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1. Csíksomlyói búcsús ének 

Nyíljon ki szívetekben az örömvirág, 
Zengjetek, hogy hallja meg az egész világ. 

Édesanyánk, hozzád jöttünk 
Lángadozva, mert szeretünk, 

Ó, Szűz Mária, 
Hogy köszöntsünk, úgy mint egykor 

Az Úr angyala. 

Nincsen abban élő hit, nincsen szeretet, 
Aki így nem köszönti a Te nevedet. 

Refr.:Édesanyánk, hozzád jöttünk… 

Aki hittel, reménnyel Tebenned bízik, 
Az soha életében nem csalatkozik. 

Refr.:Édesanyánk, hozzád jöttünk… 

Jöjjön ide bús, özvegy, szomorú, árva, 
Aki a Szűz Anyának oltalmát várja. 
Refr.:Édesanyánk, hozzád jöttünk… 

2. Köszönteni jöttünk 

Köszönteni jöttünk ó, Mária 
Néked hálát adni, Krisztus anyja. 

Köszöntünk tégedet Mária, 
Mária, Úr Jézus szent anyja, 
Angyalok királyné asszonya. 
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Nagy szeretetedért ó, Mária 
Sok könyörgésedért, Krisztus anyja. 

Köszöntünk… 

Drága szent nevedért ó, Mária 
A hét örömeidért, Krisztus anyja. 

Köszöntünk… 

Hét szívfájdalmadért ó, Mária 
Szíved gyötrelméért, Krisztus anyja. 

Köszöntünk… 

Esedezz érettünk ó, Mária. 
Buzgó szívvel kérünk, Krisztus anyja. 

Köszöntünk… 

Minden szükségünkben ó, Mária. 
Keserűségünkben, Krisztus anyja. 

Köszöntünk… 

3. Köszönteni jöttünk Szűz Mária 

Köszönteni jöttünk Szűz Mária 
Csudákkal tündöklő kegyes Anya 

Mert te vagy bűnösök szószólója, szószólója 
Szomorú szívek vigasztalója. 

Óh, mily nagy örömmel telt meg szívünk, 
Hogy szent képed elébe érkeztünk: 

Add ránk áldásidat ó Mária, ó Mária, 
Fogadj mindnyájunkat oltalmadba! 
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Nézzed az árvákat, özvegyeket, 
Mint hullatják forró könnyeiket, 

Összekulcsolt kézzel téged kérnek, téged kérnek, 
Mint édes Anyjuknak esedeznek. 

Vedd kedvesen, Anyánk, fáradtságunk, 
Mostan bemutatott utazásunk, 

Ajánld fel érettünk Szent Fiadnak, Szent Fiadnak, 
Nyerjél vigasztalást szolgáidnak. 

És ha elérkezik végső óránk, 
Szentséges Szűzanyánk, jöjj el hozzánk 

Karjaidba fogadd mi lelkünket, mi lelkünket, 
Hogy mennyben láthassuk szent színedet. 

Dicséret, dicsőség az Atyának, 
Érettünk született Szent Fiának, 

És a vigasztaló Szentléleknek, Szentléleknek, 
Tisztelet adassék a Szent Szűznek. 

4. Nem vagyunk árvák 

Itt van anyánk, Mária, mint a hóvirág 
A Szentlélek áldása szállott le reánk 

Refr.: Nem vagyunk árvák, van édesanyánk, 
Ki a magas mennyekből gondot visel ránk. 

Fehér rózsaszál, mennyből leszálltál, 
Csíksomlyói templomban kivirágoztál, 
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Eljöttek az özvegyek, a szegény árvák 
Töröld fel könnyeiket, édes Szűzanyánk. 

Refr.: Nem vagyunk árvák… 

Ha nincs kenyér kereső, jöjjetek ide, 
Szűz Anyánk oltárára boruljatok le! 

Refr.: Nem vagyunk árvák… 

Tárd ki védő karjaid édes szűzanyánk, 
Ölelj drága szívedbe özvegyet, s árvát! 

Refr.: Nem vagyunk árvák… 

Szép szeretetnek anyja, kedves csillaga, 
Istenhite van benne, minden bizalma. 

Refr.: Nem vagyunk árvák… 

5. Eljöttünk hozzád 

Eljöttünk hozzád Szűzanyánk... 
Hallgass meg minket, s tekints ránk! 

Köszöntünk Somlyó szép csillaga, 
Üdvözlégy áldott Szűz Mária! 

Kegyszobrod itt áll fölöttünk; 
Kegyelemforrás közöttünk. 

Köszöntünk… 

Napsugár a te palástod, 
Ki szeret téged, megáldod. 

Köszöntünk… 
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Fejeden csillagkoszorú, 
Ne legyen szívünk szomorú. 

Köszöntünk… 

Karodon Jézust hordozod, 
Lelkünket neki ajánlod. 

Köszöntünk… 

Búcsúra hozzád eljöttünk, 
Trónusod előtt üdvözlünk. 

Köszöntünk… 

Így jártak búcsút őseink, 
Téged tisztelve eleink. 

Köszöntünk… 

Elhozták hozzád szívüket, 
Bűn tépte rongyos lelküket. 

Köszöntünk… 

Lábadhoz tették gondjukat, 
Elpanaszolták bajukat. 

Köszöntünk… 

Te mosolyogtál kegyesen, 
Megkönyörültél népeden. 

Köszöntünk… 

Te letörölted könnyüket, 
Megvigasztaltad szívüket. 

Köszöntünk… 
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Most mi is kérünk, tekints ránk: 
Szent palástodat terítsd ránk! 

Köszöntünk… 

Kegyelmet esdjél lelkünkbe, 
Isten áldását szívünkbe. 

Köszöntünk… 

Tarts meg az ősi szent hitben, 
Téged dicsérjünk szüntelen. 

Köszöntünk… 

6. Dicsértessék a Jézus, Mária neve 

Dicsértessék a Jézus, Mária neve 
Hozzád jöttünk, Szűz Anyánk, köszöntésedre 
Mondjuk szívből: üdvözlégy mennyei virág, 
Mert tégedet választott a Szentháromság. 

Refrén: Egy szívvel zengedezzünk, buzgó örömmel 
Ó Mária, Szűz Anyánk, kérünk, ne hagyj el! 

Tizenkét szép csillagból koronád vagyon, 
Szentháromság malasztja tündöklik azon 

Mert Gábriel arkangyal ekképp köszöntött: 
Üdvözlégy Szűz Mária, ekképp üdvözlött. Refr. 

Üdvözlégy mifelettünk, szép Szűz Mária, 
Te lettél a Szentlélek szép menyasszonya 
Áldott legyél ezerszer, szép Szűz Mária 

Szent szívedből sugárzik üdvösség napja. Refr. 
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A mennyei Atyának kedves leánya 
A Szentháromság keblén szende ibolya 
Angyalok királynéja, ékes gyöngyvirág 

Mert tégedet választott a Szentháromság. Refr. 

Üdvözlégy Szűz Mária, szeplőtelen Szűz 
Tenéked a Szentlélek gyöngykoronát fűz 
Köszöntünk Szűz Mária, nefelejcsvirág 

Mert tégedet választott a Szentháromság. Refr. 

A te neved Mária, szíveinkben méz 
Leroskad az örömtől, aki reád néz 

Szentséges Szűz Mária, szép csillagvirág 
Mert tégedet választott a Szentháromság. Refr. 

