
FERENCZSZALLASI SZ.KÜTNAL
HASZNÁLTATNI SZOKOTT

NÉGYÉNEK.

1. Serkenj fel oh bűnös sat.
2. Itt összetett kézzel sat.
3. Köszöntsd lelkem mai napon sat.

I

4. Mit jelent ez égi szózat sat.

Kecskeméten,
Nyomatott Szilády Károlynál,





Első Ének.
1. Serkenj fel oh bűnös! vétkek álmából, 

Kelj fel immár, kérlek, bűnök ágyából.
Mária ferenczszállási virághoz, 

Siess kegyes pátronádhoz.

2. Hagyd el e világi múlandóságot, 
Keress Máriánál irgalmasságot.

Mária sat.

3. Ne higyj hizclkedö világi jóknak,
Mert fullánkja vagyon, mint a kígyónak. 

Mária sat.

4. Nyisd fel szemeidet, tekints egekre, 
Ferenczszállási szűz Mária képére.

Mária sat.

5. Hogyha üdvösséget kívánsz lelkcdnck, 
És megbocsátását sok bűneidnek:

Mária sat.
*



4

6. Ez várja a bűnöst, mint anya, fiát, 
Ad minden híveknek audencziát.

Mária sat.

7. Nyitva vagyon annak szíve ajtaja, 
Anyai malaszttal a bűnöst várja.

Mária sat.

8. Teljes egész világ ennek hírével, 
Teljes nagy hatalmú drága nevével.

Mária sat.

9. Mert a kik e szűzhöz szívből sietnek, 
Vigasztalás nélkül tőle nem mennek.

Mária sat.

10. Szűz képénél vagyon Fiának szive, 
Kinek Máriában vagyon jó kedve.

Mária sat.

11. Engedelmeskedik ő szűz Anyjának, 
Soha meg nem veti kérését annak.

Mária sat.

12. Mária előtte a mi szószólónk,
I 1

Bajos mivoltunkban kegyes pártfogónk.
Mária sat.



13. Ferenczszállásában, mint szép pusztában, 
Bűnöst várja minden szempillantásban.

Mária sat.

14. Személy válogatás tőle messze van, 
Nála megjelenhet a ki csak akar.

Mária sat.

15. Csak ajtatossággal és buzgó szívvel, 
Alázatossággal s nagy szeretettel.

Mária sat.

16. Nem kerülheti el Isten országát, 
Ki híven tiszteli a szűz Máriát.

Mária sat.

17. Foganatos annak cscdezése, 
Kedves Isten előtt az ő kérése.

Mária sat.

18. Most tehozzád tehát ajtatossággal, 
Repülünk mindnyájan nagy gyorsasággal.

Mária sat.

19. Szent neved illatja után sietünk, 
Mert csak ettől vagyon a mi életünk.

Mária sat.
**
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20. Néked feláldozzuk utazásunkat. 
Cselekcdetinket, gondolatinkat.

Mária sat.

21. Légy előttünk járó fényes csillagunk, 
Zarándokságunkban hív kalauzunk.

Mária sat.

22. Tarts meg egészségben ezen utunkban, 
Hogy részesülhessünk meglátásodban.

Mária ferenczszállási virághoz, 
Siess kegyes pátronádhoz.

Második Ének.
A keresztnél.

1.

Itt összetett kézzel mondjuk: 
Dicsértessék a Jézus.

A ki a magas keresztre 
Szállottál te oh Krisztus! 
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íme! itt e szent kereszted 
Enyhében megállottunk,

Szűz Anyádat itt szemléljük 
S előtted leborulunk.

2.

Keresztjele, szent emléke 
A keresztény embernek,

A melyen Krisztusunk megholt 
S életet nyert mindennek.

Legfőképen csak azoknak 
A kik Krisztus hivei,

Kereszt alatt vitézkedjünk, 
Úgy leszünk ő népei.

3.

Kik e rengő puszta kertben 
Vagytok hív keresztények,

Ide jérték a kereszthez, 
Adjunk hálát Istennek,

Hogy bennünket szerencsésen 
E szent helyre vezérlett,

És szűz Anyja érdemiért 
Hallja meg kérésünket.
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4.

Atya Isten — mi teremtőnk — 
Teneked esedezünk,

Fiú Isten — mi megváltónk — 
Előtted térdre esünk.

Mint a szent apostolokat 
Mai nap betöltötted 

Szcntlclkcddel, úgy minket is 
Szentelj meg ez életben. 

Szállj be szívünk hajlékába 
Oh Szentlélek Ür Isten!

Magasztaljuk szent nevedet 
Most és örökké. Ámen.

Harmadik Ének.
1.

Köszöntsd lelkem mai napot
A melyet már megértél, 

Áldjad Istent, hogy Szendéikét 
Kiküldötte, kit kértél.
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Oh örömmel várt Szentlélek!
Szállj szivembe, buzgón kérlek, 

Mert úgy örök csendességben
Egyedül néked élek.

2.

A mely szívben lakóhelyet
A Szentlélek ma vészen,

Annak leikéből egészen
Mennyországot is tészen. 

Oh örömmel sat.

3.
Pünkösd napja ez énnékem,

Erre nagy bizonyságom
Atya, Fiú és a szent Szűz

Igazi tanúságom.
Oh örömmel sat.

4.
Feláldozom testem, lelkem,

Csak tenéked szolgálok,
Mától fogva mindörökké

Tőled el sem is válók.
Oh örömmel sat.
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Negyedik Ének.
1.

Mit jelent ez égi szózat,
Ez a mennyei szellő ?

lm tüzes nyelv színe alatt 
A nagy Istenség lejő!

Leszáll az apostolokra, 
Felgyúlasztja szívüket;

Fegyvert ád az új harezokra, 
Erősíti hitüket.

2.

Nagy félelembe merülve 
Kiki otthon rejtezik, 

De Szentiélektől megtelve 
Jézust nyilván hirdetik.

Mint kegyes üdvözítőnket 
Az élő Isten Fiát,

Mint keresztre feszítettet
És dicsőn feltámadtát.
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3.
Oh vigasztaló Szentlélek 

Add nékem malasztodat;
Gyújtsd szívem, hogy szeresselek, 

Távoztasd vakságomat;
Adj Istenem bölcsességet 

És a jóra nyílt elmét;
Adj erőt, és istenességet, 

Tudományt s Úr félelmét.

4.

Gerjessz bennem szent buzgalmat, 
És a jóban erősíts;

Távoztassad vakságomat, 
Kísértetekben segíts;

A hit, remény és szeretet
Bennem nevekedjenek;

Nem szó, hanem cselekedet 
Által hív szolgád legyek. Ámen.
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