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Én nemzetem

Én nemzetem, zsidó népem,
Te ellened mit vétettem?
Tőled halált mért szenvedtem?
Immár felelj meg énnekem.

Én tégedet Egyiptomból,
Kihoztalak nagy rabságból,
Te engemet én hazámból,
Kivetél a szent városból.

Egyiptomból kimentedben
Nyílást tettem a tengerbe,
Te mellemet megnyitottad,
Piros vérem kiontottad.

A pusztában itattalak,
És mannával tápláltalak,
Te epével itattál meg,
És ecettel kínáltál meg.

Ellenséged én megvertem,
A Fáraót elvesztettem,
Te ostorral testem verted,
Talpig verve elkeverted.

Én téged nagy méltóságra
Emeltelek királyságra,
Te tövissel koronáztál,
Bársonyoddal megaláztál.

Én Kánaán dús földjére
Bevittelek nagy bőségre,
Te Golgota zord hegyére
Vittél engem szenvedésre.

Én szőlőmbe ültettelek,
Szép esőkkel öntöztelek,
Jó gyümölcsöt nem teremtél,
Latrok közé feszítettél.
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Én nemzetem, zsidó népem,
Többet érted mit tehettem?
Te ellened mit vétettem?
Felelj immár meg énnekem.

De ne essél te tétségbe,
Bánd meg bűnöd, szállj szívedbe.
Könnyez és térj Istenedhez,
Hozzám, te üdvözítődhöz.

Virágszombaton este

Virágszombaton este,
Mária fiát kérdezte:
Jövő héten mit fogsz tenni,
Szent fiam mit fogsz szenvedni?

Virágvasárnapján mit fogsz tenni,
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám király leszek,
Jeruzsálembe bémegyek.

Hát nagyhétfőn mit fogsz tenni,
Szent Fiam mit fogsz szenvedni?

Akkor anyám beteg leszek,
A templomba nem mehetek.

Hát nagykedden mit fogsz tenni,
Szent fiam, mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám vándorolok,
Az utcákan le s fel járok.

Hát nagyszerdán mit fogsz tenni,
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám hamis Júdás,
Engem harminc pénzért elad.
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Nagycsütörtökön mit fogsz tenni,
Szent fiam mit fogsz szenvedni,
Akkor Olajfák hegyére,
Megyek Gecemáni kertbe.

Jézus Gecemáni kertben,
Fenn az Olajfák hegyébe,
Térgyen állva imádkozik,
Piros vérrel izzadozik.

Nagypénteken mit fogsz tenni,
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám egy keresztre
Fel leszek majd feszítve.

Te a kereszt alatt leszel,
Kezeidvel el nem érhetsz,
Szent kezedvel le nem vehetsz,
Szűz ölödbe le nem tehetsz.

Nagyszombaton mit fogsz tenni,
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám koporsómban
Bészállok a gyászos sírba.

Húsvét napján mit fogsz tenni,
Szent fiam mit fogsz művelni?
Akkor anyám feltámadok,
Mennyországba’ uralkodom.

Húsvét után ötven napra,
Piros pünkösd hajnalára,
Elküldöm a vigasztalót,
A fehér színű galambot.

Pünkösd után nyolcvan napra,
Nagyboldogasszony napjára,
Felviszlek a mennyországba,
A mennyei boldogságba.
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Lehullott a Jézus vére

Lehullott a Jézus vére
A szent keresztfa tövére,
Drágalátos szent testéből,
Öt mélységes sebeiből.
De a földön nem maradott,
Mind piros rózsává válatt,
A szent angyalok felszedték,
Alázatoson tisztelték.
Mondá Jézus az angyalnak,
Vidd fel mennybe szent atyámnak,
Mondd, hogy keresztfámról küldtem,
Fogadja kedvesen tőlem.
Ez a világ drága ára,
Sebeim kinyílt rózsája,
Mit nagy fájdalommal szültem,
Véres könnyekkel öntöztem.
Nincs már hátra csak egy órám,
Elvégződik minden munkám,
Kifogy a keserű pohár,
Mely világ kezdetétől vár.

