D.U. 184
1. Édes Jézus, én szerelmem, óh mily nagyon szeretlek.
Te vagy kincsem és mindenem, hű szívembe elrejtlek.
Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, téged szívem vár.
2. Édes Jézus, mivel téged minden felett szeretlek,
minden kincset és örömet érted, Jézus, megvetek. R.
3. Ahol leszek, Jézus, téged óhajtlak és kiáltlak,
boldog leszek, ha elérlek, boldogabb, ha megtartlak. R.
4. Benned bízom, fohászkodom, te is szeress engemet.
Jézus, ne hagyj, velem maradj, hívd a mennybe lelkemet. R.
* ÓMAGYAR

MÁRIA SIRALOM

ZÁRÓÉNEK: D.U. 91
1. A keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek nyugodalmat
lelkemnek. S ott talállak, ó Szűzanya, fájdalom közt bágyadozva,
tőr veré át lelkedet.
2. Mely gyötrelem volt neked / isteni szülöttedet látni szegény jászolban.
S midőn annyi ellenségek / romlására esküvének: / tőr veré át lelkedet.
3. De midőn ezek felett / láttad, mennyit szenvedett, / szenvedett az ártatlan:
Láttad őt a Kálvárián / két lator közt a keresztfán, / kínodat ki mérje meg?!
4. A nap elsötétedett, / ennyi kínt nem nézhetett,/ borzadván rengett a föld.
Sírt, kesergett, gyászolt minden / az egész nagy természetben: de
gyötrelmed nagyobb volt!
D.U. 249
1. Mária, Mária, mennyei szép hajnal, kit szépen köszöntött Gábriel arkangyal.
2. Mária, Mária, üdvösség hajnala, kire felvirradott boldogságunk napja.
3. Mária, Mária, mennyei szép virág, kit áldva magasztal a mennyei világ.
4. Mária, Mária, mennyei szép csillag, ki a gyászos égen értünk szépen csillog.
5. Mária, Mária, hazánk Védasszonya, özvegyek és árvák megvigasztalója.
6. Mária, Mária, gyászban is fényesség, árva magyaroknak te vagy az ékesség.

A FÁJDALMAS SZŰZANYA - B. MARIÆ VIRGINIS PERDOLENTIS
SZEPT. 15
A kereszten függött a világ Váltsága, s Mária, az anya ott állt a kereszt tövében. A Simeon által egykor megjövendölt
fájdalom átjárja szent szívét ( Lk 2, 34-35) - ekkor lett Jézus végakaratából mindnyájunk anyja. ( Jn 19, 26-27)

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK – Zsid 5,7-9 / Jn 19, 25-27 / vagy: Lk 2,33-35

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 92
1. Keservesen siratja Mária Fiát, midőn látja halálra menni magzatát.
Csordul könnye Máriának, szíve szakad Szűzanyának nagy bánatjában;
nincsen helye bús szívének, nyugodalma sincs lelkének nehéz kínjában.
2. Senki sincsen sorsosa nagy fájdalmának, nincs segítő orvosa nehéz kínjának,
Szűz Mária elfáradott, egész teste elbágyadott nagy bánatjában;
Piros színe elhervadott, áldott Anya ellankadott a nagy sírásban.
3. Fogadj engem, Szűzanyám, igaz fiadnak, hadd törlöm le könnyeit síró
arcodnak! Ó, Szűzanyám, véled járjak, véled éljek, véled haljak,
és Jézusoddal; véled legyen szenvedésem, halálom és temetésem, és szent Fiaddal.

INTROITUS: STABANT IUXTA CRUCEM JESU Jn 19, 25 / 55.zs.

Jé-zus ke-reszt-je mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Má-ri-a,

Kleofás fe-le-sé-ge

és Má-ri-a Mag-dolna. ( 1.t.) †

*

Könyörülj rajtam, Isten, † mert tapos rajtam az /ember, * egész nap hadakozván
nyomorgat /engem! Ant. Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor * és mindörökkön örökké, Ámen. Ant.

KYRIE: D.U. 412
Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk!
Krisztus kegyelmezz nékünk! Krisztus kegyelmezz nékünk!
Krisztus kegyelmezz nékünk!
Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk!
GRADUALE: D.U. 295 / 1 DOLOROSA ET LACRIMABILIS ES
R.) Fájdalmas vagy, Szűz Mária, és könnyeinkre méltó, *
megváltó Fiadnak keresztje, mellet állasz.
V.) Íme, a kereszt szégyenfáját hordozza, † kit az egész világ be nem fogadhat, *
az élet /Szerzője. Megváltó Fiadnak… Fájdalmas vagy…

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
Szabadíts meg engem,Uram, * irgalmasságodban! 30.zs. 17b. v.
ALLELUJA: STABAT SANCTA MARIA
V.) Ott állott az ég királynője és a világ úrnője, Mária, * Urunk Jézus Krisztus
keresztje mellet, fájdalommal telve.
Vagy: Boldog vagy, szentséges Szűz Mária, † mert kínhalál nélkül is megszerezted a
vértanúság pálmáját * Urunk keresztje alatt.

