
Hamvazószerda  
<-4u-7--:-¦_---------------------tT4u--7uj5u-4rR33--;--3t-¦-_-------------- 
       U- ram,  ne bűneink szerint cselekedj vé -   lünk             *   és   ne gonoszságaink 
<-¦-------------7uU6Z5zZ5T4ttT44-,--4---5--4---4u--7--:-¦--------_--7iI7j5-5-:---- 
       szerint fizess ne-künk.                  Ne  em-lé- kez- zél    régi gonoszsága- ink-  ra, 

<¦------------------------tT4u-7uj5u-4rR33-;-3t--¦--------__---7uU6Z5zZ5T4ttT44? 
      siessen elénk a Te irgalmas- sá-   god,           * mert igen szegényekké let-tünk. 

<-4--5---4---4u--7--:-¦_---------7iI7j5--5---:-¦------------------------------ 
      Segíts meg  min-ket,   mi szabadító Is- te-     nünk,  és a Te neved dicsőségéért szabadíts 

<-7---tT4u--7uj5u-4rR33-;--3---5--¦-__-----------------------77iI7U6Z5T45uU6Z5T4tg33 
      meg min - ket             *  légy ke-gyelmes a mi bűneinknek a Te neve-dért 

<-556uU6Z5z-5tT44--. 

        -             -    ! 
 
 
Általános tractus nagyböjti hétköznapokra 
(Eredetileg kántorböjti szombatokon) 

<-0--1--¢-------------------4----qQ0--0--;-¢------------rF1--rR3eE2W1--0q--1------? 
      Dí-csér-jétek az Urat minden  nem- ze-  tek  * dícsérjétek őt   min-den       né- pek.  

<-0---1--¢-------------------------1--3eE2W1-23r--qQ0-;--0--1--3--3--2--445zh4-rR3-- 
      Mert az  ő irgalmassága megmutatko-zott raj-           tunk *  és  az  Úr  i- gaz-vol-    ta  

<-3rR3eE2W1Q0--1wW1--2-:-rR3rR3d1w--3tT4t-eE2W1--qQ0--1e3-4tT4f23e-:-2e-tT4R3eE2W1-2wW11----------. 

       ö -             rök- ké                  meg-ma -  rad    -      -              -                      . 
 



 
Nagyböjt I. vasárnapja 

<-4tT4u-7--:-¦_--------------------------tT4u-7uj5u-4rR33-;--3t-¦---------------- 
       A -    ki      a Magasságbelinek oltalmában la-ko-  zik,             *  s a  Mindenható 

<-¦------------7uU6Z5zZ5T4ttT44-,-4---5--4--4u--7--:-¦_-------------tT4u-7uj5u-4rR33; 
       árnyékában ma-rad,                 Mondja az  Úr-nak: menedékem vagy és vá-   ram,          * 

<-3tu--7--7--¦-_---_7uU6Z5zZ5T4ttT44-;-4--tT4--4u--7---¦--------_-------tT4u-- 
       Is-    tenem, benned bízom én.                   Mi-vel hoz-zám ragaszkodik, megmen- tem 

<-7uj5u-4rR33-;-3-5--¦---------------------__-7uU6Z5zZ5T4ttT44-,--4---tT4--4u--7--- 
       őt,             *  föle-melem őt, mert ismeri az én Neve-met.                    Hoz-zám ki- ált, 

<-¦_---------7iI7j5--5--:-¦----------------_-tT4u-7uj5u-4rR33-;---3---5--7---7- 
       és én meghallga-tom,  őt, +  vele vagyok a szoronga-tás-  ban,            *   megmentem és 

<-¦----------7uU6Z5zZ5T4ttT44-,--4--tT4--4u-7--7--¦----tT4u--7uj5u-4rR33-;--3t-¦-------          
       megdicsőítem őt.                   Hosszú  napokkal betöl- töm    őt,               *   és megmuta- 

<-¦-----------------------77iI7U6Z5T4x-5uU6Z5T4tg33-556uU6Z5z-5tT44--. 

       tom néki az én Üdvössége-met.” 
 