Ádám keserű almája
Hozott a kínos halálra,
Jertek az én keresztfámhoz,
Üdvösségtek oltárához.
Szent keresztfa, be magos vagy,
Jézus testével terhes vagy,
Három nagy vastag szeg tartja,
Fájdalmas szív, hogy sirassa.
Ádámnak bűnös fiai,
Jertek hozzám imádkozni,
Boruljatok le előmbe
Szent atyámhoz könyörögve.
Boruljatok le a földre,
A szent keresztfa tövére,
Soha el ne felejtsétek,
Hogy megholtam érettetek.
Értetek halált szenvedtem,
Mennybe helyet készítettem. Ámen.
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Ó, te rettenetes
(A virrasztóban, a halottas háznál énekelik)

Ó, te rettenetes, keserű halál,
Ki nékem mindenkor félelmes voltál,
Midőn prédálád fel életemet,
Elszakasztottad testemtől én lelkemet.

Mert az Úr Jézus ekképpen akarja,
A végző törvényét magával hozta,
Hogy a halál tőletek elválojszan,
Harsogó trombita feltámojszan.

Jól tudod, hogy benned bíztam életemben,
Téged dicsértelek földön életemben.
Most is Benned vagyon reménységem,
Mert majd megadatik dicsőségem.

Parancsoljad, Uram apostolidnak,
Szép csukros koszorús szent angyalidnak,

Kik a hívünk lelkét elvezessék,
Színed elejébe helyeztessék.

Ma már az én lelkem Téged fog keresni,
Mert Tenálad nélkül el fog kárhozni.
Kegyes én Istenem, fordulj hozzám,
Vigasztald szűvemet, tekints reám.

Gyűljetek körülem, édes gyermekim,
Bús szívvel kesergő, jó rokonaim,
Tovább közöttetek nem élhetek,
Maradjon az Isten tiveletek.

Elbúcsúzom tőled, drága hitvesem,
Isten így rendelte, hogy el kell mennem.
Éltem veled eddig boldogságban,
Elválasztott a halál utoljára.
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Ott nem leszen helye a házasságnak,
Szép edénye leszünk a tisztaságnak.
Ott élünk majd igaz egyezségben,
Együtt gyönyörködünk Isten szépségében.

Ó, életem végórája

Ó, életem végórája,
Rajtunk a halál kaszája.
Nincsen itten maradásunk,
Jöjj el számadásunk!
Földből lettünk, s földből élünk,
Föld és porrá ismét leszünk.

Mert én többet nem szólhatok,
Bánatimból nem mondhatok,
Csak szentséges Szűz Máriának,
Árvák vigasztalójának.
Ó, Mária, ó, Mária,
Krisztus Jézus édesanyja.

Az én halálomkor ne bánkódjatok,
Hanem inkább értem imádkozzatok.
Istennek jó szűből szolgáljatok,
Hogy engem a mennybe juttassatok!
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Mert most mi elédbe jöttünk,
Keresztfád előtt köszöntünk.
Mondja mindnyájunknak nyelve,
Dicsértessék Jézus neve!
Földből lettünk, s földből élünk,
Föld és porrá ismét leszünk.

Ó, siralom, ó, fájdalom,
Most a hótokról kell szólnom,
Mondjunk örök nyugodalmat,
A te szolgáló leányodnak (fiadnak).
Istenem, adj nyugodalmat,
A mennyországba’ jutalmat.

Sok lakóhelyei vannak
Az Úr Jézus országának,
De nem tudjuk, merre vannak,
Hogy a holtak hol kínlódnak.
Istenem, adj nyugodalmat,
A mennyországba’ jutalmat.

Elérkeztünk a szent helyre,
A szomorú gyászos kertbe,
Vigasztalást itt nem veszünk,
Könyves szemmel visszamegyünk.
Istenem, adj nyugodalmat,
A mennyországba’ jutalmat.

Hull a föld a koporsómra,
Az utolsó harangszómra.
Földből lettünk, s földből élünk,
Ismét föld és porrá leszünk.
Istenem, adj nyugodalmat,
A mennyországba’ jutalmat.
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Ó, szomorú, siralmas szó
(Deák János éneke)

Ó, szomorú, siralmas szó,
e világtól meg kell válni.
Nincs mit tenni, el kell menni,
koporsóba kell szállni.
Gyászos koporsóba, egyenként bészállni,
E szent rendelése Istennek végzése.
Ó, fájdalom! Eljött az óra,
Halál ellen nincs senkinek prókátorja.

