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„Egész életemben az Úrnak énekelek,  

zsoltárokkal dicsérem, amíg csak vagyok.” 
   / Zsolt. 104,33/ 

 

Isten hozott, Zarándoktestvérem! 
 

Érkeztél bár mai magyar határainkon belülről 
vagy túlról, Katolikus Anyaszentegyházunk 
tagjaiként mindannyian zarándokok vagyunk itt 
a földön. Az Atyához tartunk, és Egyházunk, 
mint jóságos Anya kísér minket. Most is útnak 
indulunk. Keresztény eleink zarándoklatairól 
már a 3. századtól kezdve olvashatunk, 
magyar népünk lelki életében több mint ezer 
éve él a zarándoklás szokása szent helyekre. 
Szent István királyunk, aki országát, magyar 
nemzetünket Égi Édesanyánk, Szűz Mária 
oltalmába ajánlotta, különös figyelemmel 
viseltetett a Szentföldre és Rómába induló 
zarándokok iránt: zarándokházakat alapított 
Konstantinápolyban, Jeruzsálemben, 
Ravennában és Rómában.  
 

Őseink buzgóságát tovább élve mi is 
nyomdokaikban járunk, kegyelmet kívánunk 
nyerni. Utunk, még ha korunk fejlődésének 
megfelelően külsőleg más formát is ölt, 
bensőnkben ugyanaz: folyamatos felkészülés 
a találkozásra. Változni kívánunk, képessé 
tenni magunkat lelki ajándékok befogadására. 
Hazatérve pedig mi magunk is ajándékozók 
kívánunk lenni. 
 

Közös imádságunk egyik legfontosabb módja 
az éneklés. Maga a Szentlélek tanítja Dávidot, 
az Egyházat, azaz minket énekelni. Az 
éneklést ajándékba kaptuk. Bennünk rejlő 
kincs, szüntelen istenkeresésünk eszköze. 
Isten dicsőségére énekelünk, 
megszentelődünk általa. Szent Ágoston írja: a 
zenét Isten nagylelkűségében adta az ember 
számára, hogy az magasztosabb dolgokra 
vezessen minket. Szintén nála olvashatjuk: 
„Qui bene cantat bis orat”, azaz kétszeresen 
imádkozik, aki jól énekel. Máskor pedig ezt 
írja: „Cantare amantis est”, az énekel, aki 
szeret.  
 

Fogadd szeretettel, kedves Zarándoktársam, 
Énekesfüzetünk negyedik kiadását, amely 
fontos kísérője énekes imádságunknak 
Csíksomlyótól Krakkóig, Medjugorjétól 
Mátraverebély-Szentkúton át Częstochowa-ig! 
 

Add, Uram, hogy Neked tetsző éneket 
zenghessünk!  
 

Esztergom, 2018 Karácsonyán 

 

             Pálmai Árpád 
                  EGYHÁZZENÉSZ, KARNAGY 

  



 
A szentolvasó (rózsafüzér) 

 

Örvendetes olvasó:  
aki hitünket növelje, 
aki reményünket erősítse, 
aki szeretetünket tökéletesítse. 
…akit, Te, Szent Szűz, Szentlélektől fogantál. 
…akit, Te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván 
hordoztál. 
…akit, Te, Szent Szűz, a világra szültél. 
…akit, Te, szent Szűz, a templomban 
bemutattál. 
…akit, Te, Szent Szűz, a templomban 
megtaláltál. 
 

Fájdalmas olvasó: 
aki értelmünket megvilágosítsa, 
aki emlékezetünket megerősítse, 
aki akaratunkat tökéletesítse. 
… aki érettünk vérrel verejtékezett. 
…akit érettünk megostoroztak. 
…akit érettünk tövissel megkoronáztak. 
…aki érettünk a keresztet hordozta. 
…akit érettünk keresztre feszítettek. 
 

Dicsőséges olvasó: 
aki gondolatainkat irányítsa, 
aki szavainkat vezérelje, 
aki cselekedeteinket kormányozza. 
…aki a halálból feltámadt. 
…aki a mennybe fölment. 
…aki nekünk a Szentlelket elküldte. 
…aki Téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett. 
…aki Téged, Szent Szűz, a mennyben 
megkoronázott. 
 

Világosság olvasó: 
aki megtisztítson minket, 
aki lelkünk békéjét megőrizze, 
aki a Szentségekben megerősítsen. 
…aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. 
…aki a kánai menyegzőn kinyilatkoztatta 
isteni erejét. 
…aki meghirdette Isten országát. 
…aki a Tábor hegyén megmutatta isteni 
dicsőségét. 
…aki az Eucharisztiában nekünk adta 
önmagát. 
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Boldogasszony, ezer évig 

Édesanyánk voltál, 

Eleink, ha hozzád sírtak, 

Hozzájuk hajoltál: 

Száz ostorral ostorozzon, 

Csak ez egyért, Boldogasszony, 

A jó Krisztust kérd meg: 

Négy-víz-parton, három-hegyen 

Mindörökké magyar legyen 

A máriás ének. 

 

(Sík Sándor:  Az Andocsi Máriához   ̶  részlet) 
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Az énekek első sora után található a (H) Hozsanna 
énekes könyvbeli száma és az (ÉE) Éneklő Egyház 

énekes könyvbeli száma 

1 A fényes nap immár elnyugodott,  

(ÉE 358) 
A föld színe sötétben maradott,  
Nappali fény éjjelre változott,  
Fáradtaknak nyugodalmat hozott. 
 

2. Minden élő megy nyugodalomra,  
Az Istentől elrendelt álomra.  
De én, Uram, úgy megyek ágyamba,  
Mintha mennék gyászos koporsómba.   
 

3. Vessünk számot hát, édes Istenem,  
Hogy lelkemet ne kelljen féltenem,  
Hogy lehessen bátrabban szólanom,  
Midőn meg kell előtted állanom. 
 

4. Színed előtt minden nap elesem,  
De te lettél Atyádnál kezesem,  
Ha megtartasz holnapi napodra,  
Nem fordítom azt megbántásodra. 

2 Ah, hol vagy magyarok tündöklő 

csillaga, (H 294, ÉE 287) 
Ki voltál valaha országunk istápja? 
Hol vagy István király? Téged magyar kíván, 
Gyászos öltözetben teelőtted sírván. 
 

2. Rólad emlékezvén csordulnak könnyei, 
Búval harmatoznak szomorú mezei, 
Lankadnak szüntelen vitézlő karjai, 
Nem szűnnek iszonyú sírástól szemei. 
 

3. Virágos kert vala híres Pannónia, 
Mely kertet öntözé híven Szűz Mária, 
Katolikus hitnek bő volt szép virága, 
Be megsötétedett örvendetes napja! 
 

4. Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid, 
Hozzád fohászkodunk, árva maradékid, 
Tekints, István király, szomorú hazádra, 
Fordítsd szemeidet régi országodra! 
 

5. Reménységünk vagyon benned s 
Máriában,  
Mint magyar hazánknak hű királynéjában, 
Még éltedben minket néki ajánlottál, 
És szent koronáddal együtt feláldoztál. 

3 Akik ide megérkeztünk  

Pünkösd napjára,  
Csíksomlyói Szűzanyánknak  
Meglátására.  
Itt ragyog a Szűz Mária,  
Csíksomlyói szép templomban;  
A szép Szűz Anya  
Az egybegyűlt híveire  
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Áldását adja. 

2. Jertek ide bűnösök  
E szent oltárhoz,  
Jertek szegény betegek  
E szép templomhoz,  
Piros pünkösd szép napjára  
Csíksomlyói drága Anya  
A számotokra  
Szívből letett könyörgéstek  
Itt meghallgatja.  

3. Csíksomlyói szép templomnak  
Szóló harangja,  
Megszólamlott piros pünkösd  
Szép hajnalára.  
Feljött a hajnal csillaga,  
Ma van piros pünkösd napja.  
Drága szűz virág,  
Csíksomlyói szép templomban  
Oltott rózsaág!  

4 Aki nékem szolgál, engem kövessen, 

(ÉE 600) 
És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. 

5 A lélek, ki az Atyától származik, 

alleluja, (ÉE 570) 
Ő majd megdicsőít engem, alleluja. 

6 Amíg szívem dobog, Szűz Mária, 

Nem szűnik szeretni téged soha. 
Szívem szerelme hódolat szaván 
Sóhajt fel hozzád: üdvözlégy, Anyám! 

2. Szívem öröm érje vagy búbánat, 
Egyik sem nyomja el a szent vágyat, 
Hogy dicsérjelek hódolat szaván, 
Naponta zengem: üdvözlégy, Anyám! 

3. És, ha elközelgett éltem vége,  
Akkor is te leszel csak reményem,  
Haláltusámban hódolat szaván 
Rebegve zengem: üdvözlégy, Anyám! 

7 Angyaloknak királynéja, tiszta Szűz! 

(H 287, ÉE 242) 
Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.  
Ékes virágszál, hozzád esdeklünk 
Szép szűz Mária, könyörögj értünk! 

Pátriárkák királynéja... 
Prófétáknak királynéja... 
Apostolok királynéja... 
Vértanúknak királynéja... 
Hitvallóknak királynéja... 
A szüzeknek királynéja... 
Mindenszentek királynéja... 



ZARÁNDOKOK ÉNEKESFÜZETE 

                  www.missziotours.hu                    3 

 

 

 

Rózsafüzér királynéja... 
Békességnek királynéja... 
Magyarország Nagyasszonya... 

8 Angyaloknak nagyságos Asszonya; 

(ÉE 232) 
Úr Jézusnak boldogságos Anyja,  
Mennyországnak dicső királynéja, 
Paradicsom megnyílt szép kapuja. 

2. Reád néznek árváknak szemei, 
Özvegyeknek keserves szívei, 
Reád várnak szegények ügyei, 
Bűnösöknek bánkódó lelkei. 

3. Hozzád szólunk, szüzeknek virága, 
Pátriárkák várva-várt leánya, 
Apostolok tiszteletes társa, 
Minden szentek édes vígassága. 

4. Halottaknak megszabadítója, 
Szomorúak megvigasztalója,  
Gondban levők jó tanácsadója, 
Magyaroknak megoltalmazója. 

5. Dicsértessél, örök Szentháromság,  
Kitől árad reánk minden jóság! 
Tiszteltessél, tündöklő Asszonyság,  
Mindenek közt legnagyobb méltóság! 

9 Anyám méhétől fogva nevemen hívott 

az Úr, (ÉE 679) 
S olyanná tette ajkam, mint éles kardot; 
Kezének árnyékában elrejtett engem,  
S választott nyílnak Ő tett meg engem.  

10 A Pünkösdnek jeles napján (ÉE 128) 

Szentlélek Isten küldeték, 
Megerősítni szívüket az apostoloknak. 

2. Akit Krisztus ígért vala 
Tanítványoknak akkoron, 
Mikor méne mennyországba 
Mindenek láttára. 

3. Tüzes nyelveknek szólása 
Úgy, mint szeleknek zúgása 
Leszállott az ő fejükre 
Nagy hirtelenséggel. 

4. Betelvén a Szentlélekkel 
Kezdének szólni nyelvekkel, 
Mint őnékik a Szentlélek 
Ád vala szólani. 

5. Ezért örüljünk Őnéki, 
Mondván ez ékes éneket, 
Felmagasztaljuk szent nevét 
Örökkön-örökké. 
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11 Atyaisten szép leánya, Mária, segíts! 

Fiúisten édesanyja, Mária, segíts! 
Téged megyünk/voltunk köszönteni, 
Méltóztassál meghallgatni. 
Mindennemű szükségünkben, Mária segíts! 

2. Szentlélekisten mátkája, Mária segíts! 
Szentháromságnak tárháza, Mária segíts! 

3. Üdvözlégy, édes reményünk, Mária segíts! 
Üdvözlégy, szép menedékünk, Mária segíts! 

4. Ha mi rólad gondolkodunk, Mária segíts! 
Tisztább örömökben úszunk, Mária segíts! 

5. Szent Fiadra buzgón kérünk, Mária segíts! 
Kit öröm közt szültél nékünk, Mária segíts! 

6. Hogy az Istent szerethessük, Mária segíts! 
És szent kedve szerint éljünk, Mária segíts! 

7. Hogy jó gyermekid lehessünk, Mária 
segíts! 
Szent példád szerint élhessünk, Mária 
segíts! 

8. Hogy a vétket gyűlölhessük, Mária segíts! 
Erényeid követhessük, Mária segíts! 

9. Igaz öröm nélküled nincs! Mária segíts! 
Veled nem ér fel semmi kincs! Mária segíts! 

10. Lelkünk tisztán tartásában, Mária segíts! 
Lelki aggodalmainkban, Mária segíts! 

11. Ha a bűn veszély fenyeget, Mária, segíts! 
Test, világ, ördög kísérget, Mária, segíts! 

12. Minden búban és bánatban, Mária, 
segíts! 
Lelki aggodalmainkban, Mária, segíts! 

13. Ha majd közelget a szükség, Mária, 
segíts! 
Hadak, döghalál és ínség, Mária, segíts! 

14. Betegség és szenvedésben, Mária, 
segíts! 
Vagy más keserűségünkben, Mária, segíts! 

15. Hogy végünkre jól készüljünk, Mária, 
segíts! 
Szentségekben részesüljünk, Mária, segíts! 

16. Az ítélő bíró széknél, Mária, segíts! 
Pokol kapujától mentsél, Mária, segíts! 

12 Az éjszakának sötétsége oszlik,  

(ÉE 349) 
Íme, tündöklik hajnali nap fénye: 
A Mindenhatót bizalommal kérjük,  
S teljes erővel. 
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2. A bágyadtságot tőlünk messze űzze, 
És könyörülvén egészséget adjon,  
S mint kegyes Atyánk, tárja föl minékünk 
Mennyek országát! 

3. Adja meg mindezt Atya, Fiú, Lélek, 
Szentháromságban egylényegű Isten,  
Kinek visszhangzik örökké a földön  
Nagy dicsősége. Ámen. 

13 Az Úr az én fényem (ÉE 589), 

Kitől is félnék?  
Életem oltalmazója, kitől rettegnék? 

14 Az Úr lelke betölté a földkerekséget, 

alleluja, (ÉE 567) 
S ki mindeneket összetart: annál vagyon a 
Szó értelme,  
Alleluja, alleluja! 

15 Az Úristent magasztalom, (ÉE 190) 

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 Istennek,  
Atya, Fiú, Szentléleknek, 
Három személy Fölségének,  
Egymivoltú Istenségnek. 

16 Áldjad ember e nagy Jódat,  

(H 109, ÉE 165) 
Kenyérszínben Megváltódat, 
Itt jelen van szent testével édes Jézus, 
Jelen vagyon szent vérével áldott Jézus. 

2. Itt az Isten gazdagsága, 
Bűnös lelkek nagy váltsága, 
Minden jónak nagy bősége, édes Jézus, 
Gyarló szívek erőssége, áldott Jézus. 

3. Itt az égnek megnyitója, 
Kegyelemnek meghozója, 
Egész világ drága díja, édes Jézus, 
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Az Istennek örök Fia, áldott Jézus. 

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

5. Kérjük, adja ránk áldását, 
Irgalmának kútforrását, 
Legyen velünk a végórán, édes Jézus, 
S Üdvözítsen holtunk után, áldott Jézus. 

17 Áldjon meg minket örök Atyaisten, 

(H 274, ÉE 361) 
Áldjon meg minket kegyes Fiúisten, 
Áldjon meg, áldjon Szentlélek Úristen, 
Háromszemélyű igaz, örök Isten! 

2. Atya Úristen, aki szent Fiadat 
Bűn váltságára miérettünk adtad. 
Szentlélek Istent ki elküldted nékünk 
Egy örök Isten, irgalmazz minékünk! 

18 Áldott vagy, Szűz Mária, (ÉE 642) 

Ki szüzességed sérelme nélkül 
A Megváltónak anyja lettél. 

19 Áldozzunk, hív keresztények, 

A kegyelem kútfejének, 
Hogy megadta Istenünk 
Szűz Máriát minekünk. 
 

2.Máriáé volt a gyermek, 
Ki mellett az égi lelkek 
Áldva ígyen zengettek: 
Dicsőség az Istennek! 
 

3. Higgyünk, higgyünk, a buzgó hit 
Megnyitja az ég ajtóit, 
Ezáltal lett Mária 
Az Istennek szent Anyja. 
 

4.Szűzanyánk, ez áldozatunk, 
Mit Istennek bemutatunk, 
Hogy fölségét dicsérje: 
Szent Fiadnak szerzése. 
 

5. Zengje ég, föld s benne minden: 
Szent, örökké szent az Isten! 
Mint a szent Szűz zengette, 
Mondjuk: Szent az Úr neve! 

20 Áldunk téged, ó angyali kenyér,  

(H 110, ÉE 175) 
Váltságunkért adatott drága bér. 
Szent vagy, szent vagy, szent vagy,  
Te mindennél szentebb vagy! 
Légy áldott e szentségben, 
Rejtve kenyér színében! 
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2. Kérünk téged, irgalmas nagy Isten, 
Áldj meg minket, s hallgass meg kegyesen! 
Szent vagy …  

21 Benned bízik, Isten, benned bízik 

lelkem, (ÉE 192) 
Csak Tenálad nyugszik, Uram, az én 
szívem,  
Aki irgalmaddal fölemeltél engem, 
Mit a Sátán elvett, visszaadtad nékem.  

2. Kész most az én szívem neked énekelni, 
Jóvoltodért kész most nagy hálákat adni, 
Szent nevedet immár zászlójára írni, 
Zengő citerával jó-reggel áldani. 

3. Énekszóval zengem műveidet, Isten, 
Valljon minden ember, minden 
nemzetségben,  
Mert irgalmad erős fenn a magas égben,  
Mindörökké ragyog el nem múló fényben. 

22 Béke fejedelme, Szentséges 

Istenünk, 
Úr Jézus szent szíve, békéért esdeklünk! 
Békét adj szívünknek, békét családunknak,  
Békét nemzetünknek, békét a világnak! 

2. Szűz Mária szíve, béke példaképe, 
Fiad szent szívénél közbenjárónk légy Te! 
Békét adj szívünknek, békét családunknak,  
Békét nemzetünknek, békét a világnak! 

3. Liliom virágszál Te vagy, ó Mária, 
Eszközölj Fiadnál békét a számunkra! 
Békét adj szívünknek, békét családunknak, 
Békét nemzetünknek, békét a világnak! 

4. Árvák és özvegyek sírását hallgasd meg, 
Könyörgésünket, ó Mária, ne vesd meg! 
Békét adj szívünknek, békét családunknak,  
Békét nemzetünknek, békét a világnak! 

5. Derítsd fel hazánkra a békesség napját, 
Adjál világbékét, Mária, Szűzanyánk! 
Békét adj szívünknek, békét családunknak,  
Békét nemzetünknek, békét a világnak! 

23 Bizakodjatok, jó az Úr, jósága éltet, 

Bizakodjatok, jó az Úr, Álleluja. 

24 Boldogasszony Anyánk, régi nagy 

Pátrónánk! (H 284, ÉE 234) 
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk: 
Magyarországról, édes hazánkról, 
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról! 

2. Ó Atya Istennek kedves szép leánya, 
Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája! 
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Magyarországról... 

3. Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, 
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra! 
Magyarországról... 

