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A Magyar Irodalmi Ritkaságok eddig megjelent számai:
1. Bessenyei György: A törvénynek útja. Tudós tár

saság. (A budapesti Berzsenyi Dániel-reálgimnázium 
1929—30. évi Vili. osztálya.) Ára 1-— P.

2. Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. (A budapesti 
Berzsenyi Dániel-reálgimnázium 1930—31. évi Vili. 
osztálya.) Ára 2-— P.

3. Benyák Bernát: Joas. Piarista iskoladráma, 1770. 
(Budapesti kegyestanítórendi kath. gimnázium. Dr. 
Perényi József tanár.) Ára 1-50 P.

4. Bessenyei György: Egy magyar társaság iránt való 
Jámbor Szándék. Bécs, 1790. (Budapesti Verböczy 
István-reálgimnázium. Dr. Várady Zoltán tanár.) 
Ára — 80 P.

5. Károlyi Gáspár: Két k ö n y v ... Debrecen, 1563. 
(Budapesti Ev. Leánykollégium. Jablonowsky Pi
roska tanár.) Ára 1-50 P.

6. Szemelvények Temesvári Pelbárt műveiből. (Buda
pesti ciszterci-rendi Szent Imre-gimnázium. Dr. Bri- 
sits Frigyes tanár.) Ára 2-— P.

7. Péterfy Jenő zenekritikái. (A budapesti Berzsenyi 
Dániel-reálgimnázium 1930—31. évi Vili. osztálya.)- 
Ára 1-50 P.

8. Édes Gergely: Eredeti oktató mesék. (A debreceni 
ref. kollégium gimnáziumának 1931—32. évi Vili. 
A. osztálya. Dr. Zsigmond Ferenc egyetemi rk. ta
nár.) Ára 1-— P.

9. Dugonics András Magyar példabeszédek és jeles 
közmondások c. gyűjteményéből. (Szabó Béla polg. 
isk. igazgató.) Ára 1-— P.

10. Kazinczy világa. (Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. 
Dr. Vajthó László tanár.) Ára 3-— P.

11. Szent Erzsébet legendája. Szent Elek legendája. 
Halál Himnusza. (A Ciszterci Rend bajai Hl. Béla- 
reálgimnáziuma. Dr. Tordai Ányos igazgató.) Ára 
1—  P.

12. Siralmas panasz. (Budapesti Zrínyi Miklós-reál- 
gimnázium. Dr. Öllé István tanár.) Ára 1-50 P.

13. Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. Második 
sorozat. (A debreceni fiú felső kereskedelmi iskola 
önképzőköre. Dr. Juhász Géza tanár.) Ára 1*50 P.

14. Vedres István: A Tiszát a Dunával öszvekapcsoló 
új hajókázható csatorna. 1805. (Budapest-Székes- 
fővárosi „Gróf Széchenyi István“ felső kereske
delmi iskola. Dr. Farkas László tanár.) Ára 1-50 P.



/ м
M A G Y A R  I R O D A L M I  R I T K A S Á G O K  

SZERKESZTI V A JT H Ó  LÁSZLÓ
-------------------------  XXXIX. SZÁM. ------ ------------------

]

(SZELEPCSÉNYI GYÖRGY)

CANTVS CATHOLICI
1675 és 1703

III.

K I R Á L Y I  M A G Y A R  E G Y E T E M I  N Y O M D A



A budapesti Ranolder-intézeti 
г. к. tanítónőképző növendékeivel 

sajtó alá rendezte és kiadta 
Raffaelli R. Rafaela nővér, tanár.
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A Magyar Irodalmi Ritkaságok 35. és 38. füzetében az 
első magyar nyomtatásban megjelent к 6 t  á s katolikus 
énekeskönyvet adtuk ki. A  könyv, mint ismeretes, az egri 
káptalan dedikációjával és 1651-i év jelzéssel jelent meg, Kisdi 
Benedek egri püspöknek ajánlottan.* Az első kiadást aránylag 
elég gyorsan még összesen kettő követte. Az 1675-ben meg
jelent második kiadás Szelepcsényi György esztergomi érsek
nek ajánlva Nagyszombatban látott napvilágot, a harmadik 
ugyanott 1703-ban.

Miután e két utóbbi kiadásból is csak néhány példány 
-ismeretes s azok is nehezen hozzáférhetők, úgy gondoltuk, 
hogy azzal tesszük befejezetté vállalkozásunkat, ha ezeknek 
anyagát is közreadjuk. Tesszük pedig ezt olyképen, hogy 
teljes egészében közöljük azokat a kottákat és szövegeket, 
amelyekkel az új kiadások gyarapodtak, és jelezzük azokat, 
amelyek az előző kötet anyagából kimaradtak, llyformán a 
M. 1. R. 35., 38. és 39. kötete magában foglalja a három 
C a n t u s  C a t h o l i c i  egész anyagát.

A. M. I. R. 39. kötetnek előnye az előzők felett az, hogy 
már nem utánzatban adja az eredeti szöveget, hanem hason
másban. Igaz, hogy ennek következtében a lapok csonkaságát 
sűrűn alkalmazott — bár jórészt eredeti — fejlécekkel és záró
rajzokkal kellett kiegészíteni, de ezért a szépséghibáért bőién 
kárpótol az az érték, amit a facsimile jelent.

Abban a reményben, hogy jó munkát végeztünk, helyezzük 
szerény könyvünket a magyar kettős ünnepi év irodalmi ter
mése közé.

Budapesten 1938-ban, az Eucharisztikus Világkongresz- 
szus és a Szent István-jubileum esztendejében.

*  Szerzőjéről lásd 165. 1
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S. Hyeron. in EpiftoL ad Ephei. cap q.
Sie c Ant et fervut Chrißt,ut non vox canentis, fed verba placeant, qua legun

tur t Ut ßnntus mains, qui er at in Saul, ejictatur ab his, qui;fmiUttr ab CO 
fojßdentur.

Úgy énekellyen a'Kerefztyén Énekes, hogy ne csak az ének-fzo 
tefsék az éneklésben5 de kiváltaképpen az énekben foglalt 
fzóknak értelme, kire inkáb vigyázzon: Hogy a’ gonofz lé
lek, ki Saulba vo lt, el-ki vettefték azokbúl, kiket hafonló- 
képpen meg-fzállott. S. Hyeron. ut fupra.
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)Uod in Hungária calamitofis jam dudum dif-
1 íícultatíbus involuta, áfisculo vix optari » nedum ípe- 
í rari fatis poterat, fumma cum admiratione, ac laetitia 

_____ ! lingulari confé&um ex integro fere cernimus REVE
RENDISSIME, & CELSISSIME PRINCEPS. Quippe ad ma
lum tam atrox,tam alte radicat um,tam late dirtufum,tanta auda
cia , temeritate, pervicacia,& violentia propagatum, vel medio- 
critercoercendum.gladio Gedeonis.&rpraevalid i cujufdam Exer
citus robore opus die exiftimabatur. At hem line ferro,& igne, 
fine tonitru, & fulgure,fine ftrepitu machinarum, fine difcri- 
mine praeliorum, ultra fpes etiam Bonorum, feliciilime debella
tum eft. Confilium hoc fuit Altifflmi, ut ex curatione vglneris ma- 
niftfti,occulta fimul etiam plaga fanaretur: duniq j luxata mem
bra in ordinem Juftitiae rediguntur,fimul etiam maligna febris, 
quafi aliud agente Medico, mifericorditer curaretur. DiviniiTi- 
mumhoc plane operandi genus eft, verbo uno Fiat, mundu con-

7

D. D. Et Patrono fito Gr atiofi(fimo Vitanti &  Felicitatem.

REVERENDISSIMO.
CELSISSIMO PRINCIPI

DOMINO, DOMINO

G E O R G I O
SZELEPCHENI,

METROPOLITANA ECCLESIA STRIGONI- 
ENSIS ARCHI-EPISCOPO, LOCIQUE AC COMITATUS 
EJUSDEM SUPREMO, AC PERPETUO COMITI, PRIMATI HUN- 

gariae, Summo, & Secretario Cancellario, Sacrae Caefareae, 
Regixqi Majeftatis Intimo ConfiIiario,& perJRegnum Hungária 

in Judiciis LocumtenentL



D E D I C A T I O .
dere; volo dicere, paucis multa, & fumma agere. Quam Altififi- 
mi dexteram tam ingentia,& tam multa fuaviter.fortiterq; veloci
ter, ac feliciter in CapiteCleri Hungarici, Praefule videlicet RE
VERENDISSIMO,&CELSISSIMO operante,dum omniumFi- 
delium lingulari cum jubilo contemplamur; aliud quodammo- 
dofuperefle non videtur, quám ut ex Canticis Sion, quae nuper in 
/erra, quali aliena, cant are non licebat, cantemus nunc, & exulte- 
mus in terra noftra. Quoniam humiliatis inimicis DEI, mßaura- 
tum ejl Templum mJerufialem,repofita candelabra, reaccen/a Lucerna in San- 
t tuario, adornat a menße benedidopane propofittionts, & emundata abomi
natione defolattonis,relplenduit in Regno Apoilolico juge Sacrificium, 
& memoria temporis illius ter beati,quo uno corde, unoq labio, 
Sacras hujus Coronee clientes populi, laudabant, & glorificabant 
mirabiliaDEI,quae operabatur per manus fideliumServorum,ad 
tenorem inimicorum Crucis chrtfti. Et ecce Providentiae Divinae non 
levi argumento, quali pridem praevisa hac jubilandi neceffitate, 
quem libeUti Cantionu ad ufum Ecclefiam Hiigariae recudi man
daverat vigilätilfim us Archi-Prasfül; is ipfe non prius lucem vi
dere, non prius munificii impenfae novae lucis Largitore falutare 
aufus eft, quam , poilquam tot centuriis Eccleliarum receptis, 
canendi, & jubilandi tempus omnino adellet. Parces igitur RE
VERENDISSIME, & CELSISSIME PRINCEPS, fi tardiufculé 
compareat, dudum vocatus & citatus ex praelo noilro hic libel
lus; nam fi ad feliciora haec tempora venire diilulit, quo nimi
rum ufus,&neceffitas longe manifeilior appareret,quam unqua 
antea, facilem iperabit veniam tarditatis. U t vero carmen hoc 
Laudis,& Exultatioms re ionét inAula Sanda DEI, in Ecclefia tanto Ca
piti eommiiJa,& inRegno hoc Apoilolico univerfo in generationes 
&  generationes : Sitq; hoc memoriale quoddam fernst ternum Vigilan- 
tilTimi Archi-Praefulis GEORGII, cujus opera, &GonfiUo, Fe
cit nobis magna, qui potens esi, cum omnibus voveo.

Reverendilfimx, & Uluftriffimx Celűtudioi Tux.
Subje&ijfmut

Typographut Academi* Tyrmrvitrjis,
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A Következendő É n e k e k n e k . 
ADVENTRE VALÓ ENEKEK.

!:M lttit ad Virginem non quemvis Angelum. pag. I
Í1 Kúldé az llr Iften gyors, és hív fzólgáját. z
III. A’Kerefzcyénségben, igaz Vallás az hitben. ?
ÍV. Az Ur Mennek csuda hatalma. 4.
V. Eúdvőzitónknek fzent Annya. 6

. VI. Ave MAKI A , gratia plena. Ibidem.
VII. Oh fényefséges fzép hajnal. 7
VIII. Ave Mater JESU Chrifti. 8
IX. SanElaMeflU Genitrix MARJA. z j f
X. Oflelltda MAKI A , fulgida. 27 6
XI. El-kűldeték Archangyal Gabriel. ibidem.

K A R A C S O N I  ENEKEK,
I. T)Uer natmln Behlehem. " 0.0 *19
II. Gyermek ízületek Bethlehemben. 10
III. Grates пипс omnes reddamus. 11
IV. Hálát adgyunk minnyájan. ibidem.
V. Dies cß Itt it ia in ortи regali. z  i
VI. Nagyбгбт-nap ez nekünk. í j
VII. Dicsiretes a’ Gyermek, ki ez nap ízületeit 14
V ili. Magnum Komén Domini Emmanuel, \ f
IX. liauk nagy Nevezed, l í*

(О  X. Jer,

9



X. jet, mi dicsujűk, aldgyuk, és fel-magafztallyuk. 17. & 1S
XI. Jer, dicsirjűkez mai napon. 13.&.20
XII. Ez nap nekünk dicsiretes nap. 2 1
X lil, Jer, minnyájan őrűilyűnk. 22. & 2}
XIV. In Natali Domini gaudent omnes Angeli. 24
XV. Születésén Iftennek az Angyalok őrülnek, ibid.
XVI. En Virgo parit Filium, 2 i
XVn. A’Szúz ízűié /zent Fiát,örvendezzünk. ibid.
XVIII. En nagyvigaíságos oromét hirdetek. 26
XIX. Ez nap nékiink örvendetes nap. 27
X X . Beata immaculata Virgo. 28
XXI. Szeplőtelen Szűz M a r i a , 23
XXII. In dulci jubilo, zengjen víg ének fzó. 30
XXIII. hectare Puerpera latopuerperio. 3 I
XXIV. Dulcis JESV, dulce Nomen. pag. } 2, magyarál, 28 2
X X V . Infinit*Bonitatis. pag. 33. & 34. magyarul. 42
XXVI. Redemptor Orbis natus efl, 3 у
XXVII. Dum Virgo vagientem. pag. f i .  magyarul, 43
XXVIII. Exuit et, & latetur. f i
XXIX. Cor tibi JESV offero. pag. 37. magyajúl. 281
X X X . Dormi Fili, dor mi. pag. 38. magyarul. 43
X XX I. О Gratiofe JESU-le. ' i5>
XXXII. Lttare Virgo IJrail. pag. 40. magyarúl. 283
XXXIII. Puellus nobis natus efl. 4о
XXXIV. Nobis efl natus hodie. 41.
X X X V . Fit porta Chrifli pervia. ibidem.
X XX VI. A’ Véghetetlenkegyelmű. 41
XXXVII. Midőn a’Szűz Magzattyat, biid.
XXXVIII-AlugyFiam, igy énekel. 43
XXXIX. Quis te tenet in conclavi. fag. 34. ad nota. Ltf are puerpera. 31 
X L .  Dulci collo pendens pondus. 4 у
X  L I. 0 mi dulcis JESU-le. 46’
XLII, Gratulare Virgo fingulari Virgo privilegio. jbid.
XLIIL Szűz M a r  i a  ez Világra nekünk. 47
XL IV. Coelo rores, pluunt flores. 48
XLV. _ О JESV-le, dulcedo cordiuns. 43
XLVI. О Angeli cito accurrite. pag. fO. magyarul. 283

XLVII.* О Paflores, boni cantores, pag.yi, Mis azoaaOwra.Magvarúl.z'’'?-
XLVIII.
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XLVIII. Csorda Pálztorok midán Bcthlchemben. f i
X L IX  Amoris igne ignem accenfum fentié, f f
L. 0  JESV-le, miftofcule. pag.y^. ad nóta. 0 MAPJA, Virgo fia. 21 <y
LI. О Гнет diltflißitne, tu movespe&ora. pag. f f ,  magyarul 280
L 11. Gaude Virgo Gloriofa Mater Chrißi. f  у
Li l i .  Eőríilly aúcsófséges fzépSzúzChriílusAnnya. y&
M v. Aterni Patris gremium. 277
L V. 0 Pacis Äugelt, quis celt dureos. 2 7 8
L VI. Vis tibi dicam JESU mi, mei amorem dnimi. 275
LV1I. Szerelmes,édes J esusoiti, te vonfzod fzivemet, 280
LVIII. Vedd ajándékul fzivemet. 281
L1X . J esus edes, Neve kedves. 282
LX. Eórúlly, órvendgy Szúz líráéi. 28;
LXI. Oh Iftennek fzentséges Angyali. ibidem
LX1I. Eőrvendezzúnk, Bethlehembe mennyink. ' 284,
L X lll Omnis mundus jucundetur. pag. 2 8 Г

UJ ESZTENDŐRE V A L Ó
£  N  E К E  K.

{ TyUer natus in Bethlehem,hoc in anno. f í .
H. Gyermek fzúleték Bcthlehemben. T9 -
Ili. Nékúnk fzúleték Mennyei Király. ibidem.
IV. Cruente culter у quid Deum-Hominem. 60
V . Puer circumciditur. 6 1
VI. J esus, mi drága Kifdedink. 61
VI I.OJESV, dicamus omnes JESV. ibid.
V lli./E ő í;dulcis memória. 6 j . 64.6 f . &  66
IX. Jesus, édes emlékezet. 67.68. & 62
X. Duiced'j JESV cor dium. pag. 70. melódiám vide pag. 286
XL Salve Cordis giudium. 286
XII. Ave Virgo Virginum. 287
Х Ш .Bővséges irgalmú Iílcn, pag. ibidem.

V IZ-K ERESZT NA PJARA.
Д. p  Enyefégén ez mái napnak.
II. Három Királyok napját. 72

lb , Uj
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I l l  LTj csillag jelent az ígéri.. y;
IV. Ohlzép Jesus ez lljefztendőberi. pag.74

F A R S A N G  N A P O K R A .
AZ V I L A G H I  H IV SA G R U L .

!. Ur mundus militat fub vaud gloria. y f
11, Mit bízik ez Világ 6 álnokságában. 76
H l Eben! quid homines fnmui. 77.&7SÍ
IV. Oh Emberi gyarló Nemzetség. 73»
V. Füri foles, alti colles. pag.80.&81. ad nóta. Calo rores &c, magyarul.285
VI. Oh Világ,méz alatt kófzóntetett méreg. 285
VII. Nincsen ez Világon íemmi állandóság. ibid.

NAGY BÖJTRE VALÓ ENEKEK,
I, p AtrisSapientia.
II. Atyának Bőlcseísége, S f
I I I  Stabat Mater dolorofa. 84
í V. Alia a’ kderves Anya. 8 f.& 86
V. Stabat juxta Crntem Chrißi, 87. &8$
V I. Salve mundi Salutare. $5. ufq; ad
V II J esus,  Világ meg-váltója. &c.
V ili Vexilla Regit prodeunt.
IX. Királyi Záfzlök lobognak.
X. Gloria, laut ,& honor. $9
XI. Dticsoßeg, ésdicsiret. 5.9
XII. Ah,ah,ah, jaj nékem. IOO.&101
X III Septem tuos dolores. 102. & IOJ
XIV. Fajfionem Doniul recolamus pariter. 2^0. & 251
XV. Condolete MARJsE Sodales.
XVI. Bádgyad sérelmitól Mártyrok Afzfzonya, ibidem.
XVII. 0 LangvcnsJESV. 2$j
XVIII. О Jesus,  Jesus, о edes Jesus. 25 4
XIX. Videte Sionii FJia. ibidem.
XX. A’ Chriftus igéjét hallva. 2^f.&2v6
X X I > Laus tibi ckrjfle, qm pateri» in Cruce, pag. 257

HUS-
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HÚSVÉTI ÉNEKEK,
1. Q ttrrexit Chrißus hodie, 164
iL- Fel-támadt Chriíhis éz napon. ío /
HL Chrifíus fel-cámada, mi hímünket el-mosá« ló / ,  ío í .  & 107»
IV, Qlriftus fel-támada igaíságunkra, I08
V. Fel-támadt az mi életűnk, xo$
VI$ Fénlik a’Nap fényerséggeí. 1Ю
VH, Chriílus halait meggyőzé. 111
V 1IL Rpfurgente Domino, jubilemus, i 12
IX. Urnák Fel-támadásán örvendezzünk, ibidem.
X . Aegina Cali lat dr e. 11J
XI. Menynek Királyné Áfzfzonya. ibidem.
XU. Viftimu Fafchali laudes immolant Chrißiani. |>ag. X14

UR MENYBE MENETELE
N  A P j  A R A.

I. Д  Scendit Cbrífiut hodie. XX/
II. ̂  A’ Chriílus Menybe fel-merié. ibid.
Ш, Chriílus Menybe fel-mene^hogy nékűnk. fag. 1

PfiNKőSDI ENEKEK.
1. C  Piri tus Sanfti gratia. 117
II . A’ Szent Léleknek kegyelme. 118
III. Veni creator Spiritus* ibidem.
IV. Jövel Szent Lélek Menünk. x 19
V . Veni Sanfte Spiritmi & emitte calitui, 120
VI, jöj-eí Szene Lélek Mert. ibid.
VII. Nobis fanfti Spiritus gratist, 121
VIII. Minekünk adattafsék. 122
IX. A’ Pűnkofdnek jeles napja. J>ag. 12}

A’ SZENT HAROMSAGRUL.
Ю  Afi DEUS, quúestu? 1^4
П. Oh melly csudálatos vagy. I2F
1 0 , Téged lilén dicsirűnk. U t/.& ia í
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UR N A P J A R A
AZ OLTARI SZENTSÉGRŐL.

1* p  Auge lingva glóriái.
I I . Zengjed nyelvem dűcsőíségéc, 12g
III. 1 Lauda Sion Salvatorem. 128 & 2151.
IV. Dicsird Sion Meg'-váltódat. 130.& 1; i
V. Imádlak cégedel-rej'tettlftenség. ’ t n
VI. Ave hoßia falutU. г ■,
VII. Oh kegyelmes fzivú Jesus. j , ,
VII!. Quo rne DEUS amore. x * J
IX . Ее X clementi filme. x
X. Imádlak téged láthatatlan Iítenség. т ^
XI. Eúdvóz-lcgyfzencTelt. pac.ijS

KÖZÖNSÉGESSDöKRE,
ES VASÁRNAPOKRA,

I. őnyőrőgj'únk az Iílennek. 1 * III.19
II. Adgyunk hálát minny'a/an. 140. &141
III. Jövel Szent Lelek Ur Ilién. *4^
IV. Aldgy-meg minket Atya lilén. *43
V. Haj’nali Csillagnak. *44
VI. Mivel már bé-eftveledett.
VII. Uram,fzemedelőtt. *4 ^
V ili. Homo, LEI creatura. 147.148 &I7 5
IX. Ember, Щеп alkotmánya. *fO. i f i  .& i f i
X . Jaj, miképpen dobog ízivem. pag. 1 f  j . uíq; ad 1 f  6

SZENT DAVID PROPHETA POENI-
TENTIA-TARTO SOLTARI.

1 . V iE g  ne fedgy engemet Uram. 117
II1V V. VI. вoldogok, az kiknek undok vétkeinek. 1 Í&
III. Meg ne fedgy engemec.
IV. Végeden irgalmú. I6O.0C M»l.
V. Uram, hald-meg ízómat. l ^z
VI. Sok háborúságban ízivem.
YU. Hajcsd-meg fúieidoc. ^ 4



Vili. Mint a’ Pzép hives patakra,
IX. Szent Dávid Próféta.
X. Az Urlilén nékem édes táplálóm,
XI. Teremptett állatok.

i t t
t Í 6 &167 
168.& p6$ 

pag.l70.& 17*

A' NÉGY VÉGSŐ DOLGOKRUL.
I. A D perennis viu fontem,
II . Az őrókké élő kutat.
III. Horrenda mórt, tremenda morf,
IV. Szörnyű halál, imé hói áll.
V / Nyillyék-meg Pokol kapuja.
VI. Oh bú látott, (ok kin vallott gyarló teílem,
VII. Oh melly félelun, s’rettegéífel-is.
Vili. Dies ira, dies illa,
IX. Oh Nap, nagy haragnak napja.
X. Igafság ízerető, te tudós ízám-vető.
XI. Languentibus in Purgatorio,

e I.
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176.177, & 178 
173. & 180 

i8i .u%ad 187 
188. 185. & 130 
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134
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137 
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ÜNNEP NAPOKRA VALÓ ENEKEK.
A’ BOLDOGSAGOS SZŰZ MARIAKUL.

I . ANgyaloknak Nagyságos Aízfzonyá. I33
II. 11  Fel-vitecett magos Menyorfzágban. 200
III. Fel-virradt az új óróm nap-fénye. 20}
IV. Oh dűesőűlc fzép kincs. гор
V. Menyorfzágnak Királynéja, 206
VI. Ave maris Stella,, 20"p
VII. Eúdvóz légy Maria Tengernek Csillaga. ibidem.
VIII. Tengernek fényes Csillaga, 208
IX. О Gloriofi Virginum. 2О3
X . Oh dűcsűSzűz, ki Szüzeket. ibidem,
XI. О AÍAPJA, Virgo pia. 210
XII. Szúz Maria,C hriílus Annya# 21't
XIII. JESV fahator, mundi amator, 2 12
XIV. Jesus fzerelmúnk. 21$
XV. SunHiJfima,fanfilijfíma Mater DEI, 214
XVL Oh fzencséges, ő fzeatséges. 2 1 f

2CVII.
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XVII. Ave rubens rofd.
XVIII. Ave Stella matutina.
XIX. Ave 'mandi j}es MARJA.
X X . Szúz Maria kegyes Anya,
XXI. Stella maris í MARJA.
XXII. Virgo Mater extirpavit.
XXIII. Omni die dic MARJA.
XXV. Mondgy naponként, és óránként.

ibid. 
г \6  
217 

217.&27s 
219 
210

221.11% ad 224 
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A* TÖBB DőCSőuLT SZENTEKRŐL.
A’ fzent Angyalokrúl.
A’ fzent Apoítolokrúl.
A ’ fzent Mártyrokrúl.
A’ ízent ConfeíTorokrúl.
A’ fzent Szüzekről.
A ’ /zent Szúzek Mártyromságárúf. 

Szent Mihály Archangyalrúl. 
A’ fzent őrző Angyalokrúl. 
Szent litván Királynál,
Szent Maria Magdolnáról. 
Szent Ignácz Pácriárchárúl. 
Szent Katalin Szűzről.
Szent Borbála Szűzről, 
Mind-Szent napjára két Ének.

« 3
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ibidem,
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240
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PROCESSIOKRA VALÓ KfiLŐN.FELE
L I T Á N I Á K .

A' Olcári Szentségtől.
A’ J esus Nevéről*
A ’ Bóldogságos SzűzrűL 

Minden Szentekről,
Het-fői Litánia, a’ meg-hólt Hívekért.
Pénteki Litánia boldog ki-múlásáért.
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KARÁCSON! ENEKEK. $1 
A L I U S .

^——<J—i-LJ— 4— -(—■ 'L — — -
pafloresyboni Cantores laudes dicite& veloces

1 — f $ Í J ' Ш  ••
‘ l — «-i-*---------- ----------------------

ameris voces lati jungite , refonate aüe * luja Regi Parvulo,,

*1  ̂ ►< ^  г -jj: -  . - .
------------ -------- --

cum rone or dt me loch а у dulci pupák.

0 Paflores, quis bos f iv e r  es vobis exprimit, quos de calo, eum ph*£ek 
Deus »undat: ergo lati proper at e ufy Bethlehem \ &  in Cauli falut ate 
Deum-Hominem.

О PaftoreSyVeflios honores ambit Parvulus, &  mundanasfpernit, ut va
nas pompas J ESULUS: CorJjncerum amplexatur, plenus grand ■, &  i» tda
deleftatur,plenus gloria.

0 Paß or es, de calo rores vobis afluunt, quando plene amoris vena in vos 
tnfluunt: FcnSyér vena gratiarum eflpnfcpium i &  aquarum Divinorum 

flumen yflabulum.
О Г aß or es. quam miros flores terra germinat,quam formofas de coelo rofes 

e aula referat l Boß virgo, flos efl J ESUS, ff ip h  lilium j qui flosforum
f i  fit efusy parit gaudium.

2 Írod. Ritk. XXXIX. 17
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fÉSÉÉi!
A L I U S.

4L
í p i

j

г ; Meris igne, ignem aceenfum fent io, d mi

т  т  i ' f T *

Puelle finem ne des wand to, fedfac ut flammas J]> irem,

fine cbflendio, о JESU mi nate, w cunis liga te ,

атлге, cantare de fidero.

St te о JESU am fle It or cordis amplexibus, in te totus reefletlor mentis 
afle ilibus: 6 JESU. Lux f i  тот i quam fva v it efl htc clamor i in sorde 

fijP irat fin ore rc(ftrat% dulc e fe it, dum crefeit in peel Ore.

Efimagna vis doloris, dum flet infantulus > fed major eft amoris, dum ri
det JESULUS: о rifus, S  Puelle, fac tecum me ridere In rißt ferve

fiam, in fletu liquefiam; nam meus efi DEU. V htc pupulus.
0  dulcorfinefeile, qubn tedefidero, d JESU plene melle,dum te confidere: 

i  amor amate, DEUS incarnate: Hi tut gemelli ut ardent ocelli’, favilla funt 
illa pupi tint a.

Нас duo or it labra coraliis pra valent; funi hac amori flabra, f i  peil us ос.- 
ciipent: in fronte tibife l i t  ardent, Orni Puelle', dfi e the beata, ófaces ama
ta ; accendunt,incenduntfufliria.

Ha duaJESVlgena, (ifigam ofculnm,dulcedinefiunt plena, ut melli pocu
lum : S gena delicata, d Pupule amate • efi vere Divinus btcgaudijfima i hio 
favor, hic amor Infantuli,

18
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A L I U S .  I

con-•cidis? quid ejus fangvinem quarts t dum fleris ? quid
h

I

plorantem in t tints, vulneras V cliM  infamem,

£htid potcjl infans noxa conirabert ? <рвг/«g« ///й?яfangvinem funde, 
rei Ladis, dum cordis innocentem, Deum pra frigore vagientem.

Et te non movent membra tenelluli, nec Det nati flentis oce/lult i Siflc 
mm ifle nil peccavit; nfi quod hominem nimis amavit.

0 magne DEUS,parvule Pupule, amoris Echtjpon, rcfee JESULE i Uret 
combure me pectant em, cultro vel acue tenon amantem.



61UJ ESZTENDŐRE VALÓ ENEKEKL.

Ucr circumciditur 3 dulcis JESUS: cuínomcn

ni tv.r f i l A V l S  JESUS о tne del a vulnerum, dulce

nomen, ( l e t a t i s  men.

Dans eruor cm tenerum Dulcis JESU; meum levas humerumfiiavisfE- 
SU: nefas circumcidere poßbac ullum, poß JESUM puellum.

Culter Hic faxeus Dulcis JESU , per Te totus lafleus.ßiavis JESU; nos 
jam nequit Uder e bebes factus, ad Petram confraclus.

Dulce nomen meruit dulcis JESUS; dulcemßefeprabuitfhavis JESUS: 
dum legis aßrcdinem molle f e a t ; jugum fv  ave fecit.

Legem prtficam dum necas dulcis JESU $ notum annum rezocasfuavis 
JESU: о beata novitas Gregis Chrtßi! privans lege trtfti.

Foelt.x novus annus hic dulcis JESU^w te nobis curretJic^ vavü jY S V , 
f i  cum tuo nomine confient: mus i /««w JESU fimus.

2 0



( г HJ ESZTENDŐRE VALÓ ENEKEK.

ESUS, mi drágaKifdedCmk, kőrnyülme- 

teltetik értűrj/t: Iftenünknek hálát adgyunk, Urunk-

к

nak fzólgállyunk.

Kórnyül metéltefsék lelkünk ; hogy távozzék mi fok vét
künk ; Ífteníinknek hálát adgyunk, &c.

JESUS névénél maradgyunk,vér-ontásáért fáradgyunk: Hle- 
n Cinknek hálát adgyunk j Urunknak fzólgállyunk.

A L I U S .  -

JESU! JESU, JESU, Желтит cinnésJESU,

Ш--------------- '■
dr$uis non tünet JESUM  amntit amntfi, nifi f i  Ш l*ß*m

tor



UJ ESZTENDóRE VALÓ ENEKEK.

** cor mortis vulnere, ut ßc  pectus pertafum ceßfet diligere.

Hoc nomen eß amoris, nomen Ut it ia, J ESU nomen favoris, &  indulgen
tiA i jucunditas odoris ceeleßisgloria. О JESU, JESU, JESU, dicamus о* 
tunes, JESU.

Hoc Nomen nobis datum de calo miferis, invocatum,antiqui dolores vulne* 
risfanat, &  Deo gratum reddit cor hominis. О JESU, &c.

Ergo JESU M amare, eß verum gaudium, &  J ESUM invocare, verum 
fclatium-, cum JESU ambulare, dulce confortium. 0 JESU, érc.

Hoc dulce Nomen, vita cß fruflus nobilis, dulcedinis qttafitx fapor ama- 
bilis i érplufquam margarita lux aßtmtbilis. О JESU! JESU, JESU, 
dicamus omnes, JESU.

г *
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A L I U S , 70

Ulcedo JESU, cordium, quis hoc te vulnere ementus laßt ? Sic Ufia
U  qui fota ere feere', fluid primo mane tam rubet Sei noßer pervult# ?
Imber f  que túr maximus, ß  rubet phofphorus.
0 JESU, nomen aureum, nomen amabile] Tufölül tange animum tua dul

cedine ; Hoc Verbo D evs eloquens tacendo loquitur) fe dum amore pro• 
digensut infans nafcitur.

0 ßCorßat tabula, hoc Verbum imprimam; non ulla qu&ram nomina, qua 
fare cupiam: Hoc filum nomenfuffiat, hoc fatis doch# f im ; altarum 
rerum officit ambire pretium.

0 nomen plenum gratia, plenum amoribus/  quacumfs hic tfi littera, fluit 
favoribus: Hoc nomen qui didicerit excellet Tullium ,• va quisquis decli
naverit hoc nomen aureum.

Char aller eß purpureus, quo nomen firibitur, v ix  natus, in fangvinihus 
amor depingitur: fuam  vere fionfusfangvimtm dilelhu noßer eß $ i  
JESU/ no [Ira e or dium lique f i i tglacies.

f" -~з f- —j д д д  }— ■] f—— F™—$ p—— f- —3

72

HÁROM KIRÁLYOK NAPJÁT

ь/Jd Notam: Ъит Nngo Уdgientempä̂ . 36.

HArom Királyok napját,Orfzagunk egy Iftápiát, dicsír
jük énekekkel, vigadozó vertekkel; fzép, s 'jeles, ízep 
Czillag, fzép napunk tám adt: Szép .s’ jeles, fzép &c.



VIZ-KERESZT NAPJARA
Hol van Sidok Királlyá, mertmeg-jelent Csillagja? Bethle- 

hemben talállyák, fzép J £ s v se kórnyül állyak. Széps’jeles* 
fzép Csillag, fzép napunk &c.

Királyok ajándékát, aranyat, tem jént, myrrhát vigyünk 
mi-is Urunknak .ártatlan jEsvsunknak: fzép,s'jeles,ízép csillag, 
fzép napunk tamadt &c.

Kérjük a' ftép Szűz Anyát; kérje értünk fzent Fiát, hogy 
békefsegben taroson, Ellenségh hogy ne árczon. Szép s’ jeles, 
fzép czillag, fzép napunk támadt. Szép s’jeles, fzép csillag, 
fzép napunk támadt.

A L I U S .

‘ J Csillag jelent az égen, kit meg-profetáltak

régen: ez a’ jele új Királynak, kit ftomjúzó lelkek várnak,

ajándékul fzivet adgyunk, Sz. Királyokkal fáradgyunk,

' csillag fényéhez járúllyunk, kis Urunknak udvarollyunk.

Szent Gáípár az új Királynak, enged jeles csillagának; val 
К  van-

2 4



74 V A L O E N E K . E K .
van J esvs Királyságát Arannyal, s ’ hatalmafságae: AjándekóJ
fzivet adgyunk &c.

Szent Menyhárt, temjénnel áldgya, kisjESVst Urának mód. 
gya; S‘ noha lártya fzegéynségét, vallya raeg-is Iftenséger. 
Aiandékúl fzivet adgyunk &c.

^zent Boldisár m yrrhát vifzen, s’ abban ó erófsen hifzen, 
hogy az Ifién emberre lő tt, s’ halandóságban öltözött. Aián- 
dékúl fzivet adgyunk &c.

Arany, tem jén, myrrha kenet, h it, reménség, csfzeretet; 
útra ezekkel indúllyunk, jEsvsnak fzivból hódúHyunk. Ajan* 
dékúl fzivet adgyunk, Szent Királyokkal fáradgyunk, czillag 
fényéhez járullyunk, kis Urunknak udvarollyunk.

ALIUS.
bsAdNotam. GratulareVirgoJíngttlan, ut fupra.

G Szép Jesvs, ezújefztendőben, légy híveidben: О Ma
ria, efedezz érettünk, édes reményünk; hogy ez új 

efztendóben, minden ügyeinkben lehefsünk J e s v s  drága 
kedvében.

О fzép Jesvs, drágafzent nevedért, kelly fel népedért: О M/.- 
ш ,  J e s v s  erejével, tégy jót népeddel; hogy ez új efzten- 
dóben &c.

Ofzép Jesvs, tarcsdmeg’híveidet, m inttíeidet: О Maria, 
jEsusnak fZent A nnya,O rfzágunktornya, adgyad, kérünk, 
hogy ebben az új elztendőben, lehellünk épek teliben, lé
lekben.
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fiuam minibus offcü Ungit chryfiallinamphialamfrangit'
0 inepta! b rufie a mors! b caduca mortalium fors!

Ext inanitur tpfa Lucina, putata ceu forma Divina:
Lachrjmofapulcherrima mors ̂  miftranda mortalium firs\

Hac die fis ignis, cras cinis; hic omnium deni fi finis : 
quam fit inflabilis fors j nej} parcat cuipiam mors.

Imperio clarus Romano,cras c afui paret humano :
Dura nimis, &  affer a fors; curat neminem horrida mors..

Ut triticum demetit aftas,fic cadet fuccifa Majefias %
'-Ah! arifia purpurea fors : dura ficcine te metet mors!

fiuo more vulgaris urtica, jacebit &  regia f  ica :
Suo condet in horreo mors; ponet i/hc in angulo fors.

U t bulla vanefeit aauofa,[ubfidit ut vejbererofa •
Et humantfic flofcttlt fors> rapit ipfitm celerrima morsi 

Et ubi tunc decor genarum: illudforma miraculum rarum?
Bina lumina fubruet mors; caca tenebras inferet fors.

Ubi corporis bella figura ? ubi lallis, cfirtf mox tura ?
Lac effundet in ceffitcmfors 5 teget oftrum fandaptld mors.

Heu .labra coraflina oris! heu retia crines, amoris!
Parca forfeem abripit first, ficindit ipfac a fanem mors.

Heu cervix multorum eburna: fatali jacebis in urna S 
Nives atra imminuit fors \ colla c on did л dc mgr at mors.

Qua pulchrior fuit aurora, hnicoffca rigent nunc ora;
Vanaffecics, Lubrica fo rs ; tetra facies,pallida mors.

fiú i plurimos Hercules vicit,hunc crebrius cita mors h it;
Longe quifibi(fernproijctt,hunc mors propriorffe deficit.

fiua Matrona magis decora, huic citiiis fors imminet hora;
Uti thalamos prapai at fors j ita tumulos apparat mors.

Sic etiam genitrix Eva, eftfaila pragnanttbusfava;
/fiando prole vel uterum fors > vel exonerat animam mors.

