
 

 

 

 

 

 

Adventi 

énekeskönyv 
 

  



 

 

 

 

 

Adventi énekeskönyv 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szerkesztette: 
Mészáros Erika Szilárda 

Csósza Zsuzsanna 
Navratil Andrea 
Horváth Szilárd 

Kottaképek: 
Pávai Réka 

 

 

Búzaszem Iskola 
2020.  



 

 

 

 

Ég szülte Földet, 

Föld szülte fát, 

Fa szülte ágát, 

Ága szülte bimbaját, 

Bimbaja szülte virágát, 

Virágja szülte Szent Annát, 

Szent Anna szülte Máriát, 

Mária szülte Jézust, 

a világ Megváltóját. 

 

Ámen 

  



 

Ébredj, ember mély álmodból 

 

2. Elküldé az Úr angyalát, 

        Hogy köszöntse Szűz Máriát, 

        Kinek tiszta, szűz méhébe 

        Alászállt az örök Ige. 

3. A Szűzhöz így szólt az angyal: 

        Üdvözlégy, teljes malaszttal! 

        A Szentlélek megárnyékoz, 

        S áldott méhed gyümölcsöt hoz. 

4. Fiad Jézus néven hívod, 

        Ő váltja meg a világot, 

        Melyet oly rég tart a Sátán 

Fogságban a bűnnek láncán. 

 

 

  



Mikor Máriához az Isten angyala 

 

2. Üdvözlégy, te kedves, Isten szép leánya, 

    Jesszétől származott Ádám unokája, 

    Az Éva asszonynak legtisztább rajzatja, 

    Áron vesszejének megújult virága! 

 

3. Téged az Úristen leginkább szeretett, 

    Sok nemzetek közül magának eljegyzett, 

    Tizenkét angyali koronát készített, 

    Hogy megkoronázza a Te Szent fejedet. 

 

4. Azért készíts szállást az Isten Fiának, 

    Mert téged választott szentséges Anyjának. 

    Ne félj, ó Mária, Isten szép leánya, 

    Mert sérelem nélkül lész az Isten anyja! 

5. Világosítsa meg az Úr én házamat, 

    Ragyogó fáklyákkal rakja udvaromat, 

    Fényes hajnal után hozza fel napomat, 

    Hogy én es láthassam az én Krisztusomat.  



Megjövendölve volt régen 

 

2. Mária ezt nem gondolta 

    Hogy neki az Úrangyala 

    Ezen igéket mondja: 

    Üdvözlégy, Szűz Mária. 

3. Az ő egyetlen fiának 

    A világ Megváltójának 

    Kiválasztott anyjának 

    Az Úr Jézus Krisztusnak. 

4. Ime az Úr szolgálója 

    Legyen úgy, mint szavad mondja 

    Leszek anyja Jézusnak 

    Világ Megváltójának. 

5. Az Ige már megtestesült 

    Akit Mária szűzen szült 

    Akit várt egész világ 

    És az egész mennyország. 

  



Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő! 

 

2. Megnyílt az ég harmatozva, 

    Megváltónkat, hogy lehozza. 

    Ég felhői nyíljatok szét, 

    Hozva Jákob fejedelmét. 

3. Föld, virulj ki, völgyön, halmon, 

    Viruló zöld hadd fakadjon. 

    Nyílj ki, földnek szép virága, 

    Dávid házának királya. 

4. Ó, fényes nap, ó, szép csillag, 

    Téged vágyunk mi látni csak. 

    Kelj fel napunk, fényességed 

    Űzze el a sötétséget.  



Jelenti magát Jézus 

 

2. Először jelenti Nagykarácsony napján. 

    Jézus magát úgy jelentgeti már. 

3. Másodszor jelenti hangos húsvét napján. 

    Jézus magát úgy jelentgeti már. 

4. Harmadszor jelenti piros pünkösd napján. 

    Jézus magát úgy jelentgeti már. 

5. Nagykarácsony napján nagy hóeső esett. 

    Jézus magát úgy jelentgeti már. 

6. Hangos húsvét napján Duna megáradott. 

    Jézus magát úgy jelentgeti már. 

7. Piros pünkösd napján rózsa kivirágzott. 

    Jézus magát úgy jelentgeti már. 

  



Nyisd ki, ó bűnös ember 

        Szentistván (Borsod) 1948. K.Gy. 
Aranyosi Ilona 67 é. 