Milyen édes volt néked itten zengeni, 
Szeplőtelen szívedet megköszönteni 

Fogadj minket kedvesen szép Szűz Mária 
Zöldellő szép rozmaring, egek asszonya. Refr. 

Köszöntünk Szűz Mária, égi viola 
Mert fejeden tündöklik csillagkorona 

Angyalok királynéja, égi rózsaszál 
Mert tégedet választott a Szentháromság. Refr. 

Angyali szemeiddel nézz le mireánk 
Hoztunk neked koronát, égi patrónánk, 

Üdvözletünk virága tündöklik benne 
Legyen nevünk felírva drága kebledbe. Refr. 
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Hogyha eljön életünk végső órája 
Vedd magadhoz lelkünket, szép Szűz Mária 

Ez legyen a mi szívünk végső óhaja 
Hogy tehozzád juthassunk szép mennyországba. 

Refr. 

7. Máriához, drága Szűzanyánkhoz 

Máriához, drága Szűzanyánkhoz 
tisztelettel járulunk. 

Őt dicsérje hangos énekével 
bizodalmas szózatunk. 

Skapuláré szende Királynéja, 
karmeliták kegyes pártfogója, 

Jóra térő bánatos kebellel 
lábaidhoz borulunk. 

Máriában kelt fel a világnak 
tisztafényű csillaga. 

Benne támadt lelki üdvösségünk 
leggyönyörűbb hajnala. 

Üdvözölt légy Kármel ékessége, 
szétsugárzó kegyelmek edénye: 
Telt edény és benne sebeinknek 

gyógyerejű balzsama. 

Máriánál égi pártfogónknál, 
van segítség, oltalom. 

Mint a harmat száll szívéből 
ránk is csendesítő bizalom. 

Hét örömmel áldva Istenünktől, 
szent öröm közt vált meg életétől. 
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Elvitetvén mennyek országába, 
örök élte vigalom. 

Máriának vállruhája rajtunk 
gyermekének ismeri. 

Ki beírva egylete sorába 
e közös jelt viseli. 

Ékesítve szent ruházatával, 
mint erős, szent védő pajzsával, 

Lelkünket a szörnyű kárhozatnak 
lángja már nem érheti. 

Máriáért lelki fegyverekkel, 
szent örömmel harcolunk. 

Mert hazánknak Ő dicső vezére, 
ő Királyné Asszonyunk. 

Bölcs vezére minden harcainknak, 
kísértések, hogyha megrohannak, 

Szűzanyánk, végy karjaidba minket, 
amidőn majd meghalunk. 

8. Názáretnek szent virága 

Názáretnek szent virága, 
légy ezerszer szívből áldva 
Légy köszöntve szeretettel, 

piros rózsa levelekkel, 
Gyöngyvirággal, orgonával, 
fehér tornyok harangjával 
Arany húrú, zengő lanttal, 

víg énekkel, síró dallal. 
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9. Rózsafüzér imádsággal… 

Rózsafüzér imádsággal köszöntsük a Szűzanyát 
Vele együtt engeszteljük az ég és föld szent Urát 
Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, 
Ajánlj minket szent Fiadnak, Fatimai Szűzanya! 

Óh, Mária, Édesanyám, eljött már a te órád 
Csak egy szót szólj szent Fiadnál, 

S megmenekül a világ. 
Refr.: Rózsafüzér királynője … 

10. Ó, áldott Szűzanya 

Ó áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa, 
Boldog mennyországnak drága gyöngyvirága! 

Bűnösöknek kegyes szószólója! 
Vigyázz reánk, Édesanyánk. 

Angyaloknak királyné asszonya, 
Angyaloknak királyné asszonya. 

Hajtsd hozzánk, ó, Anyánk, angyali orcádat, 
Drága szent Fiadat, érettünk imádjad! 

Hogy láthassuk mennyben szent Atyánkat: 
Vigyázz reánk, Édesanyánk,… 

Mily boldogok azok, kik Téged dicsérnek, 
Tiszta szívből Néked vígan énekelnek. 

Szent Fiadnál azok kedvet lelnek: 
Vigyázz reánk, Édesanyánk,… 
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11. Óh, Mária Isten anyja 

Óh Mária, Isten Anyja, énnekem is jó Anyám, 
Szívem-lelkem lángbuzgalma 

dicsér későn és korán 
Bánatomban, örömömben, 

jó s balsorsban csak ezt zengem: 
Üdvözlégy Szűz Mária, Üdvözlégy Szűz Mária 

Hajnal keltén, ha megkondul 
magas tornyon a harang, 

Mintha szózat szállna mennyből, 
imára kelt fel a hang 

Megköszöntlek szép Szűz hajnal, 
ezt rebegem az angyallal 

Üdvözlégy Szűz Mária, Üdvözlégy Szűz Mária 

Ha délre száll az arany nap, szól a harang újólag 
Érzelmeim Hozzád szállnak, ismét Téged áldalak 

Áhítattal, csendben, halkan 
ezt sóhajtom forró ajkkal 

Üdvözlégy Szűz Mária, Üdvözlégy, Szűz Mária 

Ha felkel az est csillaga, munkámat bevégeztem, 
Jó Istennek hálát adva, feléd tárul két kezem, 

Az estéli harangszóra indul nyelvem e szép szóra: 
Üdvözlégy Szűz Mária, Üdvözlégy Szűz Mária 

Hű gyermeked leszek mindig, ígérem ezt jó Anyám 
Óh, el ne hagyj engem soha oltalmazó Pátrónám. 

Benned bízva, Téged áldva, csak ez a szó jön ajkamra 
Üdvözlégy Szűz Mária, Üdvözlégy Szűz Mária 
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Óh, Mária, Isten anyja, énnekem is jó anyám, 
Szívem-lelkem lángbuzgalma dicsér későn és korán 

Végórámban állj mellettem, 
hogy akkor is ezt zenghessem 

Üdvözlégy Szűz Mária, Üdvözlégy Szűz Mária. 

12. Boldogságos Asszonyunk 

Boldogságos Asszonyunk, Szűz Mária! 
Hozzád száll esdő szavunk, Szűz Mária! 

Te látod az életünk, látod, mennyit szenvedünk, 
jöjj, segíts, mert elveszünk, Szűz Mária! 

Szívedben is volt tövis, Szűz Mária, 
Fájdalom élt benned is, Szűz Mária, 

Szánj meg minket jó anyánk, életünknek zátonyán 
Szép reményünk, patrónánk, Szűz Mária! 

Béke királynője vagy, Szűz Mária, 
Hazánknak is békét adj, Szűz Mária 

Mert ezután sóvárgunk, tisztaságos asszonyunk 
Békéért imádkozunk, Szűz Mária. 

Balsorsunkban is szeress, Szűz Mária, 
Szent fiad elé vezess, Szűz Mária, 

Tedd kezébe életünk, áldd meg a mi nemzetünk 
És szószólónk légy nekünk, Szűz Mária. 

István király országunk, Szűz Mária, 
Neked adta asszonyunk, Szűz Mária, 

Ó, fordítsd felénk anyánk, oltalmazó kezedet, 
És el ne hagyd népedet, Szűz Mária! 
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Benned bíztak őseink, Szűz Mária, 
Megenyhültek szíveink, Szűz Mária, 

Most is hozzád fordulunk, bánatunkban vigaszunk 
Bajainkban gyámolunk, Szűz Mária! 

Életünk végóráján, Szűz Mária, 
A rideg koporsónál, Szűz Mária, 

Akkor is állj mellettünk, mennyországba vidd lelkünk 
Add, hogy a tied legyünk, Szűz Mária! 