4. Vedd el országodról ezt a sok ínséget, 
Melyben torkig úszunk,Ó nyerj békességet! 
Magyarországról... 

25 Boldogasszony, édes, 

Hozzád esd ma néped: 
Veszni indult lelkét, 
Hogy te mentenéd meg, 
Édes Szűzanyánk! 
 

2. Dicséretét zengjék 
Egyszülött Fiadnak, 
Kik az égben laknak 
S kik a földön élnek, 
Édes Szűzanyánk! 
 

3. Szent Fiad igéit 
Hogy megtartsa néped, 
Égi fényességet 
Eszközölj ki nékünk: 
Édes Szűzanyánk! 
 

4. Hisszük, hogy a lelked 
Kegyelemmel ékes 
És Fiad Szívéhez 
Általad jutunk el, 
Édes Szűzanyánk! 
 

5. Fölajánljuk néked 
Szenvedéseinket: 
Végy szívedbe minket 
S mutass meg az Úrnak, 
Édes Szűzanyánk! 
 

6. Szent az Isten, szent, szent! 
Égiek kiáltják, 
Földiek így áldják 
Szent Fiad hatalmát, 
Édes Szűzanyánk! 

26 Boldogságos Asszonyunk, Szűz 

Mária, 
Hozzád száll esdő szavunk, Szűz Mária! 
Te látod az életünk, látod, mennyit 
szenvedünk, 
Jöjj, segíts, mert elveszünk, Szűz Mária! 

2. Szívedben is volt tövis, Szűz Mária. 
Fájdalom volt benned is, Szűz Mária! 
Szánj meg minket jó Anyánk életünknek 
zátonyán, 
Szép reményünk, pátrónánk, Szűz Mária! 

3. Béke királynője vagy, Szűz Mária, 
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Hazánknak is békét adj, Szűz Mária! 
Mert ez után sóvárgunk, tisztaságos 
Asszonyunk,  
Békéért imádkozunk, Szűz Mária! 

4. Balsorsunkban is szeress, Szűz Mária, 
Szent Fiad elé vezess, Szűz Mária! 
Tedd kezébe életünk, áldd meg a mi 
nemzetünk, 
És szószólónk légy nekünk, Szűz Mária! 

5. István király országunk, Szűz Mária, 
Neked adta, Asszonyunk, Szűz Mária. 
Ó, fordítsd felénk, anyánk, oltalmazó 
kezedet, 
És el ne hagyd népedet, Szűz Mária! 

6. Benned bíztak őseink, Szűz Mária, 
Megenyhültek szíveink, Szűz Mária. 
Most is hozzád fordulunk, bánatunkban 
vigaszunk, 
Bajainkban gyámolunk, Szűz Mária. 

7. Életünk végóráján, Szűz Mária. 
A rideg koporsónál, Szűz Mária, 
Akkor is állj mellettünk, mennyországba vidd 
lelkünk,  
Add, hogy tiéd lehessünk, Szűz Mária! 

27 Boldogságos Krisztus Anyja, 

vigadozzál; (H 288, ÉE 241) 
Mert a földre fényességet, vigaszt hoztál, 
Boldogságot harmatoztál, 
Drága bokor, édes bimbót virágoztál. 

2. Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e 
népért, 
Győzelemmel verje vissza ellenségét, 
Rabságának vesse végét, 
Adja neki égen-földön üdvösségét. 

28 Dicsérő énekünk az egekbe száll, 

És köszönt tégedet, Remete Szent Pál. 
Kérünk, esd ki nékünk azt a nagy kegyet, 
Hogy szeressük Istent mindenek felett. 

2. Arra visz téged az istenszeretet, 
Hogy a föld javait bátran megveted. 
Hited hőn szeretve házad elhagyod, 
És az erdők mélye lesz az otthonod. 

3. Kilencven esztendős vezeklés során 
Kedves lakóhelyed ez a szent magány. 
Tündöklő csodák közt élted életed, 
Míg holtad után Szent Antal eltemet. 

4. Ám életeszményed nem fedé a sír, 
Évszázak múltán is vonzerővel bír. 
Mert szent életpéldád híven követék 
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Boldog Özséb és a pálos remeték. 

5. Ó Szent Remete Pál, kérünk, nézz le ránk, 
Szenteket termő kert legyen hazánk. 
S mind, akik dicsérjük itt most szent neved, 
Egykor véled áldjuk Istent odafent. 

29 Dicsértessék a Jézus, Mária neve. 

Hozzád jöttünk, Szűz Anyánk, 
köszöntésedre. 
Mondjuk szívből: üdvözlégy mennyei Virág, 
Mert Tégedet választott a Szentháromság! 
Egy szívvel zengedezzünk, buzgó örömmel, 
Óh Mária, Szűz Anyánk, kérünk, ne hagyj el! 

2. Tizenkét szép csillagból koronád vagyon, 
Szentháromság malasztja tündöklik azon, 
Mert Gábriel arkangyal ekképp köszöntött: 
Üdvözlégy Szűz Mária, ekképp üdvözölt. 
Egy szívvel… 

3. Üdvözlégy mifelettünk, szép Szűz Mária, 
Te lettél a Szentlélek szép menyasszonya. 
Áldott legyél ezerszer, szép Szűz Mária, 
Szent szívedből sugárzik üdvösség napja. 
Egy szívvel… 

4. A mennyei Atyának kedves Leánya, 
A Szentháromság keblén szende ibolya. 
Angyalok királynéja, ékes gyöngyvirág, 
Mert Tégedet választott a Szentháromság. 
Egy szívvel… 

5. Üdvözlégy Szűz Mária, szeplőtelen Szűz, 
Tenéked a Szentlélek gyöngykoronát fűz. 
Köszöntünk Szűz Mária, nefelejcsvirág, 
Mert Tégedet választott a Szentháromság. 
Egy szívvel… 

6. A te neved, Mária, szíveinkben méz, 
leroskad az örömtől, aki reád néz. 
Szentséges Szűz Mária, szép csillagvirág, 
Mert Tégedet választott a Szentháromság. 
Egy szívvel… 

7. Jaj, mily édes Tenéked itten zengeni, 
Szeplőtelen Szívedet megköszönteni. 
Fogadj minket kedvesen, szép Szűz Mária, 
Zöldellő szép rozmaring, egek Asszonya! 
Egy szívvel… 

8. Köszöntünk Szűz Mária, égi Viola, 
Mert fejeden tündöklik csillagkorona. 
Angyalok királynéja, égi rózsaszál, 
Mert Tégedet választott a Szentháromság. 
Egy szívvel… 

9. Angyali szemeiddel nézz le mireánk, 
Hoztunk neked koronát, égi Pátrónánk! 
Üdvözletünk virága tündöklik benne, 
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Legyen nevünk felírva drága kebledbe! 
Egy szívvel … 

10. Hogyha eljön életünk végső órája, 
Vedd magadhoz lelkünket, ó Szűz Mária, 
Ez legyen a mi szívünk végső óhaja, 
Hogy tehozzád juthassunk szép 
mennyországba! 
Egy szívvel… 

30 Dicsőséges az Isten (ÉE 647)  

az Ő szentjeiben,  
Csodálatos fölségű, amikor jeleket művel. 

31 Egek ékessége, földnek dicsősége, 

(H 285, ÉE 300) 
Magyarok Asszonya, királynéja! 
Hozzád buzgó szívvel, köteles hűséggel  
Járulunk, szentséges Szűz Mária. 
Mint pátrónánkhoz, édes anyánkhoz 
Teljes reménységgel folyamodunk, 
És minden ínségben fohászkodunk. 

2. Tekints le jó szívvel, irgalmas szemeddel 
A mi szent eleink kérelmére! 
Jöjj örökségednek, jó magyar népednek, 
Jöjj, kérünk, ó anyánk, védelmére! 
Nincsen oly’ szükség, nincs oly nagy ínség,  
Melyre nem hathatós égben szavad,  
Melyből nem menthetnéd szolgáidat. 
 

32 Egek királynéja, Mária segíts!  

Jézusnak szent anyja, Mária segíts!  
Ó segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk, 
Mária segíts!  

2. Szent Fiadra kérünk, Mária segíts!  
Mert te vagy reményünk, Mária segíts!  
Ó segíts mirajtunk, ….. 

3. Hitünk védelmében, Mária segíts!  
Üdvünk szent ügyében, Mária segíts!  
Ó segíts mirajtunk, ….. 

4. Hogy az Istent féljük, Mária segíts!  
És kegyét megnyerjük, Mária segíts!  
Ó segíts mirajtunk, ….. 

5. Hogy neked tetszhessünk, Mária segíts!  
S téged követhessünk, Mária segíts!  
Ó segíts mirajtunk, ….. 

6. Irgalmasság anyja, Mária segíts!  
Megtérők oltalma, Mária segíts!  
Ó segíts mirajtunk, ….. 

7. Igaz bűnbánatra, Mária segíts!  
Életjobbulásra, Mária segíts!  

Ó segíts mirajtunk, ….. 
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8. Erős bizalomra, Mária segíts!  
Lelki nyugalomra, Mária segíts!  
Ó segíts mirajtunk, ….. 

9. Buzgó jámborságra, Mária segíts!  
Állhatatosságra, Mária segíts!  
Ó segíts mirajtunk, ….. 

10. Kísértéseinkben, Mária segíts!  
S minden bűnveszélyben, Mária segíts!  
Ó segíts mirajtunk, ….. 

11. Jó szándékainkban, Mária segíts!  
S minden munkáinkban, Mária segíts!  
Ó segíts mirajtunk, ….. 

12. Ha szükség szorongat, Mária segíts!  
S háború nyomorgat, Mária segíts!  
Ó segíts mirajtunk, ….. 

13. Ha ínség fenyeget, Mária segíts!  
És veszély közelgett, Mária segíts!  
Ó segíts mirajtunk, ….. 

14. Minden gyötrelmünkben, Mária segíts!  
S bajos küzdelmünkben, Mária segíts!  
Ó segíts mirajtunk, ….. 

15. Hogy jót remélhessünk, Mária segíts!  
S üdvös célt érhessünk, Mária segíts!  
Ó segíts mirajtunk, ….. 

16. Majd az élet fogytán, Mária segíts, 
Halálunk óráján, Mária segíts!  
Ó segíts mirajtunk, ….. 

17. Hogy kegyelmet nyerjünk, Mária segíts!  
S örökre ne vesszünk, Mária segíts!  
Ó segíts mirajtunk, ….. 

18. Hogy boldogulhassunk, Mária segíts!  
És hozzád juthassunk, Mária segíts!  
Ó segíts mirajtunk, ….. 
 

33 Egészen szép vagy, Mária,  

Egészen szép vagy Mária! 

Eredeti bűnnek szennye nincs tebenned, 

Eredeti bűnnek szennye nincs tebenned. 

Te, Jeruzsálem dicsősége, 

Te Izraelnek vagy öröme. 

Te, a mi nemzetünknek vagy tisztessége, 

Te, a bűnösöknek szószólója. 

Ó, Mária! Ó, Mária! 

Nagyokosságú Szent Szűz, 

Nagyhatalmú Szent Szűz. 

Imádj érettünk, esedezzél érettünk a mi 
Urunk, Jézus Krisztusnál. Amen. 
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34 Eljöttünk hozzád, Szűz Anyánk,  

Hallgass meg minket, s tekints ránk! 
Köszöntünk Somlyó szép Csillaga:  
Üdvözlégy áldott Szűz Mária! 

2. Kegyszobrod itt áll fölöttünk, 
Kegyelemforrás közöttünk. 
Köszöntünk Somlyó… 

3. Napsugár a Te palástod,  
Ki szeret téged, megáldod. 
Köszöntünk Somlyó… 

4. Fejeden csillagkoszorú,  
Ne legyen szívünk szomorú. 
Köszöntünk Somlyó… 

5. Karodon Jézust hordozod,  
Lelkünket néki ajánlod. 
Köszöntünk Somlyó… 

6. Búcsúra hozzád eljöttünk,  
Trónusod előtt üdvözlünk. 
Köszöntünk Somlyó… 

7. Így jártak búcsút őseink,  
Téged tisztelve eleink.  
Köszöntünk Somlyó… 

8. Elhozták hozzád szívüket,  
Bűn tépte, rongyos lelküket.  
Köszöntünk Somlyó… 

9. Lábadhoz tették gondjukat,  
Elpanaszolták bajukat.  
Köszöntünk Somlyó… 

10. Te mosolyogtál kegyesen,  
Megkönyörültél népeden. 
Köszöntünk Somlyó… 

11. Te letörölted könnyüket,  
Megvigasztaltad szívüket.  
Köszöntünk Somlyó… 

12. Most mi is kérünk, tekints ránk:  
Szent palástodat terítsd ránk. 
Köszöntünk Somlyó… 

13. Kegyelmet esdjél lelkünkbe,  
Isten áldását szívünkbe. 
Köszöntünk Somlyó… 

14. Tarts meg az ősi szent hitben,  
Téged dicsérjünk szüntelen. 
Köszöntünk Somlyó… 

35 Előtted, Jézusom, leborulok, 

Féktelen bűnös, én, hozzád bújok. 
Ó, kérlek, hogy nekem malasztot adj, 
Hisz Te a bűnöshöz irgalmas vagy. 
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2. Szép piros véreddel öntözgettél, 
Amikor elestem, fölemeltél. 
Légy azért irgalmas, és meghallgass, 
Mennyei erőddel, ó, támogass! 

3. Tehozzád, Jézusom, felkiáltok, 
Földről az ég felé felsóhajtok: 
Szívemnek kapuját zárd be, kérlek, 
Hogy helyet ne adjon a véteknek. 

4. Vádolom magamat, mert vétettem, 
Fölséges színedet megsértettem. 
Hozzád, ó, Jézusom, fohászkodom, 
Hogy többé nem vétek, megfogadom. 

5. Esengő szavamat meghallgassad, 
Ó, szelíd Jézusom, s ez egyet add: 
Hogy végső órámban kiálthassam, 
Szent Neved, Jézusom, kimondhassam. 

36 Erdő mellett estvéledtem, 

Subám fejem alá tettem. 
Összetettem két kezemet, 
Úgy kértem jó Istenemet: 

2. Én Istenem, adjál szállást! 
Már meguntam a járkálást; 
A járkálást, a bujdosást, 
Az idegen földön lakást. 

3. Adjon Isten jó éjszakát, 
Küldje hozzám szent angyalát: 
Bátorítsa szívünk álmát; 
Adjon Isten jó éjszakát! 

37 E siralom völgyében, az élet 

tengerén, 
Sokszor fájdalom és gyász közeleg felém. 
Van egy égi Anyám nékem, ki el nem hagy 
soha engem, 
Neve Mária, aki az én életemnek 
vezércsillaga. 

2. Ha a rágalmazó nyelvek énreám törnek, 
Éles nyelvek ellenem nyilat röpítnek. 
Van egy égi Anyám nékem… 

3. A gonosz beszéd lelkemet sokszor 
megsebzi, 
Fáj a szívem, de én azt el tudom tűrni. 
Van egy égi Anyám nékem… 

4. Akiről azt hiszem, hogy legjobb akaróm,  
Az sérteget legjobban, az a megrontóm. 
Van egy égi Anyám nékem… 

5. Ha mély bánat borul rám, hamar eloszlik, 
Helyette a keblemre szent öröm nyílik. 
Van egy égi Anyám nékem… 

6. Ínséget és szenvedést békével tűrök, 
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Mert tudom, hogy e földön semmi sem örök. 
Van egy égi Anyám nékem… 

7. Ha barátim megcsalnak, kikkel jót tettem,  
Jézusért a megbántást én elfelejtem. 
Van egy égi Anyám nékem… 

8. Jézust követem én, a szenvedő királyt, 
Vele ürítem ki a keserű pohárt. 
Van egy égi Anyám nékem… 

9. Szép szivárvány ragyog a 
bánatkönnyeken, 
Örömrózsa nyílik a kíntöviseken. 
Van egy égi Anyám nékem… 

10. Ha békével futom meg a földi pályám, 
Tudom, hogy elnyerem az égi koronát. 
Van egy égi Anyám nékem… 

38 Ez az én testem, mely értetek adatik; 

(ÉE 543) 
Ez az Újszövetség kelyhe az én véremben. 

39 Ez nagy szentség valóban,  

(H 112, ÉE 170) 
Ezt imádjuk legjobban, 
Melyet Jézus nekünk hagyott 
Testamentomban. 

2. Jelen van itt test és vér, 
Minden kinccsel ez felér, 
Ha elhagyjuk vétkeinket 
Minden jót ígér. 

3. Állj mellettünk, nagy Isten, 
Titkos kenyér színében, 
Légy irgalmas és meghallgass 
Minden ínségben! 

4. Háborútól oltalmazz, 
Híveidnek irgalmazz, 
Betegséget, éhínséget 
Tőlünk távoztass! 

5. Tebenned van reményünk, 
Életünk és épségünk. 
Egyedül csak téged kérünk, 
Légy segítségünk! 

6. Add, hogy készen lehessünk, 
Boldog halált érhessünk, 
E világból, ha kiszólítsz, 
Véled lehessünk! 

40 Édesanyja, Nagyasszonya  

(H 286, ÉE 299) 
Igaz magyar fiaknak, 
Pátrónája, Pártfogója  
Régi magyar hazánknak. 
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Tehozzád járulunk, 
Sírva leborulunk, 
Légy anyja fiaidnak! 

2. Békességben, csendességben 
Tartsd meg hű szolgáidat, 
Becsületben és bőségben  
Örökös országodat! 
Szánd meg, ó jó anya, 
Magyarok Asszonya 
Hű magyar fiaidat! 

41 Édes Jézus, én szerelmem, ó mily 

nagyon szeretlek, (H 144, ÉE 184) 
Te vagy kincsem és mindenem, hű szívembe 
elrejtlek. 
Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, téged szívem 
vár! 

2. Édes Jézus, mivel téged minden felett 
szeretlek, 
Minden kincset és örömet érted, Jézus, 
megvetek. 
Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, téged szívem 
vár! 

3. Ahol leszek, Jézus, téged óhajtlak és 
kiáltlak, 
Boldog leszek, ha elérlek, boldogabb, ha 
megtartlak. 
Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus téged szívem 
vár! 

4. Benned bízom, fohászkodom, te is 
szeress engemet, 
Jézus, ne hagyj, velem maradj, mennyben is 
éljek veled! 
Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, téged szívem 
vár! 

42  Ég Alkotója, Istenünk, 

Ki éjjel holdfényt adsz nekünk 
S nappal napot, mely körbefut, 
S előírt útján célba jut. 
 

2. Ím, szertefoszlik már az éj, 
A nagyvilág kel, újra él, 
Lelkünk is új erőre kap, 
S belőle sok jótett fakad. 
 

3. A felkelő nap int nekünk: 
Téged dicsérjen énekünk, 
A fényes égnek arca már 
Szívünk vidámságára vár. 
 

4. Kerüljük el, mi léhaság, 
Lelkünk ne tűrjön bűnt, hibát, 
És életünk ne érje szenny, 
Nyelvünk ne szóljon vétkesen. 
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5. De míg a nap nyugodni száll, 
A forró, mély hit járjon át, 
Reményünk várjon Életet, 
S fűzzön Krisztushoz szeretet. 
 

6. Ezt add meg, kérünk, jó Atya, 
S Atyának mása, egy Fia, 
S te, Szentlélek, Vigasztaló: 
Örökre egy uralkodó. Ámen. 

43 Égből szállott szent kenyér,  

(H 114, ÉE 169) 
Értünk ontott drága vér: 
Hittel áldunk és imádunk, 
Bár az elme föl nem ér. 