 

  



Gábriel angyal küldëtett 

Pinnyéd (Győr), 1952, R.I. 
   Götl Mária 70 é. 

 

2. Názárëtba fëltalálta, 

    hol imádkozott, 

    Szűz lëányhoz, Máriához, / 

    szép rózsához 

    eképen szólott: 

3. - Üdvözlégy, szép Szűz Mária, 

    Úr van tëvéled, 

    të méhedbe száll az Isten, 

    ez az izenet. 

4. Vëdd el tőlem Szűz Mária 

    e liliomot, 

    melyet nekëd Szentháromság 

    ajándékozott. 

 

5. A szűz lëány álmélkodik 

    s erre így felel: 

    - Mondd mëg nekëm, 

    miként lëhet, 

    angyal Gábriel! 

6. Mert szüzességëm Istennek 

    felajánlottam, 

    bizonyára fogadásom 

    meg is tartottam. 

7. Mondá angyal Máriának: 

    - Igën jól vagyon, 

    hogy szűz voltál, az is maradsz, 

    az tetszik nagyon. 

  



Áldoztassál kisded Jézus 

 

2. Az angyalok megjelentek 

    Dicsérjék Szent nevedet, 

    A pásztorok örvendeznek, 

    Áldván születésedet. 

    Gyorsan mennek, felkeresnek, 

    Imádják felségedet, 

    Hálálják kegyelmedet. 

3. Mi is ezért mind meghajtsuk 

    Tenéked két térdünket, 

    Jó voltodért feláldozzuk 

    Hálaadással szívünket. 

    Angyalokval, pásztorokval, 

    Imádjuk Istenünket, 

    Kegyes üdvözítőnket. 

 

4. Áldott legyen szereteted, 

    Melyet hozzánk mutattál, 

    Áldott legyen születésed, 

    Mennyből földre szállottál. 

    Bűn átkának, kárhozatnak 

    Veszélyére nem hagytál, 

    Kegyesen megváltottál. 

5. Véghetetlen nagy istenség, 

    Mindennek alkotója, 

    Feneketlen kegyelmesség, 

    Világnak megváltója. 

    Légy bűnünknek, rossz éltünknek 

    Kegyes megbocsátója, 

    Lelkünk boldogítója. 

6. Áldott kisded, aki mennyből 

    Lejöttél védelmünkre, 

    Születésed kegyelméből 

    Váljál üdvösségünkre, 

    S add, hogy legyünk / legyen 

    S amíg élünk 

    Buzgón tiszteletedre, 

    Mennyben üdvösségünkre. 

  



Ez éjfélben Bëtlehemben 

Szögliget (Abaúj-Torna), 1952, M.K. 
Mihalik József 39 é. 

 

2. Vigyünk neki ajándékot, 

    Vigyünk neki ajándékot, 

    Tejet, vajat és egy sajtot, 

    ajándékot. 

  



Kelj fel, keresztyén lélek 

Mikepércs (Hajdú), V.R. 
Kamarai Antal 50 é. 

 
  



Betlehem kis falujában 

 

      2. Őt nevezték Jézuskának, 

          Édesanyját Máriának. 

          Kit pólyába takarta, 

          Befektették jászolyba. 

      3. Az angyalok fenn az égben, 

          Mennyei nagy fényességben, 

          Mennyei dalt zengenek:, 

          Dicsőség az Istennek! 

      4. Pásztorok a falu mellett, 

          Báránykákat legeltetnek, 

          Hallották ez éneket, 

          Jézuskához siettek. 

 

 

5. Megtalálták a jászolba, 

    Jézuskát az istállóba. 

    És őt szépen imádták, 

    Égnek földnek királyát. 

6. És azután napkeletről 

    Ragyogó szép csillag tűnt föl, 

    És elindult nyugatra, 

    Három király utána. 

7. Imádták a kis Jézuskát, 

    Köszöntötték Szűz Máriát, 

    Ajándékot adtak át, 

    Aranyat, tömjént, mirhát. 

  



Paradicsom mezejibe 

Kéty (Tolna) – Hadikfalva (Bukovina), 1949. M.J. 
Kovács Béláné 47 é. 

 

2. Jobb kezibe aranyvessző, 

    Bal kezibe aranyalma, 

    Mëgsuhintja a vesszejit, 

    Zúg az erdő, csëng a mező. 