13. Hozzád fohászkodunk 

Hozzád fohászkodunk, áldott Védasszonyunk, 
Boldogságos Szent Szűz, kegyes Anyánk! 

Enyhíti gyermekid fájó keserveit, 
Üdvöd honából, ó, tekints le ránk! 

Szemedből egy sugár, ha fájdalminkra száll, 
Megszűnnek dúlt szívünk gyötrelmei: 

Anyánk, siess értünk könyörgeni! 

Óh, Anyánk, Tégedet, ki értünk szenvedett, 
Megváltónk, Szent Fiad, adott nekünk. 

Hogy éltünk útjain, ha ránk rohan a kín, 
Öledben a vésztől mentek legyünk. 

S nekünk így, akikért keresztfán onta vért. 
Üdvöt teremjenek gyötrelmei: 

Anyánk, siess értünk könyörgeni! 
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14. Amíg szívem dobog 

Amíg szívem dobog, Szűz Mária, 
Nem szűnik szeretni Téged, soha, 
Szívem szerelme hódolat szaván, 

Sóhajt fel hozzád: Üdvözlégy, Anyám! 

Szívem öröm érje, vagy búbánat, 
Egyik sem nyomja el a szent vágyat. 

Hogy dicsérjelek hódolat szaván: 
Naponta zengem: Üdvözlégy, Anyám! 

Ha a virág ajka beszélhetne 
A legszebbet hoznám üdvözletre, 
Hogy az is zengje hódolat szaván 

Mondja helyettem: Üdvözlégy, Anyám! 

Ha a szivárvány az enyém volna 
Lábad elé tenném zsámolyodra. 

És mondja Neked hódolat szaván: 
Szebb vagy mindennél, Üdvözlégy, Anyám! 

Ha a csillagtábor megszólalna, 
Annak is az lenne első szava, 

Köszöntsön az is hódolat szaván 
Nevemben zengve: Üdvözlégy, Anyám! 

És ha elközelgett éltem vége, 
Akkor is Te légy szívem reménye. 
Haláltusámban hódolat szaván 

Rebegve zengem: Üdvözlégy, Anyám! 
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15. A fatimai nagyasszonyhoz 

Szép Iria tündöklött, május volt éppen 
Te eljöttél Mária, mennyei fényben. 

Ave, ave, ave Maria, ave, ave ave Maria. 

A Föld színét öldöklő háború dúlja, 
Mondd jó Anyánk, lesz-e még békesség újra? 

Ave, ave, ave Maria, ave, ave ave Maria. 

Te itt vagy hogy három kis gyermeket válassz 
Kik gyötrődő lelkünknek hozzák a választ. 

Ave, ave, ave Maria, ave, ave ave Maria. 

A jó hír haldd így hangzik: ''lesz újra béke" 
Ha szívetek szűntelen esdekel érte. 

Ave, ave, ave Maria, ave, ave ave Maria. 

Az olvasót minden nap hűséggel végezd 
S az Jézussal eggyé fűz, oltalmaz téged. 
Ave, ave, ave Maria, ave, ave ave Maria. 

Te jó Anya-szívedet hoztad el nékünk 
Hogy jóságod kelyhéből Jézusnak éljünk. 
Ave, ave, ave Maria, ave, ave ave Maria. 

Ó Asszonyunk, Mária, drága jó Anyánk, 
Jaj ne hagyj el, oltalmad terjeszd ki reánk. 

Ave, ave, ave Maria, ave, ave ave Maria. 
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16. Máriát dicsérem… 

Máriát dicsérem, Máriának zengem énekem 
Mert ő a legdrágább, a világon legszebb énnekem 
Őhozzá küldöm én búban, örömömben sóhajom 

Meghallgatja, tudom, könnyek közt elsírt 
száz meg száz bajom. 

Máriához megyek bűnbánóan, hogyha vétkezem, 
Szégyen ég szívemben és imára kulcsolom kezem 
Ha fölzeng énekem, csordulnak a bánat könnyei 

Tudom, rám hullanak áldott Szívének 
legszebb gyöngyei. 

Amikor imára összekulcsolom kezemet, 
Felemelem hozzád szeretettel megtelt szívemet, 
Feledve bánatot, Hozzád jó lelkemnek szállnia, 

Ajkam imát feled, csak suttogom neved, 
Szűz Mária. 

17. Hozzád menekszünk… 

Hozzád menekszünk, édes jó Anyánk, 
Könnyező Szűz Mária. 

Úgy fáj a lelkünk, zokog bús imánk, 
Nehéz békét várnia. 

Fáj a szívünk, könnyes a szemünk. 
Bánatos kedvvel itt vezekelünk, 
Ó kérjed értünk; tán lenéz reánk 

az Istennek Szent Fia. 
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Hullott a könnyed a kereszt alatt, 
Míg ott álltál mély gyászban. 

Hányszor kínozzák újra Fiadat: 
Ő szenved az Egyházban. 

Részvétre gyúl most is a szíved. 
Ámde az égben sírni nem lehet. 

Képeden egykor véres könny fakadt, 
Most kegyelem forrás vagy. 

Mennyi a kínunk, ki mérheti meg, 
Ember sorsa, jaj, nehéz. 

Gyűlölettűzben égnek a szívek, 
A szeretet oly kevés. 

Szomjas a szív; részvét kell neki. 
Emberi szívben meg nem lelheti. 

Isteni jóság küldi könnyedet, 
Tőle a bűn elenyész. 

Bízva menekszünk Hozzád, jó Anyánk, 
Mert a bűn ver, büntet. 

Bánatos könnyünk mossa meg ruhánk: 
És a bűnfolt eltüntet. 

Légy mivelünk, hogyha száll az éj; 
Életünk estjén szívünk halni fél, 

Könnyeid gyöngye koszorúnk gyanánt 
Váltsa égbe lelkünket. 
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18. Világnak Királyné asszonya 

Világnak Királyné Asszonya, 
Költözzél szívünkbe, Szűzanya! 

Oldozd meg szívünkön bűneink láncát, 
Szüntesd a gyűlölet sátáni táncát! 

Mária, Nagyasszony, Magyarok Anyja, 
Világnak hatalmas Királynéja! 

Bűneink éjjelén el ne hagyj, 
Esengve várunk, mert tiszta vagy! 

Bűnbánat ostoroz, kerget Tehozzád, 
Ne sírjon érettünk szép könnyes orcád. 

Mária, Nagyasszony... 

Vezeklő szívünket meg ne vesd, 
Jézushoz bennünket elvezess, 

Szent kezed fogja meg roskadó vállunk, 
Míg Fiad Szívéhez hazatalálunk. 

Mária, Nagyasszony... 

19. Ezer veszélyben, Szűzanyám 

Ezer veszélyben, Szűzanyám, te védj meg engemet 
Ha látod síró gyermeked, töröld le könnyemet 

Anyám, anyám ó jó anyám, csak benned bízom én 
Hogy elvezetsz Szent Fiadhoz, ha éltem véget ér. 