2. Véghetetlen Istenség, 
Szerető nagy kegyesség! 
Az oltáron velünk áldjon 
Tégedet a föld s az ég. 

3. Ó mennyei seregek! 
Velünk egyesüljetek; 
Tiszta lelkek, az Istennek 
Irgalmáról zengjetek. 

4. Nap, hold s fényes csillagok 
Imádságra gyúljatok: 
Hitünk fénye őt dicsérje, 
Kit ragyogva áldotok. 

5. Legyen egy szív, egy lélek 
Azokban, kik dicsérnek. 
Ó nagy Isten! e szentségben 
Nyerjék meg, mit remélnek. 

6. Reménységünk csak te vagy, 
Jézus, kérünk, el ne hagyj: 
Légy vezérünk, s hogy célt érjünk, 
Országodba befogadj. 

44 Énekelt asztali áldás (ÉE 352) 

Étkezés előtt: 

1.Mindeneknek szemei tebenned bíznak, 
Uram, 
Mert Te adsz nekik eledelt alkalmas időben. 

2.Föltárod a te szent kezeidet 
És betöltesz minden élőket áldásoddal. 

3.Dicsőség az Atyának és Fiúnak 
És Szentlélek Istennek. 

4.Miképpen kezdetben vala, most és 
mindenkor 
És mindörökkön örökké. Ámen. 

Étkezés után: 

1.Legyen áldott az Úr neve 
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Mostantól fogva és mindörökké. 

2.Dicsőség… 

3.Miképpen… 

45 Fényességes mennybéli nagy Isten, 

(ÉE 191) 
Téged hirdet e világon minden, 
Az angyalok dicsérnek az égben, 
És a föld is szolgál nagy hűségben. 

2.Erős trónod fenn a magasságban, 
Semmi sincsen előtted homályban, 
Híveidnek kegyelmes Királya, 
S szentjeidnek ékes koronája! 

3.Örök Atya, leborulva áldunk, 
Fiad által tehozzád kiáltunk, 
Szent Lelkeddel éltess e világban, 
S adjál helyet örök boldogságban! 

46 Győzelemről énekeljen  

(H 280B, ÉE 187) 
Napkelet és napnyugat, 
Millió szív összecsengjen, 
Magasztalja az Urat! 
Krisztus újra földre szállott, 
Vándorlásunk társa lett; 
Mert szerette a világot, 
Kenyérszínbe rejtezett. 
Krisztus, kenyér s bor színében, 
Úr s király a föld felett: 
Forrassz eggyé békességben 
Minden népet s nemzetet! 

2. Egykor értünk testet öltött, 
Kis gyermekként jött közénk; 
A keresztfán vére ömlött 
Váltságunknak béreként. 
Most az oltár Golgotáján 
Újra itt a drága vér, 
Áldozat az Isten-Bárány, 
Krisztus teste a kenyér. 
Krisztus, kenyér s bor színében… 

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, 
Tömjén illat a hitünk! 
Krisztus, kenyér… 

4. István király árva népe, 
Te is hajtsd meg homlokod, 
Borulj térdre, szórd elébe 
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Minden gondod, bánatod! 
A kereszt volt ezer éven 
Reménységed oszlopa: 
Most is Krisztus jele légyen 
Jobb jövődnek záloga: 
Krisztus, kenyér… 

47 Hol szeretet és egyetértés, (ÉE 810) 

ott az Isten. 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 

48 Hozzád fohászkodunk, áldott 

Védasszonyunk, 
Boldogságos Szent Szűz, kegyes Anyánk! 
Enyhítni gyermekid fájó keserveit, 
Üdvöd honából, ó, tekints le ránk! 
Szemedből egy sugár ha fájdalminkra száll, 
Megszűnnek dúlt keblünk gyötrelmei: 
Anyánk, siess értünk könyörögni! 

49 Hozzám kiált, (ÉE 530) 

és én meghallgatom őt;  
megmentem és megdicsőítem őt! 

50 Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem! 

(ÉE 157) 
Kenyér- és borszínben titkon vagy jelen. 
Néked szívem, lelkem átadja magát, 
Mert téged szemlélve elveszti magát. 

2. Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik, 
De a hallás rólad hittel biztosít: 
Hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab, 
Igéd igazánál mi van igazabb?! 

3. A keresztfán rejtéd Isten-voltodat, 
Itt a színek rejtik emberarcodat, 
De én mind a kettőt hiszem s vallhatom, 
Kérve, amit kért a bűnbánó lator. 

4. Ahogy Tamás látta, nem látom sebed, 
Mégis Istenemnek vallak tégedet. 
Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak, 
Tebenned reméljek, s téged vágyjalak. 

5. Urunk halálára emlékeztető 
Áldott Kenyér, élő s embert éltető! 
Add, hogy éljen lelkem belőled csupán, 
S jóízét tebenned ne veszítse szám! 

6. Kegyes Pelikánom, Uram Jézusom!  
Szennyes vagyok, szennyem véreddel 
mosom.  
Elég volna egy csepp, hogyha hullna rá.  
Világ minden bűnét meggyógyítaná… 

7. Jézus, kit csak rejtve szemlélhetek itt!  
Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik?  
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Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat,  
leljem szent fényedben boldogságomat! 

51 Imádlak, nagy Istenség, (H 116, 

ÉE164) 
Test s vér, titkos, mély Szentség, 
Leborulva. 
Itt vagy, Isten s emberség, 
Véghetetlen nagy Fölség 
Föláldozva. 

2. Üdvözlégy, te szent manna, 
Ennél többet ki adna? 
Nincs mód benne 
Ez az égi nagy Jóság, 
A teljes Szentháromság 
Nagy kegyelme. 

3. Szent testével így táplál, 
Hogy ne ártson a halál, 
Mily kegyesség! 
Szent vérével harmatoz, 
Így szelídít magához 
Ez Istenség. 

4. Szállj le hozzám, szent Kenyér, 
Jöjj, ártatlan, drága Vér, 
Szánd lelkemet! 
Bár hajlékom nem méltó, 
Elég Tőled csak egy szó, 
Vedd szívemet! 

5. Soha többé nem vétek, 
Jézusom, már megtérek, 
Légy kegyelmes! 
Fogadom leborulva, 
Sűrű könnyem hullatva, 
Ó, meg ne vess! 

52 Immár a nap leáldozott,  

(H 278, ÉE 355) 
Teremtőnk, kérünk tégedet, 
Légy kegyes és maradj velünk, 
Őrizzed, óvjad népedet! 

2. Álmodjék rólad a szívünk, 
Álmunkban is Te légy velünk, 
Téged dicsérjen énekünk, 
Midőn új napra ébredünk! 

3. Adj nékünk üdvös életet, 
Szítsd fel a szív fáradt tüzét: 
A ránk törő rút éjhomályt 
Világosságod rontsa szét! 

4. Kérünk, mindenható Atyánk, 
Úr Jézus Krisztus érdemén, 
Ki Szentlélekkel és Veled 
Uralkodik s örökre él. Amen. 
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53 Isten, hazánkért térdelünk elődbe.  

(H 293, ÉE 258) 
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! 

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 mink is tiszták, hősök, 
szentek: 
Hazánkat így mentsd meg! 

54 Isten hozzád Anyánk, már mi 

elindulunk,  
Talán mostan tőled utolszor búcsúzunk.  
Kesereg a szívünk, el kell menni,  
Drága kegyképedet/kegyszobrodat 
Itt kell hagyni. 
 

2. Elődbe borulunk, kedves Édesanyánk,  
Anyai áldásod, kérünk, add most reánk!  
Terjeszd ki felettünk szent kezedet,  
Áldd meg, aki téged híven szeret! 
 

3. Ha innen elmegyünk, ó jöjj te is velünk!  
Nélküled mindnyájan szegény árvák leszünk.  
Szánd meg az árvákat, s özvegyeket,  
Kik vigasztalásért hozzád jöttek! 
 

4. Nagy szeretetedet szívünkből köszönjük,  
Sok bajjal terheltek, leborulva kérjük:  
Mutass be bennünket Szent Fiadnak,  
Szent öledben hordott magzatodnak. 
 

5. Megnyugodott szívünk feltörő sóhaja:  
Nincs e földön, mint te, nincs olyan jó anya.  
Csak azt kérjük tőled ajándékba:  
Vigasztalj meg minket Szűz Mária! 
 

6. Isten veled Anyánk, sírva felkiáltunk.  
E szent helyen talán utoljára látunk.  
Halálunkban jöjj majd segélyünkre,  
Isteni Fiadhoz vígy’ mennyekbe! 

55 Itt van Anyánk, Mária, mint a 

hóvirág. 
A Szentlélek áldása szállott le reánk. 
Nem vagyunk árvák, van Édesanyánk,  
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Ki a magas mennyekből gondot visel ránk. 
Fehér Rózsaszál, mennyből leszálltál, 
Csíksomlyói templomban kivirágoztál. 
/Nem vagyunk árvák, van édesanyánk,  
Palástoddal takarj be, úgy vigyázz reánk!/ 

2. Eljöttek az özvegyek, a szegény árvák. 
Töröld fel könnyeiket, édes Szűz Anyánk. 
Nem vagyunk árvák… 

3. Ha nincs kenyér, keresünk, jöjjetek ide! 
Szűz Anyánk oltárára boruljatok le! 
Nem vagyunk árvák… 

4. Tárd ki védő karjaid, édes Szűzanyánk! 
Ölelj drága szívedre özvegyet s árvát! 
Nem vagyunk árvák… 

5. Szép szeretetnek anyja, kedves csillaga, 
Isten hite van benned, minden bizalma. 
Nem vagyunk árvák… 

56 Íme, a Szűz méhében fogan és Fiat 

szül; (ÉE 506) 
S neve lészen Emmánuel: velünk az Isten. 

57 Ízleljétek és lássátok, hogy milyen 

édes az Úr! (ÉE 598) 
Boldog az az ember, ki Őbenne bízik. 

58  Jézus nékünk adtál anyát,  

Ő kér és áld, ha szívünk fáj,  
Hála Jézus, hála Néked, mert van egy drága 
imánk. 
AVE MARIA, gratia plena,  
Dominus tecum benedicta tu. 
2. Térden állva hívunk téged,  
vidd el álmunk Krisztus elé,  
Jézus anyja, hű Mária, ó add,  
hogy lássuk Fiad! 
AVE MARIA….  

59 Jézusomnak Szívén megnyugodni 

jó, (H154, ÉE 132) 
Elmerülni benned, csendes, tiszta tó, 
Földi bútól, bajtól Szíved enyhülést ad. 
Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt, 
vígad. 

2. Jézusom szent Szívét lándzsa döfte át, 
Megnyitotta nékünk drága oldalát. 
Szent Szívébe rejtve törli minden bűnünk, 
A szenvedés ott nem sajog, őbenne örülünk. 

60  Jézus Szíve, legtisztább szív, 

kegyelem oltára, (H 155, ÉE 130) 
Boldog, aki tehozzád hív,  
s szívét hozzád tárja. 
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Vércseppjeid a világnak bűneit lemosták,  
Rólam is a gyarlóságnak tisztítsad le foltját! 

2. Jézus Szíve, szelídségnek titkos iskolája, 
A mennyei dicsőségnek legszebb koronája. 
Szívemet tedd szent Szívedhez hasonlóvá, 
kérlek, 
Szívemet fűzd a tiédhez, jóvá, szelíddé tedd! 
 

61 Jöjj, Szentlélek Istenünk,  

(H97, ÉE125) 
Add a mennyből érzenünk  
Fényességed sugarát!  
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,  
Jöjj, Szentlélek Úristen! 

2. Jöjj, szegények Atyja, te,  
Bőkezűség Istene,  
Lelkünk fényed hassa át!  
Jöjj el… 

3. Édességes vigaszunk,  
Drága vendég, szomjazunk,  
Édes lélekújulás.  
Jöjj el… 

4. Fáradottnak könnyülés,  
Tikkadónak enyhülés,  
Sírónak vigasztalás.  
Jöjj el… 

5. Boldogságos tiszta fény,  
Szállj meg szívünk rejtekén,  
Híveidnek napja légy!  
Jöjj el… 

6. Ihleted, ha fényt nem ad,  
Emberszívben ellohad minden  
Érő, minden ép.  
Jöjj el… 

7. Mosd meg, ami szennyezett,  
Aszúságra hints vizet,  
Orvosold a sebhelyet!  
Jöjj el… 

8. Simogasd a darabost,  
Fölmelengesd a fagyost,  
Útra vidd, ki tévelyeg!  
Jöjj el… 

9. Add, vegyék el híveid,  
Kik hitük beléd vetik,  
Hétszeres kegyelmedet!  
Jöjj el… 

10. Jámbornak jutalmazást,  
Engedj boldog kimúlást:  
Mindörökké mennyeket! 
Jöjj el… 
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62 Jöjj, Szentlélek Úristen, áraszd 

reánk teljesen (H 259, ÉE 126) 
Mennyből fényességedet, mennyből 
fényességedet! 
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj, Szentlélek 
Úristen! 

2. Jöjj el, árvák gyámola, jöjj el, szívünk 
orvosa, 
Oszd ki égi kincsedet, oszd ki égi kincsedet. 
Jöjj el, jöjj el, ….. 

3. Jöjj el, lelki vigaszunk, testi, lelki 
gyámolunk, 
Érezzük bőségedet, érezzük bőségedet! 
Jöjj el, jöjj el, ….. 

4. Fáradságban nyugalmunk, hévben hűvös 
árnyékunk, 
Sírásunkban örömünk, sírásunkban 
örömünk. 
Jöjj el, jöjj el, ….. 

5. Add Uram, a híveknek, benned bízó 
népeknek 
Hétszeres kegyelmedet, Hétszeres 
kegyelmedet! 
Jöjj el, jöjj el, ….. 

6. Esdve kérünk, ó engedd, hogy elnyerjük a 
mennyet, 
S megláthassuk színedet, megláthassuk 
színedet! 
Jöjj el, jöjj el, ….. 
 

63 Kegyes szemmel nézz ránk, édes 

Istenünk, 
Akik szívvel, ajkkal áldunk, tisztelünk. 
Kegyelmednek árját áraszd ránk, 
S légy mindenkor édes jó atyánk! 
 

2. Légy áldva az égben és a földtekén, 
Ameddig csak élek, dicsőítlek én. 
Mindörökre engedd zengenem: 
Hála néked, édes Istenem! 
 

3. Ajándékul néked mit adjon híved? 
Hisz az égben s földön minden a tied. 
Ez áldozat nékünk mindenünk, 
Ezt fogadd el tőlünk, Istenünk! 
 

4. Téged illet, Isten, mindenek felett 
A dicséret, áldás és a tisztelet. 
Azért zengje folyton énekünk: 
Nagy vagy, jó vagy, szent vagy, Istenünk! 
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64 Keresztúti ének (H 78, ÉE 696) 

Szívünk, lelkünk most kitárjuk, 
Utad, Jézus, veled járjuk. 
Kérünk, mélyen belevéssed 
Szíveinkbe szenvedésed. 
1. állomás 
Áll a gyilkos, nagy ítélet, 
Rajtunk immár igaz véred. 
Valahányszor szavam vétett, 
Pilátusod lettem néked. 
2. állomás 
Itt van már a kereszt fája, 
Hurcolnod kell Golgotára. 
Uram, én meg puhán, restül 
Vonakodom a kereszttül. 
3. állomás 
Botlik, roskad szegény tested, 
Nem bírja a nagy keresztet. 
Földre sujtód, jaj! én voltam, 
Ki oly sokszor elbotoltam. 
4. állomás 
Ó jaj, látod jönni szemben 
Édesanyád, gyötrelemben. 
Ó csak én is véle járnék 
Krisztus után, mint az árnyék. 
5. állomás 
Vinni terhed, segítségül, 
Itt van Simon Cirenéből. 
Bárcsak én is, bűnös lélek, 
Keresztemmel követnélek! 
6. állomás 
Jámbor asszony siet hozzád, 
Kendőjével törli orcád. 
Vajon hát én, kőszívemmel, 
Mennyi könnyet törültem fel? 
7. állomás 
Földre roskadsz másodízben, 
Értem tűrő kegyes Isten. 
Hát én hányszor tántorultam! 
Bűneimbe visszahulltam! 
8. állomás 
Sírva jöttök ki elébe, 
Jeruzsálem asszonynépe. 
Jaj, rám is szól, ami rátok: 
,,Magatokat sirassátok!'' 
9. állomás 
A keresztnek szörnyű terhe 
Harmadszor is földre ver le. 
Ested adjon szent kegyelmet, 
Hogy a bűnből talpra keljek. 
10. állomás 
Megcsúfoltak ruha nélkül, 
Borzad szájad vad epétül. 
Tisztes mérték, szent szemérem, 
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Mindig, mindig maradj vélem! 
11. állomás 
Édes Jézus drága testét 
Véres fára fölszegezték. 
Mi egyetlen boldogságunk, 
Szent keresztfa, sírva áldunk. 
12. állomás 
Megváltásunk már betelve: 
Jézus lelkét kilehelte. 
Újra élek kegyelméből! 
Ki szakaszt el szerelmétől? 
13. állomás 
Keresztfádról már levesznek, 
Szent Szűz szívén pihen tested. 
Bár pihennél mindig nálam, 
Tiszta szívem templomában. 
14. állomás 
Már a szent test sírba téve, 
Újon metszett szirt ölébe, 
Onnan kél fel harmadnapra, 
Halált, pokolt letiporja. 
Záróének 
Uram, hiszek és remélek, 
Én szerelmem, néked élek. 
Szánom-bánom minden vétkem, 
Légy az enyém egykor égben. 

65 Kezdődik az ének az Úr Fölségének, 

(H 229, ÉE 142) 
Kezdődik a szent áldozat. 
Alázatos hittel imánk hozzád sír fel,   
Ó Atyánk, kegyesen fogadd. 
Bűnbánó szívvel koldulunk,  
Könyörülj népeden, Urunk, 
Érte halt halált szent Fiad. 

2. A kereszt oltárán Jézus, égi Bárány,  
Atyjának föláldoztatott. 
Kenyér s bor színében megújítja szépen 
Az áldott szent áldozatot. 
Ó Atyánk, kegyesen fogadd, 
Hintsd le ránk szent malasztodat 
S fordítsd el tőlünk haragod! 

66 Ki az édes Szűzanyát szívből szereti, 

Szent örömmel siessen őt köszönteni. 
Üdvözlégy, mennyei rózsa, hóliliomszál, 
Ki a székely nép földjében kivirágoztál.  

2. Nyitva áll előttünk a somlyói templom, 
Ahol eltűnik minden bú és fájdalom.  
Üdvözlégy, mennyei rózsa, hóliliomszál, 
Aki Erdély hős földjében kivirágoztál.3. 
Örömében sír bennünk a szív és lélek, 
Hogy mi itt köszönthetünk, jó Anyánk, Téged 
Üdvözlégy, mennyei rózsa, hóliliomszál, 
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Ki a székely nép szívében kivirágoztál. 

4. Itt örömgyönggyé válik a bánat könnye, 
Lecsendesül a kebel zajló tengere.  
Üdvözlégy, mennyei rózsa, hóliliomszál, 
Aki Csíksomlyó kertjében kivirágoztál. 

5. Átvesszük üzeneted Csíksomlyói Szűz, 
Katolikus hitünkhöz a szeretet fűz! 
Üdvözlégy, mennyei rózsa, hóliliomszál, 
Ki a magyar lelkekben kivirágoztál. 