SZEKVENCIA: D.U. 90 STABAT MATER DOLOROSA
1. Áll a gyötrött Istenanya, kín az arcát könnybe vonja úgy siratja szent Fiát.
2. Gyász a lelkét meggyötörte, kín és bánat összetörte, tőrnek éle járta át.
3. Ó, mi nagy volt ama drága Szűzanya szomorúsága Egyszülött szent magzatán.
4. Mennyit sírt és hogy kesergett, látván azt a nagy keservet, azt a nagy kínt szent
Fián.
5. Ki ne sírna, melyik ember, hogyha ennyi gyötrelemben Látja lankadozni őt?
6. Ki ne sírna Máriával, hogyha látja szent Fiával Szenvedni a szent Szülőt?
7. Népét hogy megmossa szennytől, látta tenger gyötrelemtől roskadozni Jézusát.
8. Látta édes egy-szülöttét, halálos nagy elepedtét, látta hogy halálra vált.
9. Szeretetnek szent kútfője, fájdalomnak éles tőre járjon át a lelkemet.
10. Hogy szívembe lángra kelne Krisztusomnak szent szerelme, segíts néki tetszenem!
11. Én szívembe jól bevéssed, Szűzanyám nagy szenvedésed s az átvertnek sebeit.
12. Szent Fiadnak, a sebzettnek, ki miattam szenvedett meg, osszam meg gyötrelmeit.
13. Add meg, Kérlek, hogy míg élek, együtt sírjak mindig véled, s azzal, ki a fán eped.
14. A keresztet véled állni, gyászban véled eggyé válni: erre űz a szeretet.
15. Dicső Szüze szent szüzeknek, kelyhedet hadd ízleljem meg, add nékem fájdalmaid.
16. Add tisztelnem, add viselnem, s nem feledem, holt Szerelmem, Krisztusomnak
kínjait.
17. Sebeivel sebesítsen, szent mámorban részegítsen buzgó vérével Fiad.
18. Hogy ne jussak ama tűzbe, védj meg engem, drága Szűz, te az ítélet ha riad.

OFFERTORIUM: G. H. 132 IMROPERIUM EXSPECTAVIT 68.zs.21.22.2.13.14
A Szenvedő Krisztus keresi azokat, akik saját szenvedéseikkel ,, kiegészítik azt, ami még az ő szenvedéséből
hiányzik’’.( Kil 1, 24) Így egyesülünk ma vele szenvedésében, amikor az megjelenik az Eukarisztia misztériumában.

A gyalázat vár szívemre és nyomorúság, - kerestem, aki velem együtt
szenvedjen, és nem volt, - aki megvigasztalna engem, és nem találtam +
R.) és epét adtak nekem /eledelül, * és szomjúságomban ecettel /itattak.
V.1) Szabadíts meg engem, /ó Isten, † mert a torkomig hatoltak /a vizek. R.
V.2) Ellenem beszéltek, akik a kapu/ban ültek, †
és rólam énekeltek, akik boru/kat itták. R.
V.3) Én pedig tehozzád imádkoztam, Uram, + mert ideje a megkegyelmezésnek, /ó
Isten, † a te irgalmad nagy/ságában. R.

SANCTUS: D.U. 448
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene.
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban.
Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.

AGNUS DEI: D.U. 461
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét.

COMMUNIO: D.U. 83c REDIME ME 24. zs. 22. / 24.zs.
,, Izráel Istene” - Ő maga nevezte így magát, aki ugyanaz tegnap, ma és
mindörökké. Ugyanaz, aki a szabadulást megígérte Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak (= Izráelnek), aki Izráel népét
századokon át vezette és őrizte, aki az új Izráelnek, az Egyháznak Istene. Ő maga lett Krisztusban megváltásunkká, s
éppen most, míg a szentáldozásban esszük őt, megvált minket szorongatásunkból.

Válts meg en-gem,

(3.t.)

†

Iz-ra- el Is- te- ne min-den szorongatásomból!

*

Hozzád emelem az én lelkemet, Uram, * én Istenem, tebenned bízom, pirulnom /ne
kelljen! Emlékezzél meg irgalmadról, Uram * és könyörületedről, mely öröktől /való.
Ant. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, * mert ő vonja ki a tőrből /lábamat. Tekints
reám, és könyörülj rajtam * mert egyedül vagyok, és igen /szegény. Ant. Lássad
megalázottságomat és számtalan bajomat, * és bocsásd meg minden /vétkemet. Ant.

D.U. 182
1. Üdvözlégy, édes Jézusunk! Erős hittel itt megvallunk, e szentségben mi
imádunk, Istenünknek magasztalunk.
2. Te vagy világ Megváltója, mennyországnak megnyitója. éhes lelkünk
táplálója,bús szívünknek orvoslója.
3. Édes Jézus neked élek, édes Jézus, neked halok, életemben, halálomban,
édes Jézus, Tied vagyok.
D.U. 183
1. Ó, szentséges, ó, kegyelmes, édességes Jézusom! Dicsértessél, tiszteltessél,
én megváltó Krisztusom! Szállj be szívem hajlékába, jöjj be lelkem
pitvarába, ott nyugodjál, ott lakozzál, soha el se távozzál!
2. Angyaloknak tápláléka, jöjj el e szent Ostyában! Jöjj, kegyelem áradása
egy kicsinyke pohárban! Táplálj az Úr szent testével, itass omló dús
vérével, engedj mindig nála lennem, ő maradjon énbennem!