 
Nagyböjt II. vasárnapja 

<-4--tT4--4u--7--¦_-----------7iI7j5--5--:--¦-------uU6--7i--8--7iI7-77-;-¦---- 
     Krisztus Jé- zus,  az Atyának vissz-fé-    nye, + s az Ő lé-nyé- nek kép-má- sa  *  a magas 

<-¦----------------6--7---5--4--44-,--4--tT4--4u--¦_---------7iI7j5--5--:-¦--- 
      Hegységen dicsősé-gé-ben meg-je-lent.   Az ö-   rök  fényesség ragyo-gá-    sa,  + tükör-  

<-¦---uU6--7i--8--8--7iI7--77-;--¦--------6--7---5--4--44--,--4--tT4--4u--¦_- 
       kép, min- den szeplő  nél-  kül *  s az ő jósá-gának  kép-má-sa.      A  fé-  nyes felhőből  



<-¦---------uU6--7i--8--7iI7--77-;---uj5-5u-¦-------------:--7--uU6--4t-uU6Z5-4tG11-- 
       az Atyának szó- za-  ta   hang-zott: * „Ez az  én szeretett Fiam,  Őt hall-gas-sá-   tok  

<-23r4-. 
         -     !” 
 
Nagyböjt III. vasárnapja 

<-4--5---4--4u--7--:-¦_------tT4u-7uj5uJ4rR33-;--3-5-¦-__------7uU6Z5zZ5T4ttT44? 
      Hozzád  e- me-lem    az én szeme-i-    met,          *  ki a mennyekben lako-zol! 

<-4--tT4--4u--7---¦---------------------_--------tT4u-7uj5uJ4rR33-;--3-5-¦------- 
        Í-  me, mi-ként  a szolgáknak szeme az ő uruknak  ke- zé -  re,             *  íme, miként a  

<-¦---------------------------7uU6Z5zZ5T4ttT44-?--4---tT4--4u--¦--------------------- 
      szolgálók szeme asszonyuk kezé-re:                     Úgy  te-  kint  a mi szemünk Urunkra,  

<-¦--tT4u--7uj5uJ4rR33-;--3---5---¦-_---------------7uU6Z5zZ5T4ttT44-?--4---5---4---- 
       Iste-nünk- re,            *  míg csak meg nem könyörül raj- tunk.                   Kö-nyö-rülj  

<-4u--7----tT4u-7uj5uJ4rR33-;--3---5---7---7--77iI7U6Z5T4x-5uU6Z5T4tg33-556uU6Z5z-5tT44--. 

       raj- tunk,  U-    ram,         *  kö-nyö-rülj  raj- tunk! 
 
 
Nagyböjt IV. vasárnapja 

<-4-4--4--4t--4--4u--7c-:--¦------------------tT4u-7uj5uJ4rR33-;---3---5--7--¦---- 
       Akik az Úr- ban bíz-nak, + olyanok, mint a Sion  he-   gye,           * nem rendül  az meg  

<-¦--------:-¦----------------7uU6Z5zZ5T4ttT44-?--4-4-4-4--4--tT4---4u--7--:--¦---- 
       mindörökké, ki Jeruzsálemben la-kik.                    Körülötte he-gyek vannak, +  azon- 

<-¦----------------------tT4u-7uj5uJ4rR33-;--3--5--7--¦-_------------77iI7U6Z5T4x--- 
       képpen az Úr is az Ő népe kö-  rül,           *   mostantól fogva és mindörök- ké  



<-5uU6Z5T4tg33-556uU6Z5z-5tT44--. 

        -               -                     . 
 
Nagyböjt V. vasárnapja 

<-4--4--4--5--4--4u-7--:-¦-----------------------------tT4u-7uj5uJ4rR33-;-3--5-- 
       Királyok-nak ki-rá-lya + és atyja mindazoknak kik lélekkel bír-  nak,          * engedd  

<-¦------------------------7uU6Z5zZ5T4ttT44-?---4---4--5---4--4u-7--:-¦--------- 
      nékünk vétkeinknek bocsána-tát!                      Hogy e-gye-dül néked,  Teremtőnknek  

<----------------tT4u-7uj5uJ4rR33-;--3---5--¦-------7uU6Z5zZ5T4ttT44-,-4--tT4--4u--:-- 
      lehessünk tetszé-sed- re               * most és mindörök-ké.                    Ir-gal- mazz,  