67 Köszönteni jöttünk, ó Mária, 

Néked hálát adni, Krisztus Anyja. 
Köszöntünk tégedet Mária,  
Mária, Úr Jézus Szent Anyja, 
Angyalok Királynéasszonya. 

2. Nagy szeretetedért, ó Mária, 
Sok könyörgésedért, Krisztus Anyja. 
Köszöntünk tégedet Mária… 

3. Drága szent nevedért, ó Mária, 
Hét örömeidért, Krisztus Anyja. 
Köszöntünk tégedet Mária… 

4. Hét szívfájdalmidért, ó Mária, 
Szíved gyötrelmiért, Krisztus Anyja. 
Köszöntünk tégedet Mária… 

5. Esedezz érettünk, ó Mária, 
Buzgó szívvel kérünk, Krisztus Anyja! 
Köszöntünk tégedet Mária… 

6. Minden szükségünkben, ó Mária, 
Keserűségünkben, Krisztus Anyja! 
Köszöntünk tégedet Mária… 

7. Halálunk óráján, ó Mária, 
Nyerj kegyelmet nekünk, Krisztus Anyja! 
Köszöntünk tégedet Mária… 

68 Köszönteni jöttünk, Szűz Mária, 

Csudákkal tündöklő kegyes Anya, 
Mert te vagy bűnösök szószólója, szószólója, 
Szomorú szívek vigasztalója. 

2. Óh, mily’ nagy örömmel telt meg szívünk, 
Hogy szent képed elébe érkeztünk; 
Add ránk áldásidat, ó Mária, ó Mária! 
Fogadj mindnyájunkat oltalmadba. 

3. Nézzed az árvákat, özvegyeket, 
Mint hullatják forró könnyeiket. 
Összekulcsolt kézzel téged kérnek, téged 
kérnek, 
Mint édes Anyjuknak esedeznek. 

4. Vedd kedvesen, anyánk, fáradságunk, 
Mostan bemutatott utazásunk; 
Ajánld fel érettünk Szent Fiadnak,  
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Szent Fiadnak, 
Nyerjél vigasztalást szolgáidnak! 

5. És ha elérkezik végső óránk, 
Szentséges Szűzanyánk, jöjj el hozzánk; 
Karjaidba fogadd mi lelkünket, mi lelkünket, 
Hogy mennyben láthassuk szent színedet. 

6. Dicséret, dicsőség az Atyának, 
Érettünk született Szent Fiának, 
És a vigasztaló Szentléleknek, 
Szentléleknek, 
Tisztelet adassék a szent Szűznek.  

69 Kyrie eleison. Ki Máriát teremtetted, 

(ÉE 420) 
Minden bűntől megőrizted: Atyaisten! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison! 
Christe eleison! Ki érettünk ember lettél, 
Tiszta Szűztől megszülettél: Fiúisten! 
 Christe eleison, Christe eleison! 
Kyrie eleison. Ki Máriát szent tüzeddel 
Általjártad égi fénnyel: 
Ó Szentlélek! 
 Kyrie eleison, Kyrie eleison! 

70 Kyrie eleison. Minden javaknak 

kútforrása, (ÉE 418) 
Ki a földet megújítod Szentlelkeddel. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison! 
Christe eleison. Atyának örök Dicsősége,  
Ki megígérted és elküldötted a Szentlelket. 

Christe eleison, Christe eleison! 
Kyrie eleison. Atya és Fiú Szeretete,  
Töltsd be lelkünk kegyelmeddel, ó, 
Szentlélek! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison! 

71 Leborulva áldlak, láthatatlan 

Istenség, (H 119, ÉE 161) 
Kenyér és borszínben elrejtezett emberség, 
Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat 
Az emberi gyengeség. 

2. Isteni erődet elrejtéd a keresztfán, 
Testi gyarlóságnak homályával takarván. 
Itt emberi tested előlünk elrejted, 
Színek alatt titkolván. 

3. Noha Szent Tamással sebed helyét nem 
látom, 
Uram, igaz hittel jelenléted megvallom. 
E vallásban tarts meg, szent színedet add 
meg 
Égben egykor meglátnom. 

4. Váltságomnak ára, lankadt szívem ereje, 
Szegény bűnös lelkem megtisztító fürdője, 
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Szomjú, fáradt lelkem megvigasztalója, 
Üdvösségem záloga. 

72 Lelkem tiszta lánggal ég,  

(H 183, ÉE 248) 
Ó Mária, éretted. 
Rólad szólnom édesség, 
Szívem úgy megilletted. 
Hogy szerelmeddel fölbátorítál, 
Kegyességeddel hűn ápolgattál, 
Köszönöm, mint Anyámnak, 
Kegyelmes pátrónámnak. 

2. Sok bajban és veszélyben 
Segítettél s megvédtél. 
Az Istentől énnekem 
Sok-sok áldást megnyertél. 
Ha fohászkodtam, hozzád szólottam, 
Tőled mennyei jókhoz jutottam, 
Köszönöm, mint Anyámnak, 
Kegyelmes pátrónámnak. 

73 Lorettói litánia (H 199) 

Uram irgalmazz nekünk, 
Krisztus, kegyelmezz nekünk, 
Krisztus, hallgass minket, 
Krisztus, hallgass meg minket, 
Uram, irgalmazz nekünk! 

2. Mennybéli Atya Isten, 
Megváltó Fiú Isten, 
Szentlélek Úristen, 
Szentháromság egy Isten, 
Irgalmazz minekünk! 

3. Szentséges Szűz Mária, 
Istennek szent anyja, 
Szüzeknek szent Szüze, 
Krisztusnak szent anyja, 
Könyörögj érettünk! 

4. Isteni malasztnak anyja, 
Tisztaságos anya, 
Szeplőtelen szűz anya, 
Makula nélkül való anya, 
Könyörögj érettünk! 

5. Szűz virág szent anya, 
Szeretetre méltó anya, 
Csodálatos anya, 
Teremtőnk szent anyja, 
Könyörögj érettünk! 

6. Üdvözítőnknek anyja, 
Nagyokosságú Szűz, 
Dicsérendő szent Szűz, 
Nagyhatalmú szent Szűz, 
Könyörögj érettünk! 
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7. Kegyes és irgalmas Szűz, 
Hívséggel teljes Szűz, 
Igazságnak tükre, 
Bölcsességnek széke, 
Könyörögj érettünk! 

8. Örömünknek oka, 
Lelki tiszta edény, 
Tiszteletes edény, 
Ájtatosságnak jeles edénye, 
Könyörögj érettünk! 

9. Titkos értelmű rózsa, 
Dávid királynak tornya, 
Elefántcsontból való torony, 
Mária, aranyház, 
Könyörögj érettünk! 

10. Frigynek szent szekrénye, 
Mennyországnak ajtaja, 
Hajnali szép csillag, 
Betegek gyógyítója, 
Könyörögj érettünk! 

11. Bűnösök oltalma, 
Szomorúak vigasztalója, 
Keresztények segítsége, 
Magyarország oltalmazója, 
Könyörögj érettünk! 

12. Angyalok királynéja, 
Pátriárkák királynéja, 
Próféták királynéja, 
Apostolok királynéja, 
Könyörögj érettünk! 

13. Mártírok királynéja, 
Hitvallók királynéja, 
Szüzek királynéja, 
Minden szentek királynéja, 
Könyörögj érettünk! 

14. Eredeti bűn nélkül fogantatott királyné, 
Mennyekbe fölvett királyné, 
Szentolvasó királynéja, 
Béke királynéja, 
Könyörögj érettünk! 

15. Istennek Báránya, 
Ki elveszed a világ bűneit, 
Kegyelmezz minekünk. 

16. Istennek Báránya, 
Ki elveszed a világ bűneit, 
Hallgass meg minket. 

17. Istennek Báránya, 
Ki elveszed a világ bűneit, 
Irgalmazz minekünk! 

18. Krisztus, hallgass minket, 
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Krisztus, hallgass meg minket, 
Uram, irgalmazz nekünk, 
Krisztus, kegyelmezz nekünk, 
Uram, irgalmazz nekünk. 

74 Magasztalja, magasztalja az én 

lelkem az Urat, 
Az én lelkem az Urat! 

75 Magyar erdők mélyén fehér lángok 

gyúlnak, 
Boldog Özséb remetéi imára vonulnak. 
Boldog Özséb, áldott atyánk, esedezve 
kérünk: 
Gyűjtsed össze imádságra árva magyar 
népünk! 

2. Magyar lelkek mélyén fénylő tüzek 
gyúlnak, 
Nagyasszonyunk lovagjai Atyjuknak 
hódolnak. 
Boldog Özséb, áldott atyánk, esedezve 
kérünk: 
Gyűjtsed össze szeretetben drága magyar 
népünk! 

3. Magyar élet mélyén izzó tüzek gyúlnak, 
Krisztus király hű fiai Özsébbel imádnak. 
Boldog Özséb, áldott atyánk, esedezve 
kérünk, 
Gyűjtsed össze élő hitben küzdő magyar 
népünk! 

76 Magyarország Nagyasszonya! 

Téged kérünk most zokogva. 
Hozzád küldjük forró imánk, 
Ne hagyd, ne hagyd szegény hazánk! 

2. Szűz Mária, Védasszonyunk! 
Mi csak néked panaszkodunk.  
Térdre hullva, sírva kérünk:  
Szánd meg a mi szegénységünk. 

3. Magyarország Nagyasszonya!  
A mi sorsunk bús, mostoha.  
Sötét az ég, a kín éget, 
Ne hagyd a Te magyar néped! 

4. Szűz Mária, Védasszonyunk! 
Mi csak sírunk, csak zokogunk.  
Szeress minket, vigyázz reánk,  
Áldd meg a mi édes hazánk! 

77 Mária, Mária, kinyílt rózsa, 

Néked zeng angyalok koszorúja. 
Mennyei trónodról tekints le ránk, 
Áldásodat várjuk, Édesanyánk! 

2. Örvendezz áldott Szűz, dicsőséges,  
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Mindenek felett szép, dicsőséges! 
Boldognak mond Téged és magasztal 
Minden nép a földön s minden angyal. 

78 Mária, Mária, mennyei szép hajnal, 

(ÉE 249) 
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. 

79 Máriához, drága Szűzanyánkhoz 

tisztelettel járulunk, 
Őt dicsérje hangos énekével bizodalmas 
szózatunk: 
Skapuláré szende királynéja,  
karmeliták kegyes pártfogója, 
Jóra térő, bánatos kebellel lábaidhoz 
borulunk. 

2. Máriában kelt fel a világnak tiszta fényű 
csillaga, 
Benne támadt lelki üdvösségünk 
leggyönyörűbb hajnala. 
Üdvözölt légy, Kármel ékessége, 
szétsugárzó kegyelmek edénye, 
Telt edény, és benne sebeinknek gyógyerejű 
balzsama. 

3. Máriánál, égi pártfogónknál van segítség, 
oltalom, 
Mint a harmat, száll szívéből ránk is 
csendesítő bizalom. 
Hét örömmel áldva Istenünktől, szent öröm 
közt vált meg életétől, 
Elvitetvén mennyek országába, örök élte 
vigalom. 

4. Máriának vállruhája rajtunk, gyermekének 
ismeri, 
Ki, beírva egylete sorába, e közös jelt viseli. 
Ékesítve szent ruházatával, mint erős, szent 
védő pajzsával, 
Lelkünket a szörnyű kárhozatnak lángja már 
nem égeti. 

5. Máriáért lelki fegyverekkel, szent örömmel 
harcolunk, 
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Mert hazánknak Ő dicső vezére, Ő királyné 
Asszonyunk. 
Bölcs vezére minden harcainknak, 
kísértések, hogyha megrohannak, 
Szűzanyánk, végy karjaidba minket, amidőn 
majd meghalunk! 

80 Máriát dicsérje lelkünk, Máriát 

dicsérje szánk, (H161, ÉE 315) 
Őt, ki által Isten annyi szent malasztja szálla 
ránk, 
Kit fiának nagy kegyelme kezdet óta őrizett, 
Akihez a legparányibb bűnhomály sem 
férkezett. 

2. Mindazok közt, kikre Éva megcsalatva 
bűnt hozott, 
És a bűnnel a halál és kárhozat 
leszármazott: 
Márián magán nem ejtve Éva bűne csak 
sebet, 
Kit az ősi vétek ellen egy magas védpajzs 
fedett. 

3. Üdvözölt légy, feddhetetlen tisztaságú 
Szűzanya, 
Élet és erény leánya, Boldogasszony, Mária! 
Tiszta vagy Te, mint a harmat, mely egekből 
gyöngyözött, 
Sérthetetlen liliomként állsz a bűntövis 
között. 

4. Tiszta szűz te, akitől a másik Ádám teste 
lett, 
Ép virág hibás gyökéren, mely hibátlanul 
eredt: 
Üdvözölt légy, ritka szépség, hervadatlan 
rózsafa, 
Melynek, Isten úgy akarván, Jézusunk lett 
bimbaja. 

5. Ó, miképpen zenghetünk hát néked illő 
éneket, 
Bűnösök, mi, kik szívünkön hordozunk oly’ 
sok sebet! 
Gyöngy mellé a sár nem illik, bűnt utál a 
szűz erény, 
Hogy figyelhetsz miránk, te, éjszakára égi 
fény. 

6. Ó, de tudjuk, hogy mihozzánk szűz szíved 
szerelme nagy, 
Hisz te irgalom szülője, s bűnösöknek anyja 
vagy; 
Ó, tekints le irgalommal, szent kegyelmek 
anyja, ránk, 
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S bárha vétkezénk, nekünk is, bűnösöknek 
légy anyánk. 

7. Csüggedőknek légy reménye, a 
szegények gyámola, 
Szenvedők vigasztalója, sebhedettek 
orvosa; 
Légy erőnk a bűnveszélyben, a halálban 
ápolónk, 
Lelki üdvünk szent ügyében légy fiadnál 
pártolónk. 

81 Máriát dicsérni, hívek jöjjetek,  

(H 292, ÉE 243) 
Mert ő fogja kérni Fiát értetek.  
Üdvözlégy, Mária! Mondja minden hív, 
Áldott légy, Mária! Mondja nyelv és szív. 

2. Ha értünk Mária Fiát kérleli, 
Kérését szent Fia meg nem vetheti.  
Üdvözlégy... 

82 Mennynek királyné asszonya, örülj, 

szép Szűz, alleluja, (H 205, ÉE 224) 
Mert kit méhedben hordozni méltó voltál 
alleluja! 

2. Amint megmondotta vala, föltámadott 
(mennybe fölment), alleluja! 
Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, 
alleluja! 

83 Mily boldog vagy Szűz Mária 

bensődben: (ÉE 643) 
Az örök Atyának Fiát hordozhattad! 

84 Minden föld imádjon téged, Isten, 

(ÉE 587) 
És énekeljen Néked, dicséretet zengjen 
Nevednek, ó Fölséges!  

85 Minden hívek jöjjetek, Máriát 

köszöntsétek! 
Köszöntsük a Szűz Máriát, Jézus szent 
anyját,  
Szentháromság szép templomát, egek 
Asszonyát! 

2. Hozzád futok, Mária, szívem legszebb 
virága. 
Köszöntsük a Szűz Máriát, Jézus …. 

3. Jaj, mert nagy bűnös vagyok, Szűz Anya, 
benned bízom. 
Köszöntsük a Szűz Máriát, Jézus …. 

4. Zöldellő szép rozmaring, Mária, reánk 
tekints! 
Köszöntsük a Szűz Máriát, Jézus …. 
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5. Mennyből szállott szép rózsa, 
Szentháromság temploma! 
Köszöntsük a Szűz Máriát, Jézus …. 

6. Tárd ki szent karjaidat, ölelj meg 
mindnyájunkat! 
Köszöntsük a Szűz Máriát, Jézus …. 

86 Mondjunk dicséretet szép Szűz 

Máriának, 
Tegyünk tiszteletet Jézus szent anyjának! 
Üdvözlégy ezerszer egek Királynéja, 
Ó, kegyelmes, ó, kegyes, ó, édes Szűz 
Mária! 

2. Üdvözlégy szűzvirág, ki el nem hervadtál, 
Malasztok harmatja által ápoltattál! 
Üdvözlégy ezerszer egek Királynéja, 
Ó, kegyelmes, ó, kegyes, ó, édes … 

3. Te, ki jámborságban, mint napfény 
ragyogtál, 
S az alázatosság tiszta tükre voltál. 
Üdvözlégy ezerszer egek Királynéja, 
Ó, kegyelmes, ó, kegyes, ó, édes … 

4. Ó, fölséges Isten választott leánya, 
Kit a Szentléleknek ereje megszálla. 
Üdvözlégy ezerszer egek Királynéja, 
Ó, kegyelmes, ó, kegyes, ó, édes … 

5. Tetőled születék az Isten Báránya, 
A bűnben elmerült világ váltságára. 
Üdvözlégy ezerszer egek Királynéja, 
Ó, kegyelmes, ó, kegyes, ó, édes … 

6. Engedd, hogy híveid hozzád futhassanak, 
S neked üdvözletet szívből mondhassanak! 
Üdvözlégy ezerszer egek Királynéja, 
Ó, kegyelmes, ó, kegyes, ó, édes … 

7. Nagy méltóságra vitt az Isten tégedet, 
De nagyobb szívedben hozzánk a szeretet. 
Üdvözlégy ezerszer egek Királynéja, 
Ó, kegyelmes, ó, kegyes, ó, édes … 

8. Azért folyamodunk hozzád, ó Szűzanya, 
Tekints kegyes szemmel bűnös fiaidra! 
Üdvözlégy ezerszer egek Királynéja, 
Ó, kegyelmes, ó, kegyes, ó, édes … 

9. Irgalmasság anyja tudod esetinket, 
Téríts kérésinkkel szent Fiadhoz minket! 
Üdvözlégy ezerszer egek Királynéja, 
Ó, kegyelmes, ó, kegyes, ó, édes … 

10. Nem kérünk múlandó fényt és  
gazdagságot, 
Hanem megtérésben hív állandóságot! 
Üdvözlégy ezerszer egek Királynéja, 
Ó, kegyelmes, ó, kegyes, ó, édes … 
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87 Nagyasszonyunk, hazánk reménye,  

Bús nemzeted zokogva esd! 
Nyújts irgalomjobbot feléje, 
Botlásiért, ó, meg ne vesd! 
Mi lesz belőlünk, ha Te elhagysz? 
Ó, árvaságunk sírba hervaszt! 
Minden reményünk csak Te vagy: 
Szent Szűzanyánk, szent Szűzanyánk, 
Ó, el ne hagyj! 

2. Hozzád sír a jobbak keserve 
Jámbor családok tűzhelyén! 
A szebb idők után esengve, 
Mikor nap ült hazánk egén. 
Ó, kérjed Istent újra értünk; 
Ne hagyd elveszni árva népünk! 
Minden reményünk csak Te vagy: 
Szent Szűzanyánk, szent Szűzanyánk, 
Ó, el ne hagyj! 

3. Oltáridat körülzokogjuk 
Naponta, mert ó, vétkezénk! 
És sírva szent Neved kiáltjuk: 
Szűz Mária, tekints felénk! 
Mutasd egyszer még e népnek, 
Hogy pártfogásod mit segíthet! 
Minden reményünk csak Te vagy: 
Szent Szűzanyánk, szent Szűzanyánk, 
Ó, el ne hagyj! 