Nincs mit örvendezzél, ó, ember ez világon,
Mert olyan gyenge vagy, 
mint madár az ágan.
Hirtelen a halál eljön, reád talál,
Tested véletlenül a koporsóba száll.
Ó, fájdalom! Eljött az óra,
Halál ellen nincs senkinek prókátorja.

Elvégeztem én már pályafutásimat,
Ezen a világon csendes életemet.
Hitet megtartottam, harcoltam jó harcot,
Kérlek, kegyes Jézus, add meg koronámat!
Ó, fájdalom! Eljött az óra,
Halál ellen nincs senkinek prokátorja.

Az örök halálra el ne ítélj engem,
Bocsásd meg bűneim, vedd hozzád lelkemet,
Kérlek, kegyes Jézus, add meg koronámat!
E szent rendelése Istennek végzése.
Ó, fájdalom! Eljött az óra,
Halál ellen nincs senkinek prokátorja.
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          Ments meg engem, Uram!

Ments meg engem, Uram, az örök haláltól,
Ama rettenetes napon minden bajtól,
Midőn az ég és föld meg fognak indulni,
S eljössz a világot lángokban ítélni.

Reszket minden tagom, borzadok és félek,
Földi pályát végzett, szegény bűnös lélek,
Félek a naptól, mely vizsgálni fog s dúlni,
Midőn az ég és föld meg fognak indulni.

Haragnak napja az, ínség s veszély napja,
Nagy nap, mely a bűnöst gyötrelemnek adja,
Midőn te, ki mindig éltél és fogsz élni,
Eljössz a világot lángokban ítélni.

Örök nyugodalmat adj, ó, Uram, nékik,
S örök világosság fényeskedjék nékik,
Hogy szent trónod körül udvarolhassanak,
S téged, boldogítót, örökké áldjanak.

Ments meg engem, Uram, az örök haláltól,
Ama rettenetes napon minden bajtól,
Midőn az ég és föld meg fognak indulni,
S eljössz a világot lángokban ítélni. 

           Öltözzetek gyászruhába

Öltözzetek gyászruhába szentolvasóbeliek,
Mert egy rózsát leszakított a halál közületek.
Imádkozzunk érte, hogy Jézus nevében,
Nyugodjék békességben.

Rózsakoszorúnk egy ága
halva fekszik előttünk,
A békességnek álmában
már elköltözött tőlünk.
Imádkozzunk érte, hogy Jézus nevében,
Nyugodjék békességben.
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Míg élő volt e világon, egy szív s lélek volt velünk,
Mert a drága rózsafüzér összeolvasztá vérünk.
Imádkozzunk érte, hogy Jézus nevében,
Nyugodjék békességben.

Örvendetes és bánatos dicsőséges titokban,
Velünk volt minden ájtatos, szent búcsújárásunkban.
Imádkozzunk érte, hogy Jézus nevében,
Nyugodjék békességben.

Istentől megdicsőített és kiválasztott szentek,
Az Isten szent színe előtt érte esedezzetek.
Imádkozzunk érte, hogy Jézus nevében,
Nyugodjék békességben.

Angyalok kitárt karokkal, egekből leszálljatok,
Meghalt testvérünknek lelkét egekbe sorozzátok.
Imádkozzunk érte, hogy Jézus nevében,
Nyugodjék békességben.
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Ó, szent István, édes atyánk, kérünk szólj Te helyette,
A megfeszített Jézusnál esedezzél érette.
Imádkozzunk érte, hogy Jézus nevében,
Nyugodjék békességben.

Fogjátok fel tagjaimat szentolvasóbeliek,
Az elkészített síromhoz vigyétek teteimet.
Imádkozzunk érte, hogy Jézus nevében,
Nyugodjék békességben.

Lelkem dicsőségbe, szentek seregébe,
Mehessen az egekbe!
Imádkozzunk érte, hogy Jézus nevében,
Nyugodjék békességben.
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Mű kiáltunk megholt hívek,
Hogy érünk mi hozzátok!
Siránkozval arra kérünk,
Panaszinkat halljátok.
Íme égő tűz lángjában,
Kemény tömlöc rabságában,
Ha már ingem megtartottál,
Bűntől tisztítottál.