Has vides qui tun fi choreas, augebil &  ipfi тех eas;
Movet aleamfubita fors) (ite rotat hafiiha mors, fijuod

78  AZ VILÁGI HIVSÄGROL.



F A R S A N G  N A P O K R A ,  '  5 ?
^Qaod es, fuimus; fumis, quod eris; praceßimus% 1 и,j.fe quiris • 

ú'olat ante leviffima fors \  premit arfte veftigixnicrs.
Huc promptus, volcnfej} ducetur, eapi/lis invitus trahetur:

Ducet inevitabilis fors • trahet inexorabilis mors.
Nil intereß, pauper an dives' non hic femper utique vives:

Simul, ut movit clepfjdram Jorst, vitafamina lacerat mors.
Habere ml juvat argentum, nil regna pratendere centum :

Sceptra faeculis componit fors\ albis ridet hac dentibus mors.
Ndintereß tu'pis, an pulchra, expellant utram,J fepulchra ;

Legit Lappas, &  lilia fors \ violafj} cum carduis mors.
Nd ir.teref, vilis an cultus \  trditßris, an magis adultus:

Vere namjj novtjfma fors,populatur 0 ' hpeme mors.
Mors luvcncs fen ibus aquat,puellas, ( f  anus excacat:

Furit abfy dfcrimine mors \ manet eadem Principesfors.
Linquenda eß aula, cum cafa, colligite ftngult vafa i 

Jubet irepromifua fors * cogit tre indomita mors.
Ex mille ncn remanet unus, mox omne> vos eritis fumus i 

Ite, ite ! quoquo vocat fors' imus, tmfy ! hoc imp trat mors.
Sed Deo qtncun% i  ixtfi, non venit mors urna cum tn f i :

Vale : tibi nil nocuit fors’. vale, vale’, cui profuit mors.
E cadis hanc defpicis molem, Lunans pede calcas, &  Solem .*

Vulse fonat ex atherc vox; hjems trsmfjt, occidit nox.

M a g y a r u l . Avon Nótára.

OH Emberi gyarló nemzetség! minden dolgod csak h ir- 
ság,s’kétség: Kiben bízol,arany,ésezüft,el-enyéfznek 
majdan mint a’íuíl.

Nem ladd minden napi példákban, hogy az Halál fiet dolgá
ban: A’íbkTifzt, s' nagy Birodalom el-olvad majd, mint az hó 
halom.

Kik a’ magosb Székeket ülik, halált azzal el nem kerülik: 
Meg nem ment, nem, a’Királyifzék, Tífzt, Bőcsúüet,Méltóság, 
з’ Felség. Hala’

2 8



Halál előtt Király, vagy Csáízár nincs: s’ nem hafznál fém 
kincs, fém kő-Vár: Szegény, s’gazdag egy-aránt romlik, mihelt 
halál reájok omlik.

Mint Nagy-Sándor,légy olly hatalmas,légy mintSámfon olly 
viadalmas : Virágjában életed légyen ; teíted majdan a’íirba 
mégyen.

Mint Abfolon, légy bár olly csinos, mintPűnköfdi rofa, olly 
piros: Mit hafznál,ha majd,majd le-kafzál, Halál rofa fzint főid
be kapál.

Mit hafznál fzép arany-fzin hajad, kláris fzinű gyenge ajakad: 
Mit kriftályos két fényes fzemed, ha majd íirba dugják holt 
fejed.

Jaj Nárciílpk, jajHyacintok! jaj fellyetek gyenge virágok: Az 
halál ha dérrel s’ hideggel, reátok csap nagy zápor jéggel.

Hánym ofolygófzinesviolák, hánybárfonynálpirosb,fris 
rósák bimbójokban tavafzfzal vefztek, kik magoknak nyarat 
igirtek.

Kendős orczák,pávák: s’fris Iffiak, ne jádczatokKernes Ur- 
fiak: Véletlen jón reátok a’ for, ez nap lehet a’ teftetek por.

Nagy Nevetek ma fűdben m ehet, s’a’telketek pokolban le
het: Vigyázz ember; azűdőízoros, fém órád, fern napod bizo
nyos.

Nincs maradás itt, s’ órők lakás} Világ, vendég fogadó fzál- 
lás: Láfs dolgodhoz,mig az úton vagy- ne jádczaí: mert fzám- 
adáfod nagy,

A L I U S . '

to  AZ VILÁGI-HIVSAGRÖL.

/ T V Iri filet, alti colles lapfarnfident gemite: 
t'eßra dotis rebus tons ft veniret, emite. 
Sed quint гм о fonte claro Scaturigo bibitur! 

<JMille velis, forma mellts, virus omne tegitur.
Sol decor л prafes hora, redivivus phofphoro, 

fonit Lucent, via ducent, recurrente hefiero.
Rofit
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FARSANG NAPOKRA A2  HlVSAGROL.
Jtofit vultus, Flora cultus, rijus Me jugerum 

Formam vertit, decus perdit, гида vigore nemorum,
Nil durare, я/7 conßare novit in hoc ambitu:

£ u i juravit, jam fugavit fidem cum anhelitu.
Omnis favor efi ut vapor, mollis, vanus, liquidus:

Vise- dum natus, diffipatus, fit mox evanidus.
Hac gementi ,&  quaremi, ubi conquiefcerem }

Ubi fi arem, quid amarem, cui tuto fiderem*,
Creatur a fide pura, nulli jufifitfidere ; 

fihibd citato pulfa fato tellus amet fugere.
Ergo levor, quid hic moror, dixi, quid hic fit io !

Nil levabit, nemo dabit, unde fjem reficio.
Dum% piam fequi viam vera pacis cupio,

Hac fervanda, cogitanda pro quiete audio:
Fulgi fenfa numquam penfit, fumus fiint prafragilis } 

‘Tenonladunt, mox/fi cedunt velut umbra labilis.
Nil amare, nil ß>er are, folt Deo fidere }

Nil proferre,fid  Jdere} fibiprodeß vivere.



П4 H Ú S V É T I  E N E K E K .

Profa Pafchalis. GaniturpoftEpiftoIairu

ШЫл Pafchalt laudes immolant Chrtfiiani. Agmts redemit 

oves, Chr iß its innocens Patri reconciliavit peccatores, Mers,& v i-

t a duello confitxere mirando. Dux vita mor tutis,regnat vivus.. Dic

nobis M AR IA, quid v  id fit tn via?fipulchrít Chrifit viventis,& gloriam

f « 5 - tT s^

vidi refurgentis. Angelicos tcfies,fudarÍHm,é-vefies\(itrrexaChrifive,

^ : r
b s f f i É g i i l

— -----*-<

fies mea,praccdet vos in CaltUam.ScimfuChrifiüfirrexiße amor-

f e g  r - ^ r r

tua vere, tu  nobis vilior Rex miferere. x^illelujtu.
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M A S.

Ad notam: ChvißmfsUämxdA> &c, fob lőj.
¥  Hriftus Menybe fel-méne, hogy nekünk helyt fzerzene: i

ül Atyának jóbjára, lön mindeneknek U ra; Chriftusűl! 
Atyának Menyben jóbjára, lelkűnk javára,

Chriftus meg-hóltbűnünkért, fel-támadt életűnkért? meg- 
jdenék Péternek, Tanítvány hiveinék. Chriftusűl&c. .

Negyven napig lón vélek, laflan búcsúzván tóllók, íkiveket: 
vigafztalván, s'őket fokra tanítván. Chriftus űl &c.

Nékik meg-parancsolá, Jerufalemból alá addig hogy ne men
üdnek, míg Szent Lelket vennének. Chriftusűl&c.' -

Szollá Jesus Népéhez, fel-megyek Iftentekhez: fel megyek 
Szent Atyámhoz, és a’ ti Atyátokhoz. Chriftusűl &c.

Onnét küldők én nektek Szent Lelket, kitói égtek: Felöleln
ie tik léfztek, kik bizonyságot téfztek. Chriftus ül &c.

Uralkodik már Menyben, Jesus nagy dúcsőfségben: gondot 
vifél mindenben ránk ,ha lefzűnk kedvében. Chriftus &c.

Ki-is önti fzent markát, adván fok fzent malafztyát, kivéti 
Ш inket igazgat, s’ veízéíуinkben támogat. Chriftus űl &c.

Közben járó Chriftufunk,Meg-váltó Iften,és Urunk ̂  kűld- 
el Szent Lelked nékűnk, hogy fzűntelen diesirjűnk, Chriftus űl! 
Atyának Menyben, jóbjára, lelkűnk javára,

* M M H № * *
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M A S R E GI  ENEK.

A  ’ Púnkőílnek jeles napján, Szent Lélek Iften küldetek,, 
jfjL eró fliten i fziveket az Apollótoknak.

Mellyet Chi iftus ígért vala akkor a’Tanítványoknak, Meny- 
orfzágbamikor mene,mindenek láttára.

Tüzes nyelveknek fzólláfa ú g y , mint fzeleknek zúgaía, le- 
fzálla az ó fejekre, nagy hirtelenséggel.

Meg-telvén a’Szent Lélekkel, kezűének fzólni nyelveken, 
mintö nékik a’SzentLélek ádvalafzóllani.

Eórüllyünk azért, ö néki mondván ékes énekeket, fel-ma- 
gafztaWán ó nevét, örökkön örökké. Ámen,



C A N T U S

SS. T R I N I T A T E .

П 4 SZENT HAROMSAGRtlL VALÓ ENEKJEK.

A'Szent Háromsáarúl.

AHDEUS\qui estül m ájus unó Numinf-J

facunditatis aßu,eß Lumen ortum Lumine.

Tu foies a teipfo * nos inde lucem traximus : Solfolus in Jetpfo Ter unus, 
&  Ter maximus.

Ter unus • imo Ternus,ß u  Tres in uno Numine: Nam vivü  avi ternus Ca
lore, luce, lumine.

Ter magnus, abffc mole; non abfcp plenitudine: Nec folus alfy prole, ß d  
abßfefolittidme.

Cum Patre foeta proles amoris eß origine : Tres eßis ergo foies in unica 
caligine.

Tu primus, &  ßupremus \ A te, velutprimőr diofunt cunila, qua videmus* 
fed tu cares exordio.

Globus triangularis, centro carens rotunditas \  Triafj{ circularis , fundo 
cat ens profunditas.

Ttvendo non feneßis; nil tempus ex te deterit: Quid fit fuiff, nefis \  
tempus ubi nonpraserit.

Ex teßt omne ver um,& nonf t  imperfeilio: tu forma, tuß rerum es c,v nh 
umper( 'cilio;



SZENT ÍÍAROMSAGRUL VALÓ ENEKEK. 12; 
M a g y  A R Ú L  Л70П nőtлга,

ЮМе11у csudálatos vagy! terméfzetben lilén egy vagy: 
De fzemélyben három vagy; Származtatáfod igen nagy. 
A' te elméd gyümölcse,a’ te csudálatos Igéd ,

Szüleiednek erkölcse, azon Iftent nemzibeléd.
Atya,Fiú, fzeretvén egy-máft Szent Lelket lehellik: 

Szeretet-béli áldáft mi köztünk azzal nevelik.
Az Hármas-egy Iftenség, fzemélyeket hkrmafztattya: 

Terméfzet-béli egység többekkel magát múlattya.
Hitünk ez nagy mélysége Chriftus által nyilatkoztatottS 

Háromság egygyefsége Pzivünkben fzent példát hozott.
Egy-máft mi-is fzeretvén, Szent Háromságot tifztelünk: 

Egy hitben fzentül élvén, Szent Háromság úgy Iefz velünk.
^Meg-mérhetetlen mélység, Atya.Fiú,ésSzentLélek.

Légy áldott о Iftenség. teneked halok, és élek. dmcrt.
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A L I U S .

A d  n o ta m :  Infinit a  bonot а ‘ U , fö l. 33.

j ß  Pe hoßia falutól via hete a virtutis} Per te creata c msei afunifn it a 
Hu lat abundus per tef t at mundus: Fides avita,per te munita : Glo

ria Г am detur infinita. •
strive ccetici faports vas redundans Salvatoris^ voluptas vera, formam 

dulcoris. 0 Sacramentum! b alimentum Í Ninus deci um ave frumentum ; 
Pignus honoris,pabulum amoris..

In te datur Spiritali, Manna verius legali; felix annona mifero mortalii 
'JMorbt levamen, &  medicamen; w  xfiujlumtnfn nocte lumen .* Prodromus 
vita miffus immortali,

y^dve Dominifinale munus, &  memoriale mortuo datum homini, vitale, 
'Tuum difcefitm, per hunc excejjum Chnfie levafii, quando dtxifii ultimum 
vale: Nil vifiurn efi tale.

Sacrificium hoc по гmm, vers merces efi laborum } pauperum arca, honor 
miferorum. Nullus refine dives in fine-, turris es plebis tu peregrina : forti
um virtus obvians ruins,

%sive duplex hic natura, JESU nec pars, nccfgura\ fubfiantialis corn 
Chr ißt pura, Г ane vcßilus, hoc erbeßus j fie mthi totus hic prabet Chnfius S 
Nam tnfimiapotuit hoc virtus,

J ESU»cibus falut aris, qui &  mandi te dignaris i da mata filer e fetibus 
amaris, /Ijfcbtusprxbe, qneis delectaris,mentem abferbegufiibus tharis:gra- 
11 am auge, dum hic adoraris,

C mi JESU ! b tuorum fidus comes viatorum i b magna nimis merces Pra
torum Se td i pandit cor devotorum, te fiolim ambit vita piorum l facul* 
11bn  edant funiorum, Amso.
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A Z O N  N O T A R  A.
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О Kegyelmes fzivű Jesus, lelkünk hajlékában hogy júfs;
kéfzicsd lelkűnket, lágyicsd fziveinket: kiket bú mér- 

^ e , s’rofzfzokás kérge el-vesztegetett, s’főidre le*vetett. Te 
benned bízunk, s' fzent Tetteden hízunk.

I t t  vagy J e s u s  ; én el-hittem , Szent fzod után bátran men* 
tern; Drága Vérség-űnk, boldog reménségűnk: kerefd-fel lel. 
künk, kit el-vefztettűnk. Ints igéiddel, vonny kezeiddel; hogy 
fei-kelhefsűnk, s’ utannad mehettünk.

Kelly-fel Ember, ' Chriílus vonfzon, jőj hozzá, hogymeg- 
gyógyitcson; ez nagy Szentséggel benned jót inditcson. Jelen 
voltával,s’ Sz. orczájával im illet m inket,s’bifztat bennünket: 
hogy fzent Teliével bírjunk ellenséggel.

О MenybélifzentségesT eil, meUyetez fejérségel-rejt; add 
veled élnem,add,téged dicsirnem: térdűnk meg-hajtyuk, s’fzi- 
vünket nyújtyuk; hozzád óhajtván, s’ízivból kiáltván: ok- 
tafd lelkűnket, s’ órizz-meg bennünket.

Dűcsöttéges élefztó vér, bűnösökért kí-öntott bér; 6 áldott 
Jesus,fzivűnk ne légyen bús. Lelkűnk mofogafd,fzivűnk gyúj- 
.togafd; bűnünket roncsad, kedvűnk újítsad: az réghi hitben 
Népűnk gyarapitsad.

Chriílus Je su s , Klen Fia, bűnös lélek drága dija; itt téged ál
dunk,itt hálákat adunk: Add fzerelmedért, s’ Шу jó voltodért; 
mind ez Világban, s'mind Menyorfzágban téged egyvégben 
dicsirhelsűnk. Amen.

sr*



A’ V E G H E T E T L E N  őRőKKE-
V A L O S A G R O L .

KÓZ NAPOKRA VALÓ ENEKEK. i f i

Aj, miképpen dobog fzivem;s’mint tűz lobog;

' Nyelvem felfz meg-némitcya! Elmémet ferkenti,lelkemet

** rettenti, s’tagaim vékonyittya.

Minttengerhabzásban, fok köny-húllatásban fzemeimúgy 
úfzkalnak; S' mind ennyi fajdalmok, s 'lelki agodalmok rám 
csak egy fzóbúl fzálnak.

Oh engem eméfztó, s’fzivemetepefztó rettenetes kis fzóts- 
ka; Melly végetlen gonofzt mi reánk h o z , és ofzt, ha terjed 
lelkűnk motska!

Mellyemet faggattya, erőmet fogyattya, rettegtet minden 
napon; Csontom hafogattya, velőmet fzáraztya, fzűntelen ál
lat talpon.

Eörőkke-valóság! Ez az ifzonyúság, ez ám^nydórgő fzó- 
zat. Szörnyű villámáfnál, s’éghiropogáfnálfzörnyebezákis 
fzózat.

Eórőkké-valóság! Ez á kemény fogság engem vég-nélkűl 
f  árafzt; Belől viadalmat, kívül agodalmat mint egy tengert rám 
árafzt.

Va Eőrők*
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iY4 KéZéNSEGES ENEKEK, VAGY,
Eórókké-valóság! órókké-valóság! Engem fárafzt, s’óldó. 

kól! órókké-valóság! órókké-valóság! Engem kínoz, s’ófz- 
tökó l!

Oh időtlen űdó / oh ifzony ú ű d ó ! Oh vég-nélkűl való vég! 
O h foghatatlanság! őrókke-valóság! Tűzed vallyon s’meddig

^Szálly alá Pokolba ember gondolatba; Kém hogy ott meg- 
sűttefsél: Hanem hogy ábűztól, és az örök tűztöl te meg-me- 
nekedheflel.

Ta tu* K á n y á já t, Ттл1ш A lm ájá t, S ifjphw fá rad ság á t, fertel- 
m es G y íkoknak , és ^ i - k ig y ó k n a k  fel-véfzem nyájafskgát.

A 'V aras-békákat,m int édes répákat,Scorp iokkal m eg-efzem : 
B űrók-lévből csinált, s ’ kén -kővelm eg-trágyált italodat bé-ve- 
fzem .

S árkánybú i fz ítt m érget, s ’m inden-fele férget nagy jó kedvel 
m eg  r á g o k : F e lfo rro t t  kén -köbe, s’ ónas feredóbe gyorfaság- 
ga lbé-hágok .

Am bátor verjenek, s’ kerékben törjenek fzuntelen világ 
végig; Tolvajnak mondgyanak, s’csigáravonnyanak m indá 
csillagos éghig.

Bármeg-égeflenekjs’roftélyon sűfTenek, Ló-farkon hordoz
zanak;/5̂ ™  ökrében,s'tűzes fzekerében fáradtig kínozzanak.

Éhséggel óllyenek, s’ nyilakkal lójjenek, izről-izre vágjanak; 
Bár Л.ШЛ fűzében, s Lucifer kezében világ végig adgyanak.

Bár ezerni-ezer, sót még annyi ezer efztendeig ott legyek; 
csak végét érheílem, és azt reménlheílem, hogy az életre me
gyek.

Nincsenek olly kínok,fém fene H óhérok, a' kiktől meg-ijed- 
gyek t  Csak hogy légyen végek, s’órökké ne égjek, Vég nélkül
n e re tte g je k .

Eőrökké-valóság! órókké-valosag! Vigfzivemmiteméfz- 
ted? Tea Pokol tűzet, 5’mérges, undok bűzét végetlenűl ger-
iefzted ?

J»j.



Jaj,micsoda Ínség, s’ honfiét jó tt keménység az Örökké va
lóság : Melynek fzéli s’hofzfa, s’fzórnyű /ok gonofzfza, mind 
V é g  nélkül valóság? .

Sem órák, fern ű d ó k , fém á Tok e/ztendök ezt el nem fogyat- 
hattyák. Már kínunk el- fogyott, s’ Hóhérunk el-hagyott, Kár
hoztak nem m ondhattyák:

Ez ifzonyúságra, mint egy Királyságra m égis fokán fietnek, 
A’Pokol bé-ifzfzaőket, s 'onnét vifzfza fohaók nem jöhetnek.

Mert mikor végződik, akkoron kezdődik az őrók végetlen- 
ség : Sőt, mind csak kezdődik ,fohanem  végződik ez ánagy 
keferűség.

Eredgytifztátalan, Parázna, $’ Fajtalan immár ez vendégség
be : Те-is has-hizlaló, s’fzűntelen torbézló fufs e’gyönyörű
ségbe.

FőfvényUforáfok,kotzkásHásártoíok éllyetek vigaságban; 
Fesletbújalzemek, s’ rágalmazó nyelvek úfzfzatok trágárság
ban.

Pokolban fzállatii könnyű: kiállani de meg’onnét nem le
het : Mert az őrök tűzból, s’ véghetetlen bűzből íenki ki nem 
emelhet.

Oh fzórnyű halálnál, $’ minden nyavalyánál nyomorúsá
gost életi Halhatatlan halál, vaj s'mikoron talál reád ávefzett 
élet?

Ibrahim  keblébe, s' Szentek féregébe kik iútnak, örven
deznek: A‘ fzép vigaságban, s’kedves nyájasagban vég-nél- 
kűl zengedeznek.

Pokolnak torkába, s' Lucifer markába kik efnek, keferegnek: 
A’fok jajgatásban, s’kemény zokogásban örökké tekeregnek.

Pfoweihcuf várja azért, bár ne várja Eghiek Vacsoráját: Mert 
hamis nyelveknek, mint fene ebeknek bé nem erefztik (báját.

Fejér Galamboknak, s’ fzelid Bárányoknak nyájábúl válafz- 
tatnak : Kik á boldogságnak, s’ őrök vigaságnak asztalához hi
vatnak.

V 3 Mi-

KóZ NAPOKRA VALÓ ENEKEK. i f f
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TfS  K«2»NSEGES IN'EKEK., V A G ?,
Midőn Vigafztallya Jókat , és hizlallya az ómkkS-vatóság: 

Kbrekeíztétfcnépet, vaj s miképpen tépet Ínség > s‘ érők fzom» 
jóság!

£ g ?  morsát gyomroknak, esep vizet torkoknak kém ek* 
nyom orultak: De még azt fém hadgyák, hogy nektek adgyák 
Ajkik meg-b óldogű Itak,
' Hanem az égtelen, fzórnyű,és végtelen Grálomnak kulcsá* 

fá, Kemény jajgatáfnak, és kóny-húliatáfnak űzi undok kút* 
tyára,

A' mennyit firhatnak, csakarmyit ihatnak: O h ti  fzár az tor» 
коПок !>De bár firáfbkat, s’ köny-húlíatkfokat innák tűzben 
lakofok,

Talám még tú fhető , és meg*enyhíthetö dolognak ez lát» 
tatnék; Ha Afpis mérgével, s' kígyók epéjével torkok' nem fér* 
teztetnék.

Oh te mérges ferleg! vaj sJ micsoda felíeg a’melyből te fzár- 
maztáí? Oh ember! vajs'm it& lfz a k i ettől nem félfz! Talám 
kőhöz fajzottái;

Mert kívánság felett mérget adnak, s’ felet o ttfenki nem 
íhatik: Egéízlen meg-tőltik m értékei, s' nem féltik hogy csap-* 
lármeg-csalatik.

Ha peniglen m ondod: nem zálogos torkod, dúskát moífc 
nem ihatnál > Bé tölti erővel Gazda mentövei, A h! kedvesben 
fzom j ózná l:

Csak ez á Farsang az,mellyetmeg-únánd az Ieg-nagyobb Za- 
b áló-ís: Ez á Korcsoma az, melyben falt vakarsz legnagyobb 
Bor.csífzár-is.

El nem fzabad menned; innod kell, és enned: Mért főzettél 
Ily fokát ? A’ fzállás kapáján, s’ Vendégek tábláján ládtadé im 
ie’ ízókat.

I tt femmi vígaság nincsen: hanem rab ság , és őrőkké-való- 
sá g , Eórőkké-valóság' ő rö k k é ’Valóság! O h órókké-valóságí

41



m  К 6 'Z  N A P O K R A ,  ES

A* DUS-GAZDAG KINNYAIRÍÍL
P O K O L B A N .

Éjjel,nappal jajgatáJlal magam csak vefztem, fillyefztem.
O h hervafztó, s’fzúv fonnyafztó nyavalyáim! Engem vefz- 

tő,s’ meg-eméíztó nagy kinaim,Sokarodnak,sTzaporodnak fzúv 
mardosó Scorpioim.

O h ! hói vadtok, hogy nem láttok jó barátim! Velem bánó, 
s' engem fzánó jó rokonim ! Oh fzerelmes, édes,kedves régi fok 
jó akaróim!

Ha látnátok, meg-fzánnátok kinaimat, Varas-békák haló- 
gattyákfzáraimatjOcsmány férgek húzzák vonfzák,s’úgy fzag- 
gattyák inaimat.

Aípis-kigyók, $’rútScorpiókujjaimat Szopogattyák, s’úgy 
faldoíTák karjaimat, Nagy Viperák, mint egy kutyák mind el
rágják ajakimat.

Meg-firatom, nem óhatom kezeimet, friílen lakott, s’ked
ven tartott tetemimet. Jaj mint marják,s’hogy harapják difz- 
nó módra veséimet.

Fel-bárdolták,méfzárlották derekamat, El-liggatták, el fur- 
dalták óldalimat, Ketten-ketté fzakafztották,s’fél-oíztották lá
baimat.

Négygye vágták, nyárira vonták én fzivemet, Mind egy 
csepnig el-ki fzitták a’véremet, El-faggatták,törték,marták 
gyenge piros fzép fzinemet. Sarát-

4 2

H bu-latott, fok kén vallott gyarló teltem : 
Melly nagy kínban,Uralomban érted ellem.



Sarátnakkal tóltőtték-meg a'fzájamat, }aj nem fzanták,tűzre 
hanták a’máj jamat, Serpenyőben ólvaíztották, s’ forrafztották 
azhájjamat.

Fel-merhetnéd fejem alól a’könyvemet, Jaj,ki-vájtákfzép 
két fényes fzemeimeü, Le-tapodták, nem gondolták régi hire- 
met nevemet.

Vas-póróllyelrontották-el fzáraimat,Hitván vislák mind ki- 
fzopták inaimat; S’mintvefztették,el-perfelték mind hajamat,
fzakállamat.

Ha ki látná, bizony fzánná árvaságom, Meg-firatná, s’meg* 
jajgatná kinlódáfom,Nem tűrhetné, meg-kóny vezné illy kefer* 
vés jajgatáíom.

Az ég felé fel-hallatnak kiáltáfim, Erezet, követ meg-enyhit* 
nekrikóltállm , Ördögöknél még fém fognak, s’többet ártnalc 
panafzláíim.

Jaj már nékem; jaj örökké kell kínlódnom Jaj nem lehet foha 
innét fzabadúlnom, Jaj e’tűzben, e’nagy fűimen hogy nem volt 
fzabad meg-fulnom.

Nincs mit tennem ,fel-kell vennem mind ezeket, Nem lelhet 
tem ördögöknek én kedveket; Mert mint-ha csak kinzáfom- 
raeskűtték volna mind őket.

El-vifelném,nem törődném ennyit rajta, De hogy engem egy 
kis kedvem erre hajta, Azért éltem fzegény lelkem felette fokát 
fohajtya.

Örök kínra,rút halálra magát vetni, Oh melly nagy kin egy 
kis jóért igy fzenvednijBezzeg nehéz rút dógőkkel.órdógőkkel 
igy kénlódni.

Még-is ha csak három,négy, öt fzáz napokig, Hlyen fzórnyű 
kinaimnak az űdókig Vége lenne;bár fel-menne tiz fzáz ezer 
efztendökig:

Kónnyeb volna, H úgy nem fáj na én fzivemnek; kinnya tűn
nék, s’bújjafzűnnék én lelkemnek, Nem áradna, s’meg-ízárad* 
na nagy mély árja fzemeimnek.

De el-

VASÁRNAPOKRA VALÓ ENEKER, i8j>
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De el-varok fok fzáz ezer elérendőket, Ingyen fém tudom 
meg fzámlálnía őket, S’ugyanrnég-isnem láthatok örömmel 
tellyes üdöket.

Mert örökkön mind örökké lefz kinzáíom, Soha nem lefz in
nét nékem rávözáfom, S'Bár úgy lenne.csak lehetne fok kínok
ban ki-múláíom.

De tüzeim,fok férgeim meg-elIenzik,Rúthóhérim, Scorpio- 
immeg-irigylik, Hogy meg-hallyak, s’eléb állyak} az ördögök 
fém engedik.

Oh átkozott kínra hozott vigaságim! Búra, jajra engem a* 
dott bujaságim! Vaj, pokolbaníebes lángban vágyakozó mula- 
tálim.

Atkozott volt földön nektek engedéfém! Atkozott volt ez 
világra fzuletéfem! Nem áldott volt, átkozott volt minden já- 
ráíbm,keléfém!

Atkozottv61t,a’ki fkült voltezvilágralAtkozottvólt,ki nevelt 
volt illy nagy búra! Atkozott,hogy meg nem ölt volt, nem jut- 
tam volna e’kínra.

Soha bátor ez világnak az ö fzinét, A’fzép Napnak ne láthat
tam volna fényét,Szüléimnek foha bár ne ífmértem volna fze- 
mélyét.

 ̂ Jobb volt volna kiskoromba ha engemet,Kís séllyéberrtót- 
ték volna teftetskémet.'Alnok dajkám nem metczedted volt 
meg akkor én gégémet.

Jobb lőtt vólnaorofzlányok növényinek, Lőttem volna ele
delül kőinkéinek, Hogy nem mint illy nagy fzörnyű ként fzer- 
zettem volna fejemnek.

Mire hoza, a*ím mint csala e’rofz világ, Ki-íéárada én kezem
ből mint egy virág, Mérget ontá, s’ im mint ronts, alattam romla 
mikéntág.

Oh! átkozott fóívényfinár gazdagságún, Kincsei böves jók
kal tellyes tárházaim: Mint ízántalak,nem láttalak hogy volta
tok árulóin),

Vajha

ч$о K á Z  N A P O K R A , ,  ES
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V A SÁ R N A PO K R A  V A L Ó  ENEKEK. t$i
Vajha lenne még kóztetek én lakáfom, Jaj nem fzánnámti 

tőletek meg. váláfom, Mert jobb volna bőr ifzákkal,tarifnyával
[ koldúláíom.

Nem kelletek, nincs helyetek immár nektek j Tűzben bátor 
edgyűtt velem itt égnétek^ sérelmimen,s’íiralmimon hogy ti ne 

t nq  nevethetnétek.
Heába volt ti rajtatok kapdosáfom, Hsába múlt édes álmom 

fz aggat аГояц Vár-fok okon, s’ ál-kapukon nagy gyakortavigyá- 
: záfom.

Oh! s’ha egyfzer még kegyelem adattatnék! Fel fogadnám, 
foha többé nem vétenék: Iftenefen, nagy kegyeden, s’ bizony 
fzsnt jámborul élnék.

Meg nem unnám az Iftennek Szent igéjét, Meg-bőcsűlném 
bizony annak hirdetőitjSzivel látnám, nem gunyolnáma’Chri- 
ftufnak kővetőit.



A’ V E G H E T E T L E N  ÖRÖKKÉ-
V A L O S A G R Ü L

VASÁRNAPOKRA VALÓ ENEKLK. t57

GaíTag fzeretó te tudós fzám-vetó, járúlly-

e ló  téntáddah fízetéft nem fzánok^csak arm itkívánok

jedzegefd-fei pennáddal-

Mitói fogva világ áll, hany-féle virág növekedett a’ foldbűf. 
яг égen hány csillag éjjel-nappal village s’ hány gyóngy-fzem 
lő tt a'kódbül?

A‘Tenger hány csópbűl á ll^s  a'folyhókbűlvaj.s’hány csóp 
€Ísó efett ? Hány Angyal kárhoz^tt í s-’reánk hány kínt hozott 
Adam*mikor ebefett Ь

A’tenger füvenyitjS’annakiok őrvényit tedd hamar egy font- 
mába : s' hány csöpp ártatlan vér m ólt bofzfzú-álláít kér, igaz 
Abeltól-fogva ?

Add mellé vadait a* földnek, s* barmait, minden fzórók fzálá- 
yal; füveknek magvait, vizeknek habjaiig a’tenger halaival.

'Madarak tolláit, sV  fáknak ágait; azoknak levelével: A’fzób 
lő’ízemeket, appró Itövetskéket- földnek minden férgével.

Vefd-meg,hány ember hólt;$’hajok-fzála hány vólt,Adam A- 
tyánktól fogva-? hányízem-pillantás volt, s' földre hány csöpp 
viz folyt világ kezdettóbföva 3

Ah!



Ah! vefd-elpennádat,s’fzegezd-bé téntádat; mert ezt véghez 
nem vifzed: de bár meg-vetnéd-is, sTzámba tehetnéd-is ezeket;
de meg-hidgyed:

Hogy meg foghatatlanb.s’meg-fzámláihatatlanb az örőkké- 
valóság. Őrökké valóság! őrókké-valóság ! oh órókké-való- 
$á^! At emu as! órókké-valóság/

t*S К i  Z N A P O K R A ,  E S

A* SZENT MARTYROKRUL.

Hriftushoz nem méltó, (a'mintmagamondgya)
ah

Valaki kereíztét vállain nem hordgya: Kire Mártyroknak

volt fzorgalmas gondgya- s’intiét bóv sóldgya.
A’fzent Mártyrokkal Hívek örvendgyetek.kikíok bofzfzú- 

ságot ez földön fzenvedtek: Itten Országában böy jutalmat 
vetetek ; Boldogok letetek.

Dűcsófleg teneked Teremtő Szent Atyánk, a’ ki Szent F iadat 
küldötted mi hozzánk ; hogy keretete által tűrni taníttatnánk. 
$• Menybe úgy jutnánk.

A* SZENT CONFESSOROKRUL.
Nota: lße Co fiflor, 0*г.

EZ Urunk Jesus boldog Confeílbra, kit tifztel minden Né
peknek határa: mái nap jútott-bé a’Boldogságra, s’örök 
vigságra. Gg г  - Máza
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a*í4‘ EÚNNEP NAPOKRA VALÓ ШЕКЖ.
AlazÄos vöbyS*csendes ez életben, józan, és t'ifzta a’ tOmlao- 

dó teliben, fzelid, gyors, és hív fzent igyekezetben* s’ okos min
denben.

Betegek, a* kik hozzá folyamodtak nyavalyájokbúlfokfzor 
meg-gyogyúltak$ $’ még az hóltak-is életre hozattak, s’fei-cá-' 
mafztattak.

Mi azéreőtet moíl vígan dicsirjúk, lelki jófzágitégígh fel-e- 
mellyűk^a’Menyei jót mí-is hogymeg-nyerjuk,őtetarra kérjük.

Dicsiret légyen, s’dücsóll ég az U rnák, a’ izéles kék égh , és 
föld alkotónak; Három fzemélyben egy Uralkodónak, s’ min
denhatónak.

• » » я »

4 8

A* SZENT ŐRZ5 ANGYALRUL. 238
Nota» L a u d a  Sion v l iS ta b a t  A d a t e r & c ,

KEzdetin a’пзр-keletnek, letét homáliyáí elmémnek An
gyalom világofítsd.

I(lennek akarattyára, s’minden parancsokífyáraTe fzólgá* 
datmeg-tanitsd.

Vigafztally nyavalyáimban, ferkengefs tűnyaságirnban,En. 
Őrző Szent Angyalom, Mi-

Midón fzivem meg-hidegíil,s’a'jóban meg-erótlenüh fepit*- 
meg en gyamolom. 5 ь -

Te győzhetetlen erőddel, úgy vijak ellenségimmel,Győze
delmes Bajnakom: 1

Hogy a te ile t, és V ilagot, s’ az ördögi csalárdságot meg
győzzem, fzent Angyalom. s  g

-



Irgalmazz minekünk*

P É N T E K I  L I T A N I A  A’ BOLDOG
К I-M  11 L A S E R T.

|Г TRam  irgalmazz nekünk. Chriílus kegyelmezz nékünk.
I I  Chriíl’halgaíF-meg minket. Chriíl9 halgaíFmeg minket.

Menybéli Atya lilén. Iírgalmazz minekünk.
Meg-váltó Fiú lilén, 

slzent Lélek Ur lilén, 
síizent Háromság, egy lilén.

e su s , ki harmincz Pénzre bócsültettél,: 
és a’Judáílúl csókkal el-árúltattál.

•s’esus, ki véres verítéked után el-bád- 
gyadván a’ Kertben, az Angyaliul 
meg-eröffitettél.

ísusjki m int egy a’Latrok kózzúl meg 
fogattattal, és meg-kótöztettél.

Esus,kiAnnásFejedelemnél megcsap- 
doílattáL

esus, ki Ka fás házánál Pétertíd há- 
romfzor meg-tagadtattál

esus , ki Pilátus előtt hamiíían bé-vá- 
doltattál.

ÍESus,ki Herodeílöl fejér köntösben öl
töztettél, és meg-csufoltattál.

esus i ki kegyetlenül meg-oíloroztat* 
tál.

esus, ki undok torhákkal pökdöílet- 
tél, és töviilel koronáztattál.

esus .. ki ífzfzonyú kerelzt halálra fen- 
tentiáztattál.

'e s u s ,  k i k e g y e t le n ü l a ’f ú ly o s k e r e fz t  
t e r h é v e l  te r h e lte t té l.

es us, ki két Lator között fel-fefzittet-

»7» PÉNTEKI LITANIA, A' CHRISTUS

Kónyörüly mi rajtunk.



Mencs-meg minket Jesus.

jE$us,ki$zentFejedetmeg-hajtván, I Könyőtülymi rajtunk.
lelkedet valóságunkért ki-adtad. I 

Jesus  irgalmazz nekünk. Uram halgaíbmeg minket.
Jesus irgalmazz n e k ü n k . Uram kegyelmezz nekünk.

Dóg-halaltúl, éhségtől, hadaktúl/ 
és minden gonofctúl.

Minden bűntől, és az örök hálál
tál.

4 ’te keferves kin-fzenvedéfed,és 
faradságod által.

A4 e fzentséges véreddel-folyö fe 
beid által.

Mi bűnösök. Téged kérünk, halgaÉfmeg minket.
Hogy a' te keferves kin-fzenvedéféd-' 

nek, és fzentséges halálodnak em 
lekezetít fzűyűnkbenízüntelen 
meg-tarcsad.

Hogy minket az igaz poenitentia tar
tatta vezérely, és ez világbúi való 
boldog ki-múiaft engedgy.

Hogy ennek a’ Congregationak jelen,
..és távúi lévő tagjait, a’ te fzent ke 
gyelmedben végig meg-tarcsad.

Hogy ebbűi a’ gyűlekezetbűl ki-múlt 
híveknek örök nyugodalmat en 
gedgy.

Iftennek Báránya, ;ki el*véfzed e’ Világ bűneit. Irgalmazz 
sninékűnk.

Iftennek Báránya, ki el-véízed e’Világ bűneit. Kegyelmezz 
sninékűnk,

Iftennek Báránya,k* cl-vefzed e’ Világ bűneit. HalgaíFmeg 
minket. . ’

Mi Atyánk &c. Udvöz légy Maiia &c.
Йод г ♦. Es

KIN- SZ ENV EDE  SERuL. 27 i

Téged kérűnkJiatgaíT- 
meg minket.

Vila



PÉNTEKI LITAN: A' CHRIST: K1N-SZENVED:274

ir. Es ne vigy m inket a’ kisértetbe..
$>. De fzabadits a’ gonofztúl.