88 Népek áldott Védasszonya, 

mennynek Királynéja, 
Hozzád száll fel millióknak bízó, szent imája. 
Kérd az Istent értünk, őrizd, védd a lelkünk, 
Keresztények segítsége, légy a 
menedékünk. 

2. Boldogasszony, ősi hitünk minket 
tehozzád fűz. 
Segélyt mindig Tőled vártunk, 
csillagkoszorús szűz. 
Minden bánatunkban hozzád szállt a lelkünk, 
Keresztények segítsége, légy a 
menedékünk! 

3. Ó, dicső Szűz, Isten anyja, világ 
királynéja! 
Kérve kérünk, nézz ismét e vergődő világra! 
Égi pártfogásod meg ne vond mitőlünk, 
Keresztények segítsége, légy a 
menedékünk! 

89 Nyíljon ki szívetekben az örömvirág, 

Zengjétek, hogy hallja meg az egész világ: 
Édesanyánk, hozzád jöttünk lángadozva, 
mert szeretünk, ó Szűz Mária,  
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Hogy köszöntsünk úgy, mint egykor az Úr 
angyala. 

2. Nincsen abban élő hit, nincsen szeretet, 
Aki így nem köszönti a te nevedet.  
Édesanyánk hozzád jöttünk…  

3. De akinek szívében a hit lángja ég, 
Azzal örömmel zengi a csillagos ég: 
Édesanyánk hozzád jöttünk…  

4. Mert sem égen sem földön nincs több ily’ 
anya, 
Aki hű gyermekeit így meghallgassa.  
Édesanyánk hozzád jöttünk…  

5. Aki hittel, reménnyel tebenned bízik, 
Az soha életében nem csalatkozik. 
Édesanyánk hozzád jöttünk… 

6. Vedd szent pártfogásodba édes 
Szűzanyánk, 
Nemzetünket, hazánkat, kegyes védanyánk! 
Édesanyánk hozzád jöttünk… 

7. Hallgasd meg kérésünket, édes 
Szűzanyánk, 
Szenvedő fohászainkat, égi jó Anyánk! 
Édesanyánk hozzád jöttünk… 

8. Tárd ki szűz karjaidat, szép Szűz Máriánk! 
Úgy várjad fiaidat, kegyes védanyánk! 
Édesanyánk hozzád jöttünk…  

90 Nyújtsd ki mennyből, ó szent 

Anyánk, kezedet, (H 189, ÉE 235) 
Meg ne utáld ínségében hívedet, 
Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 

2. Oltalomhely Isten után csak te vagy, 
Szólj mellettem, mert Istennél szavad nagy, 
Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 

3. Vétkeimnek rútságáért meg ne vess, 
Szent Fiadnak országába bevezess, 
Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 

4. És ha majdan elközelget halálom, 
Kegyes Anya, te légy édes vigaszom, 
Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 

5. Akkor segíts engem, szegény szolgádat, 
Kérjed értem Jézust, te szent Fiadat,  
Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 

91 Oh pünkösdi ékes rózsa,  

Szép Szűz Mária,  
De sok vendéged érkezett  
Pünkösd napjára.  
Messze földről hozzád jöttünk,  
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Hogy mi Téged köszöntsünk,  
Somlyói virág,  
Áldd meg szegény, hű népedet  
Kegyes Asszonyság!  

2. A májusi szép hónappal  
Együtt köszöntünk,  
Oh szentséges Szűz Mária,  
Mindnyájunknak édes Anyja,  
Te légy oltalmunk,  
E siralmak völgyében  
Vezércsillagunk.  
Szorongattatásainkban  
Kegyes oltalmunk. 

3. Szép, piros pünkösd hasad,  
Mostan örüljünk,  
Szűz Anyánknak, Máriának  
Így énekeljünk:  
Alleluja, Alleluja  
Ma van piros pünkösd napja  
Édes szűz virág,  
Csíksomlyói szép templomban  
Ott illatozzál.  

4. De sok árvák és özvegyek  
Eljöttek hozzád,  
Hallgasd meg panaszaikat  
Drága Szűz Anyánk,  
Kiknek nincs már atyjok-anyjok,  
Özvegyeknek hites-társuk  
Földben nyugosznak,  
Nézd sok könnyhullatásuk,  
Hozzád így szólnak:  

5. Ne hagyd el az özvegyeket  
És az árvákat,  
Az Úr Jézus szent Fiaddal  
Védjed azokat!  
Hozzád térünk minden ügyben, 
Igazgass keserveinkben,  
Légy oltalmazónk,  
Minden nemű szükségünkben,  
Erős gyámolónk!  

6. Somlyói szép templomban  
Van a lakásod,  
Itt a búcsús, hű népedre  
Áldásod adod.  
Akik soha itt nem voltak  
És most Tehozzád fáradtak,  
Váljon üdvükre,  
Szenteld meg hát, s mindnyájunkat  
Végy hozzád mennybe. 
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92 Oltalmad alá futunk, Istennek szent 

Szülője, (ÉE 220) 
Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk 
idején, 
Hanem oltalmazz meg minket minden 
veszedelemtől:  
Ó dicsőséges és áldott Szűz! 

93 Ó, áldott Szűzanya, mennyei szép 

rózsa, 
Boldog mennyországnak drága 
gyöngyvirága, 
Bűnösöknek kegyes szószólója!  
Vigyázz reánk, Édesanyánk, 
Angyaloknak királyné asszonya! 
Angyaloknak királyné asszonya! 

2. Hajtsd hozzánk, ó Anyánk, angyali 
orcádat, 
Drága szent Fiadat érettünk imádjad! 
Hogy láthassuk mennyben szent Atyánkat! 
Vigyázz reánk… 

3. Mily’ boldogok azok, kik Téged dicsérnek, 
Neked tiszta szívből buzgón énekelnek. 
Szent Fiadnál ők kegyelmet nyernek! 
Vigyázz reánk… 

94 Ó dicsőséges Asszonyság,  

(H191, ÉE 219) 
Napszépen fénylő tisztaság, 
Kit illet mennyben boldogság 
És égben, földön méltóság. 

2. Életünk Éva elveszté, 
Te szent Szülötted megszerzé, 
Siralmainkat elvevé 
És boldogságunk megnyeré. 

3. Égi királynak szent Anyja, 
Világosságnak ajtaja, 
Kiben az élet szép napja 
Magát miránk kiárasztja. 

4. Dicsőség szentek Szentinek, 
Ki alkotója mindennek, 
Atya, Fiú, Szentléleknek, 
Örökkön élő Istennek. 

95 Ó dicsőséges, ó ékességes,  

(H 192, ÉE 233) 
Mint a csillag, fényes! 
Úrnőnk s Anyánk vagy, 
Drága, szép, erényes. 

2. Angyali szózat, látnoki jóslat, 
Ős királyi magzat, 
Bölcs Salamonnál 
Rólad zeng a hangzat. 
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96 Ó én édes jó Istenem, 

Oltalmazóm, segedelmem, 
Vándorlásban reménységem. 
Ínségemben lágy kenyerem. 

2. Vándor fecske sebes szárnyát, 
Vándor legény vándorbotját, 
Vándor székely reménységét, 
Jézus áldd meg Erdély földjét! 

3. Vándor fecske hazatalál, 
Édesanyja fészkére száll; 
Hazajöttünk, megáldott a 
Csíksomlyói Szűz Mária. 

97 Ó Jézus, emlékezni rád,  

(H 152, ÉE 189) 
A szívnek szent örömet ád, 
De minden méznél édesebb, 
Szívünkben bírni Tégedet. 

2. Nincs szó a földön kedvesebb, 
Nincs dallam zengőbb, édesebb, 
Gondolni szebbet nem lehet, 
Mint Jézus, édes szent neved. 

3. Te légy, ó Jézus, örömünk, 
Mennyekben gazdag örökünk. 
Te adj az égben koronát 
Most és örök időkön át. 
 

98 Ó, ki ez oltáron kenyér színe alatt,    

(ÉE 167) 
A tiszta ostyának fehérsége alatt,  
Fölséges Úristen, el vagy rejtezkedve, 
Csodálatosképpen. 

2. Testi szemeimmel noha nem láthatlak, 
De mindazonáltal igazán imádlak, 
Téged Teremtőmnek, Istenemnek vallak, 
És Uramnak mondlak. 

3. Drága sebeidbe rejtem sok vétkemet, 
Szent véred harmatja mossa meg lelkemet, 
Hogy szent színed előtt tisztán megjelenjek, 
S így kegyelmet nyerjek! 

4. Ó, angyali étek, tápláljad lelkemet! 
Ó, mennyei ital, vigasztald szívemet! 
S legfőképp, ha majdan közelget halálom: 
Légy vigasztalásom! 

99 Ó, Mária, Isten Anyja, énnekem is jó 

Anyám! 
Szívemnek szent lángbuzgalma dicsér későn 
és korán. 
Bánatomban, örömömben, jó, balsorsban 
csak azt zengem: 
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Üdvözlégy, Szűz Mária, üdvözlégy, Szűz 
Mária! 

2. Hajnal keltén, ha megkondul magas 
tornyon a harang, 
Mintha szózat szállna égből, imára kelt fel e 
hang. 
Megköszöntlek, szép szűz hajnal, ezt 
rebegem az angyallal: 
Üdvözlégy, Szűz Mária, ……. 

3. Ha délre száll az arany nap, szól a harang 
újólag, 
Érzelmeim Hozzád vonnak, ismét Téged 
áldalak. 
Áhítattal, csöndes halkkal, ezt sóhajtom forró 
ajkkal: 
Üdvözlégy, Szűz Mária, ……. 

4. Ha feljön az est csillaga, munkámat 
bevégezem, 
Istenemnek hálát adva, feléd tárul két 
kezem. 
Az estéli harangszóra, indul nyelvem e szép 
szóra: 
Üdvözlégy, Szűz Mária, ……. 

5. Hű gyermeked leszek mindig, ígérem ezt, 
Szűzanyám. 
Ó, el ne hagyj engem soha, oltalmazó 
Pátrónám! 
Benned bízva, Téged áldva, csak e szó jön 
az ajkamra: 
Üdvözlégy, Szűz Mária, ……. 
 

100 Ó, Mária, kinyílt virág, kit áldásul 

nyert a világ, 
Mennyországnak ajtaja, Boldogságos 
Szűzanya! 
Százezerszer üdvözlégy, százezerszer áldott 
légy,  
Minket kegyelmedbe végy! 

2. Bűnösöknek pártfogója, híveid 
vigasztalója, 
Megtérők segítsége, légy szívünk 
reménysége! 
Százezerszer ….. 

3. Csodálkozott ég s föld rajtad, Midőn 
szülted Megváltónkat, 
Hogy Isten anyja lettél, Akitől teremtettél. 
Százezerszer ….. 

4. Egek drága ékessége, angyalok 
gyönyörűsége, 
Lelkünk áldva magasztal, Mert teljes vagy 
malaszttal. 
Százezerszer ….. 

http://www.missziotours.hu/


ZARÁNDOKOK ÉNEKESFÜZETE 

42              MISSZIÓ TOURS UTAZÁSI IRODA 

5. Téged hódolva tisztelnek égben s földön 
minden szentek, 
Bár oly’ tiszták lehetnénk, hogy méltán 
dicsérhetnénk. 
Százezerszer ….. 

6. Dicsérünk a szent atyákkal, akik lelkes 
buzgósággal 
Hirdetői valának Jézus tanításának. 
Százezerszer ….. 

7. Mennyországnak Királynéja, Szűz Mária, 
Krisztus anyja, 
Atyaisten leánya, magyarok szószólója! 
Százezerszer ….. 

8. Általad sok megtért lelkek mennyekben 
koronát leltek, 
Légy nekünk is oltalmunk, hogy egekbe 
juthassunk! 
Százezerszer ….. 

101 Ó, Nagyasszony, nemzetünk 

reménye, 
Rád szegezzük könnytelt szemeink, 
Veszni indult István öröksége, 
Szép kertedben ős erényeink! 
Szállj közénk és sírj Te is velünk, 
Vigasztald és mentsd meg nemzetünk! 

2. Ifjúságnak hófehér virága 
Porba hullott, alszik szent hite: 
Honszerelmed, szereteted lángja 
Nem hevít kihűlt magyar szívet. 
Szép Nagyasszony, hullass könnyeket, 
Könnyeiddel mosd meg nemzeted! 

3. Ó, magyar nép apraja és nagyja, 
Ölts magadra bűnbánó ruhát, 
Mély’ kesergő fájdalmaid jaja 
Töltse be a vétkező hazát! 
Hozzá sírj, csak sírj, hisz még szeret: 
Jó Nagyasszony mentsd meg népedet!  

102 Ó szentséges, ó kegyelmes,  

(H 127, ÉE 183) 
Édességes Jézusom! 
Dicsértessél, tiszteltessél, 
Én megváltó Krisztusom! 
Szállj be szívem hajlékába, 
Jöjj be lelkem pitvarába, 
Ott nyugodjál, ott lakozzál, 
Soha el se távozzál! 

2. Téged áldlak, magasztallak 
Mély alázatossággal, 
Megölellek, megcsókollak, 
Úgy imádlak nagy lánggal. 
Légy irgalmas, légy kegyelmes, 
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Kérlek, tőled el ne kergess! 
Én szívemhez szorítalak, 
Mint angyalok, kívánlak. 

3. Angyaloknak tápláléka,  
Jöjj el e szent Ostyában! 
Jöjj, kegyelem áradása 
Egy kicsinyke pohárban! 
Táplálj az Úr szent testével, 
Itass omló dús vérével,  
Engedj mindig nála lennem,  
Ő maradjon énbennem. 

103 Ó szentséges Szűz Mária, 

Csíksomlyónak szép csillaga, 
Hozzád jöttünk köszönteni, 
Méltóztassál meghallgatni! 

2. Reád emeljük szemünket, 
Látjuk drága Szülöttedet, 
Szűz karodon mosolyogva 
Ül az égnek s földnek Ura. 

3. Ó kegyes Szűz, tekints reánk! 
Te vagy a mi Édesanyánk, 
Kérjed Jézust miérettünk, 
Kik téged buzgón tisztelünk! 

4. Zengedező énekszóval 
Dicsérünk szép Szűz Mária, 
Vedd kedvesen imáinkat 
És csekély ajándékunkat! 

5. Vigasztalj meg mindnyájunkat, 
Mutasd hozzánk irgalmadat, 
Akik téged buzgón kérünk, 
Szűz Mária, ó légy vélünk! 

6. Áldj meg minket, Édesanyánk, 
Midőn eljön végső óránk, 
Jöjj hozzánk, ó Szűz Mária, 
Te vezess fel mennyországba! 

104 Örülj, vigadj, tisztaságban 

kivirágzott anyaság, (H168, ÉE284) 
Kit a mennyben megkoronáz a teljes 
Szentháromság. 
Mária, mi Anyánk, mennyei Pátrónánk, 
Bűnösökre nézz le ránk! 

2.Atyaisten koszorúzza leányának szent 
fejét, 
Fiúisten édesanyját, a Szentlélek jegyesét. 
Mária… 

3.Néked mondja a nagy Isten a Szentírás 
szózatát: 
„Jöjj, kedvesem, Libanonból, jöjj és vedd el 
koronád!” 
Mária… 
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4. Az egeknek egeiben zengedeznek 
trombiták, 
És a Király jobbja mellett köszöntik Szűz 
Máriát. 
Mária… 
 

105 Örvendezzünk mindnyájan az 

Úrban, (ÉE 646) 
Ünnepi napot ülvén Szűz Máriának 
Tiszteletére: Kinek ünnepén örülnek az 
angyalok 
És magasztalják az Istennek Fiát. 

106 Szállj szívünkbe, nagy Isten, 

lélekadó Lélek, (H 98, ÉE 127) 
Úgy lépjünk az oltárhoz, a szívünkben véled. 
Úgy szálljon fel énekünk áldozati füstje 
Ahhoz, aki vigaszul a Szentlelket küldte. 

2. Apostolok pünkösdnap összebújtak, 
félvén, zúgás kelt a magasból,mint a sebes 
szélvész. 
Betöltötte házukat, tüzes nyelvek szálltak, 
és a gyenge félőkből harcos hősök váltak. 

3. Ami legszebb, legnagyobb földön és az 
égen: 
Krisztus testét ajánljuk áldozatunkképpen. 
A Szentlélek Úristen járja át a lelkünk,  
Az áldozat szellemét gyullassza föl bennünk! 
 

107 Százezerszer üdvözlégy, szép 

Szűz Mária, 
A szentkúti templomnak fényes csillaga! 
Fehér rózsaszál, mennyből leszálltál,  
A szentkúti templomban kivirágoztál. 

2. Gyönyörűen tündöklik drága szent képed, 
A bús, árva szívekben bizalmat gerjeszt. 
Fehér rózsaszál, mennyből leszálltál,  
A szentkúti templomban kivirágoztál. 

3. Itt ragyogsz az oltáron nagy 
fényességben, 
Te előtted hódol itt a hívősereg. 
Fehér rózsaszál, mennyből leszálltál,  
A szentkúti templomban kivirágoztál. 

4. Szeplőtelen a neved, megmondtad 
nekünk, 
Hogy szent tisztaságodat mi is kövessük. 
Fehér rózsaszál, mennyből leszálltál,  
A szentkúti templomban kivirágoztál. 

5. Szép szeretetnek Anyja, kedves  
Csillagunk, 
Isten után benned van minden bizalmunk. 
Fehér rózsaszál, mennyből leszálltál,  
A szentkúti templomban kivirágoztál. 
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6. Boldogságos jó anyánk, esengve kérünk, 
Légy életünk útjain mindenkor velünk. 
Fehér rózsaszál, mennyből leszálltál,  
A szentkúti templomban kivirágoztál. 

108 Szent Anya, üdvözlégy, te szülted 

a Királyt, (ÉE 641) 
Ki földet-eget tart századokon át birodalmas 
erővel! 

109 Szentlélek Isten, szállj reánk,  

(H 102, ÉE 124) 
Elmét derítő tiszta láng,  
Öntsd lelkeinkbe, melyeket 
Megszenteltél, kegyelmedet. 

2. Kit Isten, mint vigasztalót, 
Nekünk ajándokul adott.  
Minden javak bő kútfeje, 
Lelkünk világa s élete! 

3. Te, hét ajándok Istene, 
Az Úr hatalmas jobb keze, 
Te, kit nekünk ígért Atya, 
Nyelvünk kenetdús szózata. 

4. Érzékeinkre fényt deríts, 
Kebelt erényre fölhevíts, 
Testünk erőtlenségeit  
Védjék magas kegyelmeid.  

5. Kísértésekben el ne hagyj, 
Szívünkbe békességet adj,  
Légy utainkban fővezér, 
Ne érje népedet veszély.  

6. Ó hadd, ismerjük az Atyát,  
És Egyszülöttjét, szent Fiát, 
Kettejük Lelkét, tégedet 
Imádjanak most mindenek! 

7. Legyen dicsőség, ó Atyánk, 
Neked, s kitől megváltanánk, 
Fiadnak, a Vigasztalót 
Áldván veled, mint egy valót. 

110 Szentolvasót 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. 
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4. Szűz Mária, szívünkben vagy, 
Soha bennünk el ne hervadj! 
Nyílj ki bennünk, ég virága, 
Tégy méltóvá mennyországra. 