Ó, rokonim s jó barátim,
El ne felejtkezzetek,
Mindnyájan jóakaróink
Rólunk emlékejzetek.
Kérünk, Krisztus kínjaiért,
Öt mélységes sebeiért,
Enyhítsétek gyötrelmünket,
Segéljetek bennünket.

Mű kiáltunk megholt hívek
(Deák János éneke)



21

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Vedd el az egész életének vétkeit,
És mosd le a te szent véredvel,
Akit értünk a keresztfa tövére hullottál.
Vidd a lelkét az örök mennyországba,
Ahol Téged örökké, örökre dicsérjünk s imádjunk. 
Ámen.

Jézuskának szép piros vére,
Ki lehullott a keresztfa tövére,
Mosd le ... (a halott neve) bűneit.
Adj, Uram, örök nyugodalmat,
A te szolgáló leányodnak (fiadnak),
Akit e világról magadhoz hívtál,
Pokol kapujától szabadítsd meg az ő lelkét.

Befejező ima a halott mellett
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A szentolvasó
(része a virrasztásnak)

Örvendetes olvasó

Örvendetes olvasó, mennyei szép koszorú, Mária,
Aki az Isten fiát, a világ megváltóját, Mária,
Óhajtottad, elfogadtad, szűz méhedbe hordoztad,
Szűz tejeddel szoptattad, Mária.

Örvendetes olvasó, mennyei szép koszorú, Mária,
Júdea városában, Zakariás házában, Mária,
Erzsébetet mint véredet mentél meglátogatni,
Fiaddal megáldani, Mária.

Örvendetes olvasó, mennyei szép koszorú, Mária,
Utaztál jegyeseddel, a dicső Szent Józseffel, Mária,
Nagy hidegben, Betlehemben, ott szülted
Jézusunkat, mi megváltó Urunkat, Mária.
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Örvendetes olvasó, mennyei szép koszorú, Mária,
Te kisded Szent Fiadat, szentséges magzatodat, Mária,
Buzgósággal, imádsággal templomban bemutattad,
Istennek ajánlottad, Mária.

Örvendetes olvasó, mennyei szép koszorú, Mária,
A húsvéti ünnepre, menvén Jeruzsálembe, Mária,
Szent fiadat, magzatodat elvesztvén őt kerested,
Harmadnapra megkaptad, Mária.

Az örvendetes olvasó bevezető kérései az első három Üdvözlégyben:
Aki hitünket növelje,
Aki reményünket erősítse,
Aki szeretetünket tökéletesítse.
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Fájdalmas olvasó

Fájdalmas Szentolvasó, mennyei szép koszorú, Mária,
Szent fiad bánatában, nagy szomorúságában, Mária,
Úgy bánkódott, vért izzadott a Gecemáni kertben,
Szomorú volt szívében, Mária.

Fájdalmas Szentolvasó, mennyei szép koszorú, Mária,
Oh, szomorú Szűzanya, nagy volt szíve bánata, Mária,
Szent Fiadat, megváltónkat, szörnyen megostorozták,
Kegyetlenül kínozták, Mária.

Fájdalmas Szentolvasó, mennyei szép koszorú, Mária,
Ájulván bánatodban, nagy szomorúságodban, Mária,
Jézusunkat, megváltónkat, tövissel koszorúzták,
Király névvel csúfolták, Mária.

Fájdalmas Szentolvasó, mennyei szép koszorú, Mária,
Áldott anya, hogy látod, Jézus szentséges fiad, Mária,
Gyönge vállán, sebes tagján, nehéz keresztjét vitte,
Ezt mind érettünk tette, Mária.
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Fájdalmas Szentolvasó, mennyei szép koszorú, Mária,
Jézus halált szenvedett, keresztre feszítetett, Mária,
Bántalmakra, szidalmakra, szent fejét lehajtotta,
És szent lelkét kiadta, Mária.