 

 

3. Sose láttam szëbb kërësztfát, 

    Mint Úr Jézus kërësztfáját, 

    Mert az vérrel virágozik, 

    Szentlélëkvel gyümölcsözik. 

Áldja mëg az Isten e háznak gazdáját, 

cselédjivel ëgyütt, kedves gazdasszonyát, 

hogy vígan várhassák a kisded Jézuskát 

szállásikra, adja az Isten. 

  



 



 

Ó, fényességes szép hajnal 

Kisdi: Cantus Catolici (1651) 

 

2. Dicsőséges Szűz Mária, 

    Atyaistennek szép lánya 

    És Szentlélek mátkája 

 

3. Tehozzád küldetett mennyből 

    Szent Gábor angyal követül, 

    Istennek rendeléséből. 

4. Szentséges Szűz, fiad leszen, 

    Ki Isten s ember lesz egyben, 

    És megmaradsz szüzességben. 

5. Fiad az ég dicsősége, 

    A bűnösök reménysége 

    S a megtérők üdvössége. 

6. Ó, boldogságos Szűzanya, 

    Kérünk nagy méltóságodra, 

    Végy minket pártfogásodba! 

7. Dicsőség Szentháromságnak, 

    Dicséret Szűz Máriának, 

    Üdvözítőnk szent Anyjának! 
  



Menj el, sietséggel, arkangyal Gábriel 

 

2. Isteni titkaim immár kijelentem, 

    Mert Szűz Máriában jókedvem telt nekem. 

3. Légy gyors szolgálatban, köszöntve Máriát, 

    És vidd meg őnéki a megváltás titkát. 

4. Az emberi nemzet, hogy megszabaduljon, 

    S a régi rabságból új életre jusson. 

5. Köszöntsd meg Máriát, ki malaszttal teljes, 

    Mondd: az Úr van vele, mert Előtte kedves. 

6. Szentlélek Istentől fogantatik fia, 

    Imádandó nevén őt Jézusnak hívja. 

7. Ő szabadítja meg Izráelnek népét, 

    Neki adom atyja, Dávid király székét. 

8. Jákobnak házában ő fog uralkodni, 

    S hatalmával mindent magához fog vonni. 

9. Az ő országának soha nem lesz vége, 

    Ő lesz a Megváltó, világ üdvössége. 

10. Ó égi követség! Ó Isten irgalma! 

      Mily nagy az emberhez jóságod hatalma! 

11. Isteni Megváltó, testté lett szent Ige, 

      Légy urunk, vezérünk, örök üdvösségre!  



Mostan kinyílt egy szép rózsavirág 

Nagyszalonta (Bihar) Kodály 1916. 
Kenyeres Imréné 

 

2. De nem talált szállást a városba, 

    Maradása lészen a pusztába, 

    Ökör, szamár állanak a jászlon, 

    Csudálkozván Jézuson, 

    Csudálkozván Jézuson. 

3. Bölcsőd volnék, gyengén ringatnálak, 

    A hidegnek csípni nem hagynálak, 

    Bétakarván úgy ápolgatnálak, 

    Szógálnék mint uramnak, 

    Szógálnék mint uramnak. 

  



Kedves álmot 

(Moldva) 

 

2. Köszöntlek a pásztorokval, kis Jézuskám, 

    Imádlak az angyalokval, kis fiacskám. 

    Én es szépen zengek néked, gyöngyvirágom, 

    Hunyd bé fényes szemecskédet, aranyágom. 

3. Ha lehetne, a szívembe fogadnálak. 

    Ha lehetne, a lelkembe bézárnálak. 

    Kebelembe vetnék ágyat, gyöngyvirágom, 

    Lelkem lenne lakóházad, aranyágom. 

 

 



Felkelék én jó regvel hajnalban 
 (Moldva) 

 
 

2. Megkendőztem arany kendezőmvel, 

    Kimenék én ajtóm elejibe. 

3. Feltekinték magos mennyországba, 

    Nyitva láttam mennyország kapuját. 

4. S azon belül mennyország ajtóját, 

    S azon felül egy rengő bölcsőcskét. 

5. Mellette van anyánk Szűz Mária, 

    A lábával rengetgette vala. 

6. A lábával rengetgette vala, 

    S a szájával mondogatta vala: 

7. Aludjál, aludjál, Istennek báránya, 

    Mert te jöttél világ váltságára! 