111 Szentséges Szűz Mária, szép 

liliomszál, (ÉE 237) 
Ki mindenkor szépen úgy virágozál, 
Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél,  
Imádd Jézust értünk, akit te szültél.  
Szép liliomszál, szűzek virága,  
Könyörögj értünk, Istennek Anyja.  
Ó, mily ékes vagy, Mária!  
Bűnösöknek szószólója! 

2.Nagyhatalmú szent Szűz, szép liliomszál ... 

3.Hajnali szép csillag, szép liliomszál ... 

112 Szent vagy, Uram, szent vagy, 

(H129, ÉE172) 
Minden fölött szent vagy, 
Jézus kenyér színében, 
Az Oltáriszentségben. 

2. Térdet, fejet hajtok, 
Néked áldást mondok, 
Hiszem, itt vagy valóban, 
E nagy Szakramentomban. 

3. Tebenned remélek, 
Szívemből szeretlek. 
Készebb vagyok meghalni, 
Mint Téged megbántani. 

113 Szeretettel jönnek hozzád, 

Atyánk, hívő gyermekid, (H 230, ÉE 152) 
Meghálálni kegyelmednek nagy 
jótéteményeit.  
Az oltár szent zsámolyához buzgó szívünk 
imádást hoz, 
Áldozatul hozza néked legtisztább érzelmeit. 

2. Szeretetnek szent emléke ez az örök 
áldozat 
Mit most szolgád az oltáron, Uram, neked 
bemutat.  
Add, hogy kik most buzgón áldunk, érted 
áldozattá váljunk,  
Szeretetben élve s halva lássuk egykor 
arcodat. 

114 Szűz Mária mennyek  

gyöngyös ékessége, 
Tiszta szeretetnek aranya, szépsége. 
Szeretlek és áldlak, én szívembe zárlak. 
Mária, Mária! Bűnösök szószólója! 
 

2. Ó Mária, tenger csillaga, est fénye, 
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Szegény gyarló ember második reménye! 
Általad, szűz Szépség, Istennek dicsőség! 
Mária, Mária! Bűnösök szószólója! 
 

3. Te szent Szülöttednek földi útját jártad, 
Minden szavát ennek Te szívedbe zártad. 
Ó legyen, míg élünk, élted nyitott könyvünk. 
Mária, Mária! Bűnösök szószólója! 

115 Szűzanyám! Tied akarok lenni, 

a Te tiszta Mária-gyermeked! 
Jaj, de lelkem nem tud fölrepülni, bűnök 
súlya földhöz szegezett.  
Jó Anyácskám, nyerj nekem kegyet, hogy 
sirassam minden bűnömet! 
Szűzanyám, Tied akarok lenni, segíts meg, 
hogy a Tied legyek!  

2. Szűzanyám, Hozzád akarok menni, hogy 
az égben ott legyek Veled,  
Jól tudom bár, hogy odakerülni szenvedések 
nélkül nem lehet.  
Jó Anyácskám, nyerj nekem kegyet, hogy 
szenvedjek Jézussal s Veled.  
Szűzanyám, Hozzád akarok menni, vedd 
magadhoz mennybe gyermeked! 

116 Szűz Szülője Istennek, a te 

méhedbe zárta be magát, 
Kit világ be nem fogadhat: Istenember. 

2. Benne van igaz hitünk, mely világ bűneit 
törli, 
Ím, megmarad sértetlenül szüzességed. 
3. Irgalomnak Szent Anyja, te hozzád kiált e 
világ, 
Jöjj, segítsd te szolgáidat, Boldogasszony! 
 

117 Te Deum (H 276, ÉE 369) 

1.Téged, Isten dicsérünk, 
Téged Úrnak ismerünk. 

2. Téged, örök Atyaisten, 
Mind egész föld áld és tisztel. 

3. Téged minden szép angyalok, 
Kerubok és szeráfkarok. 

4. Egek és minden hatalmak 
Szüntelenül magasztalnak. 

5. Szent vagy, szent vagy, 
Erősséges szent Isten vagy! 

6. Nagyságoddal telve ég, föld, 
Dicsőséged mindent bétölt. 

7. Téged dicsér, egek Ura, 
Apostolok boldog kara.  

8. Dicséretes nagy próféták 
Súlyos ajka hirdet és áld.  
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9. Jeles mártír seregek 
Magasztalnak Tégedet. 

10. Vall tégedet világszerte 
Szentegyházad ezerszerte,  

11. Ó Atyánk, Téged, 
S mérhetetlen nagy fölséged,  

12. S azt, ki hozzánk tőled jött le, 
Atya igaz Egyszülöttje, 

13. És áldjuk Veled 
Vigasztaló Szentlelkedet. 

14. Krisztus, Isten Egyszülöttje, 
Király vagy te mindörökre.  

15. Mentésünkre közénk szálltál, 
Szűzi méhet nem utáltál. 

16. Halál mérgét megtiportad, 
Mennyországod megnyitottad. 

17. Isten jobbján ülsz most széket, 
Atyádéval egy fölséged, 

18. Onnan leszel eljövendő, 
Mindeneket ítélendő. 

19. Téged azért, Uram, kérünk, 
Mi megváltónk, maradj vélünk. 

20. Szenteidhez végy fel égbe,  
Az örökös dicsőségbe. 

21. Szabadítsd meg, Uram, néped, 
Áldd meg a te örökséged. 

22. Te kormányozd, te vigasztald, 
Mindörökké felmagasztald! 

23. Mindennap dicsérünk téged, 
Szent nevedet áldja néped. 

24. Bűntől e nap őrizz minket 
És bocsásd meg vétkeinket. 

25. Irgalmazz Uram, irgalmazz, 
Híveidhez légy irgalmas,  

26. Kegyes szemed legyen rajtunk; 
Tebenned van bizodalmunk.  

27. Te vagy, Uram, én reményem, 
Ne hagyj soha szégyent érnem! 
 

118 Teremtő Lélek, jöjj közénk!  

(ÉE 123) 
Híveid szívét látogasd, 
Töltsd malaszttal a lelkeket, 
Kiket hatalmad alkotott! 

2. Te, kit Védőnek mondanak, 
S mellénk a magas ég adott, 
Tűz, élő Forrás, Szeretet, 
Te, lelkek lelki Olaja. 

3. Ajándékoddal hétszeres, 
Te, ujj az Isten jobb kezén, 
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Atyának ígért szózata, 
Ki ajkainkat megnyitád. 

4. Érzékeinkbe gyújts Te fényt, 
Szívünk szerelmed töltse be, 
Mi bennünk testi gyöngeség, 
Örök erőddel izmosítsd! 

5. Ellenségünket űzzed el, 
A békét tüstént hozd közel, 
Előttünk járva, mint Vezér 
Kerüljünk mindent, ami árt! 

6. Általad tudjuk az Atyát, 
S ismerjük, adjad, a Fiút, 
S ki kettejüknek Lelke vagy: 
Tebenned higgyünk végtelen! Ámen. 

119 Te vagy földi éltünk Vezércsillaga, 

(H 195, ÉE 236) 
Édes reménységünk, kegyes Szűzanya. 
Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia, 
Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária! 

2. Te Hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán, 
Hogy kövessünk annak egész folyamán. 
Téged rendelt... 

3. Te Reménycsillag vagy éltünk tengerén, 
Átragyogsz minden bú és baj fellegén. 
Téged rendelt… 

4. És ha elközelget éltünk alkonya, 
Te vagy vigaszteljes Esti Csillaga. 
Téged rendelt... 

120 Téged jöttünk köszönteni,  

Méltóztassál meghallgatni, 
Ó, pócsi templom/ Ó, Szentkút fényes/ 
Ó, Csíksomlyó szép csillaga, 
Üdvözlégy szép Szűz Mária! 
 

2. Itt tündökölsz az oltáron,  
Mint harmat a rózsaszálon,  
Boldogságos Szűz Mária,  
Légy híveid szószólója! 
 

3. Végy minket szent kegyelmedbe,  
Te vigasztalj keservünkbe,  
Ó, Csíksomlyó szép csillaga,  
Add áldásod mindnyájunkra! 
 

4. Hozzád jöttünk nagy örömmel, 
Örvendeztess kegyelmeddel,  
Mennynek ékes violája,   
Szentléleknek szűz mátkája. 
 

5. Te vagy erőnk és oltalmunk,  
Isten előtt légy szószólónk, 
Szent trónodról nézz le reánk,  
Mária, jó édesanyánk! 

http://www.missziotours.hu/


ZARÁNDOKOK ÉNEKESFÜZETE 

50              MISSZIÓ TOURS UTAZÁSI IRODA 

 

6. Eljött hozzád a bús árva,  
Itt zokog az özvegy anya,  
Szelíd, szende, szép ibolya,  
Mennyországnak királynéja! 
 

7. Mert könny ragyog a szemünkben,  
Bánat honol a szívünkben, 
Összetett kezekkel kérünk, 
Irgalmadért esdekelünk. 
 

8. Anyánk, viselj gondot reánk,  
Küldj szívünkbe vigasztalást,  
Hisz te vagy az árvák anyja, 
Boldogságos Szűz Mária! 
 

9. Oltárodnál leborulunk,  
Kegyképednél/ 
Kegyszobrodnál térdre hullunk,  
Áldj meg, kérünk, mindnyájunkat,  
Távolítsd el bajainkat! 
 

10. Ó, mint örül szívünk, lelkünk,  
Hogy előtted megjelentünk,  
Égben nyíló szép virágszál, kérünk  
Értünk imádkozzál! 
 

11. Alázattal téged kérünk,  
Szent Fiadnál te szólj értünk,  
Ajánlj minket kegyelmébe,  
Vezess hozzá fel az égbe! 

121 Uram Jézus, légy velünk,  

(H 150, ÉE 200) 
Mi egyetlen örömünk! 
Nálad nélkül keserűség 
Itt a földön életünk. 
Ó egyetlen örömünk, 
Uram Jézus légy velünk! 

2. Uram Jézus, tégedet 
Szívünk, lelkünk úgy eped, 
Mert kívüled nem találhat 
Sehol biztos nyughelyet. 
Boldog mással nem lehet, 
Uram Jézus, csak veled! 

122 Uram, jó nekünk itt lennünk, a Te 

szent hajlékodban, 
Veled egyesülhet lelkünk, itt, az oltártitokban. 
Értünk dobog itt szent szíved, mely 
bűnünkért szenvedett, 
Uram, jó nekünk itt lennünk, hőn szeretni itt 
lehet. 

2.  Uram, jó nekünk itt lennünk, hol 
kegyelmed várva vár, 
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Hová mindig visszatérünk, szíved nekünk 
nyitva áll. 
Bármily’ messze tévelyedünk, nagy irgalmad 
ránk talál,  
Uram, jó nekünk itt lennünk, hol szívünk 
nyugtot talál. 

3. Uram, jó nekünk itt lennünk, érdemünk bár 
oly’ kevés. 
Könnyű lesz itt életterhünk, és édes a 
szenvedés, 
Szívünket, ha megérinti szent kegyelmed 
balzsama. 
Uram, jó nekünk itt lennünk, s nem hagyunk 
el már soha. 

123 Úrangyalát végzi a kis Bernadett,  

Melyre eget nyitnak angyali kezek: 
Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria! 

2. Ott térdel Bernadett összetett kézzel,  
Melyben szentolvasó, és így énekel: 

3. Ó, égi tünemény, Teremtőnk anyja,  
Üdvözlégy éntőlem e szent barlangban! 

4. Tiszta vagy, mint rózsa, hajnal harmatja,  
Szépséged emberi nyelv ki nem mondja. 

5. Aranyhaj hullámzik hószín válladon,  
Mennyei kegysugár szende arcodon.  

6. Fejeden korona, fehér liliom,  
Szüzesség virága tündöklik azon. 

7. Égi rózsafüzér ragyog kezedben,  
Mit angyalok fűztek fönt az egekben. 

8. Gyémánt fátyol, csillag díszíti fejed,  
Mit csillagsugárból angyalok szőttek. 

9. Ibolyavirágból van deréköved,  
Mit égi ártatlan kezek készítnek. 

10. Oly’ szelíd, oly’ bájos mennyei szavad,  
Mire a sziklából örömkönny fakad. 

11. Csipkefa jég-harmat kivirágozott,  
Zordon tél közepén rózsákat hajtott. 

12. Ó, lourdes-i Szűz Anya, szállj le 
szívünkbe,  
Hogy a mi szívünk is rózsát teremjen! 

13. Üdvözlégy, Szűz Anyánk, kegyelmek 
Anyja, 
Kiért az ég Ura csodáit adja! 

14. Hatalmas pártfogónk, könyörgve kérünk,  
Légy éltünk útjain mindenkor vélünk! 

15. Jóságod mérhet’len gyermekid iránt, 
Pártfogold Fiadnál esdeklő imánk! 

16. Ki annyi bűnösnek felnyitod szemét,  
Nékünk is nyerjed meg szent Fiad kegyét! 

17. Hisz annyi örvény közt vezet el utunk,  
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Hogy mennybe nélküled fel nem juthatunk. 

18. Mutasd meg az utat, mely égbe vezet,  
Ne vond el sohasem vezérlő kezed! 

19. Oly gyönge, ingatag Évának fia,  
És harcát mindegyik küszködve vívja. 

20. A régi ellenség szüntelen kísért, 
Hogy bukjék, ki balgán eldobja hitét. 

21. Ha éltünk alkonyán eljő az óra, 
Haláltól lelkünket segélyed óvja! 

22. Végre Bernadettel ölelj kebledre,  
Hogy véle dicsérjünk egykor egekbe’! 

124 Üdvözlégy, édes Jézusunk!  

(H 132) Erős hittel itt megvallunk, 
E szentségben mi imádunk, 
Istenünknek magasztalunk. 

2. Te vagy világ Megváltója. 
Mennyországnak megnyitója. 
Éhes lelkünk táplálója, 
Bús szívünknek orvoslója. 

3. Elménk ezen csodálkozik, 
Értelmünk is álmélkodik, 
Hogy tested itt elrejtezik, 
Kenyérszínbe öltözködik. 

4. Te adtad ezt, hisszük, tudjuk, 
Szentírásban olvashatjuk, 
Azért kétség nélkül valljuk, 
Ámbár szemmel nem láthatjuk. 

5. Azért hozzád folyamodunk, 
Tiszta szívből fohászkodunk! 
Áldj meg minket ó Jézusunk! 
E szentségben kik imádunk! 

6. Dögvész, halál el ne érjen, 
Éhség, ínség meg ne férjen, 
Vérontásnak vége légyen, 
Ellenségünk megbékéljen. 

7. Földjeinknek adj bőséget, 
Gabonánknak kövérséget, 
Adj ezekhez egészséget, 
Hogy áldhasson érte néped. 
 

125 Üdvözlégy, Krisztusnak drága 

szent teste, (H 134, ÉE 162) 
Áldott légy, Jézusnak piros szent vére. 
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség! 
Angyali drága vendégség! 

2. Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója, 
Mi bűnös lelkünknek megorvoslója. 
Ó, mily áldott … 

3. Üdvözlégy, nagy Szentség, világ váltsága! 
Emberi nemzetnek fő boldogsága. 
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Ó, mily áldott … 

4. Üdvözlégy, nagy Szentség, élet kútfője, 
Megtérő bűnösnek tiszta fürdője. 
Ó, mily áldott … 

126 Üdvözlégy Mária, tengernek 

csillagja, (H 196, ÉE 238) 
Mindenkor Szűzanya, mennyország kapuja. 
Téged kérünk, hallgass minket, szent 
Fiadnak ajánlj minket, 
ó szép szűz Mária! 

2. Mennyből leküldetett Gábriel arkangyal, 
Hogy téged köszöntsön üdvözlő szavakkal. 
Téged kérünk... 

127 Üdvözlégy Oltáriszentség!  

(H 136, ÉE 171) 
Csodálatos szent Istenség! 
Téged szívből mind imádunk, 
Oltárodnak trónján áldunk. 
Üdvözlégy szent Szakramentom!  
Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom! 

2. Ha szenteknek nagy szívével, 
Angyaloknak lángnyelvével 
Köszönthetne minden lélek,  
Méltón úgy sem dicsérnének. 
Üdvözlégy... 

3. Öntsd szívembe olajodat, 
Égesd benne világodat; 
Nagy Szentség, ó térj be hozzám,  
Mert szívem csak Téged kíván! 
Üdvözlégy... 

4. Életünknek végóráján,  
Hogy ne ejtsen meg a Sátán, 
Te légy erős én gyámolom, 
Mert csak nálad van oltalom! 
Üdvözlégy… 

128 Üdvözlégy Szentkútnak tündöklő 

Csillaga, 
Szép magyar hazánknak Királyné Asszonya! 

2. Te köszöntésedre messziről fáradtunk, 
Kedves Édesanyánk, könyörülj mirajtunk! 

3. Honnan érdemeltük ezt a nagy kegyelmet, 
Hogy most megláthattuk drága szent 
képedet? 

4. Majd meghasad szívünk most a nagy 
örömben, 
Orcáink megáznak szemeink könnyében. 

5. Tekints le Mária hű tisztelőidre, 

Add ránk áldásidat, kedves vendégidre! 
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6. Szentkútnak Csillaga, ragyogj a 
szívünkben, 
Kik hozzád sóhajtunk nagy keserűségben! 

7. Szomorú a szívünk, bánattal telve van,  
Kedves Édesanyánk, reményünk benned 
van. 

8. Mert Te vagy az árvák kegyes szószólója, 
A szomorú szívek megvigasztalója. 

9. Az árvák, özvegyek sírását hallgasd meg, 
Imádságainkat, Mária, ne vesd meg! 

10. Ne sírjatok árvák, itt van szűz anyátok,  
Örömre fordítja nagy szomorúságtok! 

11. Légy velünk, Mária, e földi életben, 
És ha majd kimúlunk, Te vezess 
mennyekbe! 

129 Zálogát adtad, ó Jézus, örök 

szeretetednek (H 142, ÉE 168) 
Rendelvén e nagy Szentséget, és adván 
tieidnek, 
Hogy teveled egyesüljünk, s téged 
viszontszeressünk. 
Örök hála és imádás légyen azért nevednek. 

2. Irgalmadban nem vizsgáltad a mi 
gyarlóságunkat 
És ellened elkövetett sok hálátlanságunkat. 
Megmenteni így akartál, azért értünk 
meghaltál, 
Eltörölvén a keresztfán régi adósságunkat. 

3. S hogy halálod szent emlékét mindennap 
megülhessük, 
Hagytad ezt a nagy Szentséget, hogy 
magunkhoz vehessük. 
Csodálatos kincset adtál, és közöttünk 
maradtál. 
Véghetetlen jóságodért add, hogy mindig 
szeressünk.  

130 Zúgás támadt hirtelen az égből,  

Mint sebesen jövő szélvész,  
A házban, ahol ültek, alleluja. 
S beteltek mindnyájan a Szentlélekkel, 
S beszélték Isten nagy tetteit,  
Alleluja, alleluja. 
 

Ifjúsági énekek 

 

131 A béke napja közel, nézd, már 

fénylik a jel - 
Jézus szíve a földön, az égen, mindent 
egybeölel. 
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132 ||: Add a kezed, hogy zengjünk az 

Úrnak, zengjünk az Úrnak alleluját! :||  
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! 

Kitárt karokkal mindenki áldja, mindenki áldja 
az élet Urát,  
ujjongó szívvel zengjünk az Úrnak, zengjünk 
az Úrnak alleluját! 