Ír. Chriftus engedelmes lett érettünk mind halálig.
#. Es a' kerePztnek haláláig.
Uram emlekezzél-meg a’te híveidről.

К. Kiket a’ te PzenvedéPednek emlekezetire egyben gyűj
tötte I..

Könyörögjünk.

URarn JESUS Chrtßus, tégedalázatojfan kérünk, d  te boldog ki-mú- 
láfid, és [zen t halálod által,me/lyet Nagy-Pénteken hat órakor a' Ke- 
refzt-fára fiéggefitetvén,az egéfz Világnak bűnős lelteiért fkenved- 

t é l : Kbnybrűlly a’ jelen, es távúi lévő Congregattonakfiain, leányin,  és min
den tagjain. Bóldogságos Szű'zJM ARI л-пак, a te kedvts Anyádnak ifidé
vé fe által, kinek fzű v é t nagy keftrűség cpefztette,, midőn [zen t Kérefz- 
ied alatt alván, к maidat könyves /zemeivel [zcmlelné. Engedd édes JE
SUS, hogy halálunk óráján boldogul, és [gerencséren ez világból múllyunk- 
íi. Tje engedd édes JESUS, hogy a’ te drága, és [zentséges kin-fzenvedéfid- 
пек ám mi bennünk el-vefz[zen. Annak okáért téged alázatos [ tű v e l  ké
rünk oh édes JESUS!' Hogy *’te drága érdemedben réfizefits bennünket. Rí- 
[zontag téged kérünk oh drága J ESUS! Hogy a’te drága ktn-fzenvtdéfidet, 
ts halálodat, ( leg fu-képpen pedig utolsó kerefzt-fán boldog krmuláfidat, )  
muta[J-bé Szent Atyádnak érettünk, és a z által nyerj nékúnk, kik ennek ad 
Congregattonak tágját vagyunk világból való boldog kt-muláfi% Amen.

I A* 51



A L I U S .

Nota: O jS S ls .le dulcedo &c. föl. 4_<).

0 Stellula М  ARI A,fulgida! 0  JESU Genitrix,quampulchra es. E mit-  

Iibus, b Virginum Virago parvula electa es.
Te prapotens reflexit humilem :  О Stella, ftellula,quam dulcis es. Ut 

fieres Puerpera at emi Numtnes, inventa es,
0  Filia, ó Ada Fihj, b Eva Genitrix,quam felix  es ? flflfld veteris piaculi 

deletrix S tc/lula exorta efi.
Te Ccelica Santi pr um Cuna, te laudant Angeli b florum flos i 0 Virginii 

integritas, tn carnis pralio defende nos.
О Gratia MAR IA Genitrix j 0 rofa myfltcafl florum flos : 0 Filia Jerufa- 

Um , 6 Arca feeder is, exaudi nos,
immeriti* intende famulis, b Domus aurea, b florum flos l Et Genito dul- 

tijfimo, b Mater ,)ugner Commenda nos.

MAS. Azon Nótára.

EL-kűldeték Archangyal Gábriel Maria-Eoz titkos követ
séggel: Bé-menvénhazbana'Követ, kófzónté a' lzepló- 
telen Szüzet.

Szűz M a r ia , Iftentól üdvóz légy; csuda méltóságra majdan 
fel mégy: Maíafztal éppen tellyes vagy j Szent Lélektűl Szűz 
Anyaságod nagy.

О M aria  ! Ur vagyon te veled;; Üdvözítő te méhedból ered. 
( Tekincs ránk fzent Szűz kegyeílen j Te nyerhecz jót nékünk 
érdemefen )

Oh áldott Afzfzony-állatok között j Szűz méhedben ma 
Iften költözött: (Terméfzetűnkbenöltözött^nagy űrefségűnk 
azzal tóltózótt )

Drága gyümölcse te fzent méhednek fzerez gyümölcsöt fo- 
ván у Népednek; Dicsireu Iílenednek,s’ifméreti bővül így Ne
vednek. Oh

луб A P P E N D I X .
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Oh M a r i a  ! kófztúnk NéVed zengjen^ Irgalmafságod velünk  
jó l  tegyen : C hnftus Jesus F iad v ig y e n  hóltunk utanOrfzaga- 
ban. ifimen.

A P P E N D I X .  377

PRO N A T A L I  DOMINI.

m m
Éter ni Patrü grémiumain fee derű anflncta-»

delegit F tlfuB ul i^4d pacem DEUS provocat, accurrite •

lÉ í l l lÉ ^ E í
Со mi t i i s  in Bethleni ce le brat.

Jam tandem belli ponite ,• qua duel a [tint licentius ‘ Pofi (Ingem fapite“. 
Spes libertatis fuperefl. Plenipotentiatius divinus amor fafhes efl.

Conditiones tn g it: Dum friget interflitulas,exemplar porrigit. Pro peri
na fingit paleis : Exficcat punéi a Boreas,qua fertbit lachrymis.

En quanta pompa Principis! Vix dignum brutofabulum efl Aula Numinis, 
Hic jura dat Infantulus : Thronus^ afeth pabulum. Satelles ‘ bofculus.

fhst tali fundat cardines j  &  rebus vices ordinat,figitef limites j  Hunt 
tegunt taf» rudera,  f u i  Reges pane faturat'  ̂mendicat ubera.

In hunc 0 homo refice : Salvere jubet oculo, amoris indice. En, en, út JE
SUS annual; Jam verba fluunt pupulo \ Salutem nutu dat.

ALIUS.

5 3
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17* A P P E N D I X .

A L  I U S.

lmmenfus modico clauditur ambitu• Ft vagit tenero PF.US anhelitu, hr- 
tio reponitur pants Angelic ut * Vocat adß ab ul um v $ J  Paß от optimus.

Rupes BethUmia, aura cunabula ! Quot vobisfltpula, totidemfpiculi. Ve
ß ra  tugurio amor concluditur \ Et favo  Boreaßagello caditur.

Quis te pulcherrime palorum aureasjufflt (Ufer ere Puer delicias f Si Amor 
voluit ■, Euur tam rigidum tyrannum induit erga Puellulurn >

Hi fors aufugeret amor mortaliumj  aflnngit fa  fetis Virgo Puellulurn. Sua. 
prafenttd nullum dtflituit,  quisquis ex animo prafepe diligit.

Amons pharetram w  Corde pofutt. Arcum in rofeis labris conftituit. Quot 
cr e gemitus, tot tela deftinat. 0  cor marmor eum f f  te non vulnerat.

Felices lachrjm* ,  blanda fufjnria. Quanta mortalibus fertis folatta ? Ab 
hts producitur vita fufpniis 3 his nofterflnritus creject de fttpulis.

Recumbe mollius pettoris thalamo,  quam fubter frigido rupis tugurio. Sed 
forte durior cor erit leifulus, quam plena levibus Cuna graminibus}

Subterno tibi cor\ Puppe ingredere : Langventem refove amoris flumine. 
0  hoffe s auree, dum te pofidéra, affuit us Tartari nihil timuero.

0 felix

и....-
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0 felix Stabulum, DEI pilat tum. Immen fu m edutas erbt fclattum. Jane 
te non fabulum, fed Caelum nomino: Quod DE/ Fthum clauft hofbttw.

Oft vel unica feretn fltpula\ Ut vel fic ponerer intra cunabula. Beáit 
premerer amoris pondere : Hoc nollem fe r t liber ab onere-

A P P E N D I X .  *75

A L IU S .

Terra thefauru alheit, quetspollet, opet exerrt • Monflrat flores, monflrctt 
frondes, urbes, montes. Quidquid amabile Terra dat 3 Cor, J ESU ,  minue 
aßt mat.

CM are coralium venditat, fe diligendum pradicat * Unione t, folü rores, 
fontes, amnes. Quidquid amabile Mare dat j  Cor, J ESU, minii 1 adimat.

Flabilis Aura fibilat,aves in me circumvolant j Quidquid v iv it,in  me fj>i- 
rat,  &  fe  gyrat. Qujdqutdamabile Aura dat •, Cor,  J ESU, minus aflirnat.

Ignis ad hac ingreditur,  is juxta cor alloquitur; Suum vitalem danscalo- 
vem, dans ardorem. Quidquid amabile Ignu da t ;  Cor ,  JESU ,  minus aßt 
mat.

Caro venatur fcnfbus, fenfus adharet dapibus * Inefeatur,  inpingvatur,  

dilatatur. Quidquid amabile Саго dat • Cor, JESU, miniis aßtmat.
N n Deemon

5 5



aßo A P P E N D I X .
Voemon irreyit callidus, afluit cor honoribus j Ponn fraudet inter landet, 

cantus, falt ut. Quidquid amabile Daemon dat } Cor J ESU, minui sßimat.
Keiddé mundorum millia, mille, millena gaudia \ Cordis aft um non exple

bunt, non arcebunt. Jjhifdquid amabile quisquis dat • Cor, J E SU , minui, 
afhmat. Amen.

A L I U S .

О Рис* dilcUifsime, tu movespeflora & c pag, yy.
M a g t á r u l .

Zerelmes, édes Jbsusom,Te vonfzod ßivemet. 
Sz. bócsódhóz,s'fz. jafzlodhozfzontod mellyemet.

щ. Mint Csillagok fénye, mint arany fzekrénye; S’ annal-is

(5  — — — —------—■j-— --------------- —Д—fr—fe-------
erósben, és fokkal kedvesben Te vonfzod fzivemet-

-----------------------------f=H-
^  -H—^

© *  у Ь
Te vonfzod fzivemet.

A’tegyémántos kétfzemed, ah ! édes J e s u s o h i ,mint kettós 
nap, olly te benned,fzépséges Chriftufom. Abbúl mind kettó- 
búl.mint tüzes,fólyhökbűl, sűrű meny-kóvet hanfz, s’fenkit 
febtülnemfzánfz: El tóle,kit meg űtcz, bitóié, kit meg-ótcz.

Tc
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Te mézzel folyó fzájacskád,oh! drága Jesusoiti j Kláris ftinű 
ajakacskád,én kedvelt Chriftufom : Oily mint fzép kertetske.s' 
m integy kiílebbetske fzines fzép virág-fzál, kinek nwfolygóa 
áll minden ó termete. Minden ótermete.

Vefzfzen-el az e^éfz világ, fzerelmes Jesusoíti  ̂ Csak te mi- 
radgy-mee; ép-virag JeíTe-b ó l,  Chriftufom. Veled meg-elég- 
íáűnk, ínségben fém lefzúnk; Nem lefz, kitói féllyűnk, csak te 
benned éllyűnk Tiéid egéfzlen: Tieid egéfzlen.

A’melly fzűv,azénfzűvemvólt,oh hldottjFsusom.Tiédmái” 
te hozzád hódolt, oh! méltó Chriftufom. Mindent femmiben 
hajt.s'csak tégedet óhajt.Jáfzlod mellet lenni,s bócsödetrégetni 
buzgón kívánkozik: Buzgón kívánkozik.

Halkan zengó firálidat édefden halgatom • Hozzám te nagy 
jó-vóltodat látom, s' tapafztalom. Az oól ha nem tetezik, hói 
teftetskéd fekfzikj Lelkem hajlékába, s’jój vetett ágyába fzi- 
vemnekj s 'o tt nyúgodgy. Szivemnek , s 'o tt nyúgodgy.

Oh á ld o tt  Szűz, fek tefd  jE S u stfz iv e m  k ó z e p ib e n j  Érettem 
k ó n y ó r g é íid e t  ne C zknd fz ú k ség im b e n  . Hadd é lly e k , s 'n e  f é l 
i t e k  ; Noha titkos, s’m é ly e k  e lle n e m  e l-ren d elt .fe je m r e  le l t ,  
5' nevelt Ó rd ó g  csa lárd ságh i: Órdógcsalárdsághi. Amen:

A L I U S.
Cot tibi J E S V  offero c5 'c. utßiprÄ pag. 3 7 .

M a g y a r u l . Azon Nótára.

V Edd-ajándékúl fzivemet.oh! édes Jesusom.S’mindé efze- 
met, kedvemet,én kedves Chriftufom. Itt imádván Sz. 
Teftedet,mutafd hozzám kegyelmedet^ Oh! én fzerelmes 

Kifdedem: Teftélótt Iftenem!
H ogy magad igy meg-alaztad,oh!édes jEsusonr Mindé elme 

el hűl rajtad , ó csudád Chriftufom. Szemlélvén téged jáfzoly- 
ban, mélyen hatez gondolatomba^Oh! én fzerelmes jEsusom, 
Felséges Chriftufom.

Nnz Mi

A P P E N D I X .  x t l

5 7
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x9i  A P P E N D I X .
Mi kénfzeritett tégedet, oh! édes jEsusom, Hogy igy el-rejt' 

aéd fényedet, 6 kegyesChriftufom? Hozzánk való fzetetetből 
ezt műveled, s' jó-kedvedből,Oh drága-látott JEsusom. Kicsin- 
ded Chriftufom.

Engedd, én-is fzereflelek,oh! édes JEsusom; S fzent élettel kó- 
veílelek,kalauz Chriftufom : Add fegitó malaíztodat, nyújcsd 
Ifteni job-karodatjOh! énfeerelmes Kifdedem,Edeíem, Kedve, 
íém.

Kófd jáfzlotskádhoz fzivemet,oh! édes JEsusom ; Fektefd 
feénádra fejemet ártatlan Chriftufom: Soha meg ne tagadgya* 
lak; Sót végetlenűl áldgyalakOh! én fzerelmes JEsusom, Meg
váltó Chriftufom. ámn.

A L Г U S.
Xíu/cUJESy, falcé du Icit puerpera, pag» 32.

M a g v a mül. Azon Nótára.

JESUS édes,Neve kedves,az Iften Annya kegyes-. Ekés ének, 
kivel Egek Jesus felett Zengenek.

Szellő kegyes, csillag fényes, kő-palota fzép ékes: Ekés 
fee na, ékes fzalma, ékes az Ur két barma.

Szűve kegyes, jókkal tellyes ; fzine pedig fzép fenyts. Jesus 
édes, kedve ízes; Szűznek öröme mézes.

Szépvefzfzó-fzáljki fzármazál Jefle-ből,Szűzftldafsál: J e s u s  

áldott légy, kit adott Iften; s’Szűz feűzen hozott.
Róldog Szűz méh; Kit mint gyapjátéghi harmat áfztatott. 

Eóldog em ber; Ki illy jót nyert, és igy fel-ruháztatott.
Jesus jövel, fzent fzellóddel fzűvűnket hűvelitsd-meg: Teft- 

nek bajját,Világ habját bennünk, s nagy harczát gyózd-meg.
Egéfséget, s’ békeíTéget adgy te fzent kegyelmedből; Ádgy 

feentséget.s’űdvóíféget örökké, jó kedvedből.
Te firalmid, s’ agodalrmd űdvöftegűnkért nyújesad: Kin- 

valláfid,.s' baj-viváiid Jesus,.értünk áldozzad,

5 8
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A P P E N D I X  ав;
Érted firnom add, és vínom; vegyek nagy bizodalmát. Hók

tóm után, firba jutván; adgy örök nyugodalmat. Ámen.

A L I U S .
L At arc Virgo Jfiáét Ö* c. pag. 4 0 .

jÍ a o ta r ú l . Ad N otam : 0 Grsttofe JESU-/e &e pag. j 9.
e

O Rúly,órvendgy Szűz Ifrael. Kitől eredt Emmanuel: Ki
nek fzólgáló Leánya valál;vagy moft imé Annya, Szent 
Afzfzonyunk.imádgy értűnk. 

órvendgy Szűz; kit Sz. Gabriel éghból kófzőnt,nagy öröm
mel. jEsust ez Világra hozván, Anya lő l, fzűzen maradván. 
Szent Afzíkonyunk, imádgy értűnk.

órvendgy; noha Bethlehembűl ki-záratál Sidó néptől. A’ 
íerméfzet rajtad el-hűl, hogy-im fzűz méhed Fiat ízűi. Szent 
Aízfzonyunk, imádgy értünk.

órvendgy; mivel a'jáfzolyhoz.s’fzénában takart magvad
hoz Királyok majdan érkeznek; s'ajándékokkal tiíktelnek. Sz. 
Afzfzonyunki imádgy értűnk.

órvendgy; mert el nem hagyatok Es noha meg-fzomorodol; 
Nem faj fokáig Szent lelked: Templomban J E s u s t  fel-leied. Sz. 
Aízfzonyunk, imádgy értünk.

DicsirteíTék AtyaIften,KiS jESuflalegyetemben; Esa’Szent 
Lélek U rlften,örökkön őrökké. Amen. Szent Afzfzonyunk,, 
imádgy értynk.-

A L I U S .
О ingeit cito accurrite &c. pag. уск

M a g t a i ú l , Azon Nótára.

O H Tílennek fzentséges Angyali. iTtennek Udvara kik
kel teli. Kis Jbsushoz fi elletek; U|Királynak jerén^keK 
lyetek.

Nn } Csu-
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CsudálkozvaKifdedre nézzetek. Iftent e’Gyermekben in

tézzétek. Hogy Pártolit hólditsa-meg, fzólgai kóntósben je
lent moll meg.

Ki ennyire magad meg-alaztad , En jE su so m  fzallyon ram ir
galmad : Bócsödben hadd rengettelek, gyarló fzivemben hadd 
fekteflelek.

Ha irtózol Jesus bűneimtől; MoíTmeg engem azoknak ízen- 
nyétól: Hogy így tiéd mindeneitől, tiéd légyek tértéitől, léiké
itől. к/t,mtn.

Örvendezzünk, Bethlehembe mennyünk ajándékokkal. 
Irtállóhoz , romlott pajtához a'Páfztorokkal. O tt ízű- 
letett írtén Fia, egy fzepGyermetske. Atyáinktól rég- 

tűí-fogva várt Kifdedetske.
Kemény ágyban, hideg jáfzolyban íir, jaj, Iftenűnk. Kis-ko- 

rában, első órában már izenved értünk. Mezítelen teftetskéje 
hóval bé telik. Hideg fzéltűl fejetskéje jaj,mint sértetik.

Jaj, mint fázik ,s’orczájaázik sűrű csóppókkel. Szemeinek, 
két drága gyöngynek hév könyveivel. Mennyi csőppók,annyi 
gyöngyök értűnk hullanak. Ezek a’ Menybéli vizek lelkűnkre 
folynak.

Bűnös lélek, nézzed a’ vétek mint bán Iftennel. Dűhöskó- 
dik.s’kegyetlenkedik a’fzép Gyermekkel. Szeretetböl jött hoz
zátok; s’ti meg-vetitek. lm  bé-fogadgyák á’barmok; s’ti ki
űzitek.

Ezt láttyátok, s’még fern fzánnyátok vaj,s’ jó Emberek. Ke
mény fzűvel, és fzáraz ízemmel hogy tűrhetitek: Világ vidám
sága Jesus hogy firánkozik. S’ Angyaloknak vigaflaga hogy 
fzomorkodik.

Szivetekbe,mint jobb bölcsőbe íirvakéredzik. S’hogy hoz*

A L I U S .

Nota: О Paßovcs 0 s c. föl. у л

zátok
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A P P E N D I X .  ig f
2atok bé-fogadgyátok,mind-kivánkozik. Szánakodáfra indit- 
nak könyves fzemei.Könyórűléfl: tőlünk varnak fázott tetemi.

O h ! jaj, fzánnyuk vétkünket, s’ bannyuk , édes Jbsusunk. 
Hogy fzűvűnkben, s’bűnös lelkűnkben fz'alláíl nem adtunk. 
Háládatlanok nem lefzűnk ezután immár. Jój-el édes Jesus, 
jój-еЦ lelkűnk kéfzen vár. Ámen.

Mr, и mundtu jucundetur, Nato Salvatoris. Caßa

Mater quem coneepit Galrielis ore. Sonoris vocibus,fyneeris

mentibus gaudeamw, &  latemur bodies bodies bodies, chrtßus

П  Natus ex Maria Virgine Virgine Virgine Vir-Vir-Vtr-Pir-Vir-Vtr

Vr Vir Vrg>ne. Gaudete,gaudete.Gaudeamus,& latemur itaque

iiaquts itaquej  UtL» ttos itAs tteua Ute» it As itaque,s. PRO

61
A

I! 
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таке fu  rubet fol noßer Par vultu > Imber fequetur maximut,

r u b e t  Phcfphorus. & c -  ut fuprapag.70. S m e m e le d ;

A L I U S .

= i fc
Ksilve e or du gaudium-», falv e JESU. РеЯогй

b f + W

'X

m een dt um-», falve JESU, Л m mtt praßdium, falve J E- 

O
» n i * ? f
SU: Boné fiive JESU. Milhti

A P P E N D I X .
PRO CIRCUMCISIONE DOMINI.



A P P E N D I X .
Medies te cogito, vem Span fie. Midies te quxrito, vem Sponfe. Midus te, 

f  agito, vem Spotiß: chare veni Sfonfi.
Nihil eß te fua vm,fiuavis amor Nihilefl te mitius, mitis amor. Nihil 

eß te dulcius, dulcis amor : J ESU dulcis amor.
Г aß e mt vulneribus, n.tns dulcefcit. Lafla me uberibus, tor liquefcit. 

Merge m« vtfc er ibus, fies vir eßit: Vitarcpubeßtt.
Frigeo, accende me, ó Amator. Lugeo, folare me, S Creator. Morior, di» 

fende те, о Salvator: J ESU mi Salvator.

De В. V. M. Nota eadem.
Xjj Ve Virgo Virginum, 6 MARIA. Domini Sacrdrium, ó MARIA.

\^AVe coeligaudium, S MARIA.  i^Avc 6 MARIA.
Mater fialutifira, ßos in efife, Floris ( f  putrpera , fies pro ejß. Facia et 

Ve ipara, Virgojejfi. Mentisfies opprefß.
Inter fiinas,liliumCaßitatis. Interjußos,halfamum pietatis. Inter fan- 

£los,ficcuium fanclitatis. Sponfa Deitatis.
Plena Luna gratiis,fons amoris. Solflip at usß  ellulis, vas honoris. Aflu

ens delitus, Ilos decoris. Caßi fons amoris.
Tu es tJMatergratia,cafla Mater. Nos ab hoße protege,pia Mater. Hif« 

mortis fufcipe,fancla Mater. SanÜa Virgo Mater.

M A S .

Jesus, kegyes Jesus: Im Hetünk hozzád,magunkat bízván 
Oo iád ,



rad, Edes Jesus , Áldott Je su s .

A P P E N D I X .

Szentek dűcsöífége, Lelkek űdvőflége, Edes Je su s . Áldott 
Í esus : Tifztogafd lelkünket, vigafztald fzűvűnket, Édes Jesus. 
Áldott Je s u s .

Ki magos Egekkel birfz, és Földiekkel, Édes Je s u s . Áldott 
Je s u s : Nyavalyánk enyhitsd-meg, fzűvűnk vidámitsd-meg, 
Édes Je s u s . Áldott Jesus

Kinek nagy erejét rettegjük, s’vefzfzejét, Édes Je su s . Áldott 
J e s u s: Bűneink ne tekincsd, haragod meg-enyhitsd,Edes Je s u s . 
Áldott Je s u s .

Fordítsd ránk fzent orczád^Hogy bátrabbá hozzád,(Fdes Jfc 
sus. Áldott J e s u s; ) FuíTunk fzent Szód után,az üdvóűeg után, 
Édes Je s u s . Áldott Je s u s .

Drága fz.Nevedben, fegélly fok ínségbe, Édes Je s u s . Áldott 
J e s u s : Híveidet fzánd-megj Pogányt zabolázd-meg, Édes Je
s u s : Áldott Je s u s .

Legyen nyereségünk, kegyelemmel nékűnk, Édes Je su s . Ál
dott Jesus  : Ne hadgy fzégyenűlnűnk, s ’ellenségtől félnünk, 
Édes Je s u s . Áldott Je sü s .

V ig a fz ta Ily mindenbe,e'gyarló életbe,Édes Jesu s . A dott Je 
sus  j S hogy Hazánk ne fellyen, fzent kezed fegéllyen, Édes 
Je su s . Áldott Je s u s .

D ic s ir te íT é lm e n y b e n .N a g y  d ű c s ő f lé g e d b e n , É des Je su s . Ál
dott Jesus  : Tellyes Háromságban,s ’e g y g y e s  Uraságban, É des  
Jesu s , A dott Je su s .

PRO
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l t 9a p p e n d i x .
PRO FERIÍS ANTE-CINERALIBUS.

DE VANITATE MUNDI.

H Világ,méz alatt köfzontetettm éreg!Oh

IPÉiilÉÉj
pitosalmában titkoltatott féreg! Száraz kéreg, rövid

fergeteg: El-tórfz hamar,mint romlandó üveg.

Hói vagyon Epulo, gazdag lakadalmú ? Hói, karjaid között 
néha édes álm ú, Nagy hatalmú \ s' fzéles birodalmú Titus Ki' 
rály? Immár csak por, s’ hamu.

Szép bócsületének ne hidgy, mikor épül. Szép dűcsóíTégé- 
nek ne hidgy, mikor fzépűl. Hirtelenul mert, s' nagy véletle* 
núl, Mint egy madár kezedbül ki repül

Ne hidgy pompájának, a’ kit az moly meg rág. Ne hidgy, 
hogy virágzik,el-húll,mint a'virág Jaj rofz világ! Sötétség,s* 
nem világi El-óltatol, mint egy fáklya világ.

A L I U S .
/Jlti foies, parieoí/es & c.pag So.

Nota: Chrifiúshoz nem mélcó&c. pag. 233.
íncsen ez világon femmi állandóság. Csak az egy lilén* 
ben van maradandóság. Mi ügyünkben pedig csak nagy 
forgandóságj s’változandóság.

Oo z Min-

5 írod. Ritk. XXXIX 6 5



Minden dolgok kózótt látunk vifzfzáltatáft. Egén, főidón,' 
vizen viadalt, s’harcz-tartáft. Ragadományt, s’halált; hadat,és 
pártoláíl. VefzélytjS’kár valláfl.

Halál életet ro n t; bús fzúv vig kedvet bont. Zápor nagy 
hegyeket, fzél nagy tetőket ont. Vadak,és madarak, > у Ízben 
lakó halak Cserélnek helyt, s’hont.

Tündöklő Hírt,Nevet gyakor gyalázat ér. Mint fényes ac'zél- 
hoz fokfzorrút rofda fér. Munkát foTzt méltó bér; s' ízegény- 
tól-is gyakran Gazdag kölcsön kér.

Nap-fényt homály borit; tűz víztől óltatik. Csendes údó 
fzéltól; nyár téltől foíztatifc. Vaflalkörontatik; Vig orcza 
bánattól el-fonnyafztatik.

Csak heában tehát: Alhatatos jóság nem terem i t t , látom s 
Távozzál rofz Világ ! Gondatlanság dolga, s’ temérdek nagy 
vakság, Ki tőrödbe hág.

Távozzál: Rád többé fzemem mert nem teként. Egyedül 
iftennek fzóígálok, (a’ gyékéntAlólam a’meddig el-ráncsd) fzí- 
vem ízerént, s’ jámbor fzólga-ként. Amen.

i 50 A P P E N D I X .

PRO SACRA QUADRAGESIMA.

In vocíbui flebilibus, gemitibus tnenarrabiiibns.

ín Horto fequeßrattu , nolle obfcurrtjßma, Orat Patrem proßratw,preci 
fetteußimk. Mox eruor em, cum horrort, cum dolore totojudat torpor v

ä+dsS

ШЯ
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A P P E N D I X . Sßi

iiedu ad dormientes pavido < Difcipulos. Сети Appropinquantes capita- 
its imulos, Ig . Ferus Judas ducit turbas furibundas, Chrtßi necis avidas.

Ofculo falfiffimo capiendus proditur. r í ]  uda nequi (fimo mimicis vendi
tur. 5g. Chrflus J ESUS, dire csfus, cruciandus traditur Tortoribus.

IKsd fuis difcipulis der elidi us ducitur. Weiset latro, vinculis cat enatus jfifii- 
r Mequiffmo,faviffimo,ferijftmo,Caipha Ulipeffmo.
Veritatis Author em onerant mendaciis. Faciem cum horrere conjpuunl 

f iú ra  tus. К -  Sanfliffma in maxilla fert ahpam injuriofiffimam.
^yld tribunal fevertim judicandus fißitur. eJMeaius tn luporum collegia 

cernitur, к *  Stat nnanfvetus DEI Agnus, lacerandus rabidorum morfibus.
Seduflorproclamatur commoviffe Populum. Innocens judicatur Crucis ad 

patibulum. R>. Per immites Seniores,Pontifices,Proceres,judices.
lllufus induitur veßibtss ridiculis. Lugubre proponiturfleet aculum Popu

lis. K .  Per publicas Urbis vias, innumeras patitur injurias.
Kyimidlи purpureo férni-nudus cingitur. Infami ludibr io ridendus exponiJ 

lur. Vellunt comas, cadunt genas  ̂ fentt: (pinas caput aiutiffim&s.
Caditur verberibus multiplici vulnere, AfuisTortonbudJener о in corporet 

Jtf. Immaniter, atrociter, crudeliter, immiferu or diter.
Perßdi Pontifices cum tnfano Populo, Adfunt &  carnificet funebri fise Pla

udo. # .  Omnes clamanti Chrifium damnant, ingeminant: Telle, tolle, po
fiul ant.

Crucem portat, onufius bene gravi pondere. Figitur, vulneratus manu,pe
de, latere. In patulo patibulo j  A Populo ridendus incredulo.

Eja, Cónfiderate(pallatores Populi. CMorlbundtim cernite lachrymofiocu
li. Jft. Sacrum ejus totum Corpus, pallentibus horridum livoribus.

Sociemur Fidclts Genitrici MARIAE. Confcendamus flebiles ardua Cal
is aria. pt. Ad calcandas crucis vias\ Celebrandas funebres Exequias.

Lugubrem Paffionis colendo memoriam. Matrem compaffionis, comitando 
MARIAM. Per arduam Crucis viam,reportandam/feramus Viti oriam.

Adoremus cernui,trabe celsa Pendulum, obfervcmm Domtnum tn tumulo 
lo conditum, fg. Sacrum funus ! Carum pignus I Pignoribus c unitu Oret tofus.

lESil! Fac participes Crucis,(flvittor ia nosfupplicesj Quod апй Te preca* 
m r hodie. i%, in vocibus flebilibus,gemitibus inenarrabilibus. Arnen

Oo i  ALIUS.



a p p e n d i x .

ALIUS.  Nota eadem.
1,1}Í

COndolete MARLE Sodales, volis Pise. Ungarorum Patrona 5 Ma
gna Caeli Matrona. ?g. Mater DEI, Normaß e i ,  Tutrix Rei. Иен! 
flórát lux diei.

Virgo ß e t eum Dolent e,langvet Nato langvente. Noßri cordis rigorem fen
tit plus, quam dolorem, lg. Noßri can f a  DEUS cadit j  Fle tits anfa nos ad
huc non invadit.

0  dulcis Virga Materi 0  Magne DEUS Pater! Noßri cordis rigorem liqua- 
te in amorem. Щ. Siploramus, tunc amamus * flhgia damus,quod in Chrtßo 
palpamus.

Pajfnm JESU Mpalpate • Cor Patienti date» Carnem fi refranatis, Do
lentem recreatis. gj. Perßagellum nam, ceu telum, contra coelum, Sacrum 
pugnamus Bellum.

Tecum JESUgementes, Bellam carni paramus. Mortem tuam deßentes, 
viam culpis negamus, ф. 0  Virginum Virgo florens, fac omnium cor noßrum 
fecum dolens.

M A S .

:e i -

Adgyad sérelmétől Mártyrok Afzfzonya. 
Olvad fzerelmétól Szüzek Királynéja.

• ? :r t  1 1  “ :
Ah! jaj,s-ha latnatok Hívek,meg-fzánnátok Szűz

fzent Annyátok. Szelíd-

lll
l«
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A P P E N D I X .  i?)
Szelíd galamb formán zokog édes Fián. Hogy Kerefzt O ltá

rán fattya végsó órán. Ah! jaj, s 'ha látnátok &c.
Ah! keíerves Anya,Szűzelség Leánya. Által verte ízived,Fiad 

nehéz kinnya. A h! jaj, s' ha látnátok &c.
Sok kínban .el merült fájdalmas jEsusom. Szólly Szűz fzent 

j^nyádhoz.s’ne hadd énChriftufom. Ah.! jaj, s’ ha látnátok &c.
Ah/ Kerefztyén lélek, Te, te vakságodért, Anya Szent Fiával 

tűr, s’ fzenved éltedért. Ah! jaj, s’ ha látnátok &c
Hóhér Sidóságnál keményebb fzűvűnek Mondlak.hogy.ha 

nem lirfz f ájdalmin e’ Szűznek. Ah! jaj, s’ ha látnátok &c.
Sírjunk hátminnyájan, és kóvefsűk lirván. llgy  léfzen Pát- 

rónánk m oft, és hóltunk után. Ah ! jaj,s' ha látnátok Hívek, 
meg-fzánnátok Szűz fzent Anyátok.

A L I U S.

I
0  JESU chare у fac nos amare pro nobis te dolentem: Te nunc deflendo , 

tecum dőlendő, videbimus gaudentem.
0 bone Paflor! 0 vita dator JE SU , S alus tuorum: Tradis te lupis  ̂ma

i l  ari cupis pro vita mortuorum.
Pro chant ate, ex noftra parte quid JESU libi demus r Pro tantis curis,
plagis duris у nos totos devovemus.
О JESU! patt fumus parati, videntes patientem J Tecumvé mori non eft 

horrort, dum flemus monentem,
M a’
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A P P E N D I X .  
M a g y a r u l . Azon Nótára.

О Jesus/Jesus/ óédes Jesus/ ólftennekfzentFia.' Túrét 
formája,Szentség példája; Oh lelkünk drága Dija.

Oh Jesus/J esus , ő édes Jesus ! Egek gyönyörűsége: Mint 
meg-hervad tál, jaj.' s' meg-fonnyadtál,oh.' Angyalok fáépsége.

Oh Jesus.' Jesus, ó édes Jesus / Mit nem mivelfz Világért i* 
Véredet ontod; Teltedet rontod vefzett Adám magváért.

Oh Jesus! Jesus, ő édes Jesus! SzentTeftedet én vertem: A' 
vefzett vétket követvén, Mérget, s’ecztet néked kevertem.

Oh Jesus/ Jesus, ó édes Jesus ' Szent Véred én ontottam: Sz, 
Fejed fzúrtam; Szent Lábad fúrtam : Életed én fogyattam.

^Oh Jesüs! Jesus, ő édes Jesus / Szenvedek veled méltán: Bú 
nőm általlom,Hitem meg-vallom, Kerefzt után indúlván»

A L I U S .

Ph* ni cenu»
fc h ccm-i 18. Cruenta, vulnera,  amoris funera, Pis

fin t Medici, codifies Mu fici. Amore vulneror, amore fu-

' '“ T i f e --------------
ner or; Amore vulneror y amore fu  ne ror. Tamdm
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Tamdiu quid amor Crucias ? Lentus es animi tjrannus, dolenti aufer in
ducias^ Amanti horula ejl annus,  An amor dolorf t ,  An dolor amor f t ,  utrum js 
nefio  * hoc unum fent io ; Blandus htc dolor e f , qui meus amor e f : Blan
dus hic &c.

Huc Nemorum odoriferos ramos depromite Mortales. Ut dormiat, ( So» 

potyferos rogos componite) hic Ales, Fulcite foribus,plenum vulneribus. S / / -  

pate citreis, &  malis aureis. Ut Phantx moritur, tn flammis oritur. Ut
phanix d/r.

yidete Coelorum Flammem,tn Chrtflo Fidet Authorem, Amate fdutis v in 
dicem,sterna gloria datorem. Sint Chrtfli vulnera,amans fymbola. Pereant 
pralta, flent pacis fadera. Frangatur Nemef s , f e t  palma Palladts X Franga
tur Nemefs,fletpalma Palladis. Amen.

A P P E N D I X .  2 3 T

A’ SZENT KERESZTNEK FEL-VETELERE» 
h  a'Chriftus követésére való intés.

' Chriftus Igéjét hallya, ki magát H ívé

nek vallya^ és nyomdokát kóveíle. Ez Világ gaz fzemeté-

: r $ i= r _

Ж
nek, fel-rakott fúllyos terhének rú t igáját le-veíle:

EsaTzentKerefzt fajával,egygyúttaz Egek Urával, Meny- 
orfzágba fieílen j Ha egyenlő Uraságbao, S’ Angyali fzép tárík- 
ságban akarja, hogy élheílen.

PP Mert



Mert mind ezúton kővették,K ik ótetvégigfzerették, Ke
refzt Zafzlója alatt. Ez a’derék O rfzágúta , melly az Eget által 
múlta $ Es űdvölíegre hatott.

Mind fejenként erre mentek, A’réghi fokságú Szentek,a’Ke- 
refztet vifelve. Ezen élet reménsége,S'üdvó(Tégnek nyeresége 
vagyon meg-fzereztetve.

Ez a’Chriftus győzedelme * Mert a’ Pokol Fejedelme ez által 
meg-tóretett. Ez a’ Hívek dűcsőíTége,Kerefztyénség erőffége, 
MagafTan fel-tétetett.

Ez a’dücsöírégesKerefzt,MellyMennyekbe minket erefzt,Bű
neinktől meg-mentvén. Ebben áll ama nagy órőm , Kit a’ Po- 
kolbéli kóróm El-vont vala kisértvén.

Mit rettegfz hát a’Kerefztől, Melly a Pokolra eséftöl Tégedet 
meg-fzabadit5 Es azórók dűcsőfl'égbe helyheztet5S’nagyeróf- 
ségbe öltöztet, s’ meg-gyámolit?

Ki-ki hogy-haélni akarfz; ( En a’tanáts,) gafzt nem takarfz, 
ki lelked fojtogaíla : Sót járd a’ fzent Kerefzt ú jty á t, s kerefd 
a? Életnek kúttyát, Ki lelked táplálgaíla.
Ah! ki nehéz ezt hallani,(Hogy kerefztre kell hajlani)fokaknak 

ez életben: De nehézb léfzen hallani, Ha Pokolra kezd hajtani 
Chriftus az itiletben.

Akkora’Kerefztfzólgai, Mint fefzűltChriftus tagjai, Sz. Fe
jekhez állanak. De a’ Kerefzt üldözői, mint Ördögnek kentői 
órók tűzre fzállanak.

Válafzfzon moítminden ebben:Haakar-édűcsófgégbe.Cbri- 
íluíTal Uralkodni • Vagv a’Pokol fenekében, Órdógók rút fére
gében Tetőzik fzálláft fogadni.

Moífc előtte az út arra,Vagy jobb-kéz felé, vagy balra Szabad, 
lovát nyargállya. Mennyekre fzoros ú t vagyon: Pokolra ki- 
terjett nagyon : Járja, mellyet javallya.

Annak eleje firalmas  ̂ Es közép úta fájdalmas : De vége gyö
nyörűség Ennek eleje vigaffág. Közepe táncz, ésllraság: 
De vége keferűség. A m n.