A fájdalmas olvasó bevezető kérései az első három Üdvözlégyben:
Aki értelmünket megvilágosítsa,
Aki emlékezetünket megerősítse,
Aki akaratunkat tökéletesítse.
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Dicsőséges olvasó

Dicsőséges olvasó, mennyei szép koszorú, Mária,
Örömre volt siralmad, feltámadott Szent Fiad, Mária,
Dicsőséggel, fényességgel, nem fog többé szenvedni,
Veled fog örvendezni, Mária.

Dicsőséges olvasó, mennyei szép koszorú, Mária,
Jézus fényes felhőkben emelkedett az égben, Mária,
És mennyekben, dicsőségben ült Szent Atya jobbjára,
Felséges trónusára, Mária.

Dicsőséges olvasó, mennyei szép koszorú, Mária,
Jézus, mint megígérte, a szent lelket elküldte, Mária,
Apostolok, tanítványok megteltek Szentlélekkel,
Isteni kegyelemmel, Mária.

Dicsőséges olvasó, mennyei szép koszorú, Mária,
Örvendj szentséges anya, kit égbe vitt Szent Fia, Mária,
Az angyalok, neked híven szolgálnak,
Tiszta szívből áldanak, Mária.
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Dicsőséges olvasó, mennyei szép koszorú, Mária,
Legjobbként választottál, mert megkoronáztattál, Mária,
Áldott anyánk, légy pátrónánk, akik Téged üdvözlünk,
Olvasókkal köszöntünk, Mária.

A dicsőséges olvasó bevezető kérései az első három Üdvözlégyben:
Aki gondolatainkat irányítsa,
Aki szavainkat vezérelje,
Aki cselekedeteinket kormányozza.
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Szentolvasót imádkoztunk

Szentolvasót imádkoztunk,
Máriának fohászkodtunk,
Kérve kérjük Szűzanyánkat,
Fogadja el hű imánkat.

Szentolvasót mikor mondtunk,
Máriának fűzért fontunk,
Fonogattuk koszorúnkat,
Rózsafüzért asszonyunknak.

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

Szűz Mária, szívünkben vagy,
Soha bennünk el ne hervadj!
Nyílj ki bennünk, ég virága,
Tégy méltóvá mennyországra.
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Felajánlás Szentolvasó után

Üdvözlégy mennyországnak királynéja, irgalmasságnak anyja!
Élet édes reménysége, üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai,
Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből.
Fordítsd reánk, tehát szószolónk irgalmas szemedet,
És e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust,
A méhednek áldott gyümölcsét!
Ó, irgalmas, ó, kegyes, ó, édes Szűz Mária!

Szent imánkat imádkoztuk,
Jézus arcáját tiszteltük,
Mert Ő értünk sokat szenvedett,
Mennyei égbe helyet készített.

Megkötöttük a szűz koszorút,
Közepében három angyal,
Ó, Mária, ó, szép rózsa,
Jézus pedig a bingója.
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Vedd kedvesen, ó, Jézusom,
Amit tiszta szűből mondtam,
Engedd, ó, kegyes Jézusunk,
Gyarapodjék társulatunk!

Dicsértessék Atya Isten!
Dicsértessék Fiú Isten!
Neked, ó, Szentlélek Isten,
Szentháromságban egy Isten.

Minden lélek ezt dicséri,
Én es ezt dicsérem, este lefektembe,
Regvel felkeltembe.

Előttem van szép Jézus,
Hátam mellett (mögött) áll Mária,
Körülem van ezer angyal,
Akik tölem ezt elfogadják.
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Koronámnak három ága,
Mennyországnak magassága,
Nyits kaput, Mária,
Nyújts kezet, angyal,
Szép piros hajnal,
Ahol Mária nyugszik,
Az Úr tőle születik,
Pokol tőle töretik.

Világosan fogadd be, Uram!
Neked ajánljuk testünket, lelkünket,
Életünket, halálunkat,
Ezt a kevés imádságunkat,
Mü urunknak, szent angyalainknak,
Szent pátrónánknak,
Szent Jóvnak,
Szent István királynak,
Szent asszonyunknak,
Minden dicső szenteknek,
Hogy mutassák bé,
Szép Szűz Máriának,

S a Boldogságos Szép Szűz Mária által,
Az Ő áldott Szent Fiának,
És a mennyei Atyának.