133  ||: Alleluja, alleluja, alleluja, 

alleluja! :|| 
Lelkem az Urat dicsérd, áldjad az Istenek 
Istenét, 
jósága végtelen él, irgalma  megmarad 
örökké. 

||: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! :|| 
Minden szív áldjon, Uram, magasztaljon 
téged ég és föld, 
beszéljék hatalmadat, zengjenek országod 
fényéről. 

||: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! :|| 
Nagyságod mérhetetlen, dicsőséged fönség, 
fényesség, 
csodával énekelem félelmes tetteid erejét. 

||: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! :|| 
Közel vagy mindenkihez, ki tiszta szívből 
hozzád kiált,  
kérését teljesíted, megőrzöd azt, ki téged 
imád. 

||: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! :|| 
Mindennap dicsérem őt, áldom az Urat, míg 
élek én, 
új dallal színe előtt, ujjongva hirdetem szent  
nevét: 

134 Atya teremtő szeretet Lelke, áradj 

szét! 
Fiú megváltó szeretet Lelke, áradj szét! 
Egyházvezető szeretet Lelke, áradj szét! 
Szentség pecsétje, szeretet Lelke, áradj 
szét! 

Refr.: Áradj szét Lélek, áradj szét, áradj 
szét,  
töltsd be minden hívő szívét! 

Szívből jövő imádság Lelke, áradj szét!  
Mélyből fakadó sóhaj Lelke, áradj szét!  
Isteni üzenet dicső Lelke, áradj szét!  
Megbocsátás irgalmas Lelke, áradj szét! 

Szabadságom tüzes Lelke, áradj szét!  
Imádságom kitartó Lelke, áradj szét!  
Szenvedésem tűrő Lelke, áradj szét!  
Békességem gyönyörű Lelke, áradj szét! 

Dicsőítlek  Atya Lelke, szent kegyelem! 
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Magasztallak Fiú Lelke, örök örömem! 
Érints meg engem Isten Lelke, legyél életem! 
Tarts meg engem, szeretet Lelke, Te vagy 
Istenem! 
 

135 ||: A világnak Krisztus kell!  

A világnak Krisztus kell!  
A világnak kellesz te is, 
mivel te Krisztushoz tartozol! :|| 

Emlékezz! Emlékezz!  
Te Krisztushoz tartozol! 
 

136 Áldalak, jó Uram teljes szívemből 

hirdetem majd csodás tetteid,  
és énekelek rólad.  

Áldalak jó Uram teljes szívemből,  
boldoggá tesz, hogy hozzád tartozom, 
alleluja. 
 

137 Áldásoddal megyünk, megyünk 

innen el, 
 néked énekelünk boldog éneket,  
Te vagy mindig velünk, ha útra kelünk  
őrizd életünk minden nap. 

Minden nap dicsérünk téged, jó Uram, 
néked énekelünk, vígan boldogan,  
maradj mindig velünk, ha útra kelünk  
őrizd életünk minden nap. 
 

138 Áldjon meg téged az Úr, 

áldjon meg téged az Úr, 
és őrizzen meg tégedet! 

Világosítsa meg az Úr, 
az Ő orcáját terajtad, 
és könyörüljön terajtad. 

Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád, 
fordítsa az Úr az Ő orcáját rád, 
és adjon békét tenéked! 

139 ||: Ez az a nap, ez az a nap, 

mit az Úr rendelt, mit az Úr rendelt. :||  
||: Örvendjünk, vigadjunk e napon, :|| 
mert ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr 
rendelt. 

||: Jézus az Úr, Jézus az Úr, 
akit szolgálunk, akit szolgálunk. :|| 
||: Szolgáljuk hűséggel szent nevét, :|| 
mert Jézus az Úr, Jézus az Úr, akit 
szolgálunk! 

||: Eljön az Úr, eljön az Úr, 
akit úgy várunk, akit úgy várunk. :|| 
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||: Egy szívvel mondjuk, hogy jöjj vissza  
már, :|| 
Jöjj el Uram, jöjj el Uram, jöjj el Úr Jézus! 

140 Fivérem Nap és nővérem Hold,  

oly ritkán látlak s hallom hangotok. 
Nyomaszt a sok gyötrelem és gond.  
Fivérem Szél és Levegőég, nyisd ki 
szemem, hogy lássam, ami szép! 
Körülölel a ragyogás, dicsfény. 

Mert Isten műve minden teremtmény, érzem 
jóságát, szívem újra él. 

Fivérem Nap és nővérem Hold, most végre 
látlak s hallom hangotok! 
Megölelném az egész világot! 

141 Indulj az úton, előre nézz, 

Nem tántoríthat ezernyi vész. 
Életed útját végig kell járni,  
És az út végén Jézus fog várni. 

2. Ha néha gondok csüggesztenek, 
Bátran előre, fel a fejed! 
Gyalog kell menned, nem lehet szállni, 
De az út végén Jézus fog várni. 

3. Szeresd a társad, segítsd meg őt, 
Ne hagyd a porban a csüggedőt. 
Ezen az úton együtt kell járni, 
És az út végén Jézus fog várni. 

4. Most mi is bátran elindulunk. 
Te vezess minket, s hozzád jutunk. 
Nem fogunk többé tétlenül állni. 
Mert az út végén Jézus fog várni. 

142 Itt vagyok végre, jó Uram, nehéz 

és hosszú volt utam, 
szólnék hozzád, nem tudok, szememben 
látod, mit akarok!  

Eljöttem hozzád, itt vagyok, szomjas és éhes 
vándorod! 
Asztalodról adj ennem, s boldog lesz az 
életem!  

||:Eljöttem hozzád, itt vagyok!:|| 

Kenyered és borod táplál engem  
te gyógyítod szívem, hogyha fáj.  
Maradj velem, úgy kérlek, Jézus, maradj 
velem, tiéd vagyok, neked élek már. 

Amíg veled járok és az úton, minden 
gondom messze-messze száll. 
Maradj velem, úgy kérlek, Jézus, maradj 
velem, tiéd vagyok, neked élek már. 

Leborulva hálát adok néked, ajkamról most 
hála dala száll. 
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Maradj velem, úgy kérlek, Jézus, maradj 
velem, tiéd vagyok, neked élek már. 

143 Jézus életem, erőm, békém. 

Jézus társam, örömöm. 
Benned bízom, Te vagy az Úr, 
már nincs mit félnem, mert bennem élsz, 
már nincs mit félnem, mert bennem élsz. 

144 Kicsi vagyok én, mégse félek én, 

kicsi vagyok én, mégse félek én, 
semmi baj nem lehet, mert engem Jézus 
szeret. Kicsi vagyok én, mégse félek én. 
La… 

Boldog is vagyok, az is maradok, Boldog is 
vagyok, az is maradok. 
Rossz kedvem nem lehet, mert engem Jézus 
szeret, boldog is vagyok, az is maradok. La-
la… 

Erdőn, réteken száll az énekem, erdőn, 
réteken száll az énekem, 
tudja meg a világ, hogy Jézus a boldogság. 
Erdőn, réteken száll az énekem. La… 

Utcán, tereken nem hagy el sosem. Utcán, 
tereken nem hagy el sosem, 
mindenkit így szeret, mert Jézus a szeretet. 
Utcán, tereken nem hagy el sosem. La-la… 

145 Mária, jó Anyánk, kérünk, hogy 

nézz le ránk, ó nézz, ó nézz le ránk! 
Hittel sok gyermeked tőled vár szép jelet, 
tőled, tőled, ó jó Anyánk! Refr. 

Refr.: Mária, jó Anyánk! 
Kérünk, hogy nézz le ránk! 

Új harcok, új szavak, új eszmék hullanak. 
Mégsincs, mégsincs remény? 
Megfáradt szép szemek megtörten fény-
lenek, ó mért, ó mért, ó mondd, miért?!  

Megtévedt nemzedék két kézzel szórja szét 
minden kincsét, hitét. 
Nem hisznek semmiben, nem bíznak 
senkiben ó mért, ó mért, ó mondd, miért?! 
Refr. 

146 Minden, mi él, csak téged hirdet, 

minden dicsér, mert mind a műved, 
azzal, hogy él ezt zengi néked: dicsérlek én, 
dicsérlek téged! 

Dicsér az ég, Nap, Hold és csillagok, 
Fény és sötét, nap, éj és hajnalok, 
dicsér a szél, felhő és hóvihar,  
a víz s a tűz, megannyi tiszta dallal. 
Minden, mi él… 



ZARÁNDOKOK ÉNEKESFÜZETE 

                  www.missziotours.hu                    59 

 

 

 

Dicsér a Föld, dicséri szent neved, 
mint jó anyánk, táplál s ad eledelt; 
virág, gyümölcs, zöld fű, fa, hegyvidék, 
tó és folyó, síkság és büszke bérc. 
Minden, mi él… 

A nagy világ létével énekel, 
szavunkra vár, hogy hangja dal legyen, 
zengjük tehát ég és föld énekét, 
zengjük velük: nagy Isten, áldott légy! 

147 Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne 

bánkódj, 
ha tiéd Isten, tiéd már minden! 
2. Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj, 
elég Ő, néked. 

148 Nézz, testvér, fel, az Úr van itt, 

lángoljon a szívünk,  
közel van már üdvösségünk, jöjj el, 
Jézusunk, jöjj el Jézusunk. 

Kerestem arcodat, Uram, lehajoltál 
énhozzám,  
félelmek, bűnök téptek, de Te 
meggyógyítottál. 
Nézz, testvér… 

Figyelme szeretőn kísér, meghallgatja az 
imám, 
gyötrelmeimben vigaszt nyújt, ezért áldja őt a 
szám! 
Nézz, testvér… 

Jöjjön, ki szomjas, és igyék, aki hisz, élni fog, 
szívének rejtett mélyéből az élővíz felbuzog! 
Nézz, testvér… 

149 Ő az Úr! ... 

Meghalt értem a kereszten. Ő az Úr!  
Minden térd meghajoljon, 
minden nyelv csak róla szóljon, 
mert Jézus, Ő az Úr! 

Ő az Úr! ... 
Feltámadott a halálból, Ő az Úr!  
Minden térd meghajoljon, 
minden nyelv csak róla szóljon, 
mert Jézus, Ő az Úr! 

Ő az Úr! ... 
Betölt engem Szentlelkével, Ő az Úr!  
Minden térd meghajoljon, 
minden nyelv csak róla szóljon, 
mert Jézus, Ő az Úr! 

150 Van egy jó hely, oda megyek, 

lerakom ott a terheket. 
Ott fenn a hegyen van az a hely, ahol a szív 
békére lel, 

http://www.missziotours.hu/


ZARÁNDOKOK ÉNEKESFÜZETE 

60              MISSZIÓ TOURS UTAZÁSI IRODA 

A Golgotán áll a kereszt, ha fáradt vagy 
odajöhetsz. 

2. Emberekért ömlött a vér,  
kegyelmet kap az, aki kér. 
Ott fenn a hegyen van az a hely, ahol a szív 
békére lel, 
A Golgotán áll a kereszt, ha fáradt vagy 
bátran jöhetsz. 

3. Csodálatos ez a titok Szellemével 
megragadott 
Ott fenn a hegyen van az a hely, ahol a szív 
békére lel, 
A Golgotán, áll a kereszt ha fáradt vagy 
bátran jöhetsz 

4. Azóta tart a kapcsolat Ő vigyáz rád, el ne 
szakadj 
Ott fenn a hegyen van az a hely, ahol a szív 
békére lel, 
A Golgotán áll a kereszt, ha fáradt vagy 
bátran jöhetsz. 

5. Keresni jött mi elveszett, megtört szívű 
embereket. 
Ott fenn a hegyen van az a hely, ahol a szív 
békére lel, 
A Golgotán áll a kereszt, ha elhagytad, 
visszajöhetsz. 
 

Latin énekek 
 

151 Ave Maria, gratia plena,  

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

152 Laudate omnes gentes, 

laudate Dominum, 
Alleluia, Alleluia, cantate Dominum. 
(még ötször ismételni) 
 

153 Laudeto szi omne szinyore, 

Laudeto szi omne szinyore, 
Laudeto szi omne szinyore, 
Laudeto szi omne szinyore. 

154 Magnificat, magnificat, magnificat 

anima mea Dominum, magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea.  

 

155 Misericordias Domini  

in aeternum cantabo. 
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156 Pater noster, qui es in caelis, 

sanctificetur nomen tuum, 
adveniat regnum tuum, 
fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. 
Et dimitte nobis debita nostra, 
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, 
et ne nos inducas in tentationem, 
sed libera nos a malo. Amen. 

157 Salve Regina, mater 

misericordiae: (H 322, ÉE 225) 
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.  
Ad te clamamus, exsules, filii Hevae.  
Ad te suspiramus, gementes et flentes  
in hac lacrimarum valle.  
Eia ergo, Advocata nostra,  
illos tuos misericordes oculos  
ad nos converte.  
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,  
nobis, post hoc exsilium ostende.  
O clemens, o pia, o dulcis  
Virgo Maria. 

158 Tantum ergo Sacramentum  

(H318, ÉE 155) 
veneremur cernui, 
Et antiquum documentum 
novo cedat ritui, 
Praestet fides supplementum 
sensuum defectui. 
 

2. Genitori Genitoque 
laus et jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio, 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. Amen. 
 

Lengyel énekek 

159 Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena 

Maryja.  
U twego syna, Gospodzina, matko zwolena, Maryja!  
Zyszczy nam, spuści nam.  
Kyrie eleison.  

2. Twego dziela Krzciciela, bożycze,  
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.  
Słysz modlitwę, jąż nosimy,  
А dać raczy, jenoż prosimy:  
А na świecie zbożny pobyt,  
Po żywocie rajski przebyt.  
Kyrie eleison. 

Fonetikus átirat: 
Bogurodzicá dzsevicá, Bogiem svavjená 
Márijá. 
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U tvego siná, Goszpodziná, mátko zwolená, 
Márijá! 
Ziscsi nám, szpuscsi nám. 
Kyrie eleison. 

2. Twego dzselá Kscsicselá, bozsicse, 
uszvis gvoszi, nápeuny misli csvovjecse. 
Szvis modlitve, jonzs nosimi, 
á dács rácsi, jenozs prosimi: 
á ná svjecse zbozsni pobit, 
po zsivocse rájski psebit. 
Kyrie eleison. 

160 Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki 

Otarczał blaskiem potęgi i chwały, 
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki 
Od nieszczęść, które pognębić ją miały. 
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: 
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie. 

2. Ту, który potem, tknięty jej upadkiem,  
Walczących wspierał za najświętszą sprawę  
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem  
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.  
Przed Twe ołtarze...  

Fonetikus átirat: 
Bozse cos Polszke psez ták licsne wjeki, 
otárcsáu bvászkjem potengi i hfávi, 
cos jon oszványáu tárcson szvej opjeki, 
od nyescsenscs, kture pogneunbics jon 
mjáuvi. 
Psed tve outázse zánosim bvágánye: 
Ojcsizneun wolnon pobvogoszváv, Pánye. 

2. Ti, kturi potem tknyeunti jej upádkjem, 
válcsoncih vszpjeráu zá nájsvjentson 
szpráve 
i hconc svját cávi mjecs jej mjensztvá 
svjádkjem 
v nyescsenscsáh számih pomnázsáu jej 
szváve. 
Psed tve outázse… 

Magyarul: 
Isten, ki Lengyelhont sok századéven 
Övezted fénnyel és dicső karoddal. 
Megvédted őt a számtalan veszélyben,  
S ő bátran küzdött az ostromló bajjal. 

Szent oltárodnál térden állva kérünk, 
Szabad hazánkat add, ó vissza nékünk! 
2. Te védtél minket, ó ne hagyj el Isten, 
Midőn jogáért küzd remélve néped! 
Lát a világ, és tudja, milyen híven 
Áldoztunk mindent, vagyont, vért és éltet. 

Szent oltárodnál……  

161 Jest zakątek na tej ziemi, gdzie  

powracać każdy chce, 

gdzie króluje Jej Oblicze, na nim cięte rysy  
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dwie. 
Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała  
prosić cię, 
byśw w matczyną Jej opiekę oddał się. 

Ref: Madonno, Czarna Madonno, jak dobrze 
Twym dzieckiem być! O pozwól, Czarna Madonno, 
w ramiona Twoje się skryċ. 

2. W Jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się 
od zła, 
Bo dła wszystkich swoich dzieci Ona serce czułe ma. 
I opieką Cię otoczy, gdy Jej serce oddasz swe, 
Gdy powtórzysz jej z radością słowa te. 

3. Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek 
schronić ma. 
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki, która ukojenie da. 
Więc błagamy, o Madonno, skieruj wzrok na dzieci 
swe 
I wysłuchaj jak śpiewamy, prosząc Cię. 

Fonetikus átirat: 
Jeszt zakontek, na tej zsemi, gdzie 
povrácáty kázsdi khce, 
gdzie kruluje Jej Oblicse, na nyim csente rizi 
dvje. 
Vzrok ma szmutni, zatroszkani, jakbi  
khcsaua prosics cseun, 
bis w matcsinon Jej opieken oddau seun. 
Madonno, csarna Madonno, jak dobzse 
tvim dzieckjem bity! O pozvúl, Csarna 
Madonno, 
v ramiona tvoje sien szkrüty. 

Magyarul: 
Eljöttünk a fényes hegyre, ide vágyik 
minden nép, 
mert itt vár ránk Urunk Anyja, ki nekünk is jó 
Anyánk. 
Bár az arcod megsebeztük, szemed mégis 
ránk tekint, 
s így tehozzád bizalommal jöhetünk: 
Madonna, Fekete Mária, fogd meg jól a 
kezünket! Madonna, Fekete Mária, védd 
Hazánk és egyházunk! 

2. Eléd hoztuk bánatunkat és szívünknek 
örömét,  
védj meg minket minden rossztól, s 
eszközöld ki a békét.  
Fogadj minket oltalmadba, szívünk néked 
átadjuk,  
és örömmel énekeljük teneked: 
Madonna, Fekete Mária, … 

3. Néped sokszor felajánlta magát, Anyánk, 
teneked:  
Eszközöld ki minekünk is Szent Fiadnak 
kegyelmét.  
Kérve kérünk, Anyánk téged, fordítsd felénk 
szemedet,  
és hallgasd meg hozzád esdő népedet.  
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Madonna, Fekete Mária, … 
 

 
 

162 Bárkadal 

Pan kiedyś stanał nad brzegiem, 
Szukał ludzi gotowych pójść za nim; 
By łowić serca słów bożych prawdą. 
O panie, to ty na mnie spojrzałeś, 
Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 
Swoja barkę pozostawiam na brzegu, 
Razem z tobą, nowy zacznę dziś łów. 
2. Jestem ubogim człowiekiem, 
Moim skarbem są ręce gotowe 
Do pracy z tobą i czyste serce. 
3. Ty, potrzebujesz mych dłoni, 
Mego serca młodego zapałem 
Mych kropli potu 
I samotności. 
Ó pányé… 
4. Dziś wypłyniemy już razem 
Łowić serca na morzach dusz 
Ludzkich Twej prawdy siecią 
I słowem życia. 
Ó pányé… 

Fonetikus átirat: 
Pan kédés sztanu nád bzségjém 
Súkál lúdzsi gotovéh pujs zányím 
Bélovics szércá szúf bózsih práwdó 

Ó pányé toté namnye szpojzsáés 
Tfojé úsztá dzsés vézseklé méímjé 
Szfojó bárké pozosztávjám na bzségú 
Rázem sztóbó nové zacsné dzsésúf 
2. Jésztém ubógim csuovjékjém 
Móim szkárbém szóréncé gotóvé 
Dóprácé sztóbó i csészté szércé 

Bárkadal magyarul 
Jézus egyszer kijött a partra, 
bárkájába lelkeket lelni, 
kik igével keresik Istent. 
Ref: Ó Mester, szemed ott rám tekintett, 
ajkad akkor nevemet mondta tisztán. 
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Bárkámat odahagytam a parton, 
s Veled együtt, másra halászom már. 