NAGY

i 5 6 A P P E N D I X .
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NAGY - PÉNTEKI PROCESSIORA. 
R E G I  E N E K .

d

A P P E N D I X .  *27

Aus tibi Chrße,eyuipateris. In cruce pendens,pro mife- 

l-É?------------------ ❖ -----л — <=?--------~z----------- <?—j —

---- ----------1----
rts. Qui cum Patre regnas in coelis. 2{os reos falva in terns. 5 ! . Купе-

Купе -elejfon . Chrße audi nos. Chnße fa lva  m s.
CHARTA fis propitia. CMARIA pelle vitia.

In Horto Patrem ßexis genibus deprecabatur : Ubi coeli tits Angelt voci 
cofortabaiur. Sangvine terra tunc rigabatur. Kyit-eleyso. Chrße-eleyso.crc.

Pendens tn cruce noßer Salvator : Lancea latui perforatur. Lumen tunc 
folis obfc uratur. Scinduntur petra, terra rotatur. Kyne-eltyfon. Chrße-elej- 
fon. &c.

Dohßßuda , ej но fcelere , поп horrußt HEU Af tradere) Ob hoc tn Igne 
nunc cruciaris. Satbana in poenis factaris. Kyie-eleyfon. Chrße-cleyfon. &c.

s antta M A R l A , i « « x  Filius, JESUS Chrßus,noßer Dominus,moritur in 
Cruce pro font bus. Quo omnes locet in caelcßibus. Kyrie eleyso. Cbriße-eleyt 
Kyrie-eley fon. Chrißr-elcyfon. Kyrie-eleyfon. Chrße audi nos. Chrßc fal
va  nos. MARIA ß s  propitia, MARIA pelle vitia.

Pp 2 A Z
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В)
AZ 1675-1 CANTUS CATHOLICI KIHAGYTA 

AZ ELŰZŐ KIADÁSBÓL A KÖVETKEZŐ
ÉNEKEKET:

Sancta Messiae Genitrix ....................................  125 lap .
P e. 148. D ic so u lt  h e ly ek en  ................................  179 „
R e g i L ita n ia  ..................................................................  192 „
A zon b o ld o g  A sz sz o n y  L ita n ia ja n a k  h a r

m a d ik  n ó tá ja  ..............    207 „
M as ré g i n óta  ..............................................................  207 „
B o ld o g  A szszo n y  L ita n ia ja  S zen t Ir á fb ó l 208 „
A zo n  B o ld o g  A szszo n y  L itá n iá ja  m á s N ó 

tá r a  ...............................................................................  211 „
Rosarium .........................................................................  214 „
P s . 129. A ’ m ély f^ g b ó l k iá lto tta m  ...................  221 „

M Á SO D IK  RÉSZ

CANTVS CATHOLICI
1 7 0 3 .

A)
A CANTUS CATHOLICI 1703-1 KIADÁSA A 

KÖVETKEZŐ SZÖVEGEKKEL ÉS ÉNEKEKKEL 
GYARAPODOTT :
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K A R A C S O N I  E N E K E K
38

Magyarul.. No fa talon,

VEdd jó néven én fzívemet, oh édesjeííxfom.. öne?-kí moft 
féeretetedet, oh edes kifdedera .'Öfztozzá!, -s vcád-el fzi- 

vem et, ónts-ki te-is kegyelmedet. ö h é n  édes ízép kifdedem* 
©hédes jefiifom.

Iram ai



Immár fzívem elo lvadett, oh édes Jefufom. Szeretett*]
mertgyúladott, oh édes kifdedem, Midón téged a’Jáízofyban, 
fzemlellek kemény pólóban. Oh én édes ízép kifdedem, Qh »des-
Jefufom.

,Ki kénfzeritett tégedet oh édes Jefuícm. Jáfzofyban hajtsad 
fejedet ? oh édes kifdedem! A’ véghetetien ízerelem, ’s ki mond- 
hatatlan értelem. Oh éo édes fzép kiíüedem, oh édes'Je-füíom.

Téged én fzivból ízere tlek, oh édes Jefulom. Mindennél in
kább kedvellek, ok édes kifdedem : Nyifd-kifzivednekkapuját, 
hogy érezzem buzgó lángját. Oh én édes fzép kiídedem, oh &c.

Látván vigyázó fzcmedet.ohédes Jefsfom. Oly fzép moíoly- 
gó fzinedet, ok édes kisdedem. Те-hozzád hajtom fejemet, 
mert mutatod víg kedvedet. Oh én édes fzép kiídedem, oh 
édes &c.

Sebefitsd-megénlelkemet, oh édes Jefuíorn. Neveld meg- 
gyúlattíébemetjohédes kifdedem. Foglald hozzád életemet, 
vezérld mindenben lelkemet. Oh *n édes ízép kifdedem, oh 
édes &c.

Immár éppen tiéd vagvok, oh édes Jefufom. Szeretettől 
meggyulladok, oh édes kiídedem. Te-rcád bíztam fejemet, te- 
bt nned reménségemeL Oh cn édes fzép kifdedem, oh édes 
JeCufom,

KAR.ACSONI ENEKEK. 39
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ORvendgy áldot Szűz Ifivel j lm tőled jó Emmanuel. Széni 
nagy jót cfelekedtél, Hogy Iftennek Ann’ya lettél. 

Örveodgy kit a' fzent Gábriel, Égből kófzőnt nagy őrömmel 
Szent Anya fzözenmaradál, Es fzűzen Szent Fiat hozál.

Örveodgy Szűz, kitBethlehemból, Ki-zárának irigységből. 
Rajtad a’terméfzet el-hül, Hogy ím fzűz Méhed Fiat ízűi.

Örveodgy Szűz-, mert a’Jáfzoiybó2, Szénán fekvő Sz. Fiad
hoz, Királyok majd el érkeznek, Sok ízép ajándékot vifznek.

Órvendgy jmeftfzám-kivetésból, Meg-térfz az idegen főid
ről. „ Hogy mi-is Menyben meheísünk, Nyerd meg Szent Fi
adtól, kérőnk.

Dicfirtefsék A tyáidénДЛгJESUS-Íalegyetemben. Es a’Sz. 
L ék k U rlften , Moft, és mind örökké. Ате».

Magyarul. Azon Noiárá.

M A S. Nota : Fit porta Cbrißi év.
IM crtel-jőttmiüdvófségünk.' 

Ifteni fzép dicíiretben. 
Nap-nyugotig általhatot. 

;'Lótembernek meg-Váltója.
IPáfztoroknakhirdettetett. 

.flftállóban helyheztetett.
Királyoktól imádtatott.

* Kerefsűknagy vigasággal.
' Imádgyuknagy buzgosággal.

Tifzta Szent ártatlansággal, 
jBékefségaz Embereknek.

Szuletetúj Király nekünk.
InnepiSz. tifzteletben. 

Nap-kelettől fel-tamadott, 
Az Egek bölcs alkotója. 
Angyaloktól izentetett, 
Bethlehemben fzülettctett, 
Pofztóban bé takartatott, 
Jertek-el a’ Paíztorokka), 
Siefsünk a’Királyokkal, 
Hirdefsük az Angyalokkal, 
Dicsofségmenybé lilének.



f*
M A S.

N óta; О Stellula, Aíariafidgida&c.

OEdefem, fzerelmes kifdcdem , Értem emberré lőtt ízent 
lítenem : О véghetetlen fzerelem, Es ki-bcfzélhetetlen 
értelem.

p  nagy fzentség, fzép tiízta tü k ö ré , U r JESUS lelkűnk drá
ga czimere: Oh boldogságunk gyükére, Áldott Ur JESUS 
minden )ókere.

О Szűz Anya! tifzta fzep Mellyével, Táplállya Szent Fiát 
nagy örömmel: О JESUS kérünk ne-hadgy-el, Vonny magad*
hoz minket kegyelmeddel.

О emberek ne keménkedgyetek ; U r JESUS-hoz lágyul, 
lyon fzivetek: Szűnyék-meg a’ bűn tőlletek, Úgy lefz Ur JE
SUS éppen tiétek.

Nagy diefiret légyén az Atyának, Eső Fiának áldot JE311S- 
n ak : A’ tellyes Szent Háromságnak. Es a’ boldog fzép Szűz 
Mariának.

M A S .
Nóta : Midőn a’ Szűz magzattyát, &c. fel, 37.

KEly-fel Kerefztyén lélek, a.’ nagy Iftenre kérlek, Tekints- 
bé a’ Jafzolyban, Ur JESUS fekfzik abban. Ó én  fzere!-

mes jefufom!  ̂ e
Nézd mely kemény az ágya, tifzta fzerelműnk tárgya, Azért 

fekfzik oly ágyon, hogy fzerelműnk gyuladgyon. Oh én fze
relmes Jefufom.

Szűz Annyának fzent Teje, Ur JESUS, eledele, Kinálíyaízí- 
veinket, hogy űzze vétkeinket. Oh én fzerelmesjefuíom!

Hirdefsűk egéfz földnek, nagy voltát e' gyermeknek: Le
gyünk kedves hajlékí, fzivűnket adgyunk néki. O hénfze- 
relmes Jefuíom.

CsókolIyukmegkezeitAŐrólgeísűkfzemeit.Bűneinket útál-
G  2 lyuk

К. А К. A CS О NI ENEKEK.
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fb  KAR. ACS O N I EN £K £iC
lyuk, magunkat néki adgyuk. Oh éa fzerelmes Jefuíera!

Dicfiret, és dicsőfség, az Atyának ki felség, UrJESUS-nak 
tifztefség. Mondgyon minden Nemzetség. О  én fzcrclmcs 
Jefuíom, Ámen.

M A S.
N o ta : Jefu Salvator, mundi &c,

SZepvíolácska, kedves ro- Emberi lőttél, érettünk íkfiá 
sácska letté!.

Szivemet vond e ltűnőm  tő- jjfdgen kedvellek, ízivből íze- <?»
röld-el, 3 retlek. §.

Vigafiztaly minket, foglald s ' Néked fzolgallyunk , és hálát & 
fzivűnket, ^  adgyunk.

Jáfzolybanlátlak,fzivemben^Túzeid nagyok, im tiéd va- 
várlak, r 'I ' gyök. j*.

En Szent Teremtőm, és Ud- * Dicfiret néked,me Ilyet m ond* 
vezítóm. néped. Irgalmas, nekünk,

M A S .
Redemptor Orbis natus eß. Kota: Ogltrioja Domina,

Világ Váltója ízületik, Szűz-áital nekünk adatik: Ez napot 
az llr  fzerzette,S7cnt Fiát hozzánk küldötte.

Je (Te vefzfzeje virágzott, Es a’ Szűz gyümölcsöt hozott. Ez 
napot az Urfzerzette, Ur Chriílusc’földre jőve.

Ki mag-nélkűl fogantatott, Az Anya fzűzen maradott. Ez 
napot az Urfzerzette, Az Ige meg-teftes file.

Éneklik Menyben Angyalok,FiaifóldőnAdámnak. Eznapo® 
az Ur Terzette, Meg-Váltónk kózinkbe jőve.

Lymbus nagy zengve énekel, Kötele mwft óldatik-cJ. Ezna» 
p ó t az Ur ízérzetté, Hogy Menyorízág miénk lenne.

Nefély bűnös,ki vetettél, Bűnért kétségben neefsél. Eznai 
pó t az U r ízérzetté,Irgalmát véljünk kőzlőtte.

Szánt

25■
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Szent Háromságnak dicsófség, Kitől átadotté* felség. Ez 
napot azU rízérzetté, örvendetes énekléfre. Ámen*

M  A S.
N óta: Jer diefirjűk ezmái-napon &c.

SErkenylelkem mély álmodból, vigyázz magadra, Meri m s  
Urad Jó ez Világra, fzép Váltságodra, Drága kincset hoz 

magával, orvoíoláíodra.
Tcllyesfzivel’s víg őrömmel, ma az Angyalok, Pafztoroknak 

im meg-jclestikjhogy a zó llro k , E’ Világra fzűlettetnék Égi 
Királyok.

Eórúly, ha voltai bánatban, immár én lelkem, Ne-írtózzál 
tőllc, én fzivem , mert Egi-kincfcm, Él-érkezet ma te-hozzád 
erős kegyelem.

Páfztorokkalegyetemben, meny Bethlehemben, Alázatos 
víg éneklésben, zengedezésben, Allelujat néki mondván, ócl 
Jőtiben,

Hegyen, völgyön,erdőn, mezőn lakozó Vadak, Égben ja- 
ezodozó Madarak, minden állatok, Születet édes Uratok: Jes 
mind aldgyátok.

Áronnak fzép vefzfzó-ízála, ma meg-virágzott, Angyalok
nak fzépséges Raja, a' kire fzállott, Kiről minden édeíséget,ma
gára rázott.

No tehát már óén lelkem JESUS Annyával, Magaíztallyad 
az Angyalokkal, fzép buzgósággal, Eórvendetes* vigaságo* 
Cxp munkákkal.

Ur JESUS Szűz Mariának édes magzattya, En lelkemnek 
erős oltalma, nagy bátorsága, Indíts ízivem hozzád-való o-
hajtására.

Senki nemvólt Bethlehemben, kibé.fbgadgygn,Kietinyt 
jót Világra hozzon, ’s med-látogaflon, Égi kmcfel, *s minden 
Jakkal ajándékozzon.

Q у Szaliy-

KA R Á C S O N !  ENEKEK. П
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/4  k a r a c s o n i  e n e k e k .
Szálly-békérlek én fzivemben édes Jefufotn, Rengó bölcsód, 

tedd-bé lelkemben, édes Chnílufom , Hadd gyúladgyon Szent 
tüzedtól én ohajtafcm.

Áldott légy te Menyorfzágnak fényes Cíillaga,Szüz MARIA 
édes magzattya, Világnak Ura, En ízivemnek és lelkemnek 
nagy vigafsága.

Benned bízunk mind örökkééde9 Chriftufunk.A’míg élünk, 
téged dicíirünk, édesjefufunk, Hóltunk-utánadd-meg-kérünk 
mi boldogságunk.

О  Áronnak ízép zóldelö kedves virága, Menyorfza'g Király
né Afzfzonya, ízép Szűz MARIA: Imadgy értünk mind örökké 
JESUS Szent Annya.

Dicfirteftél mind órókké édes Fiaddal,. Menyorfzágnak 
Gyóngy.virágával, jóillattyával, AdgyanékünkSzentOrízár 
gát minden javával.
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M A S .
N ó ta : V irgo p a r it F iliu m , & c, pag. 2 <r.

KAR ACSONI ENEKEK.

'Szűz egy Fiat fzült, AHeluja. U) reménség mi-belínk
gyűlt, AHeluja. A’Szűzet fiával,Víg ének-fzavavál,aldgyuk,. 

l, AHeluja.
yáltságunkra fzűletett, AHeluja. Üdvófségűnkre küldetett,’ 

i AHeluja. A’ Szüzet fiával, &c,
Éva bűnös fiait, AHeluja. Váltys : rontván bűn kulcsait, 

AHeluja, /A’ Szüzet fiával, &c.
Menyégbólle-fzállott, AHeluja. Hideg Kiállóban állott. Al

leluja A’Szüzet fiával, &c.
Adám vétkének foka, AHeluja, Lön fzülétésének oka, Alle

luja. A’ Szüzet fiával, &c.
Keménséged légyen, AHeluja. E m ber, hogy kedvében vS- 

gyen. AHeluja. A'Szűzet fiával, &c.
JESUS-unk áldott vagy, Alleluja. Hozzánkirgalmaftágod 

nagy. Alleluja. A’Szűzet fiával, &c.
AJdott légy MARIA, AHeluja. Kinek Embert váltott Fiai 

AHeluja. A ’Szüzet fiával, Víg énekszavával, áldgyuk. Alleluja,. 
A m en •

ALugy 6 magzatom, édes kis JESUS-om, Alugy, Alugy. 
Agyada’Jáízolyban van kemény ízénában. Alugy,Alugy. 

Néked fzól az Anyád, órűly, vigad, és áld, Alugy, Alugy. 
T ejet, mézet, néked nyújtok kedves kincfet. Alugy, Alugy.

Oh én tifztefségem, édes fzép fzerelmem. Alugy, Alugy,. 
Szivem vigafsága , e’Világ váltsága. Alugy, Alugy.

Néked clillag íénlik, az ég mézzel nyílik. Alugy, Alugy. Gyö
nyörű magzatom, drága fzép JESUS-om. Alugy,Alugy.

M A S .  De J E  SÜLŐ.
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Oh énkeoves m ézem, igaz, vig,fó kedvem. Alugy, Alugy. 
Meny, Főid alkotója ,Cfillagoknak Ura. Alugy, Alugy.

Te lelkem pohara, életem határa. Alugy, Alugy, Előtted 
itt állok mint tellyes Hóid ;fzól!ok. Alugy, Alugy.

O bűnós vaksága .fzerelmúnkTár háza. Alugy, Alugy. Vi
lágok virága, halgafs ízolláfomra. Alugy, Alugy.

Bé-hintem virággal a’ ízénác, ’srósával. Alugy, Alugy. Lili
ommal fzinlem, a’JESUST fzépitem. Alugy, Alugy.

Téged fzóvaljBethlchemben imádlak. Alugy,Alugy. A Szett- 
teket hívom , tőled él-búcsúzom. Alugy, Alugy, Amen.

MAS RE G I  ENEK.

MEnyból jövők moll hozzátok, Es imé nagy ió hirt mon
dok : Nagy őrömet majd hirdetek. Mellyen őrvend ti 

fz ivetek.
E’mai nap egy kisgyermek, S'2ep Szűztől fzületék nektek, A” 

Gyermek fzép, és oly ékes, Vigaíságra kellemetes. .
Már lehozta az életet, Mely Illenncl volt kéfzitet, Hogy ti- 

is veié éllyetek, Boldogságban órvengyetek.
Ez lefz uéktek a’Jegy róla, I mé fekíkik a’ Jafzolba, O tt meg* 

talállyátok ö té t , Kitől Meny Főid teremtetett.
Az UR Chriílus mi íílenűnk„ Nyavalyáinkból ki-mentőnk:, 

Ó  léfzen az Üdvözítőnk, minden bűnünkből ki-vévónk.
Nyily*meg fzivem láfd-meg jobban, Ki fekízik itt a’ játéo!. 

iban, Ez a’ Gyermek bizonyára , A’téép JESUS Illen Fia.
Jertdc hát mi-is órvendgyuhk, A’ Páíztorokkal bé-men

nyünk , Láiluk mit adott az lílen , Hozzánk-való fzerelmében.
Állatoknak terem tője, Miért vagy illy téegénységben? Hogy 

fektéd az atéfzú fzénan, Szamár ökrök-közt aluván.
Kincs-étén ki e’ Világon v Ki tégedet bé-fogadgyon? Nincfen- 

« meleg helyecskéd, Seal gyengén rengő bőiesőcskéd?
Néked

já K A R A C S O N I  • ENEKEK.
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Néked bárfonyos tafotád, Aízfzu fzéna lágy párnácskád,
Noha nagydicsóKirály vagy, Imémoíjan mely fzegény vagy.

Oh én ízerelmes JESllS-om, édes meg-váltó Chriftufom, 
Jövel cíinálycfendes ágyat, Szivemben magadnak házat.

Oh kedves Vendég nálam ízálly, Bünőmtólne iízonyodgyáí, 
Jcn-bé hozzám te (zólgádhoz, Szegény meg térő juhodhoz.

.fen lelkemnek fejtekében,Zárkózzál béfzekrényében,Hogy 
el ne felejthettelek, Sót örökké dicíirjelek.

Az Mennyei magas Égben, Illannék dicsófség légyen, Ki 
Szent Fiát küldd nekünk,Hogy meg-váltana mi bennünk.;*/»«?.

K A R A C S 0 N 1  ENEKEK.  17

M A S .
Nóta: Oh Iftennek fzent Annya, &c.

PAfztorok kik a’ Nyájnál fzőnteleo vigyáztok, Nektek úri 
kedves hírt mond Angyal vigadgyatok.

E 'm ái nap ti-néktek Királytok ízületek j Kit magafztallyon 
a'Főld , és Angyali íelség.

Mennyetek hamarsággal Bethlehem Városban, Aldgyatofe 
azUrJESUST gyarló ábrázatban.

lm Dávid Várófsában, Világ meg-váltója, Házul válafzt Iftáí- 
Jó t, oh Eg '$ Fold dudája!

Rabságtoknak Ittennél, k i , lön drága árra, Gyengetcftét 
meleggel, táplál barom pára.

Bölcsője néki Jáfzoí, rothat-fzaíma ágya, Oh mely kemény 
Nyofzolyát, válafzt Itten Fia.

Nézzed gyenge tagjait, Tél m in t fanyargattya, De inkább te 
izivednek kemény Dere bántya.

Szemléld Itteni-tettét, fzalma m int lynggattya-, Ki nehezteli 
inkább, hogy bűnöd faggattyá,

Ittánó néki háza, kinek buzit nyelni, M éltébnékíjhogy- 
fem mint bűnös Szívben lakni»

H Ima'
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fos s ’barmok lábához, borúit a* Dicsóíscg, Szány inkább, 
hogy tégedet tápod a’kevélység.

Sóhajt ízoros Jáfzolban, Aízfzonyunk fzcnt Fia, Hogyfzived 
helyt nem adott, azt inkább fi rattya.

Szoros pólya tagjait, JESUS-nak fzorittya, Hegy bírnunk- 
bólmeg-mentsen, magát fanyargattya.

Oh fzerelmesJESUS-om.miértfzcnvedfz annyi kint? Miért 
hogy a’rabságban , nemhadfz bűnűnk-lzerint?

Mi rom lott életűnknek,nem vók-émásárra ? Uram ! legdrá
gább kincfed, miért óntéd világra?

Oh fzeplótelen Szűznek, Iftenes magzattya, Ki világnak 
Atyádnál, lőttél fzó-fzólója.

Mutafd mint adhat néked világ, méltó hálát i Hogy bűnó. 
sókhoz ingyen irgalmadat nyújtád.

Szüntelen örvendező, ti áldott Angyalok, Velünk ezekért 
JESUST, őrökké áldgyátok.

Oh űdvózűlt Aízfzonyunk, kegyes Szűz MARIA , Nyerd- 
meg te Szert Fiadtól, fzállyon ránk malafztya.

SzeDt Angyaltói idvezlet, JESUS palotája:Imádgy litent, 
hogy légyen jó , vegünk órája* Amen.

fS R AR A CSŐ NI ENEKEK.
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M A S.-
N ota: Nekünk f/ületék Mennyei Király. p*g. €z.

MEg-tellyefitéaz Atya l i l é n k é n t  igjretitbé-tőltéízépeo, 
Uj efztendőben mi vigadgyuok. 

lm  hozzánk küldé fzeníséges Fiát, Annyának váiafztá a’Szüz 
jUariát. SzületetJefuft m i imádgyemk.

Csuda-képpen értünk Fzületik, A’ Szent Leiektől m ert Го 
gontatik. 12} eíztendőben mi vigadgyunk.

Hideg időben ízületéi« lón, A’barm okjáízlaó hólesője iőn* 
Születet Jelűit mi imádgyunk.

A’ Gyermek JESUS fe! nevekedék, Es Ember к orrá hogy el- 
érkezék. • Uj efztendőben mi vigadgyunk:

Ellene monda fok hatalmafság, A’ halat, őrdóg, hitetlen Vi
lág. Születet Jefuíl mii imádgynak.

Látván őket értünk meg véré, Nagy erejeket fern mivé tévé; 
Uj efztendőben mi vigadgyunk.

Támadgy mellénk moft-is U rlf te s , Es aralkodgyál ellensé- 
gidetr. Születet Jefuftmi imádgyunk.

Verd-meg őket, te  vas-veÍ2Í2óddei, Szájadból üárm szott 
drága igéddel. U; efztendőben mi vigadgyunk.

Biztaß minket te Szent Fiaddal, K itértünk adtál JefijsChrt- 
ftuííal. Születet Jefuft mi imádgyuk.

Adgyunk hálát a* jó Iftennek, Atyának, Fiúnak, és Szene 
Léleknek. Uj efztendóbenmi vigadgyunk г ízületet JESUST 
m i imád gyük. Ameix

MAS 'Mota ittf ирга.

JEr mondgyunk éneket a 'm i U runknak , Es nekünk ízüíe- 
tett Jefos Kriftufnak.Ujefztendébenfni vigadgyunk. 

Heródee Király Side népeket. Mikoron-birná JeriwáiímeÉ. 
Született Jefuft m i imádgyuk. -

'  B sthfe .

e x  UJ ESZTENDŐRE VALÓ ENEKEK,

8 7
й



Bethlehem Városban Jefui ízületek, Es Pásztoroknak meg
jelentetek. Uj efztendobeis mi vigadgyunk,

Map kelet- feíól való Orízágból, B-ölcfek jó vések nagy Férfié
ból Született Jefuft mi imádgyuk.

Jetusálemben hogy bé jutának, O tta ’népeknek mindgyárt 
mondának. Uj efztendóben mi vigadgyunk.

A' moftan fzületett Sidók Királlyát: Mutafisátok=m©g a. 
Szent Meffiáft. Született Jefuft mi imádgyuk*

Mert az ó fényes és újcíiilagát, Láttuk Nap-keletről fel-tá
madását. Uj efztendóben mivigadg'vuak.

Es azért jöttünk mi ennyi földre, ö té t  imádni és tiíztelme. 
Születet Jefuft mi imádgyuk.

Herodes Király hogy ezt meg-haliá,Meg-háborodék, és mcg- 
búsúla. Uj efztendóben mi vigadgyunk,

Azonban ham ar Gyűléft h irdete: Nagy fok Bőlcíéket őfzvc 
gyűjtette. Születet Jefuft mi imádgyuk.

Eróílcn tőllők ótudakozék, Hogy a’ Meffiás holott ízület
nek. Uj eíztendóbea mi vigadgyunk.

A* Papi-renden való Főnépek , Király beízédire így feleié. 
rek:Szűletettjeíufi: mi imádgyuk,

A’Juda Nemzetnek Tartományában, Kel! fzűlettetíii Beth
len Városban, U) efztendóben mi vigadgyunk.

Herodes Király hogy ezt meg-haüá, A’ három Bőlcfeket tit
kon hivatá. Születet Jefuft mi imádgyuk.

Bethleniben, úgy m ond, ti el-mcnnyetek: Es a’ Meffiáft 
o tt  kerefsétek.Uj efztendóben mi vigadgyunk.

Mihelyen pedig meg talállyátok9 Mindgyárt énnékem-isti 
meg-mondgyátok,- Született Jefuft mi imádgyuk.

Hogy én-is hozzá fzépen mcheßek: Es tiízteíséget néki ter
hellek. Uj efztendóbea mi vigadgyunk.

Szavát a'Bőlcfek halván Királynak, Betfoiefcesn-&!c d-mdu- 
iának, Sz^etett Jefuft mi-imádgyuk.

UJ ESZTENDŐRE VALÓ ENEKEK. 6 $
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A’Cfillag előttük mendegel vala , miad addig holott a’Jefus 
vala. Uj efztendőben mi vigadgyunk.

A'házban Jefuft Szűz Mariával; Am meg-találák 6 Szent An- 
nyával. Született Jefuílmiimádgyuk.

A’ Gyermek előtt térdre esének: Nagy tifztefséget Iftennek 
tőnek. Uj efztendőben mi vigadgyunk.

Drága kincfeket néki nyújtanak, Aranyát, Temjéot, Myr- 
rhát adának. Született Jefuft mi imádgyuk.

Iftennek Angyala őket álmokba : íntéhogy más utón men
nének vifzíza. Uj efztendőben mi vigadgyunk.

T é ’sjóíefkely-fel m oft, az Angyal monda; Vedd feia’gyer- 
meketfufs Egyptufba. Született Jeflift mi imádgyuk.

M ertálnokHerodes, a’Gyermeket, Halálra kerefi minted- 
lenségeü. Uj efztendőben mi vigadgyunk.

Szent Jófefazcrt a* kis JefuíTal, El-futs mingyárt aző Annyi» 
val. Született Jefuft mi imádgyuk.

Herodes látván a’ Királyoktól,Hogy meg-csúfoltatott a’Ma- 
gufoktói Uj efztendőben mi vigadgyunk.

igen nagy haraggal, és dűhófséggeí, Seregét inditá kegyet
lenséggel. Született Jefuft mi in^adg) uk.

Száz negyven-négy ezer ártatlanokat, Meg-ólé mind kön
nyűi a’magzatokat. Ujeíztendóbcn mi vigadgyunk.

No azért mi-is hű Kerefztyének.Orők életre válafztot Né
pek. Született Jefuft mi imádgyuk.

Mennyünk fejen-ként Jefus Kriftushoz, A’Szent Bőlefek» 
kel édes Urunkhoz. Uj efztendőben mi vigadgyunk.

Imádgyuk a' Kriftuft mint Iftenűnket: Es meg-váltónkat, 
Üdvözítőnket. Született Jefuft mi imádgyuk.

Es meg-61ta!maz a’ Herodeftől, angyala-dltal az ellenségtől. 
Uj efztendőben mi vigadgyunk.

Ha mr is Kriftustít halált fzenyedűnk: Az apró Szentekkel 
Menyben vitetünk. Született jeluíi mi imádgyuk.

O lt
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O tta 'm i móíbni nagy fok fi ráírnunk: Örömre változik min
den bánatunk. U) elztendóben mivigadgyunk.

Ezt nékünkengedgye a’Jefus Kriftus: Kinek dicsöftéglégyeo 
örökké. Született Jefuft mi imádgyuk. Amen.

M A S e
N óta: Mennyei Király fzúleték,

Mik o r Kriftus Bethlehembtn, Szűleték a’ fzegén у  jégben, 
A* jáfzolynak kőzepiben.Héródes Királynak idejében.

A' magas égen Clillaga, Meg-jelenék Szent Záfzlója, Bölcfefc 
láták Perfiäba, Nem nyughatánakó hazájokba,

Támadatrólindulának, Jérusálembe jutának, Kriftufról tu« 
dakozának , Holfzúletet volna, így fzóliának.

Nap keletrőló Cfillaga, Jelent nékúnk Szent Záíklója: Jót- 
túnkazértezOrfzágra, Q tetm eg kerefni, 'я imádnia.

Héródes halván rémúle, Jéruíalem fel-zendúle, Papokatvha- 
mar gyűitette, Kriftus fzúletéset meg-érthefle.

Erre Papok aztíelelék: Hogy Bethlehembenfzúletnék, Mert 
ekképpen ók olvaílák, Mikéás könyvében igy találták.

Úgy mond, te is kis Bethlehem, Nem vagy kiffeb én feregem, 
Várofim közt: Mert Vezérem, Te-belőledíó ki én Herczegem.

Származikkí Sidoságra, Népem előtt Hadnagyságra .* Hí
veim közt Királyságra, Hogy légyen útórók boldogságra.

Király ezen retteg vala, Titkon bőlcfeket hi vattya, Eróílea 
kérdezi vala , Cfillag támadását: 's igy Pzól vala:

'Ezentúl már el-menyetek, Es igen meg kérdezzétek, A gyer
meket, ’s kerefsétek , Es mikoron őrét meg lelitek.

Nékem mindgyárt izennyetek, Es bamarsággal el-mégyck, 
Kónyőrgők o tt a’Gyermeknek, Es ottan imádom ti veletek.

Király fzaván eredének, Clilíag után el-menének, 's Hogy 
meg-áilaőfúléusfc a Bóléink ott egy házba bs-menéaek.

I Gyer-
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Gyermek Jéfuftő Attyával, Meg találák Szent Annyival,
Tmádák nagy buzgosággal, Esajándékozákajándékkal.

Rajta cfudálkoznak vala, kik e’ dolgot íáttyák vala, Mert 
mind ki-hirhedettvala, Gyermek Jéfuft dicsőítik vala.

Angyala éjei Mennek, Meg jelené,a’ Bölcseknek, Ki ezt mon- 
<3á: Ne mennyetek, Herodes К irályhoz Ге térietek.

‘Hazájukba kéízúlénekjHérodesheznem térének , Más utón 
cl-eíedének, Es lön mikor haza érkeznének.

IméIftennek Angyala, Jofefnek monda álmábakely-fcl Jofef 
Jöj el harr arjába, Es nagy fietséggel indűly útra.

A' Gyermeket hamarsággal, Vedd-fel' míndgyárt ö Annyi
val , Es fufs hamar Egyptomba, Légy ott mig meg mondom 
hogy térj vifzfza.
1 Nagy haddal m ert az Hérodes, Kereíi a’kis Gyermeket, A- 

karvánvefzteniötet, Azért hamarsággal vidd-el őket.
Zúzmaráz, ésnagy dér vala, Mariát fel vótte vala, Kis Jéíus 

ólében vala, Egyptomba vitte vala.
Héródes meg-háborodék, A’ Bólcfekre, bofzonkodékPHogy 

tőllök meg-cfufoltaték, Azért nagy ferege bocsáttaték.
Tartományát Bethlehemnek , Nyargallyák a'íok Seregek, 

Sok gyermekeket meg ölnek, hogy Kriftuft meg ölnék, igy 
igyekeznek.

Sok gyermekeket le vágának, Valanienyit találának , A’Kri- 
ílus-ért meg halának ,Száz negyven-négy ezert fzámlálának.

Tagjokat ó magzattyoknak, Csókolgattyák fzép fióknak, 
Magokban csak meg nem halnak, A’ keferves Anyák5 úgy
jajgatnak.

Akkor telék-bé a’mondás , Mellyetmeg-írt Jérémiás, Hogy 
Rámában nagy kiáltás, Hallaták zokogás, íivás, rivás.

Ráchel két fiát firattya, Nem akar már vigadnia,Meg-öletett 
két fzép fia, Kik-ért magát halálra bocsát ta.
' JófefpedigMariával,Egyptomba fzépJéfuítal,Lakának,mi 
meg-Valtónkkal: MígHcródes el-vefzne halállal.

Jófef
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Jofef azután fel-kele f Onnét Názáretbeméne , Az Kriftud 
íel-ferdúle, Sidóságban prédikálni kezde.

Titkait öSzent Attyának, Ki-hirdeté Sidóságnak, Az után 
mind cr.Vi!ágnak, Moftannékünk bűnös fiainak.

Kiért néki hálát adgyunk ,  Es örökké magafztallyuk: Szent 
igéjét meg-fogadgyuk, Hogy őrökké véle uraikodgyunk. Amen.

tIJ ESZTEND6RE VALÓ ENEKEK. 6?
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Nota.* A’Szuzfzúlé Szent Fiát,

K irályoknak Királlyának JESUS KriílusnaksMariának Szent 
Fiának , mi egy Urunknak, Jermimondgyunkdicfiretcí 

jni meg-Yalt6nknak«
Jer db
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JerdicfirjükóFelségétlftenségében.Es tifztellyúkcíudálatos 
Emberségében, Hogy juthaííunk őáltala a ’ dicsőségben.

Nyolczad napja a’Gyermeknek midőn bé-telék, Salamonnak 
Templomiban kórnyűl-metélék, Üdvözítő Ur Jéfuínak étet 
nevezek.

Jlarom Király mefzfze főidről hogy el érkezek , Jérufálem- 
béri az új Királyt igen kérdezék, Gáfpár, M enyhárt, és Boldl»
sár igen keresek.

Ezt hogy halláa’ Hérodesmeg-háborodék,Es a’ Városazoa 
igenei cfudálkozék, A' Gyermekről a' Herodes így tudakozék,

A’ Városból-bé-hivatá a' Fő-Papokat, Szent írásból tanúit,' 
okos, bölcs,Doétorok at, Paranefolá hogy látnának Sz.iráfokat.

A’ Doélorok Szent Írásban ám meg keresek, A’ Sidóknakó 
К irállyát c’képpen leiék, Hogy a’ híres Bethlenemben Kriftus 
ízületnek.

DoctoroktóJ a* Hérodes hogy ezt meg-tudá.Nagy haragra az 
őfzivét ottan indita, M erta’Jéfuitel vefzténi/sólniakará.

Királyokat a’ Heródes hozzá hivatá, Barátságát fzeretetét 
nékik mutatá, De fzivének nagy haragiát nékik nem monda.

Mennyetek, el jó Királyok a'Bethlehemben, az űj Királyt ke- 
refsétek o tt a'Fő helyben, Mert az írás oda mutat a’ mi köny
vünkben.

Kérlek azon ió Királyok ha meg lelitek, Ajándékkal, imád
sággal meg tifztellyétek, Hogy meg-tértek, azt tegyétek * hoz
zám jöjjetek.

Mert kéyánom én.isótet látnom, 's hallanom .Ajándékkal, 
tifztefséggel meg-látogatnom, Mrat Iffce.ntói adott Királyt, 
látnom , 's imádnom.

A’Királyok halvánfzaváta’ Hréodefnek, őelőle fő hajtálTal 
el ki ménének, A’ Városnak ókapuján ám ki-menének.

Urlftennek o tt meg-jőve fényes Cfillaga, Esreájok ki-árada 
viiágoE’ágaaLőoa’Glillag Királyoknak nagy vigafsága,

A’ Cíilia-
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V A L О E N E К E К, 7Í
A* Cfillagot ók követvén el indulának, Bethíehemnek Vá- 

fosához h o g y  el-jutának, A' Városnak fzep kapuján ókmegi. 
állának,

O tta ’Cfiilagegy ház felett vefzteg-ál vala,Holott Urunk Krá 
ftus Jéfus ízűletett vala, A'fzép Szűznek Mariának ölében val*

A’ Királyok a’ Cfillagós-házban ménének, EsaTóldhöz-bé* 
kéllének,úgy köfzónének, Drágalátos ruhájokba fel-őftözének.

Hogy a'házban bé-jutának, térdet hajtanak , Buzgó-ízivból,. 
ßeretettel le borúlának,Es imádván:dicíiretet néki mondának.
' Áldott vagy te JESUS Felséges Király, Mennyen, földön u. 

ralkodó hatalmas Király, Könyörgésünk vedd-bé hozzád: min
ket ne-útály*

Félelemmel, háládáflal ök fel-kelének, Látván fényes ízép 
Személlyétraeg-felemlének: Bátorságot dehogy vönek..közéi 
ménének.

A 'SzentBólcfek ökincféket ottan meg-nyiták, Ur Jéfnfnafc, 
*s Mariának meg-mutogaták, Aranyat, Tem jén^ízent Kene
té t , fzépen bé-adák, ,
. Szűz Maria a’ Bólcfeket o tt meg-tanitá, A’ Szent Hitrermert 
ó  nékik nyilván meg mondá, Hogy a’Gyermek Iften, ’s Em
ber mindenek Ura.

A’Királyok nézik vala a’ SzŰ2 Mariát, Nagy őrömmel véfzile 
vala6 tanítását, Edesdeden hallyák vala minden mondását.

O tt a'házban a ’fényes NapKriftus bemvala, MintHlennek, 
és Embernek ók vallyák vala, A' ízép Szűznek Mariának ólé- 
ben vala.