Örök Atya felajánljuk:
Jézuskának szent sebeit, szent tiszteletére.
Mü értünk, mü könyörgünk,
Hogy egykor az Istené legyünk,
Szent mennyországba fogadj be münköt. Ámen.
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   Ó, Szent István, dicsértessél

Ó, Szent István, dicsértessél,
Menny és földön tiszteltessél,
De főképpen nálunk ma,
Mint országunk oszlopa (istápja).
Kérünk, mint apostolunkat,
És az első királyunkat,
Szent István, nézz menyből le
A szép magyar népedre.

Még a gyenge gyermekségbe’,
Csoda vala a szentségbe’,
Örömére mennyeknek,
Csodájára népeknek!
Kérünk, mint apostolunkat,
És az első királyunkat,
Szent István, nézz menyből le
A szép magyar népedre.
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Sok sánta vette járását,
Sok vak nyerte meg látását,
Némák kezdtek szólani,
Siketek es hallani!
Kérünk, mint apostolunkat,
És az első királyunkat,
Szent István, nézz menyből le
A szép magyar népedre.

Boldogságos Szűzanyánknak,
Mint magyarok asszonyának,
Feláldoztad hazánkat,
Szentelted koronánkat.
Kérünk, mint apostolunkat,
És az első királyunkat,
Szent István, nézz menyből le
A szép magyar népedre.
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              Hol vagy, István király?

Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillagja,
Ki voltál valaha nemzetünk istápja!
Hol vagy István király, téged magyar kíván,
Gyászos öltözetben, teelőtted sírván.

Rólad emlékezvén csordulnak könyveink,
Búval harmatoznak szomorú mezeink.
Virágos kert vala régen Pannónia,
Kit a Szűz Mária szűből öntöz vala.

Jó kertnek kertésze István király vala,
Árva magyaroknak választott ez napja,
Dicsértessél Isten, Te szent országodban,
Hogy új királyt adtál nékünk Szent Istvánban.

Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid,
Hozzád fohászkodunk, árva maradékid,
Tekints, István király szomorú hazádra,
Fordítsd szemeidet régi országodra.
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Reménységünk vagyon benned s Máriába’,
Mi magyar nemzetünk nagy pátrónájában.
Még éltedbe minket néki ajánlottál,
És szent koronáddal együtt feláldoztál. Ámen.

      A fényes nap immár lenyugodott
A fényes nap immár lenyugodott,
S a föld szinte sötétben maradott,
Nappali fény éjjelre változott,
Fáradtaknak nyugodalmat hozott.

Minden állat megy nyugodalomra,
Az Istentől kirendelt álomra,
De én Uram, úgy megyek ágyamba,
Mintha mennék gyászos koporsómba.

Midőn ágynak adom a testemet,
Deszka közé zártam életemet,
Hosszú álom érheti szememet,
S a kakasszó hozhatja végemet.
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Napkelettől egész napnyugatig,
Szent nevedben bíztam én fáradtig,
De megbocsáss, mert szívemből szánom,
Könyvek miatt szememben nincs álom.

Vettünk számat, hát édes Istenem,
Hogy lelkemet ne keljen féltenem,
Hogy lehessen bátrabban szólanom,
Midőn meg kell előtted állanom.

Ne szólíts el, Uram, készületlen!
Ne szólíts el, Uram, készületlen!
Vezess előbb az enyhítő kútra,
S úgy bocsáss el ingem a nagy útra,
Vezess előbb az enyhítő kútra,
S úgy bocsáss el, Uram, a nagy útra. Ámen.
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Miatyánk

Miatyánk, ki vagy mennyekben,
Uralkodol mindeneken,
Szenteltessék meg szent neved,
Ég és föld imádjan téged.

Jöjjön el a Te országod,
Legyen meg szent akaratod,
Miképpen van a mennyekben,
Legyen itt a földön is.

Add meg a mű kenyerünket,
Tápláld testünket s lelkünket,
Szabadíts meg a gonosztól,
Ments meg örök kárhozattól.

Ne engedj a kísértésbe,
Ne hagyj elveszni vétekvel,
Kérünk, Uram, hallgass meg,
Bűneinket bocsásd meg!
Kérünk, Uram, hallgass meg,
Bűneinket bocsásd meg! Ámen.
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