8. Aludjál, aludjál, Istennek báránya, 

    Szerelemből jöttél ez világra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Paradicsom közepibe 
(Moldva) 

 

2. Rengő bölcső reátéve, 

    Abban fekszik az Úr Jézus. 

3. Az Úr Jézus Isten fia, 

    Bal kezében aranyalma. 

4. Jobb kezében aranyvessző. 

    Fel-felhajtja, megzúgítja. 

5. Zúg az erdő, cseng a mező, 

    A madarak fityeregnek. 

6. Az angyalok énekelnek, 

    A magyarok ünnepelnek. 

7. Nem láttam még szebb termőfát 

    Mint a Jézus keresztfáját. 

8. Mer’ az vérrel virágozik, 

    Szentlélekkel gyümölcsözik. 

 

 

 

 

 

 

 

  



A szép szűz Mária szent fiának 

 

2. Aludj el, magzatom, napom fénye, 

    Életem egyetlen szép reménye. 

    Ref.: Örömmel ringatlak... 

3. Aludj el, fiacskám, rózsaszálam, 

    Aludj el, violám, én zöld ágam. 

    Ref. 

4. Barmok közt, jászolban, én gyermekem, 

    Aludj a szénában, szép kisdedem. 

    Ref. 

6. Magamhoz szorítlak, megcsókollak, 

    Tégedet szívemből úgy imádlak. 

    Ref.  



Születésén Jézusnak 

 

2. Áldjad Üdvözítődet, becsüld nyert kegyelmedet. 

    Szenteld annak éltedet, ki úgy kedvel tégedet. 

    Ref.  



Búsan megy az Isten anyja 

 

2. Nyissátok meg házatoknak, szíveteknek ajtaját! 

    Kopogtat a kis Jézuska, szállást kér a szent család. 

    Boldog ki a szívét, házát őelőtte kitárja, 

    Azokat a mennyországba nyitott ajtóval várja. 

3. Megáldja a házatokat, megszenteli szívetek, 

    Békét hoz a kis hajlékba, eltörli a könnyeket. 

    Vigaszt hoz a betegeknek, enyhíti a gondokat, 

    Érző szívvel meghallgatja minden panaszotokat. 

4. Térj be hozzánk édes Jézus, boldogságos Szűzanya, 

    Szent Józseffel, nyitva áll már szívünk, házunk ajtaja. 

    Betlehemi pásztorokkal, térdre hullva imádunk, 

    Maradjatok áldástokkal, mindörökre minálunk! 

  



A kis Jézus aranyalma 

Ráró (Győr) Kerényi, 1929 

 

2. Ó, te dudás, mit szundikálsz? 

    Fényes az ég, nem kell lámpás. 

    Fújjad, fújjad a dudád, 

    Zengj Jézusnak szép nótát. 

 

  



Idvezlégy, kis Jézuska 

 

2. Hol a fényes palota, hol a kényes nyoszolya, 

    Hol a lépes mézecske vajjal mázolt köcsöge? 

3. Ó, ha Magyarországba’, Gödnek szép városába’ 

    Jöttél volna világra, akadnál jobb országra. 

4. Mert adnánk jó mézecskét, vajas, édes tejecskét, 

    Szükségedet megszánnánk, párnácskánkba takarnánk. 

  



Betlehem városba 

 

2. Öreg bojtár mondja, hogy bárány és gida készen légyen. 

    Ő harmadmagával, sípos és dudással ő elmégyen.  

    Mindeneknél lészen ajándéka készen, 

    Mivel a kisdedet mint Üdvözítőnket megtiszteljék. 

  



Sír az Isten báránya 

 

2. Ne sírj, gyönyörűségem, ki vagyon ékességem. 

    Szép bölcsődalt zengenek a mennyei seregek, 

    A, a, a, lelkem sugara. 

3. Jaj de kemény a jászol, kisfiam, jaj de fázol! 

    Tél ellen itt nincs bástya, csak Szent József palástja, 

    Áj, áj, áj, Jézus, aludjál! 

  



Pásztorok, hol vagytok? 

 

Ne menjünk el ilyen háztól 

 
  



Születik az Úr Jézus 

 
  



Megy a juhász lefelé 

 

2. Kérdik tőle: mi újság, mi újság, 

    Hogy így járunk mezítláb, 

    Hogy így járunk mezítláb? 

3. Megjött már a Messiás, Messiás, 

    Menjünk hozzá, jó pajtás, 

    Menjünk hozzá, jó pajtás! 