Szűz Mariaa’ kis Jéfuft fel vette vala, A’ Bölcsnek ő láttokr» 
ki tartyavala, Oh mely édes Szent Malaíztet éreznek vala/

Arabiánakarannya hogy fénlik vala, A’ Temjénnek, ésKe- 
aetnek jó fzaga vala, Nemes illat minda’ házat bé-fogta vaja.

Az Arannyon példáztaték ö Királysága, A’ Temjcnen ö Ifteni 
nagy méltósága, A ’ Keneten ö £m béri halandósága..

К Szűz
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Szúz Maria tifztefséggel a’Bölcs U rakot, Am meg-Ш а, és 
bólzöné ajándékokot Jó-vólt©kot,Sz. Fiához,’s fzólgálattyokot,

A 'fzálláfra hogy mencnek, búcsút mondának , Etelt, italt, 
hogy vennének., o tt  maradinak, Az egy napon, és egy éjjel 
Ott mulatának.

Midóncjjel elunnának álmotlátának, Tanúságotaz Angyal
tól^ ottan hallanak, Hogyazálnok Heródeshez nemduiaának.

Ezlönokahogya’Bölclek reggel kelének Heródeshez sem  
menénekjobra térének, Vigafsággal nagy őrömmel haza mé
nének.

Hazájokbanpogányoknak hirdetik vala, Hogy MenhezCíil- 
lag őket bé-vitte volna, Menynek, ’s Főidnek Szent Királyát 
Ők látták volna.

Dicfirtefsél áldott JESUS, Világnak U ra , Kit mi-nékúnk 
Vakságunkra, fzúlt Szűz Maria. Engedgyed hozzád m ehet 
SÍmkSzeot Qíizágodba. Amsm

M A S .

O TefényeskisCfillag, ki ez nap támadál, Kinek fényéé* 
Világot mindízéllyel béjárá, b ’ Világnak íetétségét el- 

távoztatf.
Világ végin három Szent Királyok, fziveket fel-gerjefetck, 

Káróna-némú ajándékkal ők cl-eredéaek, E’ Világnak áldott 
Urát meg-keresnéjék.

Minek-utánna ők el-eredének, mind Bethlehemiglen, A’ ház 
felett meg állapék, a’hol Szűz Maria, Tartya vala ő  Szent Fiát 
e’ Világ Urát.
_ Egyetemben házba bé-menének, ékeit kófzónének, Meg- 
ifmérék 9 hogy a’Gyermek ö Iftenség volna, Bizony ember e’ 
Világ-ért halandó vólna.

Arannyal, a’fzentajádékkal Királysága voltát, Sz. Temjcn- 
Bseimeg-mutatáklftensége vőlcát, Sz. Kenettel meg-mutatáls 
hefendo voltát. M ás
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Más úton haza etedének, Angyalifzózat m iatt, Hogy Hero- 
des el-fe!edr)é az ónagy haragját, Kit a’ gyermek felől halván,, 
fzivében vő tt volna.

Ezt ti-néktek dák például mondgyuk, hogy meg-tasníNyi
tok , Szent Királyoknak járásából ezt ti igy hidgyétek ,  Hívén 
Kriftuíl bizony E m bert, és bizony Iftent. Amctr.

M  A S.
Not?.: Jer minnyájan őrűilyűnk, &c. pag. 2X.

POgányok, Nemzetségek,Nyelvek, és minden népek, Az 
UrKriftuftno dicíírjétek.

Víg-orczával nékie, Jániílyunk eleibe, Mert fzűletett úcf- 
YÓfségünkre.

Efírátes határában,, Bethlehem Várofsában, Dávid Király 
eggyik házában.

Bólcfek Nap-kelet felől, Tiízta bozgó őrömből, Hozzá men
nek nagy mefzíze főidről.

Kik Nemes ajándékkal. Ménének hamarsággal, Hogy tifz-' 
telnék nagy buzgesággal.

Imádák a’Gyermeket, Mint igaz: Ifleneket, Menyből fzál- 
lo tt üdve isegeket.

Angyaltól in teíének, Hogy viízíza ne térnének, De más 
dton haza mennének.

Mert kegyetlen Heródes„ A’ Gyermeket kereíhé „ Jövendő
re hogy el-vefztené.

A' Bólcíek hogy ezt érték, Jobra littyok teríték , A’ kis Je- 
fűit ottan hirdetek*

Dicfiret Ur íílennek, Született kis Gyermeknek, Egye
temben a’ Szent Léleknek. Am»,.

V A L Ó  E N E K E K .  7?
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De Creatione Munit.

EMlékezzúnklflennek nagyhatalmaíságáról; Ki Semmiből 
mindent teremte.

Első napon az Шел Mennyet, Földet teremte: Szép világ, 
gal fel-ékeíitéu (fel-ékelité.

Mäfod napon az Eget, vízzel meg elegyité, Cfillagokkal 
Harmad napon a* vizet fzéles főidre elofztá : Fűvel, fäval, 

főidet meg-raká.
Negyed napon két Lámpáit magas Égbe emele : Napnak, 

Holdnak kiket neveze. (Madarakat;
ö tö d  napon teremte vízben élő állatokat: Es az Égi fzep 
Hatod napon teremte főidőn lévő állatokat : Rendek fze- 

rén t 6 mind azokat.
Ugyan azon hatod nap, földből embert teremte: Személ

lyé re kit ékefité.
Heted napon meg-fzűnék minden teremtésétől :M eg-nyu* 

govék rendelésétől.
így teremte az lilé n , mind e ’ fzéiese' Világot: Kiről néki 

adgyunk hálákot.
Dicfirtefsél Ur lilén , Szent Fiaddal egyetemben: mi Urun- 

kal Kriíluílál. Amen.
M A S .

GOnofz kegyetlen Heródes, Uj Királytól vagy félelmes,' 
Nem véfzen-el mulandókat, Deadórókké-valókat,

Nap keletről Bölcfek mennek, Vezér Cfillagot követnek, 
Világosságot kerefnek, Hogy újKirályttifztellyenek.

A'Kerefztségnekvizével, Mennyei Bárány vérével, Mosá 
Krillusbűnnűnket el, Kiért Atyaimmár kedvel.

Urunk első nagy cfudáját, Ez nap tévé: hogy hatalmát. Vő
legénynek meg-mutaíná, Vizet borrá változtatá.

Dicfiret légyen Atyának, Es egyetlen-egy Fiának, Ezek
nek ajándékának , A’ tellyes Szent Háromságnak.

I t  VIZ KERESZT NAPJARA ENEKEK.
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M A S .
Nota: Menynek földnek ez Világnak Ura. éV,

ISten Fia magát meg-a!ázá,Menyorfzágból jőve e’ Világra: 
Mariának bé fzálla méhében,Es öltözék Emberi-fzemélyben. 

Éhséget, ésgyakorfzomjuságot Fáratságot.ésfok boízfzú- 
ságot: Gyalázatot érettünk fzenvede, Hogy bűnünktől ele
gét tehetne.

Sok vakoknak fzemeketmeg-nyitá, Poklofokát fzépen meg- 
gyogyitá : Halottakat támafzta életre, Jó példával utat nyit» 
Menybe.

A ’ kegyetlen Sidók meg-irígylék, A’ Tanácsban ottan el- 
végezék;Hogy a’Jefuíl kötözve meg-fbgnák, Es végtére* 
halálra adnák.

Ez Tanácsot Júdás hogy meg halló, A’ Sidókkal ő-is azt 
jóvallá: Meg-őlefifék a’JESUS, aztm ondgya, léízen, ki ke
kekben adgya-

Ezt hogy hallók Sidók, örülénefc, Esbárminekpénzt néki 
igérének : Júdás a’ pénzt Sidőktól el vévé, Es a'Jefuíl kezek
be úgy ejté,

Nagy fok néppel Júdás fel-kéízÚle, JESUS-után a’ kertbe
N z  be-mérc
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«о* n a g y  böjtre  v a ló  enekek .
bé-méné: Mondván nékik; A’ kit meg-csókolok, A2t fogjátok, 
’s eróflen tartsátok.

Látván Jéfus Sidok (okaságát. O ttan tőllők meg-kérdé az 
okát .- Kit kerefnek ? JESUST. Ok azt mondák. Hogy Judás 
már jelt adgyon, azt várak.

Monda jéfus fzép gyenge beftéddei, A’ Sidóknak fzó!vátl 
fz  ̂léd seggel: Ha engemet akartok meg-fbgni, Tanítváoyim 
hadgyácok elmenni.

Ottaníjéfuft a’Sidok még-fogták , Meg-kőtőzék, ’s iród- 
nélkúl rángaták : Szentfzakállátraeg-tépék, fzaggatták,Szent
orczájátpókdósék, rdtíták.

Cedron-vizen Jéfuft vifzfza-hozák, Annás Papnak házában 
állaták : A’Sidóktólnéki vádoltaték, Tanitványihól vadnak?
azt kérdek.

Meg-felcle Jéfus Annás Papnak,Tanítványán aztkérdedhol 
vadnak: Es mi légyen az cn tanitáfom, Tudgyák a’ kik hallót, 
ták fzólláfóm.

Azon közbe egy kegyetlen ízólgá, Az ördögnek undok 
moslék rabja: Arczúlcíapá Jéfuft, és igy monda: így felelfz.éa*
Fö Pap fzavára.

Monda Jéfus engedelmefséggel,Mit verfz engem ilykegyet- 
!enséggel?Gonofzfzbkáthaén moft mondottam, Bizonyitsd- 
ineg ha nem jól fzóllottam.

AnnásJéíuftKaipháshozkűIdé, A’Kaiphásházában bé-vivé: 
Es o tt Jéfuft meg kérdé magának, Hogy ha mondgyák ö t’c 
Iften Fiának.

Kaifáfnak Jéfus igy felele: Magad mondod; és meg-látfz vég
tére, Itiletnrfzcp felhőben jóni Sz Atyámnak Jóbja felől ülni.

Didirtefsék'az A tyallr Iften , ö  Igíjea'FiuUr Iften: Egye
temben Szent Lélek Ur Iften, Szent Háromság egy bizony Ur 
Iften. Amen.

MAS
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NAGY B6JTR.E VALÓ ENEREK.
MAS SZÉP ENEK.
Nota \ Stabat M ater dolorofa ÓV.

I.

К  Érlek én Szarandok lelkem, Téged-is halandó tettem. Ér
tsétek eggyet velem. Értsetek eggyet velem.

Igyekezem íftenemnek .Szolgálnom én Teremtömnek. Vi
lág Fejedelmének. Világ Fejedelmének.

Ebben a’Szarandokságban, Penitencziá-tartásban. Léízek 
lelki-bánatban. LéCzek lelki-bánatban.

Mert hogy lehetne víg ked vem,Midőn ízenved Fejedelmem. 
Tővis-alattén Fejem, Tövis alatt én Fejem.

A’ N ap, a’ Hold ,és kő fziklák, Urunk halálát firattyák. A' 
efudák bizonyittyák. A’cfudák bizonyittyák.

A’békeTségnek Angyali, Iftenpek kedves Szolgai. Tudtak 
akkoron lírni. Tudtak akkoron íirni.

Koporíok meg-nyilatkoztak, A’ halottak Fel-támadtak. A' 
Városban láttattak. A’ Városban láttattak.

Csak a' Sidók örvendeztek, ö  bűnökben dicfekedtek. .D e  
ezért meg-fizettek. De ezért meg-fizettek.

En Kriltus Sz. halálá-ért, Szűz Annya epeíségé-ért. Sírok, 
meg halok ezért. S irok , meg-halok ezért.
Kezén , lábán, fzegek helyét, Vérrel-feftett íebes tettét. Es 

Öldala mély Г ebét. Es óldala mély febét.
Köny-hullatáfommal moíom, Nagy fzerelemmelcsókolom. 

Ólemben fzárogatom, Eólemben fzárogatom.

TZInek nevére Föld,’s az E g , Térdet hajt Pokol, és mélység. 
Minden Fejeddemefség, Minden Fcjeddemefség.

Kitdicísrnek az Angyalok, Imádnak hatalmafságok, Ret
tegnek Uraságok. Rettegnek Uraságok.

II.

MAGVA* 
TUDOM/ NYOS

a k a d é m i a

N г lőcsére
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toi NAGY BÖJT HE VALÓ ENEKEK.

Intéséremeg-rémúlnek, Egekofzlopi reszketnek. Kő-fzá- 
lak repedeznek. Kó-fzálak repedeznek.

Terdreefett, mint a' Szóiga .Tanítványok lábát moffa. Tö
rölvén fzárogattya, Törölvén fzárogattya.

Oh lilén méltóztatáfa, Judás lábát-is meg-rooíla. Ki ö té t 
el-árúlta. Ki ötét elárulta.

intvén, puenitencziára, Élete jobbítására. Denem lón pfialz- 
nára. Mert volt az ördög tóriben, Fösvénységnek örvényében. 
Immár Pokoltúzében. Immár Pokol túzében.

Kriílusalázatofságát, Kóvefsűk ö tanítását. Úgy vefzfzük 
boldogságát. Ugyvefzfzűk boldogságát.

I I I .
■VTAgyob cfudat nem olvafott, Ez e’ Világ ; nem-iis hallott*.

Szemeivel fém látott. Szemeivel fém látott.
Urunk orczájána’vérnél, Es véres-veritezéfnéJ, Hofzfzií 

fzen védésénél. Hofcfzú fze tévedésénél-.
Midőn kéfzult a’halálra, Meg-mondfiátatlan kínokra. A’ 

magas kerefzt tiara. A’magas kerefzt-fara»
Látván az egéfz ízenvedéft , Oftorozáffc, és pőkdőséft. Csú- 

foláft, ’s nyakon-veréli. Csúfoláft, ’s  nyakon-veréft.
Népe háládatlanságát ^Vérének meg-tapodását. Maga meg» 

útálásár. Maga meg-útálását.
Jérusálemnek romlását, Sidó-Orfzágpufztúlását, Sok Nem« 

2et kárhozattyát. Sok Nemzet kárhozattyát.
Gondolkodván mind azokról, Vér-veritek orczájáról.. Fő!» 

áré folyt, ruhájáról Főidre folyt ruhájáról,
Ohén lelkem te-isazért ,Bánkodgyál fok büneid-ért. ’sK ri- 

ftusfzenvedésé-ért. Kriftus fzen védésé ért.
Mert a’ mint a’ fzenvedélnek » Tárfaléfz moft kerefztenek* 

Ujjy Icfzefzőrőmének,

SEctnг



S E C U N D A  P A R S .
I.

V Eres verítéke után , Jéfus a’ Jövendőt tudván. Judáft Si- 
dokkal várván. Judáft Sidókkal várván,

Tanitványit hogy fel к ölté, Esaz Imádságra inte, 's Hohe- 
rit meg-jdenté. 's Hohérit meg jelenté.

Judás fok fegyveres kézzel, Sok égő fzóvetnekekkei. Érke
zek kéfzulettei. Erkezék készülettel.

Nézd a’ dühös farkafokot, Mint kéfzitik agyarokot Bá
rány-ellen fogokot. Bárány ellen fogokot

Meg kérdvén, kit kerefnének ? Rémülvén hátra ménének, 
E sa’főldre esének. Es a’ földre esének.

Nem titkolta Illenscgét, Meg gyógyítván Málkus fű ié t 
"Tiltván Péter fegyverét Tiltván Péter fegyverét,

Emberségétfemtitkelá, Mert ám magát kézben adá. Meg- 
fogák, mertakará. Meg-fogák, mert akará.

TeárulófófvényJudás, Hol a’méltóhálá-adas? Mit jelent á* 
csókolás? Mit jelent a* csókolás?

Kriftus néked teilet, vérét, Adta: moíVán lábad ízennyét 
Hogy vennéd dicsöfségét. Hogy vennéd dicsófségét.

Te pedig meg-ejtésére, Vermet ásá l: Es vérére, Pénzt vet
té l; gyötrelmére. Pénzt vettél $ gyötrelmére.

Rofzfzűl kereskedő Kalmár, Erfzény hordozó O r, Sáfár j  
Gehennában fizetfzmár, Gehennában fizetfzmár.

I I .
Д ZEg.csFöldirtóznak,Arczűl-verésén Kriftufnak. Attya 

ábrázattyának. Attyaábrázattydnak.
Kit egy hizelkedőfzólga, ördögnek rofz moslék rabja, Ok- 

Bclkűlarczúl cfapa. Ok-nélkűl arc zúl csapa.
Serafimok .Cherubimok, Angyalok, és Archangyalok. Kik 

Ifteanek fzclgáltok. Kik Iftennek ízolgáltok.
Kik az

NAGY BÖJTRE VALÓ ENEKE& t e j
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Kikazelsó fzűlóttóker, Egypt usbanmeg-ólétek. A’népet 
meg-verétek. A’ népet meg-veretek.

Kik Lucifert le vetétek, Sodomát meg-égetétek. Pharoót 
meg ólétek Pharaótmeg ólétek.

Mi az oka hogy halgattok , Midón fzenved ti Uratok. E$ 
bofcfzút nem állótok. Es boízfzút nem állótok.

Tudom hogy idvófségűnk ért, Halgat Kriílus tí-is azért, 
Mennyei épületért. Mennyei éppóletért

Bé kell telni az írásnak, Szenvedni kell a” Kriílusnak ,  Váit- 
ságok-ért fókáknak. Váltságok-ért fókáknak.

Mertrólla profétáltatott, Hogy fzenved fok bofzfzúságotr. 
Orczája gyalázatot. Orczája gyalázatot.

T E R I I  A P A R S :
I.

ISaiáíhak iráfa, Dáyidnak profétáláfa. Példák árnyekozáfi. 
Példák árnyékozáfa,

Üdóknek tellyes voltára , Bé-tóltek: midón Kriílufra,Szét
lőtt fzenvedés habja. Szállott fzenvedés habja.

Meg-néműlt Kaifás előtt, Mint báránya' nyirok elő tt. A” 
hamis Tanúkelótt. A’hamisTanúk előtt.

Eóket egy ízóval fém feddé, Magát előttük nem menté.Ka- 
ifás fém érdemié. Kaifásfem érdemié.

Mert jótt valaófzenvedni, Mi bűneink-ért fizetni, 's tízért 
akart halgatni. 's Azért akart hialgatni.

Szent orczáját bé-fódózték, Kezeit hátra kötözték. Hogy 
bátrabban verhetnék. Hogy bátrabban verhetnek.

Némelly pókdófte orczáját, Némelly fzaggatta fzakállát* 
Eóklével verte hátát. Eőklével verte hátát.

A 'többit meg-nem m ondhatom, Kónnyeb Kriftuflal bán* 
kodnom.Boldog Afzfzonyalfirnom.Bóldog Afzfzonyal firnom.

Q ilyanná  tót te orczáját, Mint igen kémény kó-fziklát. Gon
dolhatod fok kínnyát. Gondolhatod fok kirmyát.

104 n a g y  böjtre v a l ó  e n e k e k
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NAGY BÖJTRE VALÓ ENEKEK.
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Oh ember family halgatni, Ha kedvedKriftuílkövetni. Es 
véle uralkodni. Es véle uralkodni.

Boldogok a’ k kfzenvednek, Bofzízuság-ért nem fizetnek, 
lilén fiailefznek. Ifién fiailefznek,

I I .
C O k  káromlás, tagiás után, Fó-PapokSinatottartyán. Nagy. 
^  Péntekre virradván. Nagy Péntekre virradván.

Kötve vivék Pilátushoz, Kriftuíl a’ Pogány Bíróhoz. Hogy 
fzólna halálához. Hogy fzólna halához.

De az ö vádoláfokat, Fontolván, menté Utunkat. Meg
vetvén panafzokat. Meg vetvén panafzokat.

Mondván'.Okotnem találok, Az Emberben, kit vádoltok. 
Jobb ha el-bocsáttyátok. Jobb ha el-bocsáttyátok.

Ha el bocsátód, mondának; Nem iéfz baráttya Csáfzárnak. 
*s Kedvek telik Sidóknak. ’s kedvek telik Sidóknak.

Pilátusnak nincs mentsége, Ki volt Sidók Fejedelme. Ro
mai Csáfzár-Képe. Romái Csáfzár Képe.

Midőn Kriftuíl kézbe adá, Halálra íéntencziázS. Szörnyen 
oíloroztatá. Szörnyen oftoroztatá.

Merta'Tanókhamifság2t ,T u d taa’Sidók haradját. ’s Kriá 
f in i s  ártatlanságát. % Kriftusártatlanságát.

Még-is hozatván Medenczét, Fedezni akarván vétkét. Meg- 
iriosá véres kezét. Meg-mofa véres kezét.

De Urunkat kézben adván, Barrabáftmeg fzabaditván. Go* 
nofsága lön nyilván. Gonofsága lön nyilván.

S' mint hogy Csáfzár gráfiáját, Hogy fém Törvény jgaísa- 
gát. Inkább fzerette magát. Inkább fzerette magát.

Csáfzártól fém bócsűlteték, Szám kivetéfre űzeték. Bű
nében el-kárhozék. Bűnébenel-kárhozék.

Pilátusnak kővetői Kriftusnak meg-fefzitói. Es kegyetlen 
hoben. Es kegyetlen hohéri.

- О Valakik
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Valakik bűnt cfeiefcefznek, PilátuíTal eggyűtt léiknek. Es 
érőkké gyötrődnek. Es örökké gyötrődnek.

Q U A R T A  P A R S .
I.

A Tyánakórők Igéjét, Es dicsófségénekfényét. Szépségé- 
иск tűkörét. Szépségének tükörét.

Mindeneknek Terem tójét, Minden Tudománynak kincsét. 
Iftennek bőlcfefségét. Iftennek bólcferségét.

Kevély Heródcshez vivék, A’holjéfuft meg-neveték. Es 
bolondnak nevezek. Es bolondnak nevezek.

Mert fejérbe óltózteté, Pií. tushoz vifzfza-kűldé. Cfak fém- 
minek itilé. Cfak femmioek itilé.

Valaki elól-találta, Avagyáltal-menvénlátta. Jcfuíl minden 
csúfolta, jéfuílm inden cíúfolta.

így csúfold régen Noét, A’ gonoíz Chám ó Szüléjét. Lát
ván ó réfzegségét. Látván ó refzegségét.

K riíb it is fejér ruhába, Meg-réfzegitette vala. A’ fzere- 
tetnek bora,ATzeretetnek bora.

Azért lón csúfja mindennek, A’ Sidó, és pogány Népnek. 
Egéfz Jérusálemnek. Egéfzjérusálemnek.

Ez-után más öltözetben, Meg l'attyák fényes felhőben. Kri-’ 
ftuftitéló fzékben. Kriftuíl itílő-ízékben.

Jajgatván magok firattyák, Mondván: Ti magoskő-fziklák, 
Elletek ránk minden fák. EíTetek ránk minden fák.

Ne hailyuk a’Bírófzavát, Az ó rettenetes átkát. Ne-lálfak 
ő orczáját, Ne-JáíTuk ó orczáját.

II.

О En lelkem Teremtőd-ért, Mennyei Vő-legényedért, Es 
meg dicsőítőd ért. Es meg-dicsöitöd-ért.

Eőltózzél moftgyáfz ruhában. Meny Pilátus Udvarában. 
Sírván lőn y  vez magadban. Sírván kónyvez magadban.

A* Ró»
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NAGY B&JTRE VALÓ ENEKEK 1О7
A’ Római pogány fzólgák, Az ártatlan Jéfuft fofttyák, Vefz- 

ízözik, ’s odorozzák. Vcfzízózik, s' odorozzák.
Nincsfcnki óltalmazója, Mellette nincs ízó-fzó!ója. Nin- 

cfen fzánakodója. Nincíen fzánakodoja.
Ah!ki gondolhattavólna, Hogy az Idennek vállára. V*. 

laha odor fzálna. Valaha odor fzálna.
Nézzed a’ Mennyei Urat, A’ kén miatt nem-is fzólhat. Lá

tod ollorokalatt. Látod odorok alatt.
Kridus cfapáfa fzamos vólt, ót-ezer, négy-ízáz, negyven 

yólt. Es erre oka nem vólt. Es erre oka nem volt.
A’ lába talpátúl-fogva, Egéfseg benne flem vala. Teteje-ig 

feb vala. Teteje ig leb vala.
Nem vólt fzine, ékefsége, Orczájának tekintete- Kit meg 

nem törölhetne. Kit meg nem törölhetne.
En már többet nem fzólhatok, Kóny-húllatáílal áradok, Bót 

dog Afzízonnyallirok. Boldog-Afzfzonnyal űrök.

Q U I N T A  P A R S . -
I

NEzd azllrK ridus Szent te d e , fok (ebekkel van terhelve. 
Szentvérével bé fedve. Szent vérével bé-fedve.

De ezzel nem elégednek .Hivei a’Lucipernek, Uj kínokat 
ftereznek. Uj kínokat ízereznek.

Bárfony ruhát adtak reá , A’ végre, hogy a’ ki látná, Csu£ 
Királynak tartaná. Csúf Királynak tartaná.

Kezében Nádat adának , Hogy már nincs orfzága annak. 
Mint pártos lázza/ztönak. Mint pártos lázzafztónak.

Ottan tövis Koronával, Fájdalmas nagy gyalazattal, Ko- 
ronázák nagy kínnal. Koronázzák nagy kínnál.

Azifzfzonyú Koronába, Illy hallatlan találmányba. H et
venhét tövis vala. Hetven két tövis vala.

Azt akkor fejében verék Szént orczáját meg-vérezek. Ko
ponyáját meg-sérték. Koponyáját meg-sérték,

О 2 Ezt
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Ezt Pilátus nem formálta, Sőt más ember fém gondolta.
Illy fzokás nem-is vala, Illy fzokas nem-is vala.

Ennek kegyetlen m eliere, A’ kevélyek Fejedelme. Volt 
Pokol műhelyébe. Vót Pokol mű helyébe.

De Urunknak nem .árthatott, Harmad-napra fel-támadott. 
Menyben koronáztatott. Menyben koronáztatott.

Ellenségét mind meg-győzte, Pokol táborát meg-verte Lu- 
cipertmeg-kótózte. Lucipert meg-kötözte.

Pilátus Kriílus ínségét, Látván tóviífel vert fejét. Sebes,be
teges teliét. Sebes,beteges teliét.

Szánakodék, azt gondold, Hogy-haa* Sidóságlátná. Béké
vel bocsátana. Békével bocsátana'.

De a’ Papok gowofsága, A’ népet el ámította. Mind halálig 
cem fzánta. Mind háláiig nem fzánta.

Barrabáfl add ugy-mond nékűnk, Ezt fefzitsd-meg5 hogy- 
ha vétünk. Vére maradgyon rajtunk.Vére marad gyón rajtunk.

A'Tolvajt meg-fzabadittya, A* Népi de Jéfuíl halálra. O t
tan fentencziázza. Ottan fentencziázza.

Pilátusnak nincs mentsége, Júdáílal vagyongyőtrelme.Kén- 
köves feredúbe. Kén köves feredöbc.

I I .
/^4  Szüzek Szűz Királynéja, Urnák Szolgáló-Leánya. Illeti 

Fiának Annya. Ifién Fiának Annya.
Szemléld kit vifznek halálra , A’ magas Kálváriára. Mint 

Bárányt áldozatra. Mint bárányt áldozatra.
Imé vállán a kerefzt-fa, A' Fején tövis Korona. Orczá- 

ján vér, és torha. Orczáján vér, és torha.
Ez c az lílennek Fia ? Ez-é az Embereknek Fia? Ez-é Sí- 

dók Királlyá? Ez-é Sidok Királlyá.
Ez-éa’kitNázáretben?Szűzen fogadtál méhedben3Es d ű l

tél Bethlehemben ? és fzültél Bethkhemben.
Kém
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Kern fzólhat a* kegyes Anya, Szivétéles tórfzagattya. Szent 
Fiát úgy jajgattya: Szent Fiát úgy jajgattya.

Péter ez é a’kit láttál, Táborhegyén midón volnál ? iíajta el- 
álmélkodál, Rajt3 el-álmélkodál.

.Midón volna dicsőségben, Hónál fejérb óltózótben. Of- 
caájafényefségben. Orczája fényefségben.

Péter is halgat bánkódván, Mert vetkezet többet ízólvan 
Mederét meg tagadván, Mederét meg-tagadván.

Nckűnk-is jobb m od halgatnunk, Urunk halálán bánkód
nunk. Szent Annyával liratnunk. Sz. Annyival Ihatnunk.

Kridus tövisKoronád-ért, A 'kopottbárfony ruhád-crt. Es 
a’ rolz üres nád-ért. Es a’rof? üres nád ért.

Add az élet Koronáját, Halhatatlanság ruháját. Tár-házad 
gazdagságát. Tárházad gazdagságáé.

S E X T A  PARS.
I.

К Iaz Eget Nappal, Hóldal, A’ bujdosó Planétákkal. Tün
döklő Csillagokkal. Tündöklő Cfillagokkal.

Ki az erdőt fzép zöld fákkal, A' Völgyeket forráfokfcal Gyö
nyörű Madár fzók kai. Gyönyörű Madár Ízókkal.

Ki a’ Földet virágokkal, Föld-gyomrát ezűd, arannyal: Gyc- 
m ántaljfű Fzerfzámmal, Gyémántal,fű-fzerfzámmal.

Kigyűmólcíel a’kerteket, Szöló-gerezdclhegyeket, Halakd 
kai a'vizeket. Halakkal a’vizeket.

Ki az Embert okofsággal, Madarakat fzép toliakkal. Meg
ruház jó madgyával, Meg-ruházjó.módgyával.

Ruháitúl meg-fofztatik, Keze, lába ízegeztetik. Es fara. 
fuggefztetik. Es fára fűggefztetik.

lm Anya-fzűlt-mezitelen, Háromórát a’ kerefzten, Függ 
»’nagy vas-fzegeken. Függ a’nagy vas ízegeken.

О én fzerelmes Jéfufom, Mely kemény ágyad ván lá tom : 
Rajtad a’ nagy fajdalom. Rajtad a’nagy fajdalom.

О 3 Fejed-
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sió nagy bsjtre való  enekek.
Fejednek felyem vánkoía, a’kemény tövis korona» О fáj

dalmak Férfía! О fájdalmak Fértía /

I I .
*1 7 ’ Iád vizet én fejemnek , Kóuy.húllatáftfzemeimnek. Hogy

én-is keferegiek. Hogy én-is keferegiek.
Mert a’ Világnak nagyidra, Fűggefztetett kerefzt-íára. Gya

lázatos halálra. Gyalázatos halálra.
lm  az I (fennek Szüléié, Vagyon nagy keferöségbe, Epeség 

tengerébe. Epeség tengerébe.
A’ nap-is az ő orczáját, Bé fedte világofs ágát, Gyífzollya 

IftenFiát, Gyáfzollya Iften Fiát.
Föld ofzlopi meg rendűitek , Kó-fziklák meg-repedeztek. 

Sidókra nehezteltek. Sidókra nehezteltek.
M ert a’ betegek orvosát. A' halottak támafztóját. A’va

kok gyógyítóját. A’vakók gyógyítóját.
Minck-utánna meg-verték, Pőkdófték* vérbe keverték. 

Meg-fefzitvén, meg-ölték. Meg fefzitvén, meg-ólt-ék.
Akkoron ketté-fzakada, A’Templomnak Superláttya, Vi

lág vólt nagy homályba, Világ volt nagy homályba.
Az Angyalok iscfudálták.Urunk halálát hogy látták,’s Ke- 

fervellea (Íratták, 's KeferveŰen (Íratták.

I I I .
/" 4  Háládatlan Sidoság, Mit véthetet az Igafság, Azlfteni 

méltóság! Az Illeni méltóság!
Hogy hozzá illy kemény fzivel, Lennél illy kegyetlenséggel. 

Oktalandűhófséggel. Oktalan dűhófséggel.
Hogy nem cfak meg-fefzitenéd, De bofzfzúval-is illetnéd* 

Halálakor nevetnéd. Halálakor nevetnéd.
E6 te éretted Faradót, Meg-veré mind az Orfzágot, ’s Te* 

gédrneg-fzabaditott. 'sTéged meg-fzabaditott.
A’Tengő’
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A’Tenderen fzáraz-lábbal, Áltál-hozott gazdagsa'ggäl. Nagy 

rettentő dudákkal. Nagy rettentő cfudákkaL
Te pedig ötét kötözve, Pogány Pilátus kezébe. Adtad meg- 

fcízitéíre. Adtad meg-fefzitéfre.
Eő téged táplált Mannával, Köböl-forró jó itallal. Te pe

dig épes-borral. Te pedig épes-borral.
A’ te ruhád meg nem kopott, Negyven efztendeig tartott. 

Nem adottfemmi gondot. Nem adott íemmi gondot.
T e, ruhájától meg-fofztád, Merős mezítelen hagyád. Ke- 

refzt-fáraakafztád. Kerefzt-fára akafztád.
Eő, Királyi Koronával, Becsülted Úri pompával. Földnek 

minden javával Földnek minden javával.
De te tóvis-Koronával, Koronáztad gyalázattal. Csúfol

tad üres Náddal. Csúfoltad úres Náddal.
Jaj azért néked Sidóság, Reád fzál fok nyomorúság. Szám- 

ki-vetés és rabság. Szám ki-vetés és rabság.
Nem lefz Orfzágod, ’s Királyod, Oltárod, és áldozatod. Csak 

méltó gyalázatod. Cíak méltó gyalázatod.

IV.

О Töredelmes Szűz Anya, Kinek fzivétbúsúltábi. Hegyes
től* áltál járta. Hegyes tőr által járta.

Engedd, mólt veled firhaíTunk,SzentFiadoabánkodhaíIúnk.' 
Kőny-húllálTaljajgaflunk. Kőny-húllaíláljajgaűúnk.

Kerefzt mellet veled legyünk, 5 zent kínnyával meg-eped- 
gyünk. Sebévelíebeíedgyünk. Sebével febeíedgyünk.

Oldalaftbébenlcpjűnk, Vérével meg-réfzegüllyünk. Szent 
fzerelmévelégjünk, Szentfzereímévelégjünk.

Szent Kerefzte meg-órizzen, Halála elevenítsen. Malafzty* 
üdvözitten. Malafztya üdvözítsen.

U r Jéfusnak Annya engedd, Midőn bűnös teltem fzenved. 
Lelkem éllyen te* veled. Lelkem éllyen te veled.

Dicfircfl
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D icfíretazllr Jéíusoak,Meg-epedt Szűz Mariának: Tellyes 
Sz. Цагопм ágnak. Tellyes Sz. Háromságnak. Amen»

M A S .
Nota .* Angyaloknak Nagyságos Afzfconya. &c.

EZ Világnak fzepséges tűköre, JESUS Kriftusőrök dicsősé
ge, Atya Iften véghetetlensége, Abrázattya, és nagy ból-

clcísége.
E‘ Világra jőve tanítani, Sok cfudákat kezde cfelekedni, Bű

nösöket a jóra inteni , Mindeneket űdvőfségrehíni.
A 'tni fzűkségmiűdvölsegűnkre.’s Kívántatik az örök élet

re , Akarattyát mindeonek hirdette,Példájának int követésére.
így fzól Urunk Evangeliomban, Tanújlyatok tőlem jo-vol

tom  ban. Példát adtam nektek minden jóban, Köveílecek en
gem nyomdokimban.

Negyven-napig vala a’Pufztában, Böjtőltértűnk nagy Hu 
nyarúságban, Sokat faradt ártatlanságában, Késcrtette Sátán
torkofságban.

A’ Kriftufnak jó-clelekedete, Mint-egy tükör nékünk Szent 
élete t Jóra-íntömaga-vifelé(e,Kóvetéfe,’s jó példa-fzerzéfe.

Mikor Urunk Ninivé Városát, El akará vefzteni kó-falát Béj- 
tőléílelenyhítek haragját, Esúgy vévék Iftennek irgalmát.

Magdaléna Mefterét követvén, A’ Pufztában méné nagy fiet. 
vén,Bűneiről Iftent engefztelvén.Sok ideig ízenvede,bőjtőlvén.

Mikor Iften Adámot teremté, Paradicíomban bé-helyhezte- 
té,O ttan néki a’ Bóitőt hirdeté,Tiltott almát fzájában ne venné: 

De hogy Adám Iftennek hagyását, Altal-hágá óparanpfolat- 
ty á t, A’halálra kötelezte magát, Reá-vévé Iftennek haragjáé. 
” Mind fejen-ként Adámnak fiai, Vagyunk néki el-hagyot ár

vái, Szám-ki-vetett Éva maradéki, Sok bűn-alá vettetett népei.
Véle-őfzve az almában őttünk, Iften ellen minnyájan vétkez

tünk , Azért immár Iftent engefztellyűnk, Szenvedéííel bűnt 
m eU ízc  kerűJlyünk. Kerelzt-

IU  NAGY BbjTRE VA10 ENEKEK.

111



Kerefztségben tudgyuk mit fogadtunk , A* Sátánnakhogy 
ellene m ondunk, Esteíl-ellenmindenben támadunk, Akarat* 
tya-ellen tufakodunk.

Tartsuk-meg hát mifogadáfínkat .Zabolázzuk mikivánsá. 
ginkat Kérvén azon fzentséges Atyánkat, lgazgaffa jóra fisán- 
dekunkat.

Jéfus Kriílus ki értünk fzenvedfél, Mi példánkra negyven
nap bójtóltél, Eshafznunkra miudentcfelekedtél, Szent élet
re minket úgy intettél.

Kérünk téged halgafs-meg moll: minket, Vegyed kozzád mi 
könyörgésünket: Tólts-bé nékünk ebben kérésünket, Veled 
Menyben rendellyed helyünket.

Diclirtefsék az A tyalir Itten , Véleeggyűtt a' Fiú llr líte n , 
Egyetem ben Szent Lélek U r lilén, Szent Háromság egy bizony 
Ur Шеп. Amen.

M A S .
N ó ta : A’Púnkóílnek jeles napján, &e,

C Sudálatos nagy bólefeség, Hogy Ifién az Embereken, Kó- 
oyőrúle bűnösökön. Dicíiret Iílennek. 

Mertorvofságot kéízite, Kivel az ember élhetne, Esmagá* 
banel-ne vefzne. Dictiret Iílennek.

Fiát az Klen válafztá, Szerelméből értünk adá, Közinkbe 
ötét bocsátá. Dictiret Iílennek.

Végezé ezt az Ur Ifién, Fiát hogy Emberi-teílben, Eöltöz- 
tetné mint fegyverben. Dicíiret Iílennek,

Kezes lévén Emberek é rt, Eő tenne elégséges bért; Embe
reknek váltságá ért. Dicíiret Iílennek,

Hogy mindent meg-újítana, Es mindent helyére hozna. Kit 
Adám meg rontott vala, Dicíiret Iílennek.