Mária, tenger csillaga, feléd sóhajtok én, 
Ha ver az élet vihara, sorsom rád bízom én, 

Vezess az ingó habokon, hogyha majd partot ér, 
Lehessek égi hazámban örökre boldog én. 
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20. Ó Mária, ó Szűzanyám… 

Ó Mária, ó Szűzanyám, te védj az élet viharán, 
Ha bú, baj ér, ha bűn kísért 

ne hagyj elveszni, ó jöjj, segíts. 
Az élet zúgó tengerén, Anyám, hozzád kiáltok én, 

Segíts és védj meg engemet, ne hagyd elveszni 
lelkemet, ó édes, drága jó Anyám 

Ó Mária, hozzád futok, ha szenvedek, ha elbukok, 
A csüggedésben el ne hagyj, 

mutasd magadat jó Anyámnak. 
Az élet zúgó tengerén…. 

21. Régi székely himnusz 

Ó, én édes jó Istenem, 
Oltalmazóm, segedelmem, 

Vándorlásban reménységem, 
Ínségemben lágy kenyerem. 

Vándor fecske sebes szárnyát, 
Vándor legény vándorbotját, 
Vándor székely reménységét, 

Jézus, áldd meg Erdély földjét! 

Vándor fecske hazatalál, 
Édesanyja fészkére száll, 
Hazajöttünk, megáldott a 
Csíksomlyói Szűz Mária. 
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22. Nézz le mennyből… 

Nézz le mennyből öröködre Mária, Nagyasszonyunk! 
Néked adta át örökre jó szent István szép honunk. 

Koronánknak legszebb gyöngye, 
hozzád sír fel Hunnia, 

Nem felejt el Árpád földje, míg csak lesz egy hű fia, 
Míg csak lesz egy hű fia. 

Országunk Szent Koronáján a kereszt már elhajolt, 
Oh, e népnek ezredéven sok viharos napja volt. 

Szent kezed volt, amely védte 
ezredéven a magyart, 

Oh, ne hagyd el ezután se, nyújts feléje védő kart, 
Nyújts feléje védő kart. 

23. Istennek anyja 

Istennek anyja, ó légy oltalma, 
magyar népednek, ó Mária 

Hallgasd imánkat, védd meg hazánkat, 
Te vagy e honnak védasszonya 

Védd meg e szép hazát, védd meg viharokon át, 
Előtted térdelünk, tehozzád esdeklünk, 
Nagyboldogasszony, kérünk, virrasszon 

anyai jóságod mindig felettünk. 

Kérünk, figyelj ránk, hallgasd meg imánk, 
Könyörgve esdünk, ne hagyd néped. 

Vihar dúl felénk, ó légy a segély, 
Hisz te vagy e honnak Nagyasszonya!  

Védd meg... 
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Országunk gyöngye, népünk szép fénye, 
Kinyílt virágszál vagy, Mária. 

Szent békét kérünk, hallgasd kérésünk, 
Adj világbékét, ó Szűzanya. 

Védd meg... 

24. Nagyasszonyunk, hazánk reménye 

Nagyasszonyunk, hazánk reménye, 
bús nemzeted zokogva esd! 

Nyújtsd irgalom jobbod feléje, 
botlásiért, óh, meg ne vesd! 

Mi lesz belőlünk, hogyha Te elhagysz? 
Bús árvaságunk sírba hervaszt! 

Minden reményünk csak Te vagy; óh Szűzanyánk, 
szent Szűzanyánk, óh, el ne hagyj! 

 
Hozzád sír a jobbak keserve, 
jámbor családok tűzhelyén. 

A szebb napok után esengve, 
mikor nap süt hazánk egén. 

Oh, kérjed Istent újra értünk; 
ne hagyd elveszni árva népünk! 

Minden reményünk csak Te vagy… 
 

Oltáraidat körülzokogjuk, 
naponta, óh, mert vétkeztünk! 
És sírva szent neved sóhajtjuk: 

Szűz Mária, tekints felénk! 
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Mutasd meg még egyszer e népnek, 
hogy pártfogásod mit segíthet! 

Minden reményünk csak Te vagy… 

25. Szép Ernő: Imádság 

Ki ülsz az égben a vihar felett, 
óh, Istenem, hallgass meg engemet. 
Hozzád száll szívem és ajkam dadog, 
hazámért szenvedő magyar vagyok. 

A népekre, ha haragod vagyon, 
a magyarra ne haragudj nagyon. 
Ne haragudj rá, bűnét ne keresd, 

bocsáss meg néki, sajnáld és szeresd. 

Szeresd, vigyázz rá Istenem atyám, 
el ne vesszen veszejtő éjszakán. 

Mert itt a népek nem tudják, mit ér, 
hogy olyan jó, mint a falat kenyér, 

Hogy nem szokott senkit se bántani, 
lassú dallal szeretne szántani. 
Édes Istenem, te tudod magad, 
a bárány nála nem ártatlanabb. 

Te tudod ezt a fajtát, mily becses, 
milyen takaros, mily kellemetes. 
Te látod életét minden tanyán, 

te tudod, hogy beszél: édes anyám. 
Te tudod a barna kenyér ízét, 
te tudod a Tisza sárga vizét. 
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Te tudod, hogy itt milyen szívesen, 
hempereg a csikó a füvesen. 

Tudod a nyáj kolompját, ha megyen, 
édes szőlőnket tudod a hegyen. 

S keserű könnyeink tudod Uram, 
hogy mennyit is szenvedtünk csakugyan, 
S hogy víg esztendőt várunk mindenér, 

s hisszük, hogy lesz még szőlő, lágy kenyér. 
Óh, keljetek a magyart védeni, 

ti Istennek lényes cselédei: 

Uradnak mondd el, arany arcú Nap, 
hogy kedveled te délibábodat. 

Dicsérjed a Balatont, tiszta Hold, 
hogy szebb tükröd a földön sohse volt. 

Csillagok, értünk könyörögjetek: 
kis házak ablakába reszketeg 

Szerteszét este mennyi mécs ragyog, 
Könyörögjetek értünk, csillagok. 

26. Ó, Nagyasszony… 

Ó, Nagyasszony, nemzetünk reménye, 
Rád szegezzük könnytelt szemeink, 

Veszni indult István öröksége, 
Szép kertedben ős erényeink! 

Szállj közénk és sírj Te is velünk! 
Vígasztald és mentsd meg nemzetünk! 
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Ifjúságunk hófehér virága 
Porba hullott, alszik szent hite: 
Honszerelmed, szereteted lángja 
Nem hevít kihűlt, magyar szívet. 

Szép Nagyasszony, hullass könnyeket, 
Könnyeiddel mosd meg nemzeted! 

Ó magyar nép apraja és nagyja, 
Ölts magadra bűnbánó ruhát. 
Mély kesergő fájdalmaid jaja 

Töltse be a vétkező hazát. 
Hozzá sírj, csak sírj, hisz még szeret: 

Jó Nagyasszony mentsd meg népedet! (2x) 

27. Gyimesi fohász 

Édesanyja, Nagyasszonya igaz magyar fiaknak 
Pátrónája, pártfogója régi magyar hazánknak 

Tehozzád járulunk, sírva leborulunk, 
Légy anyja fiaidnak! 

Reánk tekints, mert senki sincs, 
ki sorsunk boldogítsa! 

Igaz szívét és jó szemét aki reánk fordítsa. 
Sok véres sebünket, panaszos ügyünket 

Aki előbb mozdítsa. 

Mindenfelé nyomorúság szorongatja népünket, 
Majd száraz ég, majd zápor, jég 

veri el termésünket. 
Most szívünk szomorú, fél, hogy lesz háború, 

Kétség gyötör bennünket. 
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Békességben, csendességben 
tartsd meg hű szolgáidat, 

Becsületben és bőségben örökös országodat! 
Szánd meg, ó jó Anya, magyarok Asszonya, 

Hű magyar jobbágyodat! 

