá\Tal. 
Jól él'ünk, a vész elkerül, 
Kegyel méből mireánk remény derü!. 

5. De munkát és szorgalmat 
Kivan háladásul, 
S erkölcsi szent buzgalm at 
Azért imadásu!. 
imé Atyánk! hát fogadást 
Teszünk, reánk adj Mv és gazdag aldást. 

6, Sziv s ész örök törvénye, 
Mely WI ed szál'mazoll, 
S túndöldő égi fénye 
Nekünk üdvöt hozott, 
Leszen keblünk óhajlá~a, 
S minden tellünk mértéke és szabáSa. 

Ei'! ESEDF.ZE.!<F.K. 

7. ~~pjainl<hoz napokat, 
Ji:vekhez éveket, 
Ol'ömmel aldoltakal, 
S veszélytő l meniteket 
Engedj émi jó Istenünk, 
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Es tölteni, ezérl buzgón }<önyöl'günk. 

H 41a.a<li1os és esedezés. 
DA Sion1lak lU'gyén úr l sten .• 

1. Örök Isten! kinek esztendök 
Nincsenek létedben, 
Jelen vannak múltak, jövendők 
Egy tekintetedben j 
l\linket pedig mihelyt születünk, 
Kétes változás vár, 
~IiDt az óra, lefoly életünk, 
S közel a véghat;; r, 

2. Lám, mely sokan már elnyug"ának 
A múll eszten Ll őhen) 
Kik kivánt élethen valának 
Annak kezdetében. 
Minket pedig kegyelmes Atyánk 
Mind eddig rnegtal'tál, 
S újult esztendőt derilvén ránk} 
Örömre juttatál. 

• 

3, Atyánk! a te lelked ereje 
VelLink ily jót legyen) 
Hogy I.:egyelmedn ek esztendeje 
Ez új év is legyen. 
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Atyai karoddal hordozzad 
Minden dolgainkat, 
Dicsőségedre igazgassad 
Helyes szándékinka!. . 

4. Ez esztendő t külső jókkal is 
Atyánk kOl'onázzad, 
A szükséges mulandókkal is 
Hazánk [el ruházzad. 
Határinkat gyümölcsözéssel 
Igaz szol'galmunkl'a 
Áldd meg, hogy szükséges terméssel 
Szolgáljon számunkra. 

5. Kegyelmed, áldásod újitsad 
Buzgó egyházadon, 
Öröm harmat ját szaporitsad 
Hiv lelki nyájadon. 
Gátold hazánkban áradását 
Bünnek s gonoszságnak I 
Forditsd el eshető romlását 
Királynak sorszagnak. 

6. Tekintsd meg a szUkölködőket. 
Légy az árvák atyjaI 
V igasztalja a kesergőket , 
Szent igé~ szózalja. 
Kik fájdalmak ágyában nyögnek, 
Vidámitsd lelkökel, 
Inségökben kik könyörögnek, 
Halld meg kérésökel. 

• 

• 

I V. 

flUSVÉT EüŐTTI flETEI';Ef'I. 

Intés megtérésre. 

• Umm! templomodba .qyültiink. c 

1. Hallgassuk figyelmetesen 
Mire Pál apostol intsen, 
lsten szent itéletében 
Hogy minket meg ne büntessen. 

2. Immár azért felserkenjünk, 
Mint mély "Iomból felkeljünk, 
Büneinktöl meneküljünk, 
Szent életre igyekezzünk. 

3. Isten szent szavát hallgassuk, 
Parancsolatit megtartsuk, 
Állhatatos hillel valljuk. 
Segitségre ötel híjjuk. 

4. Örizkedjünk a vélekIöl, 
Távozzunk el tévelygéstöl, 
Sok emberi slel'zésektöl, 
Melyek elvonnak IstenWI. 

5. Mert illik, hogy jól vigyázzu~k, 
És ana legyen nagy gond~nk: 
A számadásban mit mondjunk, 
Mikor majd innen kimúlunk . 



• 

IlliS\'tT ELŐTTI UETEKEN. 

6. Tes iün k saTháza romlandó, 
Földi hazánk nem állandó. 
Testi öröm változandó, 
S lelki fa jól ncm adandó. 

7. De a lélek ncm földi rész, 
Sőt magas b lökéleire kész, 
Feljebb vágyik a sziv és ész, 
Sem lesli kincsre, mely elvész. 

8. S,ivünk lelkünk hál örökre 
Szenleljűk az erényekre, 
AJlandóul lörekedve 

• 

Az erkölcsi lökélelre. 

9. Hogy öl'ök élei jutalma 
Legyen pályánk diadalma, 
S jussunk ls ten országába. 
Lelkünk boldog hazajába. 

, 

l i egté r és l s te nh e z . 
ZSOLOZSMA 

~ llálaadÚ8!m7dJan, ~ 

1. R~ménykedő szívvel 
Sohajlok az ég,'e, 
Alyai kegyelmed 
Gyermek hi llel kérve; 
le nézd bünös voltom, 

Oh halld meg kérésem: 
Könyörülj én rajtam, 
Könyörülö Is len,! 