Bajt v'rna törvény átkával, Bűnnel, és a'kárhozattal, Iílea- 
nek nagy haragjával. Dicíiret Iílennek»

P Értünk
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**4 n a g y  b&jt &e v a l ó  en ek ek .
Értünk halait, ‘s kint ízenvede, Térvénynek átkát* meg«

Sérte5 Karagtóiminket meg-men te. D id im  lílennek.
Annyira rneg-kmoztaték, Épp iemmi benne nem tetízék : 

Mert Szent teile meg-tóreték. Dicíiret lílennek.
M eg-verek, és meg-ízaggaták, Meg pókdósék, cs cfufolák, 

Esfzőrnyenmeg-oílorozák. Dicíiret lílennek,
Hf' Világ bűnei SóJdgya, Mint a’ vizeknek ícksága, Az 5  fejé

re borúla, Dicíiret lílennek.
Nem volt ábrázató rajta, Mind vér tagláfnak miatta, Fetreng 

íy’ fok nyavalyába. Dicíiret lílennek.
Hatalma már az ördögnek, Nincfen mi-rajtunk a’ bűnnek, 

Pokolnak, és к árhozatnak. Dicíiret lílennek.
Azlílennek békességben, Mi Atyánknak ízereimében, Va« 

gyünk immár jó kedvében. Dicíiret lílennek.
Keferves kinnya Kriílufnak, Lön el-rontáö Pokolnak, Bűn

nek, és örök halálnak. Dicíiret lílennek.
A z6 halálas’ereje, immár el-hatott lelkűnkre,Diadalmunk 

SíOgy igy lenne. Dicíiret lílennek.
Fel'támadáfa Kriílufnak, Eleíztéíe lön holtaknak, Szsbadsá* 

g,a minnyájúnknak. D idi rét lílennek.
Mert meg-hozá életűnket, Es meg-igazita m inket,H ogy 

fel-támafztá lelkűnket. Dicíiret lílennek.
Bizonnyal immár Kriílusban ,Fel-támadunk mi Urunkban, 

Uralkodunk orízágában. Dicíiret lílennek.
Dicíiret Atya lílennek t Dicíiret Fiú lílennek, Dicíiret a’ 

Szent Léleknek, Egy bizony lílennek. Ámen.

M A S .

OH  Egeknek fényefsége, Dicsöfségnek ékeíségé, édes na
pom tűndókléíb, Jajim é m e ly  homályban méné, 

Ohdrágalátos fzép gyém ánt,K i vagy az én fzivem-aránt, 
Jaj a’ Sidóveled mint bánt,Tégeda’kopoEs6ban hánt.

Okfzent-
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Ohízentséges édes kezek, Mellyek érettem fzenvedtefc, О  
drágalátos mély febek, Szent vérével földet feílnek.

О ti magos kék fellegek, Mofran igen kőnyvezzeíek, Szép 
Cfillagok fényefségtek, Homályban bé-rekeízízétek.

Oh ti nagy magos kó-íziklák, Repedezzetek, 's termő-fák, 
Szomorkodgyék a ’vigaság, Imé meg-hóltazigafság.

Oh Menybéli Szent Angyalok, Koporsóhoz járúílyatoR,Kéf- 
lek moílan firáftátok, Imé meg-holt ti Uratok.

Oh felséges Atya lilén, Ki lakozol magas Menyben: Szent 
fiadra tekint* itten , Mely kint fzenved keíérveíen.

Bűneimnek undokságác, Moíla el minden rútságát. Szent 
Fiadnak ezért kínnyát, Vegyed vére ki-ontását.

Dicliret légyen Atyának, Értünk fzenvedett Kriílufnak, Sz» 
Lélek Vigafztalónknak, A’ dicső Sz. Háromságnak. Amen,

MAS SZÉP ENEK.
Nóta : Szörnyű halál, imé holl áll, &c.

JOfcph, Jófeph, hol vagy Jófeph ? hol téged én kereílefek: 
Nagy hegyeken,és vólgyeken.el-mégyekhogymeg-lellyelek, 
Jefus, Jefus, hol vagy Jefus, hol téged én vefztettelek i Mely 

tengeren, vagy cíak téren, jaj nékem hol kereífelek.
Joíeph Atyád, fsived Anyád, melyhirtelenűl ekhágyádjOr« 

fiágodat jés hazádat: halálra vetvén magadat.
Jéfus Egek U ra , 's Főidnek rettenetes bírója: Meg-rettenrél, 

hogy el-men tél, Pokolnak meg-rontója.
Benned bízott Jácob,'s hízott; oh Jófeph vílzfza-térűly: Meg

hal Atyád, meg-hal Anyád.ő-tóllőkhátelne kerúfy.
Világ kincfe, Jéfus élfz-é? Vagy még kereízt-fárt fzáradohSzáfly 

le hozzánk, pirúly orczánk, Hogy értünk o tt fzomjiíhozol.
Talám vadtól, vagy Farkartól el-ízaggattaeotta’ Ceiled í Vaj

ha tudnám ! már nem várnám 6 Jófeph a* te életed, ,
2  г Ке&з*
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Kebelemben , vagy mellyembenerefzfzed drága fejedet: Ne 
igya-meg, nefzopja-meg, akar-ki piros véredet.

Cfepegetett ruhád ijefzt, jaj bizonya' te véred ez : Olly piroí 
volt, mikor ki-folyt, el-rejhetetlen dolog ez.

A * mely Dárda által-járta cfontodot, és óldaladot: Oh Jefaíom, 
ugyau azon , hadd járja én óldalomot.

fiá t meg-hóltál, hogy jó voltál, oh Jéíus Világ túkóre: Veled 
j^rok , 's veled halok, nem élek eíztendórc.

Jaj mit kéíet,hogy nem jóíz-el, cfak rám erezd kinaidat:Hogy 
el-vegyem , énfzcnvedgyem, minden-féle bánátidat,

lm Izivemben, vagy lelkemben halálod után íirtáfok: O tt 
temetlek Jófeph,’stélzlek, hogy meg netudhaGák máfok.

Szivem lobog, vermet vájok, koporsót bennem faragok: 
Nálam lakjál, ízép virág-fzál, mert éppen már tiéd vagyok.

Szeretettel hogy táplállyunk, noha mi magunk koplalunk, 
Minden munkát,fordítunk rád.nállad hogy kedvet találunk.

Oh Jefuiunk, oh'.Iftenűnk, nagy haragot érdemlettimk: 
Hogy veredet, éserődet, Sidók ki-lzopták érettünk.

De boc-ásd meg,eshalgafd-meg, ílralmasóhajtafinkat: Hogy 
haiznállyon, és meg-áldgyon, Szv.nt halálod minnyajunkat, 
Amt».

H T  M  N  ü  S.

11 * NAG? B6JTS.E VALÓ ENEKEK.

N óta: JefusSzent fzivek arannya, &c,
AUdi benigne-Conditor, Nofiras preces cumfietibus-, In bee Säer»

J A  jejunio fújás quadragenario.
Scrutator alme tenditor, Infirma tu/cis virium : Ad te reverfis exhi

be Remiffioms gratiam.
Multum quidem peccavimus, Sed parce confitentibus: Ad laudem 

tui nominis, Confer medelam langvidis.
Sic c o r p u s  extra conteri, Dona per abjhnentiam, Jejuntt ut mens 

/ebria , d labe prorjus criminum.
Vrttfia beataTrinitas , Concede fimplcx unitas, UtJruSuofa fint tuis 

Jejuniorum munera. Атещ. Audi
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n a g y  bö jtr e  v a l ó  e n b k e r ;
Audi benigne conditor. Nota eadem.

шш,ш
и у

VTAlgaft*meg minket Ur Iften, Keferves könyörgésünkbenj 
E’ Szentséges ízenvedésben, Negyven napi böjtölésben*

Te látod Uram fzivúnket, Tudod erőtlenségünket, Adgyacl 
te-hozzád törőknek, Boesánattyátbűneinknek.

Sokkal Uram meg-ba'ntottunk, De légy kegyelmes mi nekünk, 
Es lelkűnkbe orvoíságunk, Hogy mi fziból bőjtólhefsűnk.

U rlften  engedgyed kérünk, Kik teftűnkeD irioíl bőjtölűnk , 
Hogy lelkűnkben örvendezzünk, Minden bűnt távúi ke- 
rűllyűnk.

Engedd meg ezt Szent U rlften , Szent Fiaddal egyetemben, 
Hogy hafznos légyen mi nekünk, Az mi te á i fzenvedé* 
sunk. Amen.
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Nota: Infinit a bonitatis > &c.
r'Zúz-által jótt e’Világra, Ki vérévelMenyorfzagra,Utatnyi- 
^  to tt a* boldogságra, Kerefzten meg-hólí, .mellyen hetet 
ízólt, Az elsöe* v o lt, hogy bűnök nem yóltj Kik miatt tettén 

1 vértől cfett íok folt.
Attyát mivel azon kéri, Hóhérinak piros veri, Bűnök

nek légyen váltó béri, Tudatlan tó tték , hogy ót meg-ölték, 
Ofzlophoz kótték, kinnyát ízerzették, Hogy Urok legyen 
cfzekbe nem vótték.

Láfd a* máfodik fzózattya, A' nagy bűnőtt meg-halgattys* 
*s Paradicfomba jutattya, Ma veled léfzek, mondván: jól té- 
ízek, órómid kéfzek néked, nagy réfzck, Menyben j mert tol« 
lad minden bűnt el-véfzek.

Véres fejét Szent vállára, Hajtván tekint Szent Annyira, 
’s kedveíTebbikTanítványára, Harmadfzor hadgya, fzavát £b- 
gadgya, Annyinak adgya, Szent Annyát, 'smondgya; Hogy 
eggyűt legyen véle, ’s el ne hadgya.

’ Erts-megnegyedfzer, m int várja, Attyát kiáltván hegy 
zárja El nagy kinnyát, mely teilet járja, Sidók káromlyák, s*- 
aval cfufollyák, Moft híja, mondgyák: IUyéft, meg-láttyák, 
Hogy kinnyaitól, ha meg-fzabadittyák.

Rettenetes fzomjusága, De nem bornak kívánsága, Hogy 
tifztúllyon bűnők rútsága, Azért mnya kér, tettéből foly vér, 
Bíeiy mi reánk tér, Attyáig-fel-ér, Hogy bűneinkért ó légyen 
elég Bér.

Ez a’hatodik ízólláfa, Kerefztröl hogy ki-bocsáíTa, Lei
két: 's légyen rnár kim uláía, Vegye hozzája, tekincfen rája, 
Volt fok munkája, meg-epedt fzája, Oldalán febet tö tt vitéz 
kopiáia.

Győzedelmes halála lőtt» Tetten, ördögön erő tvő tt,
Végre



Végre mindenekben végettótt,N em kím íllett* , vérét tököt- 
te , Mind ki-őatötce, vétkét el-vötte$ Világnak: kiért életét 
le-tőtte.

I tt  vagyon hát bő váltsága, Életednek fzabadsága, I t t  
rom lott éi, lelked rabsága, Meg-fzabaditott, útra indított,  
Mellyet meg-nyitott, meg-is tan íto tt, Mint kellyen járnod, 
Úgy lefz ajtód nyitod.

Nézd azon váltságod árra, Itt tétetett az oltárra, Járúly 
lelki fzemedde! arra; Szűz Fia teile, ki fel kerefte, Életed le- 
íle , vérével feile, Két efzten midőn érted lön el-efte.

Aldot légy drágalátos teil, Ki,halálnak vetettél left, Mi
dón piros véred földet fe ft, Azon Iften vagy, itt hatalmad 
nagy, Minket d  nehadgy, sőtMalaíztot adgy, Te híveiddel# 
Blind végig itt maradgy. Ámen.

Nota: A  l preces mßras. &c.

‘IT ’Önyőrgésünkre kegyes füleidet, Haits-le U r l f te n /s -
nyisd-megaz Egeket, Es kegyelmeden fogadd kérésün

k e t, Dicliretúnket.
Nézz kegyelmefen reánk Szent Székedből, Tiízta ked

vedből tekincs alá Menyből, Es világoddal vigy-ki fetétség- 
bői, E’nagy Ínségből.

Fojts-meg vétkünket te nagy jó voltodból, Mofd-el bű
nünket Irgalmaftágodból: Bűnben lévőket, emelly kegyed 
len-fel, Szent kezeiddel.

Chriftus )óvilág, jóság, és igafság, Es a’ Mennyei viga- 
ság, boldogság, Ki életűnkért egyedül Iólváltság, Szent ir- 
galmafsag.

Olts-belénk kérlek, Szent fzeretetédet, Önts-bé elménk
ben a’te Szent H itedet, Égi világgal táplállyad népedet, Te 
híveidet.

tngedgy mi-nékűnkbóvségeskőny halláft, Böjtölésünk
ben

iso  NAGY SójTHE VALÓ ENEKEK.

118



■----------------------------------------------------------------------
NAGY B&JTR.E VALÓ ENEKEK. «*»

ben vétkünktől távozáft, Szent fzerelmedból igazán ujűláft. 
Végig meg maradáft.

Távúi mi tollúnk légyen az ellenség, Úgy mint Iílentől 
vontatott dűhőíség, De jelen légyen Szent Lélek Iftenscg,
Menybéli dicsóíség.

Dicsőfség legyen néked Atya lilén , Tifztefség néked ál
dott Fiú Iften, Es mind ezekkel» Szentlélek Ur Iften, Mind 
örökké» Amen.

M A S .
N ota: Patrisfapientia. ÓV.

Ér te k e z z ü n k  m ihivek Urunknak haláláról, Érettünk lófcfc 
J kinnyárol, kínnya közt hét fzaváról, A’mi idvőPscgűnk- 
rő l, és a’mi váltságunkról, Es legyünk bizonyoíok Chriftus

Emberségéről.
Első ízava: Bocsáíd-meg Atyám nékik vétkeket» Mert ha 

tudnák ki volnék, nem kínoznák telkemet, Sőt dicsőfség Ki* 
ráilyát tifztelnének engemet, De igy kell esnek lenni, hogy 
meg-tartfam híveidet.

Máfod fzávában Urnnk ízóllitá ó Szent Annyát, Hogy 
m int Fiát fzeretné, Szent János Tanítványát, Tanitvány-is 
Szent Annyát tartaná úgy m int Annyát, Anya-fzent-egyhá- 
zárói mutatna nagy fzép példát.

Harmad fzava Urunknak Ión a’bűnös Tolvajhoz, Mond
ván : Paradicfomban velem jófz ma Atyámhoz: Igyléfz dol
gok mindennek, kik futnak irgalmamhoz, Mert ez ón áldoza
tom mindennek kegyelmet hoz.

Negyed fzavában Urunk kegyeífen firomjuhozza, Meg
térését mindennek, mert Szent érdeme hozza, Emberi-Nem 
romlását felette fzánakozza, Mond; Szomjuhozom Atyám, 
m ert akaratod hozza.

Ötöd fzavával urunk,m entői nagyobb kínnyában,KiáI~
Q , t á ö
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sas NAGY böjtre  v a l ó  enekek ,
tá 6 Széné A t t já t ,  rettenetes fzózatban: Iftenem,én íflenem,* 
gniérthagyálel kínomban: Nékímkispéldát hagyahogy hid- 
gyünk Szent Attyában.

Hatod fzavában Urunk, monda .‘El-végefztetetű, Atyám
nak Décrétoma, a* m int el rendeltetett, Szent írásban feiölera 
a* mint fel-jegyeztetett, Emberi-Nem váitsága teltem végben- 
vitetett.

Heted fzavában Urunk ízép eiendes elméjében, Ó Szent 
Lelkétajánlá Szent Attyánakkezében5 Mondván: Atyám id- 
kernet le téfzem Szent kezedben. M ert tudom hogy Szent te
ltem , nem rothad meg a’ főidben.

íilysn fzép hét igiket minden jónak kút feje, Chriílus 
Urunk kínnyakőzt, kerefzt-fáról beízéiie, Engedd azért mi 
Urunk, hogy Szent aicsofségedre, A’ Szentséges igiket hid- 
gyük , idvőfségünkre* Amen.

M A S  S Z É P  E N E K .
Kofa'. Háiá-adáfunkban &c.

О  Atalmas Mennyei Királyi Székemből, A z én Szent Atyám- 
nak kedves tetczeséből, Es a’Szent Léleknek eggyes ér

telméből, e’világra jöttem buzgó fzerelmemből.
E’fzélesVilágnak adó-fizetője, Hogy lennék: ’s Atyám

nál, békefségfzerzóje, E ’végre fzállottam Menyégből a’ föld
ire, Szent Atyámnak Sellyék mindenekben kedve.

Engedelmes voltam az én Szent Atyámnak, Holott írá- 
fok-is tartyák Prófétáknak, Hogy el-vegyem bűnét e’ fzeles 
Világnak, Meg-rontfam hatalmát halálnak, ’s pokolnak.

A’ Jerusálemben tudgyátok fel-mentem, Ез az О Tör
vényért új Törvént ízerzettem, Gethtíemani kertben a’ fog
ságban ellen , A’ hóhér Sídóktól kötözve vitettem.

Vallyon Caipháshoz ki vétkéért vittek , Ottan csúfFru
hában



ha'ban kiért öltöztettek, Mintegygonolz-tévóí kötözve yi- 
íeltek, Nem fzenvedtem m ásért, hanem érettetek,

A’ Fö-Pap házában én meg-kőtóztettem, Mind arczúír 
’$ mind nyakon gyakran verettettem , Sok undok pőkdóséft, 
és nagy véréit tűrtem, Sokféle oftornak fájdalmát fzen vedtem.

Tövisből énnekem Koronát cíináltak, Es csúfolván en« 
gebi,térdet hajtottanak, Bárfony ruhában-is meg-jáczodoz'» 
ta ttak , Es igy minden helyen gyaláztak/s cfufoltak.

Nehéz kerefztemet vállamon vifeltem, Reá karjaimat eL 
ki-terielztettem. Kegyetlen fzegekkel arra fzegeíztetíem, Lá- 
baimmal eggyűtt, érted igy fzenvedtem.

Mikor fzomjuhoztarn érted, mérget ittam , A’ magas Ke- 
reízt-fán halállal bajt víttam, Tulajdon magamat teéretcedacU 
tam s Orfzágot te-néked halállal váltottam.

Olly nagy drága kincfet néked vásárlottam, Menyorízág 
kapuját néked meg nyitottam , Az őrök életre utat igy mu
tattam , Végezetre lelkem éretted ki-adtam.

Illy nagy ízeretetett mutattam hozzátok, Jertek hát már 
velem , Orfzágom birjátok, Ei-kéfzűlt Menyégben íényes Ko
ronátok , Szent, Szent,az Egekben, mindenkor mondgyátok.

Dicfiret, dicsőfség a’JESUS Chriftufnak,Szent Lélekkel 
eggyűtt az ö Szent Attyának, Boldog Szent Annyának a’ Szűz 
Mariának, Dicíiret, dicsőfség a ’JESUS Chriftufnak, Amen.

M A S.
P.opuk ткеи: ? Nota: Jofeph, Jofeph, &c.

TC’N Nemzetem Sidó népem. Te ellened mit vétettem? Hogy 
tőled halált fzenvedtem, Felely- meg immár énnékem,
En tégedet iEgyiptusból ,Ki-hoztalak nagy rabságból:Te 

engem kedves hazámból, Ki-vetél a’Szent Varasból.
En Nemzetem Sidó népem , &c. ni Jupraf

СЦ & Ф
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-fljgyiptusbói ki-meßtedben, Nyilait főttem a'tengerbe«: 
Te mellyemetmeg-nyitottad, Láncsáddal vérem ontottad.

A' Puíztában itattalak, És Mannával tápláltalak: Engem 
epével itattál, Mérges eczettel kínáltál?

En Nemzetem Sidó népem , &c.
Veled fzcp fényes ofzlopban, Jártam, és híres homályban. 

Te-ís én előttem jártál, De meg-kotőzve hordoztál.
Ellenségedet meg-vertein, A’Kánáneuft el-üztcm: Te 

engem oftorrai vertél-, Es talpig vérben kevertél.
En Nemzetem Sidó népem, &c.

Kánáneuft meg foíztottam, Orfzágát kezedben adtam: 
Te pedig náddal tiízteltél, Heródeílel meg-vetettél.

En téged nagy méltóságra, Fel-vittelek Királyságra: Te 
töviűel koronáztál, Csúfos bársonnyal ruháztál.

En nemzetem Sidó népem , &c.
Téged Chanaán főidére, Vitettelek Mézes helyre: Te 

Kálvária hegyére, Vittél minden ízenvedéífe.
En Szőlőmben plántáltalak, Esővel harmntoztalak : Te 

refzgyümölcsöt termettéi, Latrok közéfefzitettél.
Égig fel magafztaltalak, Becsülettel tartottalak; T ea’ 

főidig meg-aláztál, Gyalázattal rágalmaztál.
En Nemzetem, Sidó népem, Többet mitcfelekedhettem: 

Te ellened mit vétettem, Felely-megmoílanénnékem.
Ne efsél még-is kétségben, Cfak légy buzgó meg téréi 

ben: Könyvezz,és térjIftenedh^z, Hozzám te Idvezitódhóz.
Akarlak idveziteni, Bűnödet meg bocsátani, Fiamnak-is 

bé-fogadni, Cíak ne kéfsél hozzam térni.
Confitear, Nota: Salve mundi falut are, &e,

/*"lYónom az élő Atyának, Mindenkor Szűz Mariának, Ke*
reíktelöSzent Jánofnak, Szent Péter, ’s Pál Apoítolnak. 

Mennek minden Szentinek vallom magamotbűnőfnek.
En vagyok a’ ki a’ sárban, Arczal eftem rú t mocsárban,

Es ba-
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f s baromi ábrázatban, Gyönyörködvén a' rútságban. íften- 
nck mindín Szentinek vallom magamat bünöínek.

Niecfen-is rútabb nálamnál, BűdöíTebb vagyok ganéjnál, 
Lltállatosb a’ kígyónál, Csúfzó máfzó állatoknál. Iftennek &C.

De a’mi leg-nagyobb vétkem, Chriftuíomat meg-vetet- 
tcm, Meg-pókdőfvénarczúl vertem Csúfolván meg-is nevet
tem., Mennek&c,

Ruháit rólla 1$ vontam, Mert a’fzegényt nem ruháztam, 
Százfzor el űztem, nem íkántam, De ezerízermár meg-bán- 
tam, Mennek &c.

Életemnek rútságával, Mint hóhér 6  dárdájával, Urjeíii- 
fufom óldalával, Bántam,és Szent ctczájával. Iftennek &c.

Irigységnek ízegeivel, Lábait két kezeivel, KereÍ2tfára 
fel-fzegeíztem, Sido Királynak neveztem. Iflennek&c.

Az éntelhetetlenségcm, Lőtt énnekem ellenségem: Go- 
nofz nyelvem káromláía, Chriftus Jeíufnak halála. Iftennek.

Nyila dühös haragomnak, Drága teftétUrJeíuínak,Meg- 
fzaggatta: ja} magamnak! Hogy ezt tóttem Orvoíomnak. Iftcn:

Oh Jefufom mit m íveltél, Hogy hegyre Kerefztet vittél ? 
Mindent értem cfelekettél, Hogy engem idvezithetnél. Iften:

Szánorn bánom fok bűnömet, Orvofra bíztam febemet, 
Kéretnetek üdvözítőmet,Adgya-megegéfségemet. Iftennek 
minden Szentineк vallom magamat bünöínek. Amca.

M A S  S Z É P  E N E K

Mert ártatlan mint egy Bárány izenveaa Kereizt-tan.
Q ?  Tekint«
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Tekincs kérlek, Szent febokre, édes Teremtődnek: Mellyet 

ízen ved, hogy lelkedet adgya idvefségnek.
Siránkozik bűneinkért, és úgy mofogattya: Rútságiokatjtno» 

cskainkat, vérrel tifztogattya.
Bűneinkért oílorozzákaz ártatlan Bárányt: Tövisekkel koro

názzák, ’s kínozzák égy-aránt.
Aíczűl verik bűneinkért, pökdőfik orczájat: irgalmatlanul 

csűfoliyak, fzaggattyák Szent haiát.
Kegyes Jefuft, mint egy báránt.úczákonhurczoilyák: Karfáid 

tói Pilátushoz kötözve hordozzák.
Te Szent Atya, Szent Fiadat vérbe bé-kevtrve: Tekincs kérlek 

Magzatodat Latrok közt fefzitve.
índúlly kérlek bűnös lelkem, fzánnyadSzent Uradat: Kefét- 

vefen bűneidért íiraílad magadat.
O h te egek erófsége, fzivűnk gyenge méze: A’ Cfillagok fs- 

nyefsége, cl-vagyon felejtve.
O h te világnagy öröme, lelkűnk efendefsége: Angyaloknak 

ékefsége, mint húznak kerefztre.
Föld,Tenger,Egek iirjatok, fzenvedmoft Uratok: Ti Csilla

gok zokogjatok, kinnyait fzánnyátok.
A'Látrok közt m int kínlódik Világ fzabadsága: Vefzfzökke! 

oftoroztatik Egeknek Csáfzára.
Ki a’Földet gyümölcsökkel, drága termő fákkal: Bá-fedi fzép 

virágokkal, zóldelló ágakkal.
MoftAnya-fzűlt mezítelen, ofzlophoz kötözve: Yefzfzézte* 

tik kegyetlenül, bűnünk miatt nyögve.
Ki a’Napotfényefséggel, Eget Csillagokkal: A' Hóidat tartya 

világgal, bűnünk miatt meg-hal.
Bűnös lélek,indúlly kérlek, firafd bűneidet: Hézd Uradnak 

fzenvedését, mint keres tégedet.
Oh én lelkem efendefsége, el vagy moífc hagyatva: Sidókiól 

igy fcmozutül azmi bűnünk sóJdgya.
Oh én

124



■

NAGY BSJTR.E VALÓ ENEKEK. IS?
Oh én kefervesfzemeim ezt nézvén fi rjatok: Mert Iccrefzt fán

fe!-fűggefztve, fzegezve Uratok.
Kegyes JESUS, légy kegyelmes nekem bűneimért: Ki a’ ma

gas Szent kereízt fán, óntózél értem vért.
Bűneimért úgy ne fizefs a 'm in t érdé m lettem: Gonoíz eléte

t i  bocsáfd-megénnékem.

JAj m itlá to k ,’s mit fzemlélek, Mikor kerefzt-fara nézek, 
Meg-fefzűlt drága Jefuíornra: О könyvez fzemem, fír 

azénízivem , Bánkódik lelkem, nincs femmi kedvem, Szo
morúságtól mert nem fzolhat nyelvem.

Vallyon ’s kérlek ki nem fírna, Téged Jeíus ki nem ízán- 
na, Illy keíerves, illy rút kínokért? Bizony kemény fzű,vadi 
terméízetű, Hafziverajtad, firva nem fakad, Oh ízép meg
váltóm, kinok közt mint lankad.'

Menyorfzágnak nagy Királlyá, Szenteknek fzép Кого- 
йа‘]а, Egy rút kerefztre fzegefztetik: Az egéfz tefted, el-fog- 
ta véred, El-ájúl ízived, jaj nincfen ízined, Rútúl változott fzép 
ékes Személlyed.

Dicsófséges gyenge Kezed, Mely fundálía az Egeket, Jaj, 
kerefzt-fara Í2egeízteterc: Szentséges lábak, kik bűnt tápod
nak, ímegy kerefztre, vannak fzegezve, Kemény fzegekkel 
rútúl által verve.

Hol Felséged, hol Nagyságod ? Hová lőtt ízép ábrázatod? 
Oh lám mely véres az óldalod: Ki nem firatna.’s téged nem 
Tzánna? Te Szent tettedet, ékes Színedet, Éppen bé-fogta a"
vér Szent Fejedet.

Oh Királyoknak Királlyá, Oh Iftennek fzép Báránnyá, 
O h ártatlan édes jefufom / Mit cfclekedtél, kinek vétettél?

M A S .

N óta: Infinite Bonltatu, &c.

Hogy
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Hogy kerefzt-fára, illy rút halálra, Sgntencziázták mindenek; 
láttára.

Ed vagyok. Uram, én vagyok, A’ kinek bűnei nagyok,, 
Bűntelen vagy; te nem vétettél: Oh miért értem, a’ ki bűnt: 
törtem , Téged kínoznak. és oftoroznak, Édes Jefufom ártat
lan vondoznák?

Allyon-elé a’k ilá to tt, Hlyen Tőrvént j a’ ki hallott, Illy' 
hamis, illy rút fentencziát: Szolgák vétkeznek, Királyt bün
tetnek, Bűnös el-téved, az Urafzenved, Kereíztre mégyen 
Ilten , Ember érted.

Oh kerefztyén igáz lelkek, Kerefzt-fára tekincíetek , Meg. 
fefzűít drága Jeíufomra: Mondgyátok kérlek, ha ki kóztetek, 
Illy dolgot lá to tt,illy cfudát hallott, Minéműmoftan a’kereízt 
fan látczott.

I tt igaz életnek Ura, Itiltetik az halálra, Bűntelen Ezen- 
ved bűnösökért: Azlgehalgat, az Iílten jajgat, A 'Virág hef^ 
vad, a’zóld-ág fonnyad, Halandóvá lőtt az Iften miattad.

Ki az égtől tifzteltetik, Angyaloktól imádtatik, A’ bűnö
söktől cfufoltatik: K'it azOrfzágok, félnek: a’ latrok, Nevet* 
ni m erik,’s azt arczúl-verik, Pőkdófiklftent, 's vérében ke
verik.

Menynek, és földnek Királ!yát,Cíak tőviflel koronázzák, 
Minden czimeri cfak vas fzegek: A’ hegyes kopja, Királyi pál- 
cza, Két lator között, vérben öltözött, Sidók Királlyá vért 
bőven öntözött.

A' ki ruház minnyájunkat, Ekeíiti virágokat, Mezítele
nül fefzittetik: Ki kincfet adgya, nincfen ruhája, Bárfony 
Paláftya, nékKízállkía: Leg-jobb jófzága tövis Koronája.

Oh boldogságom kútfeje, Oh én lelkem,’s fzemem fé
nye, Oh JESUS fzivem egy öröme: Ki kénízeritett erre tége
det, Hogy bűneim ért,’s fzegjény lelkemért. Rút halált ízen- 
vedgy érettem ízegényért.

H ali.

i i8 NAGY BÖJTRE VALÓ ENEKEK.
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Halálodnak kegyes voltát, Minden véred ki-ontását, 

Nincsolly ember, ki, megszolgálná: Ha életemet, ’s min
den véremet, Néked áldoznám, ’s ldkemet adnám: Szerete
det meg nem fzólgálhatnám.

Vaj-ha drága kerefzt-ftfdhoz, Magdolnával lábaidhoz; 
Borulhatnék édes Jefufom: Szemem könyvével, m int-egy 
kehettel, Lábaid kennem» és ölelgetném, Haj-fzálaimmal 
csókolván^ Őrölném.

Oh kerefzt hegyes töviflek, Emberekért fel-vött fzegek, 
Oh piros febek, oh ízép JESUS: Ahtekincsreám , Mennyei 
Mannám, Szivemel-bádgyatt,nyelvem nem ízólhat, Szerel
med miatt már halálig óhajt. Ámen.



&
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VIRÁG VAS ÁRNAP RA V A L Ó
P A S S I O .

Kezdetik az piiUrunk JESUS Chriftufnak kín fzenvedcíe, Sz* 
Máthé Evangeliftának iráía»ízerént. Сар, 26.

s íive l o’ PaJJtsnak bárom Tonujfa vagy о ft: Tenor, Bajfus\ Altat j  
azért, a'hol T,boíü iejhen, ott kozep-renden; a’ hol Bt alatt: 

a belped-g A, idáltatik yfenn kell énekelni.

Tenor, Д  2 id6ben.monda]ESUS azóTaniíványinafí
J c \  Tudgvátok, hogy két nap után Huívét léfzen, és 

9Z ЕозЬег fia el-árúitatik, hogy meg reízittefsék. T. Akkor egy
be gyüléneka’ Papi-Fejedelmek, és a" népnek Vénei, a’Fő-Pap 
pitvarában, ki mondatik vaia Kaifáfnak: és tahácfot tartanak, 
hogy JES11ST álnoksággal meg fognák, és meg-óínék Mon
dának pedig: Altus. Ne az ínnep-napoo, hogy ne-talám táma
dás ne légyen a’Nép között. T. Mikor pedig JESUS Betániá- 
ban volna, a’ Poklos Simon házában, járúla ö hozzája egy Afz- 
ízonyi-állat, kinek drága kenetú alabáííroma vala,és az efztalnái 
ülőnek a’ftjázeőnté. Látván pedig a’Tanítványok ,bofzfzon» 
kodának mondván: A. Mire való e’ vefztegetés? mert ezt 
drágán eladhattak volna, és a’izegényeknek adhattak vólna.

7 . Tud-

128



T. Tudván pedig Jefus, monda nékik : B. M iértvaítok ez Afz- 
fzony állatnak hántására? mertjócfelckedetetcíelekedett vele. 
Mert mindenkör vadnak ízegények veletek: én pedig nem min
denkor vagyok veletek. Mert ez, e’kenetet a’teftemre öntvén, 
azéntemetéfemre cíelekedte. Bizony mondom nektek, vala- 
holezazEvangeliomprédikáltatik az egéfz Világon,az-is meg- 
m ohdatik ,a‘mitezcfe!ekedctt az ó emlekezetire. T. Akkor 
egy el-méne a’tizen-kettó közül, ki mondatik valajúdás Iská- 
riotefnek, a’Papi-Fejedelmekhez: és monda nékik: A. Mit 
akartok nékem adni, és én ötét kezetekben adom ? T. Azok pe
dig rendelének néki harmincz ezűft pénzt. Es attúl fogva alkat- 
matofságot keres vala, hogy ötét el-árűlná. A’ kováfztalanok- 
nak első napján pedig, járúlának a’ Tanítványok JESUS-hoz, 
mondván: A. Hol akarod, hogy el-kéfzitsük néked ételedre az 
H aívétet? T, JESUS pedig monda: B, Mennyetek a’ Várok 
ba egy némelyhez, és mongyátokannak: A’Meftermondgya: 
Az én időm közel vagyon, náladfzerzem azhuívétet.azéfbTa- 
nitványimmal. X  Es, cfelekedének a’Tanítván у ok, a’ m int 
rendelte vala nékik JESUS, és el kéfziték a* Hufvétet., Eftve 
lévén pedig,le telepedett.valaa’tizen-két Tanítványával. Es 
midőn ők ennének, monda :B. Bizony mondom nektek, hogy 
egy közzűletek el-árul engem. T. Es igen meg-fzomorodván, 
kezdek eggyén-ként mondani: A. Vallyonén vagyok-éUrara? 
X  ó  pedig felelvén monda: B. A’ ki a’ kezét velem a' tálba 
m ártya.az árúi elengem. Az Ember Fia etmégyen ugyan, a' 
miftt Írva éagyon felőle : Jaj annak az embernek, a* ki-által az 
EmberFia el árúltatik: Jobb lett volna néki, ha nem ízületet 
▼ólna az az Ember. X  Felelvén pedig Júdás.a’ki el árulta ötét, 
m onda; A. Vallyon én vagyok é, Rabbi? T. Monda néki; 
B, Te mondád. T. Ók pedig vacforálván, vévé Jefus a’ kenyé
ri yeret, és meg-áldá, és meg- fzegé- és adá a' Tanitványinak, és 
IBonda: B. Vegyétek, és egyétek: Ezazén tettem. 7 . Es vé*

R 1 vén a’
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vén a’p ohárt, hálákat ada: és nékik adá , m ondván: B. igya
tok ebből minnyájan : Mert ez az én vérem az Uj Teflamen- 
tom é, mely fókákért ki-ootatik a'bűnök bocsánattyára. Mon
dom pedig nektek: nem ifzom moílantól fogva e’ fzólö termé
séből a' napig, mikor amaz újat ifzom veletek az Atyám O r te 
gában. T. Esdicliretetmondván,ki-menének az Olaj-fák he
gyére. Akkor monda nékik Jeíus: B. Ti minnyájan meg-bo- 
tránkoztok én bennem ez éi jel. Mert írva vagyon: Meg-ve- 
rem a’ Páfztőrt, ésel-ofzolnak a’ Nyáj juhai. Minek utánna 
pedig fék támadok, élőtökét véfzem Galilaeában, T. Felelvén 
pedig Péter, monda néki A. Ha minnyájan meg-botránkoz- 
nak-is benned, én foha meg nem botránkozom. T. Monda né
ki Jefus: Б. Bizony mondom néked, hogy ez éijel minek élőt* 
tea'Kakasfzóllyon, hárőmfzortagedfz megengem^ 7. Mon
da néki Peter: A. Ha meg-kdl halnom-is veled, meg nem t^  
gadlak téged. T. Hafonloképpen mondának a’Tanitványok-is 

» minnyájan. Akkor méné Jeíus vélek a’ Majorba, melyeGeth/e- 
maninák hivatik , és monda a’ Tanitványinak: B, Ullyetek 
i t t ,  mig amoda megyek, és imádkozom. T. Es el-vivén Pétert, 
és a’Zebedsus két fiát, kezde bánkódni, és fzomorkodni. Ak- 
kór monda nékik: B. Szomorú a’ lelkem mind halálig: vára- 
kozzatok itt, és vigyázzatok velem. X. Es egy-kcvefse elébb 
menvén.orczájára borúla.imádkozván.cs mondván: B.Atyám, 
ha lehetséges, múllyék-el e* pohár tőllem, mind az-általnem 
a’mint énakarom,hanem a’mint te. X Es méné a*Tanítványt» 
hoz,és aluvataláláőket, és monda Péternek: B. így nem vi- 
gyázhattok-é velem egy óráig? vigyázzatok , és imádkozzatok, 
hogy kifirtetbe ne elletek. AMélek kéfz ugyan, de a* teil erőt
len. X Ifmég máfodlzor el-méne, és imádkozék, mondván: 
B. Aívam ha e’pohár el nem mdlhatik, hanem ha azt meg-iízom» 
légyena’ te akaratod. X Es el-jőve Ifmég , és aluva találd őket: 
Mert az 6 tem ek meg-nehezittetve valának. Ls eL-hagyván

óke

i j + n a g y  böjtre v a l ó  é n e k e k .