Jó hírnévnek, magyar vérnek 
gerjeszd vidám újultát, 

Királyáért, hazájáért vitéz vére buzdultát! 
Engedd, hogy hős karja mindig föltarthassa 

Az ellenség lándzsáját! 

Így zokogunk, így hódolunk, 
Mária, szent nevednek; 

Így remélünk, halunk s élünk jó anyai szívednek. 
A magyar szent hazát s angyali koronát 

Ajánld föl az egeknek. 

28. Imádkozzunk a hazáért… 

Imádkozzunk a hazáért, boruljunk le arcra. 
A magyarok szent Istene, hisszük meghallgatja. 

Fáj a lelkünk, vérzik szívünk. Sír az egész ország. 
Magyaroknak szent Istene, tekints az égből ránk. 

Imádkozzunk Szűz Anyánkhoz,  
Ő nem hagy el minket. 

Ő védte meg ezer éven gyenge nemzetünket. 
Szép hazánknak hármas halmán 

harsogjon az ének 
Édes Jézus adj szent békét, Mária népének. 
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29. Székely himnusz 

Ki tudja merre, merre visz a végzet 
Göröngyös úton, sötét éjjelen 

Vezesd még egyszer győzelemre néped 
Csaba királyfi csillag ösvényén. 

Maroknyi székely porlik, mint a szikla 
Népek harcának zajló tengerén 

Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja 
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! 

Ameddig élünk magyar ajkú népek 
Megtörni lelkünk nem lehet soha 

Szülessünk bárhol, földünk bármely pontján 
Legyen a sorsunk jó vagy mostoha. 

Maroknyi székely… 

Keserves múltunk, évezredes balsors 
Tatár, s török dúlt, labanc rabigált 

Jussunk e honban, Székely Magyarföldön 
Szabad hazában élni boldogan. 

Maroknyi székely… 

Már másfélezer éve Csaba népe 
Sok vihart élt át, sorsa mostoha 

Külső ellenség jaj, de gyakran tépte 
Nem értett egyet otthon sem soha. 

Maroknyi székely… 
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Édes Szűzanyánk, könyörögve kérünk, 
Mentsd meg e népet, vérző nemzetet! 

Jussunk el honban, székely magyar földön, 
Szabad hazában éljünk boldogan. 

Maroknyi székely… 

Ki tudja, innen merre visz a végzet, 
Országhatáron, óceánon át. 

Jöjj hát, királyunk, itt vár a Te néped, 
Székely nemzeted Kárpát-bérceken. 

Maroknyi székely… 

Hős szabadságát elveszti Segesvár 
Mádéfalvára fájón kell tekints 

Földed dús kincsét népek élik s dúlják 
Fiaidnak sokszor még kenyérre sincs. 

Maroknyi székely… 

Kigyúlt a mennybolt, zeng a hadak útja, 
Csaba királyfi gyűjti táborát. 

Szűnik az átok, kiapadt a kútja, 
Szívünkön égi öröm lángol át. 

Maroknyi székely… 

Hiába zúgsz már gyűlöletnek árja, 
Megáll a szikla, nem porlik tovább, 

Imánk az Istent újra megtalálja, 
Köszöntsd ma népem, üdvöd hajnalát! 

Maroknyi székely… 
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30. Ne csüggedj el, ha vészek érnek 

Ne csüggedj el, ha vészek érnek, ha nehéz életed! 
Jézus Szívét feléd kitárja, letörli könnyedet; 

Vigaszt ad Ő, ki mondá: Legyen csend! 
Ne csüggedj el, bízzál a Szent Szívben. 

Jézus Szíve, föld drága kincse, szeretet temploma; 
Gyarló szívem Szívedbe zárd be, 

csak Te vagy nyugalma! 
Ó drága Szív, benned van reményem; 

Jézus Szíve, légy szent erősségem! 

31. Égi királynénk, Mária 

Égi királynénk, Mária, angyaloknak szépe 
Térdre borulva sír, zokog teelőtted István népe 
Légy a mi édes jó Anyánk, tekints országunkra 

Nagy anyai szerelmed sorsunk segítse jóra 
Elődbe száll ma ezrek imája, 
Vigyázz a bús magyar hazára. 

32. Béke fejedelme 

Béke fejedelme, szentséges Istenünk! 
Úr Jézus szent szíve, békéért esdeklünk. 

Refr.: Békét adj szívünknek, békét családunknak, 
Békét nemzetünknek, békét a világnak! 

Szűz Mária szíve béke példaképe 
Fiad szent szívénél közbenjárónk légy Te! Refr. 

„Gyertek látásomra!” Csíksomlyó 2015 
 

 

- 30 - 
 

Liliom virágszál te vagy óh Mária, 
Eszközölj Fiadnál békét a számunkra. 

Refr.: Békét adj… 

Árvák és özvegyek sírását hallgasd meg, 
Könyörgésünket óh Mária ne vesd meg! 

Refr.: Békét adj… 

Derítsd fel hazánkra a békesség napját, 
Adjál világbékét, Mária, Szűzanyánk! 

Refr.: Békét adj… 

33. Ha éltem útjain veszély közelg 

Ha éltem útjain veszély közelg felém 
Ó Jézus szent szíve, hozzád sóhajtok én! 
Viharok közepén nem küzdök egyedül, 
Az élet tengerén sajkám el nem merül. 

Tenálad Jézusom nincsen hívebb barát, 
Szíved nem változó, örök szerelmet ád. 
Benned a szenvedő vigaszt mindig talál, 

Ki benned bízni tud, legyőz minden viszályt. 

Hajlékot nyújt nekem szíved ó Jézusom, 
Bizalmam megmarad most és minden koron 
Támadna bármi vész, szívem meg nem remeg 
Gondot viselsz reám, hiányt nem szenvedek. 
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34. Jézus szíve 

Jézus szíve, szeretlek én 
Segíts át az élet tengerén 
Ha vihar kél fejem felett 

Legyen oltalmam szelíd szíved 
Minden veszélyt elűz egy mosolyod 

Lelkem megnyugszik, ha veled vagyok 
Jézus szíve szeretlek én 
Segíts át az élet tengerén 

Jézus szíve szeretlek én 
Segíts át az élet tengerén 
Ölelj magadhoz engemet 

Hogy mindig jobban szeresselek 
Te légy tanítóm és jó pásztorom 
Szívemet lelkemet reád bízom 

Jézus szíve, szeretlek én 
Segíts át az élet tengerén 

Jézus szíve szeretlek én 
Segíts át az élet tengerén 
Dallal kereslek tégedet 

Vigasztald meg árva lelkemet 
Virágot hintek oltárod elé 

Hogy szálljon illatuk az ég felé 
Jézus szíve szeretlek én 

Segíts át az élet tengerén. 
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35. Tekintsetek fel bánatos szemek 

Tekintsetek fel bánatos szemek, 
a megnyílt sírból Jézus integet, 
Enyészet árja róla felszakadt, 

öt drága sebe ragyog, mint a nap. 
Tanít az ajka, ó hallgassátok, 
nincsenek örök sóhajok, jajok. 
A Golgotára, hol vére kifolyt, 

virágokat küldött az ég, s mosolyt. 