4. Rázd meg, juhász, a bundát, a bundát, 

    Fogj egy göndör báránykát, 

    Fogj egy göndör báránykát! 

5. Viszünk neki lisztecskét, lisztecskét, 

    Főzünk neki pépecskét, 

    Főzünk neki pépecskét. 

6. Viszünk neki furulyát, 

    Fújunk vele szép nótát, 

    Fújunk vele szép nótát. 

  



Betlehem kis falucskába 

 

2. Őt nevezték Jézuskának, 

    Édesanyját Máriának, 

    Ki pólyába takarta, 

    Befektette jászolba. 

3. Az angyalok fenn az égben 

    Mennyei nagy fényességben 

    Zengetik az éneket: 

    Dicsőség az Istennek! 

  



Csordapásztorok 

Esztergom (Esztergom), Volly 

 

2. Isten angyali jövének melléjük, 

    Nagy félelemmel telék meg ő szívük. 

3. Örömet mondok, nagy örömet néktek 

    Mert ma született a ti üdvösségtek. 

4. Menjetek el bé gyorsan a városba, 

    Ott találjátok Jézust a jászolba. 

5. Elindulának és el is jutának, 

    Szűz Máriának jó estét mondának. 

6. Nem találták őt fényes palotába’ 

    Hanem istálló szegény jászolába’. 

7. Aki az ég s föld sarkait fenntartja, 

    Nem lel más helyet, hol fejét lehajtsa. 

  



Karácsonynak éjszakáján 

 

2. Kirje, kirje kisdedecske, 

    Betlehemi hercegecske. 

    Ki miértünk sok jót tettél. 

    A pokoltól megmentettél. 

3. Jézus ágyán nincsen paplan 

    Jaj, de fázik az ártatlan 

    Hogy is lehetne bundája 

    Elveszett a báránykája. 

4. Szűz Mária várja, várja, 

    Aludjon el Jézuskája, 

    Átöleli szűz karjával, 

    Melengeti szép ajkával. 

5. Aludj, aludj, boldogságom, 

    Arról csillog minden álmom, 

    Kicsi tested könnyed, mégis 

    Tied lesz a föld. s az ég is. 

6. Aludj, aludj, én szentségem, 

    Csillag villan széles égen, 

    Fényes útját bölcsen járja, 

    Áldásodat várja, várja. 

  



Hej, víg juhászok, csordások 

 

2. Nézd, amott Betlehem felett 

    Látok egy nagy fényességet, 

    Ott egy csillag is megállott, 

    Egy rossz pajtánál leszállott. 

3. ‘Hogy felserkentem álmomból, 

    Láttam csillagot Jákobtól, 

    ‘Hogy felkeltem, láttam tüzet, 

    Mely jelentett egyszülöttet. 

  



Pásztorok, kik nyájnál 

 

2. Menjetek pajtába, rongyos istállóba, 

    Betlehembe’ nyugszik, barmok közt, jászolba’, 

    Tehát siessetek, menni ne késsetek hamarjába’. 

3. Nosza, te is pajtás, vedd fel a bundádat, 

    Fogd ki a nyájadból tarka báránykádat, 

    El ne hagyd dudádat, ékes furulyádat, sípocskádat. 

  



 

 

 

 

Ha Karácsony napja nyárba esett volna, 

Mi rebegő nyelvünk meg se fagyott volna. 

Mi kicsikék vagyunk, szólani sem tudunk, 

Mégis az Istennek dicséretet mondunk. 

Szállásikra adja az Isten! 

 

Adjon Isten sokakat 

Sok Karácsony napokat! 

Bort és búzát eleget, 

Szekerünknek kereket, 

Poharunknak feneket, 

Hogy ihassunk eleget! 



Betlehemnek pusztájában 

 

2. Mert a barmok pajtájában, 

    Ökör, szamár jászolában 

    Üdvözítő születik. 

3. Ó, Szent József, mit gondoltál, 

    Hogy istállót választottál 

    Eme puszta térségben? 

4. Szállj be hozzánk Máriával, 

    Született kis Jézuskával 

    Lakjatok mi szívünkben! 

5. Hogy mi is az angyalokkal, 

    Az udvarló pásztorokkal 

    Dicséretet mondhassunk. 

 
  



Örömünnep ez nékünk 

 

2. Nincsen ennél szebb rózsa, 

    Ez nem hervad el soha, 

    Hiszek egy és Miatyánk, 

    Nyílik annak ágán. 