őket ifmcg el-méne, ésimádhozék harmadfzor, azon békédét 
mondván. Akkora'Tanitványihoz jóve, és monda nékik: Ä, 
Aludgyatok m ár, és nyugodgyatok: imé el-kőzelgetett az óra 9 
ésaz Ember Fia a’bűnösek kezebe adatik. Kellyetek fel, men- 
myünk-ehiméel-kózelgetetta'kiengemel árúk 2; Mégófzól- 
ván.im é Júdás egy a’ tizen-kettó közűi el jöve,és 6 véle íok 
fer^g,kardokkal, és dorongokkal, küldetvén a’ Papi-FejedeL 
m ektöl, ésa’népnek véneitől. A’ ki pedig el árulta ö tét, jelt 
adott nékik mondván. A. Valakit meg csókolok, óaz, fogjá
tok ötét. T. Es mingyártjefushoz járulván monda: A. Idvóz* 
légy Rabbi. T. Fis meg-csókolá ötét. Es monda néki Jelus: E. 
Barátom mire jöttél? T, Akkor hozzája ménének, és kezeket 
Jefufra vetek, ésmeg-fogák ötét. Es imé egy azok közzúl kik 
Jefuflal valának, kinyújtván kezét, ki-voná kargyát.és clap- 
ván a’ Papi-Fejedelem ízolgáját, el-vágá annak fűiét. Akkor 
monda nékijefus: B. Tedd helyére kardodat: mert minnyá- 
jan a’ kik fegyvert fognak, fegyverrel vefznek el. Veled-éhogy 
én nem kérhetem az Atyámot, és ád énnékem moft többet ti- 
Zen-két Legio Angyalnál? Miképpen tellyefedriek-bé tehát az 
iráfok, mert igy kell lenni ? Г. A’zon órában monda Jefus a’ Se® 
regeknek: B. Mint latorra,úgy jöttetek-ki kardokkal,és do
rongokkal engem meg fogni: Mindennap nálatok űlókvala ta
nítván a’Templomban, és meg nem fogátok engem. T. Ez pe
dig mind lón, hogy bé-tellyefednének a’ Próféták iráli. Akko- 
rona’Tanitványokminnyájanel hagyván ötet,el-futának. A- 
zokpedig meg-fogvánJESUST, vivék Kaifashoz a' Papi-Feje
delemhez ,a 'hol az írás-tudók, és a’ vének egybegyűltek vala. 
Péter pedig követi vala ötét távúi, a' Papi Fejedelem pitvaráig. 
Esoda bé-menvén, űl vala a' fzólgákkal, hogy látná a’ végét, A,, 
Papi-Fejedelmek pedig, és az egéfz gyülekezet, hamis bizony
ságot kirefnek vala JESUS ellen, hogy ötét halálra adnák: és 
oemtaláIának, noha fok hamis-tanúk jöttek volna elő. Ucólfzor

pedig
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pedig jóvének két hamis-tanúk, és mondának: A. Ezmondot- 
t a , El-ronthatom az lilén Templomát, és harmad'nap után tel- 
éppíthetem azt. T. Esfel-kelvén a’Papi-Fejedelem,mondaná- 
ki: A. Semmit nem felelfz-é azokra, a’ miket ezek ellened bi- 
zonyitnak? T, jESUSpedighalgatvala. Es a'Pap-Fejedelem 
mondanéki: A, Kénfzeritlek téged az élő Illenre, hogy meg- 
mondgyad nekünk, ha te vagy a’ Chriftus, az IftennekFia. I  
Monda néki JESUS: В. Te mondád: Mind-az-által mondom 
nektek,ez utánmeg-láttyátok az Ember Fiáeülniaz Iftenere- 
jénekjobján ,ésel-jöniaz Égnekfóihőiben. T. A kkora’Pap:- 
Fejedelem meg-fzaggatá ruháit, mondván: A  Káromkodek: 
Mit fzükólködűnk még tanúk nélkül? imé moft hallatok a’ká- 
romláft: mi tetzik néktek ? T. Azok pedig felelvén, mondának: 
A. Méltóhalálra. T. Akkoron az orczájára pőkdösének,és nya- 
koncfapdosák ötét,némellyek pedig tenerekkel arczúl verek, 
mondván: A  Prófetálly nekünk Chriftus ,kicíoda úté téged? 
T. Péter pedig kivül a'pitvarban ül vala: és hozzá járnia egy 
Szolgáló, mondván: A . Те-is л Galilaeai JESUS fal yalál. 7 . U 
pedigtagadá mindenek előtt .m ondván: A. Nem tudom mit 
mondafz. T. Ki menvén pedig óaz ajtón, más Szolgáló tata 
ö tét; és monda azoknak, kik o tt valának: A. Ez is a' Názáreti 
JESUS fal vala. T. Esilmégtagadáesküvéííél;hogynem ifmé- 
rem as Embert. Es egy kevés vártatva, hozzája m enének a’ kik 
állanak vala, és mondának Péternek: A. Bizonyára te-is azok 
kózzül való vagy; mert a’ ízólláíod-ís ki- jelent tégedet. 7 . Ak
kor kezdeátkozódni, és cskűnni, hogy nem ifmérte volna az 
Embert. Es mindgyárt meg-ftóllala a’Kakas. Es meg-emleke- 
zék Péter a 'JESUS igéjérül, mellyet m ondott vala: Minek Hót- 
te a’ Kakas fzóllyon, háromfzor tagadfz-meg engemet. Es oda- 
ki menvén, keíervefen fira.

Reggel lévén pedig, tanácfot tartanak minnyájan a’ Papi- 
Fejedelmek, és a’ Népnek vénei JESUS elilen, hogy ötét halai

ra ad-
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fa adnák. Es kötve v ivekótet, és adák Potitius Pilátus Tifej:- 
tartónak. Akkoron látván Júdás.a 'k ió tetel árulta, hogy lg#* 
Iáira kárhoztatott volna; meg-bánván, vifzfza vivé a’ harmincz 
ezűíl pénzt a’Papi-Fcjedelmeknek^csa’vcneknek.mondván: A. 
Vetkeztem,el árulván az igaz vért. T. ó k  pedig mondának : 
A. Ali gondunk véle? te lilfad. T. Es el vetvén a’ Templomba 
azezűftpenzeket, vifzfza téré, ése! meavén íel-akaíztá magát. 
A* Papi-Fejedelmek pedig fel-vévén azezűft pénzeket, mondá
nak: Af Ném fzabad azokat á' Templom pénze kózc vetni: 
m ert vérárra T Tanáefot tartván pedig, meg-vévék azokon 
a ’ Fazakas mezejét a’ jövevények temetésére. Azért hi vattatik 
aza’mezó Hakeldamának \ azaz: vér mezejének ,e‘ mái-napig. 
Akkor be-tellyefedék, a’mi meg-mondatott Jeremiás Profcta- 
áltál,mondván: Esvcvék a' harmincz ezúft pézt, a’meg«bó- 
csűltetnek árrá t,k it bőcsülve vettek-meg az líráéi fiaitól: és 
adák az Fazakas mezejé-ert, a‘ mint nékem rendelte az Ur. 
JESUS pedig a*Tifzt tartó előtt álla, és meg kérdéótet a’tilzt- 
tartó ,m ondván: A. Te vagy-é a’ Sidók Királlyá? 7. Monda 
néki JESUS: В, Te mondod. T. Es midón vámoltatnék aPa- 
pi-Fejedelmektól, cs a’vénektől, femrnit nem félele. Akkor 
monda néki Pilátus: A. Nem hallod é menyi bizonyságokat 
mondanak ellened ? T. Еэnem felek néki egy fzavára-is, úgy 
hogy felette igen cfudálkoznék a'Tíízt-tartó. Az Innep napon 
pedig, el-fzokot vala bocsátani a’ tifzt ta rtó , a’ népnek egy 
foglypt, а’к takarnának. Vala pedig akkor egy híres foglya, 
ki mondatik vala Barrabáfnak, Egyben gyűlvén azért azok, 
monda Pilátus: A. Kit akartok, hogy el-bocsáűak néktek: 
Barrabáft-é, vagy a’ JESUST,ki Chriftufnak mondatuk :rT. 
Mert tudgya vala,, hogy irigységből árulták vólna-el ótet. Ül
vén pedig ó az itfió-fzékben, hozzája kűlde a* felesége, mond
ván: A. Semmi kózód néked azzal az igazzal, mert fokát fcen- 
vedtera ma, látás által őmiatta. T. A’ Papi-Fejedelmek pedig,

S és a
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ésa* Vének, el-áltaták a* Népet, hogy Barrabifl: kérnék, JE- 
SUST pedig el-velztenék. Felelvén pediga’Tifzt-tartó, m on
da nékik: A  Kit akartok,hogy nektek a’ kettő közül el-bp- 
csáííakr Y. Ök pedig mondának: A. Barrabeft. T. Monda 
nekik Pilátus: A. Mit eíélekcdgycm tehát ar J ESU S-fal, кД 
Chriftufnak mondatik ? 7 . Mondának minnyajan: A. Fefzit 
tcísék meg, T, Monda nékik a’Ti ízt-tartó: A. Detnigonofzt 
cfelekedctt? 7. Azok pedig inkább kiáltanak vala, mondván: 
A  Fefzittefsék-meg. 71 Litván pedig Pilátus, hogy (émrmt 
nem hafználna, hanem inkább támadás lenne: vizet vévén, 
meg-mosá kezeit a* nép clótr, mondván: A. Ártatlan vagyok 
én ez igaznak várétól: ti ládátok. T. Es felelvén az egéfz Nép, 
monda: A. Ázó vére mi rajtunk, és a’ mi fiainkon. T. Akkor 
el-bocsátá nekik Barrabáít: a’ meg-oftoroztatott JtSU  ST pe
dig kezekben adá, hogy meg-írfzirtetnék. Akkor a’Tifzt-tartó 
vitézi el-vivén JESUSTa'Tanácsházban, egybefgyűjtck hoz- 
Zaja‘az egefz cíopoitot: ésle-vefkeztetvcn ótet, veres karmai
fi,n/zinű fehő ruhát adának reá; és tóvisból koronát fonván, 
a ’fejére tévék, és nádat a’jobb kezébe. Estérdet hajtván élőt- 
te , csúfollyák valaótet, mondván: A. Idvez-légy Sidók Ki
rállyá. 7 . Es reá pókdófvcn, vévék a’nádat,és a’ fejét verik 
vala. Es minek utánna megcsúfulák ő te t, lc-vttkezteték a’ 
felső ruhából, és fel-óltózteték az ö ruháiba, és vivék ó te t, 
hogy-meg-fefzítenek. Ki menvén pedig, találának egy Simon 
nevüCzyrénei Em bert: ezt kénlzeriték hogy fel-venné az d 
kerefztit. Es jóvének a’ helyre, mely Galgetának mondatik, 
mely az Agy-kaponyának helye. Es adanak néki innya epével 
egyelittetett bort. Es mikor meg kóftolta volna, nem akará 
innya. Minek utánna pedig meg-fefziték ótet, el-o<zták az 5  
ruháit, íoríot vetvén,hogybé-tellyefednék, a’mimcg monda- 
tó tt a ’ Próféta által, m ondván: Ы cíztották magok nak az én 
ruháim ét, és az én ruhámra forfot vetettek, t s  ülvén, őrzik

vaja
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vala ó 'et, és tévék a’feje fóliben ázó ügyét írva: EZ AZ JESUS 
A’ SIDŐK KIRÁLLYÁ. Akkor meg fefzittctékó véle két la- 
tor.eggyik jobja felöl.ésa'máfikbal felól. Az elő menők pedig 
kárómlyák va!a ótet, hajtogatván a'fejeket.és mondván: A  Vah» 
ktazlften Templomát el-rontod, és harmadnapra azt fel-éppí- 
ted: Szabadicfd-meg magadat: halftennek Fia vagy fzálly-Ie 
a’kírefztről. Hafonló képpen a’ Papi-Fejedelmek-is csúfolván 
ez írás-tudókkal, és a’Vénekkel mondanak vala: A, Egyebe
ket meg Pzabaditott^ magát meg nem fzabadithactya: ha IzraSl- 
nek Királlyá, fzállyon-lemoíla’kcrefztról.és hifzűnk néki: ez 
Iílcnben bízott: teabaditfa-meg moft, ha akarja ó tet: mert azt 
m ondotta : Hogy Iften Fia vagyok. Ugyan azonthánnyák 
valapedigfzemérea’Latrok is, kik meg-fcfkittettek vala véle. 
Hat órától fogva pedig fetetség lón az egéíz fóldón kilencz órá
ig. Es kilencz óra-fele kiálta J E S U S , nagy Pzóval mondván: 
B. E L I, E L I, Lamma Sabaktáni? azaz: EN ISTENE 
EN ISTENEM,miért hattál-el engem? T. Némellyék pedig 
©ttálván, és halván mondának: A. Iltyéfthijaez. T.Esmind- 
gyárt el-futamodván egy közűlók ípongiát vévén, meg.tóltc 
üczettel,ésnádra tévé, és innya ád vala neki. A 'tőbbrpedig 
mondának : A. Hadd láíTuk, ha el-jó-é Illyés, meg-fzabaditván 
Ótet 7. JE S U S  pedigifmég kiáltván nagyfzóva^ki-bocsátá 
Lelkét,

Hic aliquantulum paufatur.

NAGY B6JTRE VALÓ ENEKEK. rjS>

Es imé a'Templom PuperJáttya két réfzre fzafeada, a' folt
tól fogva az allyáig;ésa’földmeg-indúla, és a’ kö-fziklák meg
repedezének, és a'koporsók mcg-nyilának: és fok Szentek te
ltei, kik el-aluttak vala, fel-támaJinak. Eski-menvéna'kopor- 
sókbólazó fel-timadáfa ucán , jóvének a' Szent Városba, és fó
káknak meg-jeienének. A'Százados pedig, és a* kik véle valá-

S з nak,



UO NÄßT. B6JTRE VALÓ EK EKEK!
oak, őrizvén JESUST, látván a’ fóld-indűláft, és azokat me!« 
lytk lélznek vala, igen meg felemiének, mondván: A. Bizony 
ez azlílen  Fia vóít, T. Valának pedig ott fcrk Afzfzony-állatok 
távüf, kik kővették vala jESUSTGalilaáhól,fzolgálván neki: 
Kik között vala Mária Magdolna, és Mária a'Jakab és Jofeph 
A n n y a^sa ’Zebedasusfiai Annya. Mikor pedig eftve ló 't vol
na , jőve egy Arimataeai Jóíeph nevű gazdag Ember, ki ó-isa’ 
JESUS Tanítványa vala. Ez elméná Pilátushoz, és meg kére 
a’JESUS teilet. Akkor Pilátus meg-hagyá, hogy meg-adnák 
a’teilet. Eselvivéna’teílet.Jofephbé-takaráazt tifzta gyó!c£ 
ben. Es tévé azt az ó új koporsójába,mellyet a "kő fziklábaд vá
gót vala. Es nagy követ hcegerite a’ koporsó ajtajára, és ék 
fíaéne. O tt vala pedig Mária Magdolna, és a’roáfik Mária,a'ko
porsó-ellenében ülvén. Máfod nap pedig, mely az Innep kélzű- 
lete után vagyon, egybe gywlénck a' Papi-Fejedelmek, és a’ Pha- 
rifeufokPilátushoz,mondván: A. Uram, megemlékeztünk, 
hogy ama’ hitető még éltében mondotta: Harmad-nap után 
fel támadok. Had-meg azért hogy őrizzék a’ koporsót harmad- 
qapig: hogy valamiképpen elnejóijenek azóTanitvenyi, és el- 
lopják ótetjésaztmondgyák a’kófségnek: fel-támadott halot
taiból Es az utólsó tévelygés, gonofzb léfzen ?z elsőnél. T. 
Monda nékik Pilátus: A. Vagyon órizótók, mennyettk-el, 

őrizzétek, az mint tudgyátok. X Azok pedig el-menvén, 
meg^erőffiték a* koporsót őrzőkkel, meg-pe- 

csételvsa a' kővet.

______
m
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N A G Y .S Z E R D A R A  V A L Ó

L A M E N T A T I O .
M in ek -u tá n o a  Sidóság Babilloniának fogságában vitetek,ёэ Je

rusa lem  e l- tó r e té k , Jeremiás P ró fé ta ié  ű ls f tr v á o ,  és Jerusa
lem  Városinak jövendő puhulásáról ízomorú fzivel ezt 
ri^ondá.

A  L  E  P H.
A lik ép p en  öl egyedül a’néppel rákot Város: úgym int őz- 
^  vegygyé lőtt a* pogányoknak Afzfzonya:a’ Tartomá
nyoknak Fejedelme adó-fizetővé lőtt.

BETH. Sírván firteijel,esazókőny-húllatáfiazőocczáin. 
n in cs  a’ ki vigafztallya ötét .minden fzerelmefi-kőzűl} m in d e n  
baráti meg-útálrák őtet, és óellenségivé lőttek.

GHIMEL. El-kóJtőzőtt Judása’nyomorgatásért, és a’fzól- 
gálarnak íokaságáért: a' pogányok között lakott, 's nem talált 
nyugodalmat; minden ó üldözői meg-fogták őtet a' ízoronga- 
tásban.

DALÉT. A’Siónútai fzomorkodnak,azért,hogynincíenek 
a’kik az Innep napra jőijenek: Minden kapui el romlottak: az 
ő Papjai lirnak: az ö Szüzei nyomorultak ,és őmaga el-nyoraat- 
ta to tta ’ keferűségtó).

HE. Az ő ellenscgi fővé lőttek, az ő ellenségi meg-gazdagul- 
ta k : m ertazllrfzóHott őellene, az ó hamiíságának íokaságá- 
ért: az ő kifdedi fogságba v itettek ,a ' nyomorgatóoakízine 
előtt.

Jerusalem',Jerusalem, terj-meg a’teElrsdhozlílenedhez,
$>. Irt monte oliveti.

Neta: Mcnynekfóldnek ez világnak &c.
А Д Ágas hegyén im az olaj-fáknak, Imádságot tévék Szent 

A ty á m n a k Hogy ha vólna lehetsége annak, Szörnyű
sége távoznék kínomnak.

S j  JóHc.

137



Jóllehet a’Lélek ЦеГг halálra, N ohateftneknagy6 gyarló
sága, Mind-az által Atyára akarattya, Tellyefedgyik: Szent 
parancfolattya.

Szükség azért, hogy mod vigyázzatok, Tanitványim,és 
ijpádhozzatok, Késértetben hogy ti ne juűátok, Az ellenség 
reánk tórtudgyátok.

Mindenható Szentséges Atyának, A’ meg-fefkűlt Ur JE. 
SUS Chriítufnak, Hozzánk küldött Szent Vigaíztalóaknak, 
Nagy dicsófséga’ Szent Háromságnak, Amen.

LAMENTATIO SECUNDA.
V A U .

ES el-távozdtta’Sionleányától mindé nőékeísége: azó Feje
delmi ollyá lőttek, mint legelteted nem találó kofák: és el-' 

mentek erő oélkül a’kergetőnck (zine előtt*
Z A IH . Meg emlékezett Jerusálem az 6 nyomorúságának 

napjairól,és vétkéről, minden kívánatos dolgaiért, mellyek- 
ben volt a’ régi napoktól fogva, midőn az ő népe az ellenség ke
zében efnék, és nem volna íegitője: látták ötét az ellenségek, és 
meg-cfúfolták az őSzombatit.

НЕТИ. Felette igen vétkezett Jerusálem, az okáért lőtt buj
dosóvá * Minnyájana’kik dicsőítik vala ö té t, meg-utálták őtef, 
m ert látták azó gyalázattyát; őpedig nyögvén hátra fordult.

THETH. Az ő undoksági az őlábain, és meg nem emlékezett 
azővégéről: felette igen le-tétetett, nem lévén vigafztalója: 
Láí5idUram azénnyom oruságoraot,m ert íel-emelkedett az 
ellenség,

Jerusálem, Jerusálem, térj-meg a’te Uradhoz Iftenedhez.
R. Tnßis eß anima mea ÓV,

NoU: Menynek főidnek ez világnak &c. 
AZénlelkem nagy fzomorúsággal, Tellyes: miglen meg-vi- 

vom halállal, Békefséget fzerzek Szent Atyámmal, E’Vila- 
gotmeg-váltván kínommal, Legye-*

4 t NAGY BÖJTRE VALÓ ENEKEK.
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Legyetek itt velem, s’ vigyázzatok, A’ Sereget majdan 
mcg-láttyátok, Meg környékez engem, mint a 'la tro t, Tife- 
jenkcnt engem mind el-hadtok.

En pediglen megyek a’halálra, Szént Atyám kedves áldo- 
zattyára, Az meg romlott Népnek vakságára, A’ híveknek 
nagy bóldogságdra.

* Mindenható Szentségei Atyának, A’ meg-fefzült Ur JE
SUS Chriftufnak , Hozzánk küldött Szent Vigafztalónknak, 
Nagydicsőfség a’Szent Háromságnak, Ámen.

LAMENTATIO TERTIA,
J O D .

A % ellenség kezét vetette annak minden kívánatos dolgaira: 
mert látta a* pogányokat be m enni, az ö Szent helyére, kik 

felöl meg parandbltad vala, hogy béne mennének a’ teGyöle* 
kezetedb»,

CAPEL Minden ö  népe foháfzkodik, és kényeret keres: 
Minden drága marhákat oda adtak, az eledeleit, a'léleknek 
gneg clefztésére. Láfíad Uram, és gondold m eg, mert alá-va* 
ióvá lőttem.

LAM ED . Oh ti minnyáian, a’kik áltál-mentek az ú to n ,П- 
Ryelmezzetek, és láfsátok, ha vagyon-é fajdalom, mint az éti 
fájdalmam : mert meg-fzedett engem a'mintfzollott azU r, az 
öbúsúLala haragjának napján.

M É M . A' magafságból tűzet bocsátott, az én cíontaim 
közibe, és meg-tanitott engem: Meg-vetette a'hálót az én Iá* 
kaimnak, hátra téritett engem,pulztavátőtt engem,egéfz nap 
bánattal cmcfztett meg,

NUN. Vigyázott azen hamifságimnak igája: az ö kezében 
«gybe-takartattak ,és a'nyakamra tetettek: Meg-eiótlcnűlt az 
io  erőm: kezében adott engem az Ur, melyl ól fel nem kelhetek* 

Jerusalem, Jerusalem,tcrj-niega’te Uradhoz Ittenedhez.
Eces

NAGY B&JTRE VALÓ ENEK-EK. *4Í



ч ч NAGY B6JTRE VALÓ ENEKEK.
R. Ecce vidimus. Nota: Menynek földoeb.uifuprtt.

A2 hitetlenSidóknak Serege. A* JESUS ra mely mindenko* 
tőre, SzentSzemélyétbolzízuval illette,Ш епFia hogy vol

na, nem hitte.
íme moíbrtl6 dra'gaSzemélye, Nem tetfzik m eg, fzity?, 

’sEmbsrsége, M erta’ Sidók nagy kegyetlensége, Kegyetlenül 
véreben keverte.

Ez a’ JESUS, ki a’ bűnt el-vette, Es érettünk egyedül í*zen- 
vede, KiMennyégból Attyától le jóve, Mellyet-а’ Sidó Nép 
nem bocs ül le.

Chriftufl:értünk Sidók febefiték, Betegségünk tóllevifel- 
teték.-M ifokságú vétkünkért vereték, Halálával'bűnünk el- 
mofaték.

Meg-rootaték ördögnek hatalma, A’ Pokolnak rettene
tes kinnya, Mert halálbak el- jóve halála., Kiről régen a' Prófé
ta fzólla.

Mindenható Szentséges Atyának, A’ meg-fefzűlt Ur JE
SUS Chrirtufnak, Hozzánk küldött Szent Vigafztalónknak* 
Nagy dicsőíséga' Szent Háromságnak. Amen.

NAGY - CSÓTÓRTÓK R E VALÓ
LAMENTATIO.

Jeremias Prófétának Siralmáról.
H E T  H.

V lFg.gondolta azU r, hogy el-bontfa a’ Sión Leányának kó- 
1 V1 Meg-vontaazókótebét, esel nem fordította kezét 
azel-vefztéfról: Es iirta’báftya, és a' kó-fal-is egyetemben el
bontatott.

THETH. A’főidben fzegefztettek azó kapui: El-veíztctte, 
ésel-rontotta azó zárjait; az ö Királlyát, ’s azó Fejedelmit a* 
pogányok к ózótt: Nincs Törvény, és azó Prófétáinak nem ló tt
í á t > í f r \ ] r  л у  11 t-fЛ1 7 Л  f tJ n n

140
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JO  D. A’földön ültek, meg-cfendefedtek a* Sión Leányának 

vénei; Hammuvaí híntették-meg a*fejeket, Szór sákokat ó- 
vedzettek magokra, a' földrefüggefztettékfejeket a ’ Jerusalem
Szüzei.

CAPH. El-fogyatkoztaka’ köny-hdllatáfok miatt, a2 én fze- 
meim: Meg-háborodtanak az én belsó réízeím: Ki-omlott a* 
földre a’májam, az en népem Leányának romláfa-miatt, midón 
ekfogyatkoznék a’kifded csa’cfecfemó a’ Város úczáin.

Jeresálem,Jerusalem,térj-mcga’ te Uradho2 Iftenedhez.

K. Omnes Amid. Nota: utßipra.

Mind fejenként kik velem valónak, En barátim engem el
hagyónak, Tanitványim tólem távozónak, Cfalárd Sidók 

rcám támadónak
Nagy hirtelen engem el-árúla.Tanítványom: kitfzoretek 

vala, A’ ki nékem fó Sáfárom vala, A’Sidóknak kezekben ezada.
Esa’ Sidók hogy meg-csúfolánafc, Rettenetes-képpen 

rongálának, Nagy kbrefzt-fát váltamra adónak, Sok káromláffc 
énreám fzóllának,

En keíerves nagy kín-valláfomban, A’ keréfzt-fán nagy 
fzomjuságomban, Mérget tónek eczettel pohárban, Hogy 
meg-innám fel-nyú jták fzájamban.

Mindenható Szentséges Atyának. A’meg-fefzült Ur JE
SUS Chriftuínak, Hozzánk küldótt Szent Vigafztalönknak, 
Nagy dicsóíséga' Szent Háromságnak. Amen.

LAMENTATIO SECUNDA.
L A M E D .

A 2  Annyoknak mondának: Hol vagyon a’ búza, cs a’ bor? 
mikor el-fogyatkoznának mint a’febesúltek a’ Város úczá- 

in : Mikor ki-bocsátanák az ©Lelkeketaz Annyok ólében. 
M ÉM . Kihez hafonlitíalak téged? Vagy kihez mondgyalak

T háion-
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i4*  nagy böjtre v a l ó  en ek ek ,
hafonlónak téged, Jerusalem Leánya ? Kivel ve/Télek óíz ve té
ged, és vigaíztallyalak téged, Sionnak SzŰ2 Leánya ? Mert nagy 
m int a'tenger a’te nyomorúságod: Ki gyógyit-meg téged?
, N U N . A’te Prófétáid hamifságokat, és bolondságokatlát-
tak néked, és meg nem nyilatkoztatták hamifságodat, hogy 
Céged poenitencziára intenének, láttak pedig néked hamis ter
heket , és ki-úzéfeket.

SAMECH. Kezekkel tapfoltak te rajtad minden úton-já- 
ro k : süvöltöttek, és hajtogatták fejeket a* Jerusátem Leányán* 
m ondván: Ez-é a’tókélletes ékefségű Város az egéíz föld öröme? 

Jerusálem, Jerusalem, térj mega* te Uradhoz Illencdhez.

4’. Velum templi.
N ota: Menynek földnek ez világnak

lk a ik o r  JESUS kerefzt-fan függ vala, E’áöldón lón akkor ií- 
^  *  lyen cfuda, Meg-fzakada a’ Templom kárpittya, Es mind 
Я2 Eg, 's azFóld meg-indúla.

A’kö-íziklák meg-fzakadozának, Kopors6k-is meg nyi- 
latkozának, Sok halottak kikből tdmadának, Es fókáktól mégis 
láttatának.

A’ Nap, ’saz Eg, meg homályofodék, Ese’ főidőn fetét- 
ségláttaték, Mely kilenczed óráig tartatek, Ezen nagy fok Em
ber cfudálkozék.

A’ Tolvaj-is a) kereízt-fán vala, Bűne fzerint fel-tétetetC 
vala.U r JESUS hoz fel-fzóval kiáka, Illyenízóval imádkozik 
vala.

Midőn bé-mégya’te Orfzágodban, Szent Atyádhoz magas 
Menyorfzágban, Róllam kérlek emlékezzél o ttan , Híveidnek 
vigy boldogságában.

Kegyes JESUS tekintvén Tolvajra, Dráge fzóval nékie 
igyfzólla: Néked mondom Tplvaj bizonyára у Ma velem léíz 
fzep paradicfpmba.

Mils

»
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Mi-is néki könyörögjünk moílan, Vigyen minket a’ Pá. 
radicfomban, Szent Attyának drága Orfzágában, Régtöl-fogva-
meg fzerzett fok jókban.

Mindenható Szentséges Atyának, A' meg-fefzült Up JE. 
SUS Chriftufnak, Hozzánk küldött Szent Vigafztalóaknak, 
Nagy dicsóíscg a ’Szent Háromságnak. Amen,

LAMENTATIO TERTIA.
ALEPH.

’p M  vagyok a’Férfid, látván az éa ízeglnységemef, az 6  bű- 
E-* súlásanak vefzfzejében. <

ALEPH. Engem vezetett, és a’ íétctségre v itt, és nem a*
Világofságra.

ALEPH. Cfak én ream farditotta, és forgatta az 6 kezét«
egéfz nap.

BETH. Meg-fbnnyaíztotta az én bóröm öt, és t* háfom ota
meg-rontotta az én cíontaimat.

BETH. Epitett környíilem.cskőrriyCiI-vefct engem epével»
és munkával.

BEJH. Setétes helyekre helyheztetett engem, mint az 6«
rökfcé meg-hóltakaf.

G H IM EL. Kórös-кфгй! épített ellenem, hogy ki ne men- 
nyék: meg nehezítette az én bék&mor.

GHIM EL. De midőn kiáltok, ’s kónyőrgók-is, ki.rekefz- 
te tte  az én imádságomat.

GHIM EL. Bé-rekeíztetfe útaimát, négy-ízegű kövekkel, 
az én ófvényimet fel forgatta.

Jerusalem, Jeruíálem, térj- meg a’ te Uradhoz Iftcnedhez,

цг. ViníAmea, Nóta: Menynek földnek &c.
TC*N tégedetén ízerrlmes fzólóm, Plántáltalak gyenge ízólö- 

vefzfzőm, Hogy énnekem lennél jó fzöll&töm, Kedvem- 
ízeimt való jó gyümölcsöm. T г De
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De lám miért vad gyúmölclé lettél, Jó gyúmőcsből, te 

eíipkét term ettéi, Es engemet meg-keferitettél: Gyalázatot 
halálomra lőttél.

Mert a’ latrot tó el-bocsátottad, Az ártatlant a'halálra 
adtad , minden-féle kínokkal kínoztad $ Végezetre kereízt-fára 
vontad.

Nem tekintéd fok fáratságomat, Te éretted való fok 
munkámat} Éhségemet, és fzomjúságomat, Mindenféle fok 
nyavalyáimat.

Nem kívántam a’ te romláfodat, Sőt kívántam meg.job. 
búláíodat, Es Pokolból fzabadúláíodat, Menyorízágban Te
lem lakáfodar.

Mindenható Szentségei Atyának , A' meg-fefzült Ur JE
SUS Chriftufnalt , Hozzánk küldött Szent Vigaíztalónknak, 
Nagy dicsőfség a’Szent Háromságnak. Amen.

P L A N C T U S  В E  A T  Ж  V I R G I N I S  
М A R I Ж

TTfLanHös Anté nefcia, Plan&u lajfior anxia, Crucior dolore.
Orbat Orbem radio, Me Judaa Filio, Gaudio dolore,

Fili dulcor unice, Singulare gaudium, Matremfentem refiice, Con
ferensfolatium.

PeHns, mentem lumina, lumina, Tua torquent vulnera, Qua M a
ter , qua femina , tam fe lix , tam mifcra.

О quam fero deditus, Quam cito me deferis, 0  quam digni genitus, 
Quam abjeSi moreris.

О quis amor corporis Sibi/ecit fo l ia , 0  qudm dulcis pignoris, Quam 
amara pramia.

Quod crimen, qua fctltra , Gens commißt fe ra  ? Vincla, virgas v u l 
nera , ß>uta , f inas extera.

Nato quafo parcite, Matrem crucifigite: Aut in Crucisfiipite, nos 
> jimul affigite. Amen.
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NAGY PENTEKRE VALO
P A S S I O .

Az mi Urunk JESUS Chriflufnak kin-fzenvedéíe illyen kcp~ 
pen következik, Szent Jánus Evangeliftának iráía fzecént» 

Cap. 13. ér 19.

т)ног. A Z  időben :ki-méne JESUS a’Tapitványival a’Czed- 
ron patakánáltal, holott egy kert vala , melyben 

bé-méne 6 , és a’ Tanitványi. Tudgya vala pedig Júdás-is, a* ki 
el-árűlá ö tét, a‘ helyt: mert JESUS gyakorta oda gyűlt vala a’ 
Tanitványival. Júdás azért midöa Tereget v6ttvolna,és a’Fó-Pa
poktól , ’s a’ Farifjeufoktól Izolgákat, oda méné lámpálok kai, és 
fzövétnekekkel, és fegyverekkel. JESUS azért tudván minde- 
líeket, a'mellyek reája jövendők valának , elö-mene, és mon
da nékik: Bajfus. Kit kereftek? Tenor. Feleiének néki: Altur. 
A ’Názáreti Jefuft. T. Monda nékik Jesus : В. En vagyok. TI 
Vélek áll vala pedig Jddás-is, a’ ki el-árúllya vala ötét. Hogy 
azért monda nékik 5 En vagyok: Hátra ménének,és a’ földre 
esének. Ifmég meg.kérdé azért őket: B. Kit kereftek? T. Azok 
pedig mondának: A. A’Názáreti Jefuft. 71 Felele Jefus: В. 
Meg-mondám néktek, hogy étn vagyok. Ha azért engem ke
reftek erefzfzétek-elezeket. Hogy bé-tellyefednék a’ befzéd, 
mellyet m ondott: hogy a’kiket nékem adtál, íenkit azok kő- 
2Űlelnemvefztettem. T. Simon Péternek pedig kardgya lé
vén , ki-vená azt: ésefapá a’Fö-Pap fzolgáját: ésel-vágáannak: 
jobb fűiét,. A’fzolgának pedig Málkus vala neve. Monda azért 
Jefus Péternek: B. Tedd a’ hüvelybe a’ kardodat. A’ poháit, 
mellyet nékem az Atyám adott,ne igyam 6 meg azt? T. A 'fa
ir  gazért, és a’ hadnagy, és a’Sidók fzolgái meg-fogák Jeábft, és 
meg-k^tózék ö té t : és vivék ötét előízór Annáshoz, mert Ipa 
valaKaifáfnak,kiFó-Pap vala azonefztendőben. Kaifás pedig 
az vela, a’ ki tanácígt adott vala a’ Sidóknak; hogy hafznos,

* *  egy
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egy embernek meg halni a' népért. Követi va!a pedig Je/uíl 
Simon Péter, és egy más Tanítvány. Az pedig a* Tanítvány if. 
méi ófse vala a’Fó-Papnak, és bé-méne JefuíTal a'Fó-Pap pitva. 
rába. Péter pedig az ajtón kívül áll vala. Ki-méne azért a' más 
Tanítvány, kiifmérőíTevala a‘ Fó Papnak, és fzólla az ajtón 
álló Leányzónak, és bé-vivé Pétert. Monda azért az ajtón álló 
Leányzó Péternek: A. Nemde te-is ez Embernek Tanítvány» 
közül vagy-é? 7! Monda ö: A. Nem vagyok. T. Állanak vala 
pediga'ízolgák.ésazlnafok a'fzénnél, mert hideg vala, és fű- 
tóznek vala: ó vélek vala pedig Péter is álván, és fűtözvén. A 
Fó Pap azért meg-kérdéjefuft, a2 ó Tanitványi és Tudománya 
ft-lói Felde néki Jefus: B. Ennyilván fzóllottam e’ világnak.*
En mindenkor a’ Synagogábantanítottam, ésa’Templomban, 
a'hová gyűlnek minnyájan a’Sidók : és rejtekben nem fzó/lot- 
tam fem m it. Mitkérdefzengem? Kérdgyekazokat,a’kikhal
lottak mit fzóllottam nékik: Imé ezek tudgyak a’ miket én 
mondottam. T. Ezeket pedig midőn mondotta volna,egy az 
ott állófzolgak kózűl arczúlcfapájefuft, mondván: T. Igyfe- 
lelfz e a 'Fó Papnak ? T. Felele néki Jefus: B. Ha go nofzúl fzól
lottam , tégy biz nyságot a' gonofról, ha pedig jól, miért verfz 
engem? 7 Es kűldeótet Annas meg kötözve a’Kaifas Fó-Pap- 
hoz. Simon Peter pedig áll s’fűtózik vala. Mondának azért né
ki: A. Nemde te-is azó Tanitványi közűi vagy é? T. Meg ta
gadé ö , és monda: A. Nem vagyok T. Monda néki egy a’Fó. 
Pap fzolgái közűi,annak rokona, a’kinek Péter el-vágtaa’ fű
iét. A. Nem láttalak é én téged a’ kertben ővele i T  Azért iF 
mégmeg-tagadta Péter, és mindgyárt fzólla a’ Kakas. Hozák 
azért Jefult Ka fewílól a’Törvény házba. Heggel vala pedig: és 
ók nem m entnekbéa’Tanáesházba, hogy meg ne ferteztetné- 
nek, hanem hogy meg ennék a' Hulvétet. Ki méné azért Pile- 
látushozzáiok , és monda: A. Micloda vádolaft hoztok ez em
ber ellen? I. Feleiének, és mondának néki: Л  Haezgonofz-

tévö

ШШШ ,
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tévő nem vólna, nem adtuk vólna ótec kezedbe. T. Monda 
azért nékik Palátus: A. Vegyétek-el ti ő te t, és törvényetek 
ízerént itéHy étek meg ótet. 7 . Mondának azért nékia'Sidók£ 
A. Nékönk nemízabad fenktt meg-őlnúnk. T. Hogy á’Jefusbe- 
fzéde bé-teliycfednék , mellyet m ondott, jelentvén midodahsu 
lállalhalna-meg. Bé méné azért ifmég a' Tanács házba Pilá
tus, és fzóllitá Jefuft , és monda nék i: A. Te vágy-é a* Sidcfc 
Királlyá? T. Felele Jelus: B. Magadról mondod-e ezt, vagy 
egyebek mondották néked énfelólem? T. Felele Pilátus: Д, 
Nemde Sidóvagyok-é én? a’te nemzetséged, és a’ Fő-Papok 
adtak téged kezembe, mitmíveled? T. Feíelejeíus: B. Az ée 
orfzágom nem e' világból való, ha e’ világból vólna az én orlzá- 
gom , az én fzolgdim harczolnának ugyan, hogy kézbe ne adat- 
tatnam a’Sidóknak: Moft pedig az én orfzágom nem innét va
ló. T. Monda azért néki Pilátus: A. Tehát Király vagy te? T. 
Felde Jefus: B. Te mondod hogy Király vagyok én. Enarra 
ÍZülettem, és arra jöttem e’világra, hogy bizonyságot tegyek 
az igafságról. Minden a* ki az igafágból vagyon halgattya az 
én szómat. T. Monda néki Pilátus: A. Micfoda az igaískg ? 
T. Es midőn aze mondotta vólna, ifmég ki méné a’ Sidókhoz, 
ésmonda nékik: A. En femmiokot nem találok őbenne. Szo
kattok pedig nektek hogyeggyet el-bocsáíTak néktek Huívét- 
ben: Akarjátok-é azért, hogy el-bocsáííam néktek a' Sidók Ki- 
rállyát? T  Kiáltának azéft ifmég minnyájan, mondván: At 
Nem azt, hanem Barabbáft. Г. Barabbas pedig tolvaj vala. Ak
kor azért fogá Pilátus Jeí ft, és meg-oftorozá: Es a’ vitézek 
koronát fonyván tóviílekböl, aző fejére tévék , es veres bár- 
fony ruhát adásnak reája. Es hozzája mennek vala, és monda
nak vala: A. Cldvőz légy Sidók Királlyá: T  tsarczúl clápdof- 
sák vala ötét. Ki méné azért ifmég Pilátus, cs monda nékik: 
A. Imé ki hozom néktek ótet, hogy mcg-iímérjétek , hogy 
feuimi okot nem találok ó benne. T, Ki-méne ezért Jefus. a*

to v ií
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tóvis koronát vifelvén, és a' veres báríony ruhát. Es monda 
nékik: A. Iholaz Ember. T. Midón azért látták volna ótet a’ 
Fó-Papok.cs a'fzolgák kiáltnak vala, mondván: A Ftlzitsd-meg, 
fefzitsd meg ótet. T. Monda nékik Pilát is : A, Vegyétek ti 
ó tet, és fefzitséték-meg: m értén  nem találok okot ő benne. 
T. Feleiének néki a’Sidók : A. Nekünk törvényünk vagyon, 
és a' törvény fzerént meg kell halnia * mert Itten Fiává tótte 
magát. T. Midőn azért Pilátus hallotta vólDa e ’ belzedet, in
kább meg-ijede. Es ifmég bé-méne a’ tanács házba , és monda 
Jeíufnak: A. Honnan való vagy te ? T. Jeíus pedig nem ada 
feleletet néki. Monda azért néki Pilátus: A  Nékem nem fzól- 
lafz-é? nem tudod é hogy hatalmam vagyoD a' te meg-fefzité* 
fedre,c$ hatalmam vagyon a'teel-bocsátáfodra? T. Felele Je- 
fus; B. Nem volna femmi hatalmad ellenem , ha te neked on
nan fellyöl nem adatott volna. Az okáért a’ki engem kézbe a- 
do tt néked,nagyobb bűne vagyon. T. Es attól fogva igyeke
zik vala Pilátus el-bosátani ótet. A’Sidók pedig kiáltnak vala, 
mondván: A. Ha eztel-bocsátod, nem vagy a’ Csáfzár barát- 
tya. Mert minden, a’ki magát Királlyá tefzi, ellene mond a'Csá- 
fzárnak. T. PHátuspedigmidóne'befzédethallottavólna.kí- 
hozá Jefuíl: és azitilö-fzékbe öle, a’ helyen mely Litoílratef- 
nak mondatik, Sidóúl pedigGabba^ának. Vala pedig a* Huf- 
vétnek kéfzűlete, úgy mint hatóra  tájban: és monda a’ Sidók- 
cak ; A. Ihona’teKirálytok. T  Azok pedig kiáltanak: A. Vidd 
el, vidd-el, fefzitsd-meg ótet. T, Monda nékik Pilátus: A. 
A*ti Királyotokot féfzitíem é-meg ? T. Feleiének a’Fó-Papok: 
A. Nincs Királyunk, hanemcfak Csáízárunk. 7 . Akkor azért 
kezekbe adá ótet hogy meg-felzittetnék. Vévék azért Jefuíl, 
és ki-vivék. Es a' kerefztet hordozván magának , ki-méne arra 
$' helyre, melly Agy kaponya helyének mondatik, Sidóúl pe
dig Galgatának ; a’ hol meg-feízitek ó te t, és ö véle más kettő t, 
két-feiöl, középben pedig Jefuíl. Felly ul- való iráít is íra pedig

и »  NAGY B&JTRE Va l ó  ene&ek



NAGY B5JTR.E VALÓ ENEKEK
Pilátus: cs a'kerefzt főiibe teve. Vala pedig írva: A’ NÁZÁ
RETI JESUS A* SI DÓK KIRÁLYA. Eztazért a' fóllyűl-való 
iráít fokán olvasák a’ Sidók közül, mert közel vala a’ Vá- 
rashoz a’ hely, a' hol meg fefzitteték Jefus, és Írva vala Sidóúlt 
Görögül, es Deákul. Mondának azért Pilátufnak a' Sidók Fó- 
Papjai: A, Ne ínad,hogy a’ Sidók Királlyá; hanem hogy6 
Mondotta: A* Sidófe Királlyá vagyok. T  FelelePilátus: A, 
A’ mit írtam , foegnrtam. T  A’ Vitézek azért midőn meg-fe- 
fzitettek vólnaötét, vévék azó ruháit, és négy rófzre ofzták, 
mindemk vitéznek egy réfzt, ’s a’ köntöll is. Varratlan vala pe
di g a ‘köntös, a’ fölitól fogva egélzlen fzöttetett. Mondának 
azértegy-snálnak : A. Ne metéllyük-d azt, hanem veísunk 
forfeit reáia kié légyen. T  Hogy az írás bé tellytíednék, mond
ván: В El ofzták azén ruháimat ömagoknák: és a’köntösöm re 
forfot vetének. T. Es a'vitézek ezeketcfelekedék ugyan. Állanak 
vala pedig a’ Jefus kerefzte mellett az óAnnya, és az Annyának 
Nennye Maria Kleófe, és Maria Magdolna. Mikor azért látta 
vóJna Jefus az A nnyit, és a’Tanitvánt ottállani,a'kit fzeret va
la, monda az Annyának : B. Afzízony-állat, imé a’ te Fiad. T. 
Az után mondaa’Tamtvannak: B. Imé a’ te Anyád. T Es as 
órától-fogva véve ötét a 'Tanítvány magához. Azután tudván 
Jefus hogy mindenek el-végefztettek, hogy bé tellyefednék az 
Írás,monda: B. Szomjúhozom. T. Vala azért egy edény le
téve, teli eczettel Amazok pedig az eczertel teli fpongiát, isó- 
pot tévén kórnyűle, a'fzájához vivék. Midőn azért el-vette 
volna Jefus az eczetet, monda: B. Bé-tellyefedett. T. Es le
hajtván a’ fejét, ki-adá a’ Lelket.