• 

• 

I 
, 

JtLisvt T P..LŐTTI HY-TfKES . 

2, Szivemen félelem, 
Lelkemen a banai 
Mini kél folyamá(a 
Meglepet~ ram támad l . , , 
En szerető Atyám, 
Légy irgalmas hozzam : 
Meglérl gyermeked nek 
BOnét megbocEátván. 

3. Szánd meg könnyhullásom, 
Én nagy búsulásom; 
Jóságod, irgalmad 
Jeleit hogy lássam ! 
Végy fel keh'Yelmednek 
Karjaira engem, ' 
Ne hogy a csűggedés, 
Örvényébe essem! 

4. BClnömböl kitérve, 
Hozzád térek Atyám! 
Szenl parancsolatid 
Úlaiban járván. 
Kivüled más nincsen, 
Ki rajiam segitsen, 
Minden bizodalmam 
Benned van jó Islen! 

, 
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Jézus szenvedése. 
~J[int aszéj) hüces patakra.c 

1. Oh lsten, ki a törődött 
Sziv keservét jól látod, 
Es a banat miatt ömlött 
Könnyeket megszámlálod, 
Kedveljed érzésinket 
Es elmélkedésin ke t, 
Melyek szivünkben támadnak 
Halalan te szent fiadnak. 

2. Mint sir a kertben magában, 
:-Iint küszködik a harcezal, 
Mely a sötét éjszakában 
A fóldre ej li arcczal ! 
Hol kinjait lelkében 
El'ezvén és testében , 
Gyötrödve veritékezik, 
Elalél és csüggedezik. 

3. De uJ- erőt vesz maoának D , 

Lelkét megbátol'itja, 
l\linl a bajnok, bár harczának 
Kezdete tántoritja, 

• 

, 

• 

, 

JÉZUS SZE~VEDESE. 

Az elál'uló csókl'a 
Önként megy a kinokl'a, 
A fegyverekbe öltözött 
Vérengző kísérök között. 

4. A biró bár megismeri, 
Hogy ö vétkét nem látja, 
Elereszteni nem meri, 
Ostor ala bocsátja ; 
Látja a nép véresen, 
Kincs szive, meIy érezzen, 
Fakad ily bosszlIs lárn1ára : 
Feszítsd, feszitsd keresztfára! 

5. Szenved immár kiterje8ztett 
Kezel,kel föl szegezve, 
A föld testéb öl eresztelt 
V érrel vagyon fedezve ; 
Elalélván végtére 
A kínok érzésére, 
Meghal, atyjához sóhaj tva, 
Fejét keresztjére hajtva. 

6. Oh ! kinok közt elenyészelt 
Megváltónk a keresztfán! 
Téged az egész természet 
Búslakodva s irat s szán : 
Reng a föld alkotmánya, 
A holtakat kihányja, 
A nap is ily bús órába' 
Borúl sötét éjszakába. 

7. Elhal én bennem is a szív 
Ezeket elgondofva, 

.. 
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• 

Es bánatba merült lelkem 
Ejt szomorú gondokb:l; 
Hogy miért kelleti neked 
l\l indezekel szen\'edned '? 
Ki csak igazságot szóltál , 
S a mi üd,-li nkért munkálláJ. 

8. Vajha azért megtanulnók 
Szenvedésid becsülni, 
Az idvesség munká.iban 
A miként te, hevüln i, 
l\Iel't igy nyugton várhatjuk 
Veled találkozásunk 
Ou renn a nagy s magas égben, 
Hol te vagy már di c.:sö~égben . 

Krisztus halá la. 
J Haragodnak 1/agy voltábwl. c 

1. Gyászba borult a természet 
E nap feleli, 
~lel yen Jézus meghala ; 
De m ert lelkün k dicsősége t, 

ÜdYeSséget 
A mennvekben altala. 

2. SzeHd megniHónk kezében 
lb- űa\-ében . o . 

Keserű pohár "ala; 
De az \'olt mennyei atyja 
Akaratja -
S Jézus értünk meghala. 

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

i 

I 

t 

Jf:zus HAL ÁI. A 

3. A kere~zlnek súlyos terhét 
Es ).; esel'vét . 
Ár tatlanul hordozta, 
~Jidön a halai súlyától 
És kinjától 
Lelkünket feloldozta. 

4. Végre a kinos keresztfán, 
l\Iin l egy bárány, 
)Iegh.dt s Yel'él kiontá, 
A bün s kárhozat országát 
S királ yságát 
Halálaval megrontá. 

5. Aldott Jézus ! ki szenvedtél, 
És igy lettél 
Érettünk ily aldozat: 
Szent példád minket tanitsoD: 
S ne boritson 
Örök halál s kál·hozat. 

6. Téged öl'ökké tiszteJi.ink, 
Tégy jól yelünk 
.Az idvesség idején, 
Hogy szent orczá<lat Játhassuk, 
És áldhassuk 
A boldogság szent helyén. 

8 
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