Tekintsetek fel bánatos szemek, 
a ti sírástok örök nem lehet, 
Jeruzsálem bíbor hajnala, 

a gyászotokra rásüt valaha. 
A szenvedésnek egykor vége lesz, 

erre tanít a dicsőült kereszt. 
Bármint suhog ránk a sors ostora, 

az égi hit ne múljék el soha. 

Tekintsetek fel bánatos szemek, 
hadd lássa, Jézus, hulló könnyetek, 

Mondjátok el a bánatot neki, 
súlyos terhetek ő majd leveszi. 

Szívében bízzunk, esdve kérve azt, 
hozzon ránk áldott húsvétot, tavaszt. 

Ki föltámasztá a sírból magát, 
ő áldja meg e szép magyar hazát. 
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36. Uram, jó nekünk itt lennünk 

Uram, jó nekünk itt lennünk 
A Te szent hajlékodban, 

Veled egyesülhet lelkünk, 
Itt az oltár titokban, 

Értünk dobog itt szent szíved, 
mely bűnünkben is szeret, 

Uram, jó nekünk itt lennünk 
Hőn szeretni itt lehet! 

Uram, jó nekünk itt lennünk 
Hol kegyelmed várva-vár. 

Hová mindig visszatérünk, 
Szíved nekünk nyitva áll 

Bármily messze tévelyedtünk 
nagy irgalmad ránk talál 

Uram, jó nekünk itt lennünk 
Hol szívünk nyugtot talál! 

Uram, jó nekünk itt lennünk 
érdemünk bár oly kevés 

Könnyű lesz itt életterhünk 
és édes a szenvedés 

Szívünket, ha megérinti 
Szent kegyelmed balzsama 

Uram, jó nekünk itt lennünk, 
Nem hagyunk el már soha! 
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37. Jöjjetek hozzám 

Terítve már az Úr szent asztala 
Siess ó ember téged vár oda 
Belépni készül lelked ajtaján 
Szeretet szava nyílik ajakán. 

Refr.: Jöjjetek hozzám fáradt emberek, 
Enyhülést adni mindig kész leszek 

Szavadra Uram térdre roskadok 
Mert jól tudom, hogy méltó nem vagyok. 

Megtisztult lelkem eléd vezetem 
Hajolj le hozzám, s fogd meg a kezem 
Mert, Nálad nélkül könnyen elesem 

Óvj meg a bűntől édes Istenem! 
Refr.: Jöjjetek hozzám fáradt emberek…, 

Szeresd megtérő, tékozló fiad 
Szívembe békét s szeretetet adj, 

Hogy szívem legyen mindig otthonod 
Habár tudom, hogy méltó nem vagyok 

Refr.: Jöjjetek hozzám fáradt emberek... 

38. Porba hullok, Uram 

Porba hullok, Uram, oltárod előtt, 
Hogy imádhassalak, adj lelki erőt. 

Hiszem, hogy jelen vagy e szentségben, 
Éppen úgy miként a magas égben. 
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Ámbár nem látok mást, mint csak kenyeret, 
De már Isten szava hangzott a felett. 

Ki a nagy világot teremtette, 
Annak szent Igéje Testté tette. 

Betlehem sem látott mást, mint kisdedet, 
Golgotán is kín közt ember szenvedett. 

Ott csillag vallá Őt Istenének, 
Itt a nap, mint Urát könnyezé meg. 

Kánai menyegzőn borrá lőn a víz. 
Hogy ezt is elhiggyem, a tény arra visz. 

Messze fut a kétely vak homálya, 
Ha lobog a hitnek szent fáklyája. 

Valamint hirdette a jászol s kereszt, 
Hogy minket ó, Jézus, mennyire szeretsz. 

Úgy hirdeti itten szent oltárod, 
Hogy szívedet most is felénk tárod. 

Imádom, Jézusom, istenségedet, 
Imádom, Jézusom, Tested s Véredet. 

Amennyi csillag van a szép égen, 
Áldassál annyiszor e Szentségben! 

39. Közelebb Uram Hozzád 

Közelebb, közelebb, Uram, hozzád!  
Boldogan ölelem kereszted át. 

Édes lesz az nekem, hisz te emelsz ezen.  
Mind közelebb Hozzád, én Istenem! 
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Ha vándorutamon a nap leszáll,  
Nyugtot fáradt fejem csak nálad talál. 
Álmomban rebegem, ó emeld a szívem:  

Mind közelebb Hozzád, én Istenem! 

Lépcsővel álmodom, hozzád vezet,  
Kegyelmed fölsegít azon engemet.  

Angyali szózat hív, repes feléd a szív,  
Mind közelebb Hozzád, én Istenem! 

Tövises szűk úton a mennybe fel,  
Vándorló gyermeked bizton jut majd el.  
Agyalok, szárnyain segíts, segíts nekem.  

Mind közelebb Hozzád, én Istenem! 

Repeső szárnyakon, felhőkön át,  
A csillagok fölé, fel, uram, hozzád.  

Melletted a helyem, ó emeld a szívem.  
Mind közelebb Hozzád, én Istenem! 

Tudom, ha arcodat megláthatom, 
Véget ér majd akkor sok-sok bánatom.  

Sóhajom végszava e hű ima legyen!  
Mind közelebb Hozzád, én Istenem! 
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Ima 

Szent szívedbe, Jézusom 
Rejtem minden rokonom. 
Mindenkit, akit szeretek 

Felajánlom teneked 
Neveiket vésd szívedbe 

Rejtsd el őket szent sebedbe. 
Ha nem lehetek velük, 

Oltalmazd őket, s légy velük. Amen 

Az egyházért és a papokért: 
Ó, Jézusom! Az egész Egyházért kérlek, add neki 
szeretetedet és a Szentlélek világosságát. Adj erőt a 
papok szavának, hogy felolvasszák a megkeményedett 
lelkeket, s így azok visszatérjenek hozzád, Uram. Uram, 
adj nekünk szent papokat! Te magad őrizd meg őket 
szentségedben! Ó, legfőbb Isteni Pásztor! Kísérje őket 
irgalmad ereje mindenhol! Óvd meg őket a bukástól és 
az ördög csapdáitól, melyeket lelkük rabul ejtésére állít! 
Ó Uram, irgalmad hatalma zúzza szét, és rombolja le 
mindazt, ami a papi lelkek szentségét elködösíti - mert 
Te mindent megtehetsz. Jézus, szeretett Jegyesem, 
kérem tőled az Egyház győzelmét..., áldásodat a 
Szentatyára...(Ferenc pápára) és az egész papságra; 
kérem a megrögzött bűnösök megtérését, és különös 
áldásodat és világosságodat, Jézusom, azoknak a 
papoknak, akiknél életem során gyónni fogok.Ámen 
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Szeretetláng rózsafüzér 
 
A keresztre: Isteni Megváltónk öt szent Sebe tiszteletére 
ötször vetünk egymás után keresztet, mély áhítattal: Az Atya, 
a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. 
A nagy szemekre (szívekre): 
Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen szent Szíve, könyörögj 
érettünk, kik Hozzád menekülünk! 
A három kis szemre (szívre): 
1. Istenem, hiszek Tebenned, mert végtelenül jó vagy! 
2. Istenem, remélek Tebenned, mert végtelenül irgalmas 
vagy! 
3. Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre 
méltóbb vagy! 
A kis szemekre (szívekre): 
Szűzanyánk, ments meg minket Szeplőtelen Szíved 
Szeretetlángja által! 
Minden tized után mondjuk: 
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre 
most és halálunk óráján! Amen. 
Befejezésül(háromszor): 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben, most és mindörökké. 
Amen. 
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Az Úr Jézus által kért ima 
 
Lábunk együtt járjon. Kezünk együtt gyűjtsön. 
Szívünk együtt dobbanjon. Bensőnk együtt érezzen. 
Elménk gondolata egy legyen. 
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre. 
Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon. 
Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért. 
Amen. 
 