Иге aliquantulum paufatur.
T. A. Sidók azért ( mivelhogy a2 Intlep kéfzűlfte vala) 

hogy ne maradnának a' kerelzten a' reít“k fzombaton (m ert 
a au ’uf-gy Szombat nap vala) kerék Pilátuílhogy meg-tóretné*

V пек azok»
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nek azoknak fzárai,csle-vétetnének. El-jővének azért a' vité
zek: és az elsőnek meg-tőrek ugyan a’ízárait, a’ maiiknak is ki 
meg-fefzittetett vala ó véle. Jeíushoz pedig mikor jöttek vol
na, hogy látnák őtet hogy már meg hóit, nem tórék mega’fzá» 
rait: hanem egy a' vitézek közül Jánosával meg nyita az ő olda
lát,és leg-ottan vér és víz jőve-ki. Esa’kilatta, bizonyságot 
tő tt: és igaz azó bizonysága. Es ótudgya hogy igazak* mondj 
hogy ti-is hidgyétck. Mert ezek azért lő ttek , hogy az írás be- 
tellyefednék: Cíbntot meg ne roncfatok ó benne. Esifmég 
más írás mondgya: Meg-láttyák kit vertck-által. Ezek után 
pedig kére Pilátuft az Anmatiai Jófef ( azért hogy tanítványa 
vala Jeíufnak, de titkon való a’ Sidók tói való félelem mid) hogy 
levennéa 'Jefus teilet. Es meg engedé Pilátus. El jőve azért, 
ésle-vévé a’Jéfus teftét. El-jóve pedigNikodémus is, kijelus- 
hozelőfzör eijel jött vala, myrrának és aloeínek egyelitését 
hozván ,ugy-mint fzázfontot. Tevék azért a* Jeíus teftét,és 
azt ruhákba kótózék, fű ízerfzámokkal.a’ mintízokáíoka* Si- 
dóknak temetni. Vala pedig a’helyén, a’ hol fel fefzittetett, 
egy kert; és a’kertben egy új koporsó, melybe még fenkinem 

tétetett vala. Az okáért a'Sidóknak Innepéhez-valókc- 
fzűletckért, mivel hogy közel vala a' koporsó,

oda tévék J ES Ü ST. Amen.
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LAMEN Г ATIO. ^

Jeremiás Prófétának Siralmáról.
H E T  H.

A 7  Ur Irgalmafsági, hogy meg nem eméfztettünk: M ertel 
nem fogytak az 6 kónyórűletefségi.

\HETFí . Tudtam jó reggel nagya'tehivséged.
HETH  Az én réfzemaz U r, azt monda az én lelkem: azért 

várom ötét.
TETH. Jó az Ur az ó benne bízóknak: az ötét kereső lélek

nek.
TETH Jó halgatáíTal várni az Klen fzabaditását.
TETH. Jó a' férfiúnak, midón az igát iffiúságától fogva viíeli. 
JÓD. Le-űl egyedül, és halgat: mertfel vette magára.
JÓD. A' porba téfzi a’ fziját, ha valami-képpen reménség 

lenne.
JÓD. Fordíttya orczáját az ötét verőnek, bé-Celik gyaláza

tokkal.
jerusálem, Jerusálem, térj-meg a ’te Uradhoz lílenedhez.

Se pult % D amino. Nota: ut /иргм.
✓ '"'Hriflus Urunk hogy meg fefzítteték, Sok kínáltai Világból" 
^  ki-múlck, Ö Szent Lelke Attyának adaték, Ese'Világ tél

lé meg-ráltaték.
Kerefzt-fáról teile le-véfeték, Szent kenettel hogynieg kenet- 

teték, Es fzép tifzta gyolcsban takartaték, Koporsóban 
ottan-temctteték.

A’ koporsó meg-pecsételteték, órizőkkel meg-erőfitteték r 
Min len felől meg környékeztetek, Hogy Szent teile cl
ne lopattatnék.

Tanítványok el-fzellyettek vala, Réműltókbencfak lappangnak 
vala, ide’s tovaókbújdofnak vala, Chnftus teilet töllók 
teitik vala.

NAGY BÓJTHE VALÓ ENEKEK. I f i
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Mindenható Szentséges Atyának, A' meg-fefzűlt Ur JESUS 
Chriftufnak, Hozzánk küldött Szent Vigafztalónknak, 
Nagydicsöfség a’ Szent Háromságnak, Amen.

LAMENTATIO SECUNDA.
A  L E P  H.

MTnt homályofodott-meg az arany, el változott az igen ió 
fzin, E lhagyattalak a' Szent helynek kövei, minden 

úczáknak kezdetin.
BE1H. Sionnak dicsófségesfiai.ésa’kik tifzta aranyba öltöz

tek: Mi-képpen hafonlittattak a’ cferép edényekhez, a'fazakas 
kezei cfinálmányához?

C H ÍM  EL. De még a'bofzorkányok-is fel-fedték emlójöket, 
fzoptatták az ő kölyköket: Az én népem Leánya kegyetlen, 
m in ta ’Struczmadára’pufztában.

D ALEJH . A’ízopónak nyelve az ínyéhez ragadotta 'fzom- 
Jóságban: Kenyeret kértek azkifdedek, és nem valaa' kiízeg- 
delne nékik,

HE. A’ kik gyönyörűségeién efznek vala, el-vefztek az uta
kon : A’ kik felyerribe neveltetnek vala, a’ gane jókat ölelgették.

VAU. Es nagyobbá lőtt az én népem hamifsaga a'Sodorná
lak bűnénél, mely fel ford ittatott egy fzem-pillantásban, cs 
nem fogtak ahoz kézzel.

Jerusalem, Jerusalem, térj meg a'te Uradhoz Igenedhez.
K. Jerufalem luge.

Nota: Menynek, földnek, &c.
C lraíd  magad oh te Jerusalem , Mert reád jö a’ nagy veftede- 
^  lem. Fel-támadál Idvözitöd ellen, Kiért tolled clműlta'ke- 

gyelem.
öltözzél fel hamar gyáfz ruhábán, Meg-alázvár magad bána

todban; Taláitafsál poenitencziában, Vetked miatt nagy 
fzomoruságban.

Mert .
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Mert te benned Ifrael Királlyá, Meg óleték Világnak váltsága. 
Régtől fogva kit íbk Szent vár v&la, Te benned lón íiral-
mas halála.

Bocsáíla. meg a’te bűneidet, CbriüusU runk:'s gyógy itfafebe-' 
d e t, Szentvérével moíla-d vétkedet, Es adgya-meg őrók 
életedet.

Mindenható Szentséges Attyánafc, A’ meg-fcízűlt Ur JESUS 
Chriftufnak, Hozzánk kűldótt Szent Vigaíztalónknak, 
Nagy dicsófséga’& ent Háromságnak, Amen.

A  Ye Regina Coelorum. Ave Domina Angekruni,** Salve radix,falva porta. Ex qua Mundo Lux eß ért a,
Gau de Vir go glori of a. Super omnes fjicciofa.
Vale о valde decora, Et pro nobis Cbriflum exora.

Eadem. Nota: MenyGrfzágnak Királynéja &c.
XyfEenyorfzágnak Királynéja, Angyaloknak Szent Afzfzonya: 
1VJL Aldot gyűkér Szűz MARIA, Idvóz légy Chriftus Szent 

Annya.
Te általad e 'Világra, U) Világofság virrada: Órűüy dicsófség 

virága, Kinél fzebb nem jótt Világra,
Áldott légy drágaláfos Szűz, Itten veled, fzép virág Szűz: Meny

ben Szent Fiad mellet űlfz, Tudgyuk rajtnnk-is kónyö- 
rűllz. Amen,

A N T I P  H O N A  P O S T  V E S P E R A S .  
A Fefto Purificationis, usqi adPaicha.
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16 8 H Ú S V É T I E K E K  EK*
M A S .

Hota: ö  literinek Szent Annyi, Src.
|^\Rűlly» örvendezz Szent Szűz, Alle, Alleluja. Me-nyorízági 

fényes tűz, Alle, Alleluja*
К it méhedben hordoztál Allé,all. Erősb vólt л’ Halálnál, АII.all; 
Ki-jótt a’ koporsóból, Alle,all. Es meg-mente halálból. Alle, all. 
Fel támadáfaáltaí, Alle» all. Minket J esus magafztal, Alle.alleluja.1 
Halálának érdem*, Alle, alléi. Lön Népének érőmé, Alie,aUeL' 
JESUS fel-támadáfa, Alle, all, Lön vétkirakpek romláía, Alle^alU 
Áldott légy Chríftus virág, Alle, all. őrömre vivő zöld ág. AÍ.al. 
Vígan énekellyetek, Alle, all. Nagyok, és minden rendek All. all. 
Szent Szűz tellyes örömmel, Alkati. Tares-meg földünk békével: 
Dicíkteísc! Szent Idán, Alle^eU. £iti*,Sz.Lelek Illen Aiíc,allein ja*

M A S .
Nóta: Chriftus felotámada, iga&ágtmkrá, &c.

C Hriílus fel támada, Hála- Iíbnnek. Háláit» Poklot meg- 
rontotta Dlcíiretlftennek.

Az kígyót meg- rontá, Háíá: Bún kőtél it el-ízaggatá. Dicfíret: 
Eördőgőn erőt vön, Hála: Chriílus az igarz'Dávid lón. Dicíiret:. 
Chriílus minket táplál, Hála: Hogy a’ Sacramentombapfzál Di;. 
Az Halált meggyőzé; Hála.: Sátán erejét meg-verte. D idi ré t:: 
Chriíluserós Sámíon,Hálá: ördög-ellen nagyóltalomvDiciiret:; 
О bűnös gerjedgy fel, Helá: Sok bűneidből már kelly-fel.Dicíir; 
Dlclirteíséi Ifién,.. Hála lílennek. Három- fzemélyben. egy 

Idea,. Dicüref Iftcrmck.. -Amenk
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i7t  Ufi MENYBE MENETELE NAPJARA.

M A S .
N óta: A 'Pűnkóftnek jeles napja.

A’ Cfirsftväs menybe fel-méne, Minden Egeknek felette, 
Honnét azelőtt le-jőve, If még oda méné.

Meg-rontá ellenséginket, ördögöt,' poklot, Minőnket. Mcg- 
ízerzé űdvöíségűnket, őrök életünket,

A’mely teilet Szűztől fe lié n , Ifleníéggeleggyeeűlvén, Azon 
teilet felemelvén, Fel-ménc Mennyégben, 

bojtéért mi fcerefzty.ének, Vefsűnk véget a’bűnöknek, El- 
lyűnk immár áj életnek, Tegyük ielét hitnek. 

HadgyuDk-e! minden hivságot, Es ördögi cfalárdságotpTe- 
ftűnkbéli kívánságot, Mindengonofságot.

Äogy mi ß  Menybe mehefsűnk, ChriíluíTal eggyütt Iehc£ 
sunk, örökké véle élbe fsunk, Es örvendezhetünk. 

Kérünk mi Chriítus tégedet, Bocsáfd-meg mi bűneinket ̂  
Vigy-fel Menybe veled minket, Adgy órók-életet. 

Dicsófség légyen Atyának, Es ó Fiának Chriftulnak, Mi ke
gyes Vigaütalónknak, A' Szentháromságnak. Ámen.

M A S .
N óta: Chriítus fel-támada'igafságankra.

CHriftus kintfzenvede mi bűneinkéit, Fel fcámada híveinek
igazulásáért

Fel támadás után Szűz MARIA m k , Meg-jelenék, & az-utáa 
Szent Tanitványinak.

Negyven nap bé-telvény az Olaj hegyre, Tanitványival fel- 
menvén, onnan Menybe méné.

Ül Attya Jobjára dicsöfségébe,Hogy miodeü ő eüeoségie bi
rodalma lenne.

Es rólunk nagy gondot híven viíetae, Attya előtt m iéret- 
■ tűuk efedezónk lenne.

Es Szenjb
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UR MENYBE MENETELE NAPJÄRA, ?7?1

Es Szent Lelkét nekünk el-bocsétaná, Hogy híveit vigasztal
ná, és bátorítaná.

Hogy mi-is utánna a* dicsőlscgbe, Fd-mennénk, és véle len
nénk örökkön őrökké, /

Azért Chrifms JESUS, légy Vigasztalónk, E’ Világban óltal- 
roazórvk, Mennyégben fel.vivónk,

Dicsöfség Mennyégben az U t Iítennek, Atya , Fiú, Szent Le
ieknek , egy bizony lílennek. Amen.

H T M N U S .

J E  Síi nofira redemptio, Amor & Defiierium. D E U S  Creator 
omnium, Homo infine temporum.

Qua U vicit ckmeritia, Utjerres nofira ermina: Crudelem mortem 
patiens, Ut nos a morte tolleres,

Jtíjerni claufira penetrans, Tuos captivos redimens, УШег triumpho 
Nobili, A i  dexteram Patris refidens.

Ipfa te cogat pietasUt mala nofirafitperes, Parcendo, & voti com
petes, Nos tuo vultu Jhfies,

Tu фо noßrum gaudium, Qui es Juturus pramium, Sit nofira in te 
gloria, Per cunBafemper facula. Arnen,

Y  3
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A P P E N D !  X
„'Ar.

Következnek egynéhány Deák és Magyar Énekek, 
mellyeker/zokottaz Anyafzentegyház a’ Sz. Mifíe alatt 

bizonyos Ünnepeken gyakorolni.

PRO ADVENTU.

7 R í  E, SanHorum lumen illußrator: exit
------- --.-О -

\ lumen, Е  le i fon, &

lziEEi:$-i^:sSE5
I Z$12L STZZ2Z £ Í T = ± “

— |.
CH. RISTE ,  Genite, aim* c or enator que Maria, Ele и

i  f o  n. t»

Я  K T R I E , Ora Jre nobis, Maria in cxlefti Hyerar-

~<T'“i ------- ~~~— ----- ----------- --------------—>
ÍE É E ^ S hí
5 ebi a, E  lei fon, Ф Купе
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Kyrie Sandorum. N ota eadem.

KYrie,Szenteknek fénye, Menyorfzágnak ékefsége. Irgal- 
mazz nékűnk.

Chrifte, lilén Fia, Maria magzattya, Eg Királlyá. Irgalmazz 
nekünk.

Kyrie, Imádgy érettünk, fzépSzűz Maria, mert vétkeztünk. 
J E S U  C H R IS T E .  Irgalmazznekünk,

GLORIA I N  EXCELSIS DEO. t 
Et in terra рях. N o t a 0 gloriofa Domina

DÜcsófség Menyben Iftennek, Bckefség földi népeknekt 
Jó-akaratu H.veknek, kiklftenben örvendeznek. 

TégedMeg-vá!tó Királyunk, Kit Szent Atyánknak kiáltunk $ 
Tifztelünk,áldunk, imádunk, Es néked hálákat adunk.

Mert te vagy Szentetek egyedül, Ki ülte Atyád jobja körül. Te 
vagy örök végetlenül, Ur a’magos Egén fellyül.

Te vagy az Iftén báránya, Ki bűneinket cl-hánnya. Lelkünk.
váltsága arannya, Melly életünketkivánnya.

Te a’Szent Lélek Iftennel, Háromság.béli fzeméllyel. Egyenlő 
fzép dicsöfseggel, Dicfirtefsél nagy felséggel. Amen.

C R E D O  I N  Ü N U M  D E C I M

Hlfzünk egy bizony Iftenben, Kit áldunk Atya nevében, 
Mindenek teremtójében.

Es az U r JESUS Chriftusban,öeggyetlen egy Fiában, Mi (zent. 
séges Meg-váltónkban.

Ki Angyaltól hirdettetek, Szent Lélektől fogantaték, Szűz Má
riától ízületek.

Pilátus alatt kinzaték, Rút halálra itJtctéJk, ^erefet fára fefzit- 
teték.

Latrok

, 4í  A P P E N D I X .
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A P P E N D I X .  S4?
Latrok közt fugvén meg-hálá, Pokolra fzent Lelke fzálla: Szent 

Atyákat fzabadita.
Gyözedelmet vön halálon, ördögön .bűnön, és poklon, Fel-fca- 

mada harmad napon.
Az után Meny égben méné, Szent Attya jobjáraűle, hogy mine- 

künk helyt fzerzene.
Onnét jó el ítélnie, Mindeneknek fizetnie, A 'kinek mi leik ér

deme.
Hifzűnk fzent Lélek Iftenben, Mi meg-elevenitönkben, Lel- 

kunk meg-fzentelőjében.
Ki örökké az Atyától, fzármazik: és a* Fiától, Dicfirteßek An

gyaloktól.
Hiízfzűk bűnünk bocsánattyát, Telinek ó fei-támádását, Vár

juk Hitünknek jutalmát.
Es az ór$k élet léfzen, Mellyet meg-adVföentlfleft» Erre min* 

denmondgya Amen.
PRO PASCHATE.

T R I E  Sur rs x it Chrifiús Á morte.

З Е Й Ё .
Elei fon.

S = i
te rec£?:ira^ :

o  C H R I S T E i  Sis nobis Dux refurgens a morte
---- 0 —

t i Ä | z : E E
Elei fi». X x к т т
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A P P E N D I X .
__ мн?

г р :

K Y R I E , Qui natum oßendißi gr л tűm MARIM .

Et kifon, ^
G L O R I A  1Ы E X C E L S I S  D E O  

Dicsöfség Menyben Щепиек,/»/. 3 4 2»

PRO 'ASCENSIONE DOMINI.
K Y R I E ,  qui afcindtßi ad Calw hódié, ad dsxteram Patris reß- 

dönt. Eleifen.
С H  R I S T E ,  folio de excelfo reßiee: J E S U  Cbriße mi fer er e nobis i  

Tuos famulos, qui devote colunt afeeadentem: mundo corde, fu» 
ragué mente. Eleifon.

K Y R I E , qui furrextßi, & ad Caelos afcendißi: tu noßras fufcipe\ 
preces ad tepié clamantes, Eleifon.

Et in terra: &c. Patrem &c. Sin3us. &c. Agnus Dei &*.
Mdewfra Jol. 147. & m 8-

PRO PE N T E C O ST E .
1 /  TR 1 E,fons bonitatis Pater ingenite: d quo ЪопасипЗа proce- 

dunt. Eleifon,
C H R IS T E ,  Unice D E I  Patris genite, JESU Cbriße, mißrere na

bis: Quem de Virgine naf iturum Mundo winficé, Sanlh ргл- 
dixerunt P>opbft4. EUifon.

K Y R I E ,  Ignis divine, peBora neßra fueetnde, ut digne pariter f e  
Ltudare poßimusfimper. Eleifon.

£tin terra;& e\ vidofol. 3 4 7 . 3 4 8 , P R ’
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PRO FESTO CORPORIS CHRISTE
JNota: Kyrie Magne DEUS.  &c.

К  TR 1 E i  JESU Cbriße, Corpus tuum tradidifii, per quod Mun
dum redemißi 'falvaßi. Eleifon.

CIJR I ST E , panis V itt, Rex Cthce, Mundi falus, é* Vita. Eleifen„ 
K T R I E ,  Caro Cbrißi, PamtSanSt, & Me dice, Per quei Mundum 

redemißi falvdfli. Ele fen.
É t i n  te r ra . & c. Vide infra fel. J 4 7 .&  3 4 $ .

PRO FESTIS B.V. MARI£

K T R  I E, Virginitatis amator inclyte: FaBor & Cr eater MARIM.
Elüljön.

C H R I S T E , AgieGigasf i r  tis germine, J E S U  Cbriße mifercre no- 
bis. Qui pro bemine, beme fine virili femine j prodjißi de ventre 
M A R I M .  Ele fon.

К  TR 1 JE, qui incarnatus, de M A R  1Ж  ventre natusfub neßrafiel 
cie, Corpus elegi fii M A  KIJE. Eleifen,

E t  in te rra . P a tte rn . S a n ä u s . A gnus Dei. Vide infra,

PRO FESTO OMNIUM. SANCTORUM.
vC T R I E ,  Feßum bodie Omnium SanBorum: Veneremur filetnni* 

mantes. Elei fon.
CH R ISTE, Diembuncnobis gratum tribue. JESU Cbriße, mi fere- 

nobis. -Cujus decens laudes eanimus bcdse: grates tuse pise de
mentit. Eleifon.

K T R I E ,  J E  SÍI benigne .SanBorum Rex Anulorum, Omnium 
Sand orum. In adventu fu  propitius. Eleifon,

A P P E N D I X .

X X 2 KYRIE
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3 4 6 A P P E N D I X .
SYRIE COMMUNE.

i: A A •ъЪ-Ь—Ь - ъ —^
ij*t~£~v~v* *------------ *—5 - í z r r ^ F ^
!*  T R  I Я , Magne DEOS

--------------------1—i——̂
potentia, liberator

bominis tranfgrejjoris mandati. Eleifon

CHRISTE, Genit eque culpas Adce\ qui venißi fol ve re.

z± zzzlzzzzzzzzz:
Lleifin.

F Í ^ ÜГ— 4: ^ 3 ------------------- ---------—

м  K 7 RIE,  Cujus natus Emmanuel lcjlauravit: quod Adam

primus bomt perdidit. Eleifon

Kyrie Magne Deus.. Nota eadem.

|кГ Y RI E, Nagy hatalmú, бгбк mindenható Klen; klkőnyö* 
rúlfit az Emberen. Légy irgalmas mi nekünk.

C H R L



CH R ISTE, Fiú Ifién, Adátn vétkét, te mosád-el ftennyét.
Trgalmazz nekünk,

K Y R Í E ,  Itten Ember Emmanuel fel-kerefte: AdámAtyánk 
m it el-vefzte. Légy irgalmas minekünk.

G L O R I A  Ш  E X C E L S I S  DEO.

t ’T*In terra Pax hominibus, bonae voluntatis. Laudamus te. 
**■-' Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias 
agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine DEUS 
Eex Qaeleftis. DEUS Pater omnipotens. Domine Fili unige
n ite , J E S U C HR I S T E .  Domine DEUS, agnus DEI »Fili
us Patris, Qui tollis peccata Mundi, miferere nobis. Qui. tol
lis peccata Mundi, fufcipe deprecationem noftram. Qui fedes 
ad dexteram Patris: Miferere nobis. Quoniam tu fblus Sandlus. 
Tu folus Dominus. Tu folus altiílimus J E S U Chrittc. Cum 
San&a Spiritu in gloria Dfci Patris. Amen.

CREDO IN UNUM DEUM.
T)Atretn omnipotentem, fattorem Coeli,& terrae, vifibilium 

omnium ,& invifibilium. Et in unum Dominum nottrum 
JESUM Chriftum, Filium DEI unigenitum. Et ex Patre natum 
ante omnia faecula. DEUM deDEO, Lumen de lumine, DE
UM verum de DEOvero. Genitum nonfa&um confubftan- 
thlem Patri, per quem omnia fatta funt. Qui propter no? ho
mines, & propter noftram falutem defcenditdeCGelis. Etincar- 
natus eftdcSpiritu San&o ex MARIA Virgine, & homo fattus 
eft. Crucifixus etiam pVo nobis, fub Pontio Pilato paiRis, & fie- 
pultuseft. Et refurrexit tertia die, fecundum fcripturas. Et 
aicenditin Coelum, fedetad dexteram Patris. Et iterum ventu
rus eft cum gloria, judicaréyivos, & m ortuos, cu;us Regni ncn 
erit Emis. Et in Spiritum Sanöum Dominum, & vivificantem,

X x  3 qui

A P P E N D I X .  347
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qui ex Patre, Fiüoque procedit. Qui cum Patre, & Filio fimul 
adoratur, & conglorificatur, qui locutus eft per Prophetas. Et 
unam Sanctam Catholicam, & Apoftolicam Ecclcfiam. Confi
teor unum Baptifma,in remiilionempeccatorum. Et expeéta 
refurreétionem mortuorum. Et vitam venturi faculi. Amen.

SANCTUS.

SAn&us. San&us,San6tus, Dominus DEUS Sabaoth.
Pleni funt .Coeli, & terra, gloria tua. Ofanna inexcelfis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Ofannam excelfis.

34$ A P P E N D I X ,

S A N C T U S ,
Nota: Az Urlftennek cfuda hatalma &c.

C Z en t vagy Ur Itten, Szent vagy UiTiten .Szent vagy nagy U t 
líten: A’ki lak zol a’ magas Menyégben.

Mennyei Karok, földiOrízdgok,éppen mind be-telnek: Dicső
ségével Szent Iftenségednck.

Áldott vagy Uram, a’ ki el-jöttcl az Urnák nevében '.Dicsirűníc 
téged mind őrökké, Amen,

A G N U S
A Ggnus D E I qui tollis peccata Mundi. Miierefe nobis. 

Agnus DEI qui tollis peccata Mundi, Miferere nobis. 
Agnus DEI qui tollis peccata Mundi. Dona nobis Расещ»

MAS.  Et in terra pax hominibus.
Nota: M ittitur ad Virginem. &c.

DTcs6íség az Iflennek, Mennyei Felségnek, Békeség, jó-aka- 
rat földi embereknek: Mennyen, főidón mindenkor té
ged dicíirjenek, Vigaságoséneket néked fzentellyenek. 

leéged Utam tiíztclvmk, téged dicsőítünk, Szivünkből hozzad
térünk,



A P P E N D I X . 345
te rűnk ,'shálaadáfl téfzűnк: Mert te vagy mi lílenűnk, 
erős Fejedelmünk* Te vagy Mennyei Atyánk, és kedves 
örömünk.

JESUS Atyának Fia, Szent lilén Báránya, Ki jövel e* Világra 
bűnünket mofnia: Tekints alá az Égből bűnös fiaidra, Fi- 
gyelmezzél kcgyelmeíícn mi imádságinkra.

M értté hatalmas Szent vagy, JESUS, és nagy Ur vagy, Magaf- 
ságban lakozó felséges lilén vagy: A’ Szent Lélek Iilennd 
egy dicsöfségben vagy, Kérünk alázatoffim, hogy minket 
el ne hadgy.

Dicfirtefsék az Atya mindenható lilén, az 6 áldott Szent Fia, 
egyenlő Fcljegbeni Szent Lélek, Szent Hárómság, 

ipiadegy tiízteletben; Ki él,és uralkodik 
mind örökké,

A M E N .

e= a  е = з  е= з е = з  с= э  е = з  t= a  t= a  с==з г-—з

Jegyzet. Az utóbbi évek tudományos kutatása kiderítette, 
hogy a Cantus Catholici 1651. énekgyüjtemény szellemi meg
alkotója Szöllősy Benedek jezsuita (1609—1656) volt. Szöllősy 
utóbb ugyanazt az anyagot szlovák nyelvre fordítva is 
kiadta. (Címe: Cantus Catholici. Pysne Katholjcké Latinské, 
у Slowenské: Nowé у Starodawné 1655. Tyrnaviae. 4-rét, 
320. lap. Egyetlen ismeretes eredeti példánya a nagyszombati 
Sv. Vojtech-egylet birtokában van.)

165



В)

AZ 1703-1 CANTUS CATHOLICI KIHAGYTA 
AZ ELŐZŐ KIADÁSBÓL A KÖVETKEZŐ 

ÉNEKEKET:

(V . ö. e  k ö te t 9— 16. la p ja in  le v ő  la jstro m m a l.)

A D  V E N T R E  V A L Ó  E N E K E K : IX ., X . 

K A R A C S O N I E N E K E K : X X V I .,  X V I I I .,  X X X I ..  

X X X I I I . ,  X X X I V .,  X X X I X .,X L ., X L L , X L I X .,  

L L , L IL , L IV ., L V ., L V L , L V II ., L V III ., L X I I I .  

U J  E S Z T E N D Ő R E  V A L Ó  E N E K E K : IV ., V .. 

V I., V II ., V II I ., IX ., X .
e

N A G Y  B Ö J T R E  V A L Ó  E N E K E K : X X I .
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15. Bessenyei György: Anyai oktatás. (Budapesti II. kér.
áll. tanítónöképző-intézet. Sebestyén Erzsébet ta
nár.) Ára 1-— P.

16. Bessenyei György: Magyarság. A magyar néző.
(A budapesti Mátyás király-reálgimnázium „Mátyás 
király" önképzőköre. Gazdag Lajos, Horváth L. 
László, Kovács Miklós, dr. vitéz Polgáry István ta
nár.) Ára 1*— P.

17. Hajnal Mátyás: Az Jesus szivét szerető sziveknek 
ájtatosságára. 1629. (Budapesti Szent Margit-leány
gimnázium.) Ára 2-— P.

18. Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. Harmadik
sorozat. (A budapesti Bolyai-reáliskola önképző
köre. Dr., Lányi Ernő tanár.) Ára 1 -— P.

19. Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. Negyedik 
sorozat. (Budapesti Berzsenyi Dániel-reálgimná- 
zium. Dr. Halász László tanár.) Ára 1-50 P.

20. Pázmány világa. (Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. 
Dr. Brisits Frigyes tanár.) Ára 4-— P.

21. Tragédia magyar nyelven. Az Sophocles Electrájá- 
ból nagyobb részre fordíttatott Pesti Bornemisza 
Péter deák által. (Вт Diószeghy Erzsébet.) Ára 
1—  P.

22. Biedl Frigyes: Vajda, Beviczky, Komjáthy. (A ka
posvári egyesületi leánygimnázium önképzőköre. 
Dr. Biczó Ferenc tanár.) Ára 2-50 P.

23. Berzsenyi Dániel: A magyarországi mezei szorga
lom némely akadályairul. (A kaposvári községi fiú 
felső kereskedelmi iskola önképzőköre. Dr. Me
rényi Oszkár tanár.) Ára 1-— P.

24. Bégi magyar folyóiratok szemelvényekben. Athe
naeum, Életképek, Hölgyfutár. (Budapesti áll. Szent 
László-reálgimnázium. Dongó Orbán tanár.) Ára

- 1-50 P.
25. Barcsay Ábrahám költeményei. (A budapesti Ver- 

bőczy István-reálgimnázium VIII/A. osztálya. Szira 
Béla tanár.) Ára 2-— P.

26. Biedl Frigyes: Madách. (A budapesti Ráskai Lea 
leánylíceum Riedl Frigyes önképzőköre. Dr. Han- 
vai Ilona, dr. Feltóthy Anna tanár.) Ára 2-— P.

27. Madách Imre levelezéséből. (A pesti izr. hitközség 
reálgimnáziumának önképzőköre. Dr. Komlós Ala
dár tanár.) Ára 1.50 P.

28. Horvát István Magyar Irodalomtörténete. (A deb
receni ref. gimnázium és a Dóczy-leánygimnázium 
ifjúsága. Dr. Pap Károly egyetemi tanár.) Ára 
1-5C P. ____ _____________
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29. Magyar reneszánsz írók. (A budapesti Berzsenyi 
Dániel-reálgimnázium ifjúsága. Dr. Kardos Tibor 
tanár.) Ára 2—  P.

30. Greguss Ágost: írói arcképek. (Kir. Magyar Egye
temi Nyomda. Dr. Mellinger Kamilla tanár.) Ára 
4 — P.

31. Karacs Ferencné Takács Éva válogatott munkái.
(Kecskeméti Horthy Miklós ref. tanítónőké pzö- 
intézet tanári testületé és tanulóifjúsága. Dr. Evva 
Gabriella tanár.) Ára 1.50 P.

32. Verseghy Ferenc: Bikóti Mátyás. (Szolnoki állami 
reálgimnázium és a városi fiú felső kereskedelmi 
iskola ifjúsága. Dr. Pauka Tibor, Kemény László 
tanár.) Ára 2.50 P.

33. Vachott Sándorné: Rajzok a múltból. Emlékiratok.
(Szemelvények.) (Budapesti Baár-Madas református 
leánylíceum önképzőköri ifjúsága. Papi Biró Izabella 
tanár.) Ára 1.50 P.

34. Szeged a régi magyar irodalomban. (Szegedi Refor
mátus Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Bethlen 
Gábor köre. Bakó László ref. lelkész. Ára 1.50 P.

35. (Kisdi Benedek) Cantus Catholici. 1651. L A buda
pesti Ranolder-intézet r. k. tanítóképző növendék 
keivel sajtó alá rendezte és kiadta Raffaelli R. 
Raffaela nővér, tanár. Ára 3-50 P.

36. Sopron a régi magyar irodalomban. Sajtó alá ren
dezte dr. vitéz Házi Jenő dr. Augusztinovicz Elemér 
tanár közreműködésével. Kiadta a soproni állami 
Széchenyi István gimnázium ifjúsága. Ara 2 P.

37. Riedl Frigyes: Vörösmarty Mihály élete és művei. 
Sajtó alá rendezte dr. Szentgyörgyi László tanár. 
Kiadta a budapesti V. kér. áll. Berzsenyi Dániel

38. (Kisdi Benedek) Cantus Catholici. 1651. II. A buda 
pesti Ranolder-intézet г. к. tanítóképző növendé
keivel sajtó alá rendezte és kiadta Raffaelli R. 
Rafaela nővér, tanár. Ára 3-50 P.

39. (Szelepcsényi György) Cantvs Catholici« 
1675 és 1703. III.
A budapesti Ranolder.iniézeti r. k. tanitónőképző növendékeivel 
sajtó alá rendezte és kiadta Raffaelli R. Rafaela nővér, tanár. 
Ä a 3.S0 P.

А V. К. M. 30.449/932. V. ü. o. sz. alatt mele
gen ajánlja a M. L R. köteteit a középiskolai 
tanári könyvtáraknak. Ш
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