2. Uram, tiszta szívem a kincsem, 
mert szegénynek születtem én, 
s két kezem a munkára termett. 
Ref: Ó Mester, szemed … 

3. Tudom, Neked kell az én szívem, 
s dolgos napjaim hite tiéd, 
s zord magányom és izzadságom. 
Ref: Ó Mester, szemed … 

4. És most együtt megyünk a vízre, 
lelkek tengerén halászunk már, 
Szent Igédnek hívó szavával. 
Ref: Ó Mester, szemed … 
 

Horvát énekek 
 

163 Dáruj nám mir, dáruj nám mir, 

u nášem srcu Jézusé! 
Dáruj nám mir, dáruj nám mir, 
u nášem srcu Jézusé! 
Osztáni tu, Goszpodiné, 
oztáni tu, Gozpodiné, 
i tvoj mir u námá! 
 

164 Dodzsi, Dušé szvétoszti, 

dušé ognjá, zápáli nás! 
Aleluja, Aleluja, Aleluja, Aleluja. 
 

165 Medjugorjei himnusz 

Fonetikus átirat: 
Dosli szmo ti Májko drágá, 
Sza szvisz sztráná ové zémljé; 
Donjeszmo Ti jáde szvojé, 
i u njimá szvojé žséljé. 
 

Poglédáj nasz, utjéši nász, 
szvojé ruké sztávi ná nász; 
Szvomé Szinu préporučsi, 
Májko mirá, moli zá nász 
 

Cijélá Crkvá glédá u Té, 
k`o u zvijezdu zádnjég szpászá. 
Ocsiszti nász, zágrli nász, 
molimo Té iz szvég glászá. 
 

Bijákovo Tvojé málo, 
Méđugorjé cijélo s njimé, 
ráznijésé tvoju szlávu, 
proszlávisé Tvoju szlávu! 
 

Zá szvu ljubáv, Májko drágá, 
sto jé ovdjé, ná nás izli. 
Dájémo ti obécsánjé, 
biti bolji, nég` smo bili! 
Magyarul: 
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Hívásodra Anyánk drága, 
Minden felöl hozzád jöttünk, 
Szorongattatásaink napján, 
Könyörögjél miérettünk! 
 

Refr. Oltalmadba végy bennünket 
Vigasztalj meg, tekints le ránk! 
Szent Fiadnak ajánlj minket, 
Béke Anyja, Édesanyánk! 
 

Egész templom feltekint rád, 
Reménycsillag, menedékünk, 
Újíts meg és öleljél át, 
Tiszta szívből erre kérünk. 
 

Bijakovo kisfaluja, 
S Medjugorje mind a néped! 
Ünnepelik szép nevedet 
Dicsőséget zengve néked. 
 

Szavaid szívünkbe véssük 
Segíts minket, hogy megtérjünk! 
Böjt, ima és engesztelés, 
Kezünk fogod, nem lesz nehéz. 

166 Emanuel, Emanuel,  

Emanuel, imé mu jé Emanuel. 

167 Goszpá, Májká mojá, 

Králjicá mirá  
Goszpá, Májká mojá, Králjicá mirá 
Goszpá, Májká moja,  
Goszpá, Májká mojá, Ti 
Goszpá, Májká moja,  
Goszpá, Májká mojá, Ti. 

168 Goszpodiné pomozi nám,  

dá szé visé ljubimo 
Goszpodine pomozi nám, dá té visé ljubimo. 

169 Hválá Kriszté (8X) 

Thank you Jesus (8X) 
Grazie Gesu (8X) 
Merci Jesus (8X) 
Danke Jesus (8X) 
Gracias Jesus (8X) 
Dzieki, Jezu. (8X) 
 

170 I - zu - sze, vjé - ru - jém,  

I - zu - sze, vjé - ru - jém I - zu - sze, vjé - ru - 
jém  
Té - bi vjé - ru - jém,! Té - bi vjé - ru - jém 
Gesu io credo in Te. (4x) . Gesu io amo Te... 
Jesus 1 believe (3x) I believe in You. ......... 
Jesus I love You... 
Jesus ich glaub'an Dich. (4x) …….. 
Jesus ich liebe Dich... 
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Jesus, je crois en Toi. (4x) .........  
0 Jesus, je t'aime... 
Panie wierze Ci. (4x) .........  
Panie kocham Cie... 
Jezisi verim Ti. (4x) .........  
Ježisi miliuji Te... 
 

171 Jézusé mi ti tszé klánjám 

Szvoj ti zsivot dáljémo 
Mi té ljubimoo. 
 

172 Káo Marija dá té ljubim 

tvoju rijécs dá csuvám já 
káo Marija dá jé noszim 
szréd szrcá svojega 
 

Számo tébi dá szé klánjám 
számo tébi prédám  szé 
dá té ljubim szrcém cijélim 
káo Márijá, Isusé. 
 

173 O Kriszte domine Jézu, 

O Kriszte domine Jézu, 
O Kriszte domine Jézu, 
O Kriszte domine Jézu. 
 

174 Ti si mir naš, Ti si mir naš,  

Ti si mir naš, Ti si mir naš, 
Ti si mir naš, Ti si mir naš, Ti si mir naš,  
Ti si mir naš, 
hvala Kriste, hvala Kriste, hvala Kriste,  
hvala Kriste, 
hvala Kriste, hvala Kriste, hvala Kriste,  
hvala Kriste, 
Aleluja, Aleluja, Aleluja, Aleluja, 
Aleluja, Aleluja, Aleluja, Aleluja. 
 

175 Zdravo, Djevo, svih milosti puna, 

vječnog sunca ogrnu te sjaj. 
Oko čela zvjezdana ti kruna, 
ispod nogu stenje pakla zmaj. 
 

Rajska Djevo, kraljice Hrvata, 
naša Majko, naša zoro zlata, 
odanih ti srca primi dar, 
primi čiste ljubavi nam žar. 
 

Blažena si, jerbo sva si čista, 
zmijin dah ne okuži ti grud! 
Zvijezda sreće i nama da blista, 
noći grijeha mrak rasprši hud! 
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176 Zdrávo Králjicé mirá 

Fonetikus átirat: 
Zdrávo Králjicé mirá, zdrávo,  
Májko Ljubávi, 
zdrávo Králjicé mirá, zdrávo, Májko Ljubávi, 
zdrávo, zdrávo, zdrávo Márijo!  
zdrávo, zdrávo, zdrávo Márijo. 
 
 

Himnuszok 

 

177 Pápai himnusz 

Hol Szent Péter sírba téve (H 275, ÉE 364) 
És Rómának dobog szíve,  
Ezrek ajkán, ezer nyelven 
Hő ima zeng édesdeden: 
Tartsd meg, Isten, szent atyánkat, 
Krisztusnak helytartóját! 
 

178 Magyar himnusz 

Isten, áldd meg a magyart jó kedvvel, 
bőséggel, (H 306, ÉE 365) 
Nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel; 
Balsors, akit régen tép, hozz reá víg 
esztendőt, 
Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt. 
 

179 Székely himnusz 

Ki tudja merre, merre visz a végzet 
Göröngyös úton, sötét éjjelen. 
Vezesd még egyszer győzelemre néped 
Csaba királyfi csillag ösvényen. 
Maroknyi székely porlik, mint a szikla 
Népek harcának zajló tengerén. 
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja, 
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! 
 

2. Ameddig élünk, magyar ajkú népek, 
Megtörni lelkünk nem lehet soha; 
Szülessünk bárhol, földünk bármely pontján 
Legyen a sorsunk jó vagy mostoha.  
Keserves múltunk - évezredes balsoros, 
Tatár s török dúlt, labanc rabigált. 
Jussunk e honban, magyar-székelyföldön, 
Szabad hazában élni boldogan. 

 

Maroknyi székely porlik, mint a szikla 
Népek harcának zajló tengerén. 
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja, 
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! 
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Énekek címe ABC sorrendben ének oldal 

A béke napja közel, nézd, már fénylik a jel 131 54 

Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak 132 55 

A fényes nap immár elnyugodott (ÉE 358) 1 1 

Ah, hol vagy magyarok (H 294, ÉE 287) 2 1 

Akik ide megérkeztünk Pünkösd napjára 3 1 

Aki nékem szolgál (ÉE 600) 4 2 

A lélek, ki az Atyától (ÉE 570) 5 2 

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! 133 55 

Amíg szívem dobog, Szűz Mária 6 2 

Angyaloknak királynéja (H 287, ÉE 242)  7 2 

A Pünkösdnek jeles napján (ÉE 128) 8 3 

Angyaloknak nagyságos (ÉE 232) 9 3 

Anyám méhétől fogva (ÉE 679) 10 3 

Atya teremtő szeretet Lelke, áradj szét! 134 55 

Atyaisten szép leánya, Mária, segíts! 11 4 

Ave Maria, gratia plena 151 60 

A világnak Krisztus kell!  135 56 

Az éjszakának sötétsége oszlik (ÉE 349) 12 4 

Az Úr az én fényem (ÉE 589) 13 5 

Az Úr lelke betölté (ÉE 567) 14 5 

Az Úristent magasztalom (ÉE 190) 15 5 

Áldalak, jó Uram teljes szívemből 136 56 

Áldásoddal megyünk, megyünk innen el 137 56 

Áldjad ember (H 109, ÉE 165) 16 5 

Áldjon meg minket (H 274, ÉE 361) 17 6 

Áldjon meg téged az Úr 138 56 

Áldott vagy, Szűz Mária (ÉE 642) 18 6 

Áldozzunk, hív keresztények 19 6 

Áldunk téged (H 110, ÉE 175) 20 6 

Bárkadal 162 64 

Benned bízik, Isten (ÉE 192) 21 7 

Béke fejedelme, Szentséges Istenünk 22 7 

Bizakodjatok, jó az Úr, jósága éltet 23 7 

Bogurodzica dziewica 159 61 

Boldogasszony Anyánk (H 284, ÉE 234) 24 7 

Boldogasszony, édes 25 8 

Boldogságos Asszonyunk, Szűz Mária 26 8 

Boldogságos Krisztus (H 288, ÉE 241) 27 9 

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki 160 62 

Dáruj nám mir, dáruj nám mir 163 65 

Dicsérő énekünk az egekbe száll 28 9 

Dicsértessék a Jézus, Mária neve 29 10 

Dicsőséges az Isten (ÉE 647)  30 11 

Dodzsi, Dušé szvétoszti 164 65 

Dosli szmo ti Májko drágá 165 65 

Egek ékessége (H 285, ÉE 300) 31 11 

Egek királynéja, Mária segíts!  32 11 
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Énekek címe ABC sorrendben ének oldal 

Egészen szép vagy, Mária 33 12 

Eljöttünk a fényes hegyre 161 63 

Eljöttünk hozzád, Szűz Anyánk  34 13 

Előtted, Jézusom, leborulok 35 13 

Emanuel, Emanuel 166 66 

Erdő mellett estvéledtem 36 14 

E siralom völgyében, az élet tengerén 37 14 

Ez az a nap, ez az a nap 139 56 

Ez az én testem (ÉE 543) 38 15 

Ez nagy szentség (H 112, ÉE 170) 39 15 

Édesanyja, Nagyasszonya(H 286, ÉE 299) 40 15 

Édes Jézus, én szerelmem(H 144, ÉE 184) 41 16 

Ég Alkotója, Istenünk 42 16 

Égből szállott (H 114, ÉE 169) 43 17 

Énekelt asztali áldás (ÉE 352) 44 17 

Fényességes mennybéli (ÉE 191) 45 18 

Fivérem Nap és nővérem Hold 140 57 

Goszpá, Májká mojá 167 66 

Goszpodiné pomozi nám 168 66 

Győzelemről énekeljen (H 280B, ÉE 187) 46 18 

Hívásodra Anyánk drága 165 65 

Hol Szent Péter (H 275, ÉE 364) 177 68 

Hol szeretet és egyetértés (ÉE 810) 47 19 

Hozzád fohászkodunk 48 19 

Hozzám kiált (ÉE 530) 49 19 

Hválá Kriszté  169 66 

Imádlak és áldlak (ÉE 157) 50 19 

Imádlak, nagy Istenség (H 116, ÉE164) 51 20 

Íme, a Szűz méhében (ÉE 506) 56 22 

Immár a nap leáldozott (H 278, ÉE 355) 52 20 

Indulj az úton, előre nézz 141 57 

Isten, áldd meg a magyart (H 306, ÉE 365) 178 68 

Isten, hazánkért (H 293, ÉE 258) 53 21 

Isten hozzád Anyánk, már mi elindulunk, 54 21 

Isten, ki Lengyelhont sok századéven  160 62 

Itt vagyok végre, jó Uram 142 57 

Itt van Anyánk, Mária, mint a hóvirág 55 21 

Ízleljétek és lássátok (ÉE 598) 57 22 

I - zu - sze, vjé - ru - jém 170 66 

Jest zakątek na tej ziemi 161 63 

Jézus egyszer kijött a partra 162 64 

Jézus életem, erőm, békém 143 58 

Jézusé mi ti tszé klánjám 171 67 

Jézus nékünk adtál anyát 58 22 

Jézusomnak Szívén (H154, ÉE 132) 59 22 

Jézus Szíve (H 155, ÉE 130) 60 22 

Jöjj, Szentlélek Istenünk (H97, ÉE125) 61 23 
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Énekek címe ABC sorrendben ének oldal 

Jöjj, Szentlélek Úristen (H 259, ÉE 126) 62 24 

Káo Marija dá té ljubim 172 67 

Kegyes szemmel nézz ránk 63 24 

Keresztúti ének (H 78, ÉE 696) 64 25 

Kezdődik az ének (H 229, ÉE 142) 65 26 

Ki az édes Szűzanyát szívből szereti 66 26 

Kicsi vagyok én, mégse félek én 144 58 

Ki tudja merre, merre visz a végzet 179 68 

Köszönteni jöttünk, ó Mária 67 27 

Köszönteni jöttünk, Szűz Mária 68 27 

Kyrie eleison. Ki Máriát (ÉE 420) 69 28 

Kyrie eleison. Minden javaknak (ÉE 418) 70 28 

Laudate omnes gentes 152 60 

Laudeto szi omne szinyore 153 60 

Leborulva áldlak (H 119, ÉE 161) 71 28 

Lelkem tiszta lánggal ég (H 183, ÉE 248) 72 29 

Lorettói litánia (H 199) 73 29 

Magasztalja, magasztalja 74 31 

Magnificat, magnificat, magnificat  154 60 

Magyar erdők mélyén fehér lángok gyúlnak 75 31 

Magyar himnusz 178 68 

Magyarország Nagyasszonya 76 31 

Mária, jó Anyánk 145 58 

Mária, Mária, kinyílt rózsa 77 31 

Mária, Mária, mennyei szép (ÉE 249) 78 32 

Máriához, drága Szűzanyánkhoz 79 32 

Máriát dicsérje lelkünk (H161, ÉE 315) 80 33 

Máriát dicsérni (H 292, ÉE 243) 81 34 

Medjugorjei himnusz 165 65 

Mennynek királyné (H 205, ÉE 224) 82 34 

Mily boldog vagy Szűz Mária (ÉE 643) 83 34 

Minden föld imádjon téged (ÉE 587) 84 34 

Minden hívek jöjjetek 85 34 

Minden, mi él, csak téged hirdet 146 58 

Misericordias Domini  155 60 

Mondjunk dicséretet szép Szűz Máriának 86 35 

Nagyasszonyunk, hazánk reménye 87 36 

Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj 147 59 

Népek áldott Védasszonya 88 36 

Nézz, testvér, fel, az Úr van itt 148 59 

Nyíljon ki szívetekben az örömvirág 89 36 

Nyújtsd ki mennyből (H 189, ÉE 235) 90 37 

Oh pünkösdi ékes rózsa 91 37 

O Kriszte domine Jézu 173 67 

Oltalmad alá futunk (ÉE 220) 92 39 

Ó, áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa 93 39 

Ó dicsőséges Asszonyság (H191, ÉE 219) 94 39 
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Énekek címe ABC sorrendben ének oldal 

Ó dicsőséges (H 192, ÉE 233) 95 39 

Ó én édes jó Istenem 96 40 

Ó Jézus, emlékezni rád (H 152, ÉE 189) 97 40 

Ó, ki ez oltáron kenyér színe (ÉE 167) 98 40 

Ó, Mária, Isten Anyja 99 40 

Ó, Mária, kinyílt virág 100 41 

Ó, Nagyasszony, nemzetünk reménye 101 42 

Ó szentséges Szűz Mária 103 43 

Ó szentséges, ó kegyelmes 102 42 

Örülj, vigadj, tisztaságban (H168, ÉE284) 104 43 

Örvendezzünk mindnyájan (ÉE 646) 105 44 

Ő az Úr! ... 149 59 

Pan kiedyś stanał nad brzegiem 162 65 

Pater noster, qui es in caelis 156 61 

Pápai himnusz 177 68 

Salve Regina, mater (H 322, ÉE 225) 157 61 

Szállj szívünkbe, nagy Isten(H 98, ÉE 127) 106 44 

Százezerszer üdvözlégy, szép Szűz Mária 107 44 

Szent Anya, üdvözlégy (ÉE 641) 108 45 

Szentlélek Isten, szállj reánk 109 45 

Szentolvasót imádkoztunk 110 45 

Szentséges Szűz Mária (ÉE 237) 111 46 

Szent vagy, Uram (H129, ÉE172) 112 46 

Szeretettel jönnek hozzád (H 230, ÉE 152) 113 46 

Székely himnusz 179 68 

Szűz Mária mennyek gyöngyös ékessége 114 46 

Szűzanyám! Tied akarok lenni 115 47 

Szűz Szülője Istennek 116 47 

Tantum ergo Sacramentum(H318, ÉE 155) 158 61 

Te Deum (H 276, ÉE 369) 117 47 

Teremtő Lélek, jöjj közénk! (ÉE 123) 118 48 

Te vagy földi éltünk (H 195, ÉE 236) 119 49 

Téged jöttünk köszönteni 120 49 

Ti si mir naš, Ti si mir naš 174 67 

Uram Jézus, légy velünk (H 150, ÉE 200) 121 50 

Uram, jó nekünk itt lennünk 122 50 

Úrangyalát végzi a kis Bernadett 123 51 

Üdvözlégy, édes Jézusunk! (H 132)  124 52 

Üdvözlégy, Krisztusnak (H 134, ÉE 162) 125 52 

Üdvözlégy Mária (H 196, ÉE 238) 126 53 

Üdvözlégy Oltáriszentség!(H 136, ÉE 171) 127 53 

Üdvözlégy Szentkútnak tündöklő Csillaga 128 53 

Van egy jó hely, oda megyek 150 59 

Zálogát adtad, ó Jézus (H 142, ÉE 168) 129 54 

Zdrávo Králjicé mirá 176 68 

Zdravo, Djevo, svih milosti puna 175 67 

Zúgás támadt hirtelen az égből 130 54 
 