Jézus: "Ez az imádság eszköz a kezetekben, mert ha valaki 
így együttműködik Velem, ezáltal is megvakul a Sátán, és 
világtalansága által a lelkek felszabadulnak a bűntől." 
1962. május 4. - Szeretetláng Lelki napló 
 
A Szűzanya kérése az Üdvözlégy imádkozásáról 
 
„Az Engem tisztelő imába foglaljátok bele ezt a kérést a 
következő módon: 
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, 
áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek 
gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent 
Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, áraszd 
Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre 
most és halálunk óráján. Amen." (1962. okt. Szeretetláng 
Lelki napló) 
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AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE 

(A hagyományos öt tizedes rózsafüzéren imádkozhatjuk.) 

Bevezetés: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy. 

Nagy szemekre: „Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett 
Fiadnak: a mi Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét 
és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ 
bűneiért.” 

Kis szemekre: „Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz 
nekünk és az egész világnak!” 

Befejezésre (háromszor): „Szent Isten, szent erős Isten, Szent 
halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!”  

Urunk ígéretei: 
”Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet tiszteli, nem 
vész el...” (Napló 48) 

„Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már 
életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk 
óráján. “ (Napló 754) 

„Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, 
egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja 
csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem 
irgalmas megváltójuk leszek. “ (Napló 1075) 

Ez a rózsafüzér az Isteni Irgalmasság tiszteletének egyik 
megengedett formája. Az Úr Jézus ígéretei teljesülnek általa. 
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Ennek feltétele az Isten iránti bizalom, a felebarát irgalmas 
szeretete, s annak óhajtása, hogy mindenben az Isten akarata 
teljesüljön. 

"Ez nemcsak még egy ájtatosság, ez nem még egy imakönyv 
és kép. A senkivel és semmivel sem összehasonlítható Isteni 
Irgalmasság tisztelete dönt a világ sorsáról, az emberiség 
sorsáról. Semmilyen diplomácia, semmilyen politika, 
semmilyen emberi megfontoltság és tudás nem mentheti meg 
azt, ami úgy tűnik, veszni indult az ember miatt, amit 
nemcsak egy ember, de az egész emberiség elvesztett — 
egyedül a Megváltó Jézus, akit keresztre feszítettek és 
feltámadt. Én mondom: Márián keresztül."  

Franciszek Macharski 
bíboros, nyugalmazott krakkói érsek 
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Énekek tartalomjegyzéke 
Énekszám / Cím Oldal 
14. Amíg szívem dobog 15. 
32. Béke fejedelme 29. 
12. Boldogságos Asszonyunk 13. 
1.   Csíksomlyói búcsús ének (Nyíljon ki szívetekben) 2. 
6.   Dicsértessék a Jézus Mária neve 7. 
5.   Eljöttünk hozzád 5. 
19. Ezer veszélyben, Szűzanyám 19. 
31. Égi királynénk, Mária 29. 
15. Fatimai Nagyasszonyhoz 16. 
27. Gyimesi fohász (Édesanyja, Nagyasszonya) 25. 
33. Ha éltem útjain veszély közelg 30. 
13. Hozzád fohászkodunk 14. 
17. Hozzád menekszünk 17. 
28. Imádkozzunk a hazáért 26. 
23. Istennek anyja 21. 
34. Jézus szíve 31. 
25. Ki ülsz az égben (Szép Ernő: Imádság) 23. 
2.   Köszönteni jöttünk 2. 
3.   Köszönteni jöttünk Szűz Mária 3. 
33. Közelebb, közelebb, Uram, hozzád 35. 
7.   Máriához, drága Szűzanyánkhoz 9. 
16. Máriát dicsérem 17. 
24. Nagyasszonyunk, hazánk reménye 22. 
8.   Názáretnek szent virága 10. 
30. Ne csüggedj el 29. 



„Gyertek látásomra!” Csíksomlyó 2015 
 

 

- 43 - 
 

4.   Nem vagyunk árvák 4. 
22. Nézz le mennyből 21. 
10. Ó áldott Szűzanya 11. 
21. Ó, én édes jó Istenem (Régi székely himnusz) 20. 
11. Óh, Mária, Isten anyja 12. 
20. Ó Mária, ó Szűzanyám 20. 
26. Ó, Nagyasszony 24. 
38. Porba hullok, Uram 34. 
9.   Rózsafüzér imádsággal 11. 
29. Székely himnusz 27. 
35. Tekintsetek fel bánatos szemek 32. 
37. Terítve már az Úr szent asztala 34. 
36. Uram, jó nekünk itt lennünk 33. 
18. Világnak Királyné asszonya 19. 
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A magyarok világhimnusza 
szövegíró: Dobos Attila, előadó: Kárpátia 

Halló magyar! Hol vagy? Felelj! 
Halló magyar! Hallasz? Felelj! 

Bármerre vitt a sors, hív az ősi föld 
Zászlója még ma is piros-fehér-zöld! 

Halló magyar! Kárpát felelj! 
Halló magyar! Erdély felelj! 

Bármerre vitt a sors, hív az ősi föld 
Szívedben megmaradsz piros-fehér-zöld! 

De messze van Amerika! 
Szegény magyar! Hol van "haza"? 
Bármerre vitt a sors, hív az ősi föld 

Véredben megmaradsz piros-fehér-zöld! 
Bármerre vitt a sors, hív az ősi föld 

Sírodig megmaradsz piros-fehér-zöld! 

Magyarok Istene 

Magyarok Istene, tekints le a Földre, 
Egy bűnbánó nemzet térdel könyörögve, 

Milliók ajkáról esdő ima száll fel; 
Mi Atyánk, Úristen, ki vagy a mennyekben 

Add, hogy hazánk újra szabad, nagy lehessen 
A szeretet útján vezess tovább minket, 

Szárítsd fel a könnyet, vess véget a jajnak 
Adj erőt, bíztatást sok annyi magyarnak. 
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Magyarok madara 

Magyarok madara segítsed e népet, 
simogasd a hittel ki utadra lépett! 

Ne légyen az úton múltveszejtő homály, 
ragyogjon a fényed, repülj Turulmadár! 

Szárnyaiddal érintsd, érintsd meg az eget, 
óvjad és vezessed magyar nemzetedet! 
Úgy sarjad a növény, ha időben vetünk, 
véled légyen boldog, s termő az életünk. 

Magyarok madara segítsed e népet, 
simogasd a hittel ki utadra lépett! 

Ne légyen az úton múltveszejtő homály, 
ragyogjon a fényed, repülj Turulmadár! 

Mert a haza nem eladó 

Mert a haza nem eladó. Ezüst pénzre sem váltható. 
Mert a haza lelked része, határait belédvéste  

Ezer éve, ezer éve a hit. 

Mert a haza kereszted is. Betlehemi csillagod is. 
Hiába tiporták hadak él, hiába tiporták hadak él.  

Mert a haza, mert a haza te magad vagy. 

Mert a haza minden kínokkal születő mozdulat, 
Mit rejt és nem felejt az agy. A haza te magad vagy. 