  



István köszöntő ének 

 

2. Ha megéred napodat, napodat, 

    Szép felvirradásodat, 

    Áldjad a Jézusodat, 

    Megváltó Krisztusodat! 

3. A Mennyország piacán, piacán, 

    Ott szedik az ibolyát, 

    Abból kötnek bokrétát, 

    Szent Istvánnak koronát. 

4. Szent István udvarán, udvarán 

        Vagyon egy szép almafa, 



 
  



Boldog ház 

 

2. Boldog ház, hol Krisztus lakik, 

    Onnan Sátány eltávozik. 

    Hol van a nagy keserűség, 

    Ott van a lelki üdvösség. 

3. Régi szent példát követünk, 

    Ide es ez végre jöttünk, 

    Hogy mondjunk nekik szent 

áldást, 

    Nyerjünk Krisztusból bő áldást. 

4. Új csillagnak új királya, 

    Új áldást hoz e világra. 

    Ez ház ebben nagy részt vegyen, 

    Szent hitben állandó legyen. 

5. A lelki arany bősége, 

    Tömjén, s mirha erőssége, 

    Maradjon mindenkor itten, 

    Veletek s velünk az Isten. 

6. Ó, Jézus csillaga, fénye, 

    Bűnösöknek egy reménye, 

    Legyen ez háznak őrzője,  

    Minden rossznak elűzője. 

7. Áldott Jézus, mi keresünk, 

    Feltalálván, hogy tisztelünk. 

    Istent pólyában imádjuk, 

    Dicsért nevét buzgón áldjuk. 
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Népek megváltó Istene 

 
2. Nem férfiúnak magja ez, 

    De titkon való ihletés, 

    Test lesz az örök szent Ige, 

    Megvirágzik a szűzi méh. 

3. Immár fénylik te jászolod, 

    Az éjből új nap támadott, 

    Mit nem borít el semmi éj, 

    Szünetlen hittel tündököl! 

4. Urunk, dicsérünk Tégedet, 

    Aki a Szűznek Fia vagy, 

    Atyádat és Szentlelkedet 

    Örökké, minden századon. 

  



Dicsőség 

 

2. Békesség földön az embernek! 

    Békesség földön az embernek, 

    Kit az igaz szeretet 

    A kis Jézushoz vezet, 

    Békesség, békesség embernek. 

  



Mü Atyánk, ki vaj a Mennyekbe’ 

(Moldva) 

 

2. Gyüjjön el a Te országod, 

    Legyen meg szent akaratod! 

    Müképpen van mennyekbe’, 

    Legyen itt a fődönd es! 

3. Add meg a mü könyerünköt, 

    Tápláld e testünköt s lelkünköt! 

    Szabadíts meg a gonosztól, 

    Ments meg örök kárhozattól! 

4. Ne engedj a kísértésbe! 

    Ne hagyj elveszni vétekvel! 

    Kérünk, Uram, hallgass meg, 

    Bűneinköt bocsásd meg! 

    Ámen. 

 

 

  



Jézus, Jézus királom, lejél nekem gyámolóm 

Gyarló testem nyugodjék, szüvem el ne aludjék. 

Az én házam Szent Antal, négy szegibe négy angyal, 

közepibe szent oltár, szent oltáron szent kereszt. 

Kerüld kereszt házamat, őröjzd angyal lelkemet! 

Koronámnak három ága, mennyországnak magassága. 

Nyiss kaput Mária, nyújtsd kezet angyal, 

Szép piros hajnal! Hol Mária nyugovék, 

Urunk tőle születék, pokol tőle töreték. 

 

  



Dicsértessék a Jézusnak szent neve, szent hétfő (kedd, szerda…) 

Köszöntelek téged, Istennek szent igéje, 

Istennek szent eredménye, 

Istennek szent rendelése, 

Fényes világ, 

ki a fényes ez világot megfényesítetted, 

édes, áldott napom. 

Adj szerencsés mái napot, boldog munkálatot, 

értelmes eszet, okosságot és minden jóra menendőséget. 

Őrizz meg mái nap, őrizz meg, őrizz meg, őrizz meg, 

a mái napon nagy szerencsétlenségtől és nagy szomorúságtól. 

Írj bé az Úr Jézus könyvibe, 

melybe beírta az egész világ nevit, kezdettől végezetig. 

Ámen 

 

  

  



 