Mert a haza nem eladó. Ezüst pénzre sem váltható.  
Mert a haza lelked része, határait belédvéste  

Ezer éve, ezer éve a hit. 
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Él a magyar 

Minket innen nem lehet elűzni,helyünk van a Kárpátok között, 
ahol hegyek, délibábos rónák, hős magyarok vére öntözött. 

Vannak, akik velünk együtt jöttek, együtt jártunk bércet, legelőt, 
Itt maradtak, jó magyarok lettek: harcos kunok, jászok, besenyők. 

Refr: Él a magyar mindörökké, sosem veszhet el! 
Turulmadár őrzi népét, most is ránk figyel. 

Vigyázz reánk, szent Madarunk, magyarok vagyunk, 
Szép hazánkért nemcsak élünk: ha kell, meghalunk! 

Völgyeinkben búza ringatózik, aranymagot érlel a kalász, 
ezüst folyók kéklő vizeinkben teli száknak örül a halász. 

Ezt a tájat szíveinkben hordjuk, őrzi-védi dolgos két kezünk, 
Turulmadár újabb ezer évig vigyázz reánk, maradj itt velünk! 

Refr: Él a magyar mindörökké, sosem veszhet el! 
Turulmadár őrzi népét, most is ránk figyel. 

Vigyázz reánk, szent Madarunk, magyarok vagyunk, 
Szép hazánkért nemcsak élünk: ha kell, meghalunk! 

Háromszínű a nemzeti lobogó 

Háromszínű a nemzeti lobogó, 
Mind a három becsülettől ragyogó. 
Az első szín olyan piros mint a vér, 

Azt jelenti, hogy sok vér folyt el a hazáért. 
A második tiszta fehér, hó színű, 

Azt jelenti, hogy a magyar jószívű. 
A harmadik gyönyörű zöld reménység, 

Abban rejlik jövőben a dicsőség. 
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Áldj meg engem! 
zenés ima II.János Pál pápa áldásával 

zene: Wolf Péter, szöveg:S.Nagy István 

Áldj meg engem, áldj meg engem, 
Áldj meg bennem minden tiszta szót 
Áldj meg engem, áldj meg engem, 
Áldj meg minden hozzám tartozót! 

Te, aki semmit kérsz, Te, aki mindent adsz, 
Add nekem, hogy jó ember legyek, 

Te, aki mindent látsz, Te, aki mindent tudsz 
Tudd meg, hogy ez nem megy nélküled. 

Refr.: Áldj meg engem, áldj meg engem… 

Te, aki ott fent vagy, Te, aki el nem hagysz, 
Add, hogy bennem mindig legyen fény. 

Te, aki minden vagy, Te, aki velem vagy, 
Add, hogy senkit ne gyűlöljek én. 

Refr.: Áldj meg engem, áldj meg engem… 

Erdély induló  

Elhangzott a szó, zeng az induló 
Győztesek megint régi zászlaink 
Nézd a rút határt, széttiporva már 

Várnak újra mind ősi bérceink 

Refr.: Édes Erdély itt vagyunk 
Érted élünk és halunk 

Győz a szittya fergeteg a rohanó sereg 
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Lépteink nyomán, fenn a Hargitán 
S völgyeinkben lenn büszke nóta cseng 
Már semerre sincs, az átkozott bilincs 
Hát énekeljetek, völgyek és hegyek 

Refr.: Édes Erdély itt vagyunk 
Érted élünk és halunk 

Győz a szittya fergeteg a rohanó sereg 

Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország 

Hol szőke sellő, lenge szellő, játszik a Tiszán, 
Ott él egy nép, legendák népe, ott az én hazám. 

Hol hősi vártán őrzi álmát hű Csaba vezér, 
Ki csillagoknak égi útján vissza-visszatér. 

Hogy jön, szívünk várva várja! 
S, hogy felzeng a trombitája! 

Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország, 
Gyönyörűbb, mint a nagyvilág! 

Ha zeng a zeneszó, látom ragyogó, szép orcád. 
Táltos paripákon odaszállunk, haza hí´ fű, fa, lomb, virág! 

Úgy sír a hegedű, vár egy gyönyörű szép ország! 

Ott dalos ajkú mind a lány, mert dal terem a fán, 
És délibábos tündérkastély leng a vén Tiszán. 

A rónaságon hét határon száll, repül a szél; 
Huszárok kedve éri csak be, hogyha szárnyra kél. 

Ahogy zeng a trombitájuk, 
Nincs tán hét világon párjuk 
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Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország, 
Gyönyörűbb, mint a nagyvilág! 

Ha zeng a zeneszó, látom ragyogó, szép orcád. 
Táltos paripákon odaszállunk, haza hí´ fű, fa, lomb, virág! 

Úgy sír a hegedű, vár egy gyönyörű szép ország! 

(A dal az 1920-ban, a Vincze Zsigmond (zene) és Kulinyi Ernő 
(szöveg) által (Pékár Gyula: „Kölcsönkért kastély" c. vígjátéka 
nyomán) írt Hamburgi menyasszony című operett egyik dalbetétje. 
A darab nem is keltett volna akkora érdeklődést, ha nem lett volna 
benne a Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország című dal, amely 
ezt követően a kor leghazafiasabb dalai közé számított. Később, a 
nyilas korszakban zsidó származású szerzői miatt, a háborút 
követően pedig „nacionalista” tartalma miatt nem játszották, és csak 
a rendszerváltást követően vált ismét szabadon hallgathatóvá.) 
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Demjén Ferenc: Kell még 

Kell még egy szó, mielőtt mennél, 
Kell még egy ölelés, ami végig elkísér, 
Az úton majd néha, gondolj reám, 
Ez a föld a tiéd, ha elmész, visszavár. 

Nézz rám, és lásd, csillagokra lépsz, 
Nézz rám, tovatűnt a régi szenvedés. 
Hol a fák az égig érnek, ott megérint a fény, 
Tudod jól, hova mész, de végül hazatérsz. 

Szállj, szállj, sólyom szárnyán, 
Három hegyen túl! 
Száll, szállj, ott várok rád, 
Ahol véget ér az út! 

Úgy kell, hogy te is értsd, nem éltél hiába, 
Az a hely, ahol élsz, világnak világa, 
Az égigérő fának, ha nem nő újra ága, 
Úgy élj, hogy te legyél virágnak virága. 

Szállj, szállj, sólyom szárnyán, 
Három hegyen túl! 
Száll, szállj, én várok rád, 
Ahol véget ér az út! 

Nézz rám, s ne ígérj, 
Nézz rám, sose félj, 
Ha nincs hely, ahol élj, 
Indulj hazafelé! 
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Ismerős Arcok: Nélküled 

Annyi mindent kéne még elmondanom 
S ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom 
Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk 
S mint a régi jó barátok egyet mondunk s egyet gondolunk. 

Mint a villám tépte magányos fenyő 
Mint a vízét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő 
Mint a fáradt vándor, ki némán enni kér  
Otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél. 

S bár a lényeget még nem értheted  
Amíg nem éltél nehéz éveket  
Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, 
Mi egy vérből valók vagyunk 

Mint a leszakított haldokló virág 
Mint az ötmillió magyar, akit nem hall a nagyvilág 
Mint porba hullott mag, mi többé nem ered 
Ha nem vigyázol ránk olyanok leszünk mi is, nélküled. 

S bár a lényeget még nem értheted 
Amíg nem éltél nehéz éveket 
Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk  
Mi egy vérből valók vagyunk! 
Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk  
Mi egy vérből valók vagyunk! 
Mi egy vérből valók vagyunk! 
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