<-¦------------tT4u-7uj5uJ4rR33-;--3-5-¦-----------------7i-7--:-¦------------ 
  könyörgünk ir-gal-  mazz!        *  ti-e-idnek, kiket megvál- tot-tál    házad népé- 

<-7uU6Z5zZ5T4ttT44-,--4--tT4-4u-7--¦-----------------tT4u-7uj5uJ4rR33-;--3---5--¦---- 
        nek.                  Em-lé- kezzél meg inkább kegyel-med-ről,            *  mintsem a mi  

<-¦--------7uU6Z5zZ5T4ttT44-,--4--tT4--4u-¦------------7iI7j5-5--:--uU6-7i-8--7iI7-7-; 
       érdemeink-ről.                     E- zen szentséges böjtölés  ál-    tal, + kegyelmes A-tya *  

<-uj5-5u--¦-----------------------------7uU6Z5zZ5T4ttT44-,--4----tT4--4u-¦--------- 
       kérünk, semmisítsd meg bűneink adósleve-lét.                   Hogy  in-  dí-  tó és kisérő  

<-¦-----7iI7j5--5--:-¦-------uU6-7i--8--7iI7-7-;--uj5-5u--¦--------------------- 
       kegyel- med- del + éberen és  sé- re-lem  nél-kül *  el- jut- hassunk a te szentséges  

<-¦-----------77iI7U6Z5T4x-5uU6Z5T4tg33-556uU6Z5z-5tT44--. 

        feltámadásod-ra.                                                 . 
 
 
 



Virágvasárnap 

<X-3-4-¥--------------------:-¥-------------7--rR3-;-¥---------------7--4----- 
        Istenem, Istenem, tekints reám, miért hagytál el engem * miért vagy messze ki-ál- 

<X-uU6--zZ5--4--3r--4--,-¥-------------------------------------7---rR3-;--4--6-6-:- 
         tá-  som sza-vá- tól?   Én Istenem, napestig kiáltok, és meg nem hall-gatsz * és éjjel,  

<X-6---7--4--uU6Z5T4--3r--4--,--¥----------------6---iI7-7uJ4R3-;-3-4-6-6---7--uJ4---- 
         és  nem fi- gyelsz  re- ám?!  Pedig te a szent he-lyen  la- kol    *  Izraelnek di- cső- 

<X-uU6zZ5T4-3r-4-,--¥-----------6---8-7-7uJ4R3-;-3--4---6--7---7--4--7--6-zZ5T4-3r-4-? 
          -         sé-ge!   Tebenned bíz- tak  a-tyá-ink,  * bíztak, és megsza-ba-dí-tot-tad-  ő-ket. 

<X-¥-------------------------7--rR3--3-;--¥------------:-6--5---4---3--4--ed1er- 
         Hozzád kiáltottak és megsza- ba-dul-tak, *  tebenned bíztak és meg nem szégye-nül- 

<X-5tT44-,--¥-----------------------:--6--6--7--rR3--3-;--¥---------------:-6-5-- 
          tek.        Én pedig féreg vagyok már    és nem is em- ber *  emberek gyalázata   és a  

<X--4---3--4--ed1er-5tT44-,--5---6--¦------------------:---7--7--7--6--7--4rR33-;- 
         nép meg-ve-tett-   je.       Mindnyá-jan, akik látnak engem, megcsúfol-nak en-gem *  

<X-¥-----------------------------5--4--3r--4-;-5z-¦-----------7---6--7--4rR33-;   
         ajkukkal megszólanak és fejüket  haj-to- gat-ják: "Az Úrban bízott, mentse meg őt! * 

<X-¥----------------5--4--3r--4--,-©---------------------6---iI7-7uJ4R3-;--¥---- 
         szabadítsa meg, ha  kedve- li    őt!"   Csak néznek és szemlél-nek  en-gem    *   elosz- 

<X-¥------------------------:-¥------------uJ4-uU6zZ5--4--3r-4--,-©------------- 
         tották maguk között ruháimat   és köntösömre sor-sot     ve- tet-tek.   Szabadíts meg  

<X--©-------------6---8--7--7uJ4R3-;-¥--------------------:-6--6---7--4--uU6zZ5T4-- 
          engem az orosz- lán  szá-já-  ból    *  és a vadak támadásától   engem, mega- lá 



<X-3r-4--,-¥----------------:--6--6--7--rR3--3-;-¥---------------:-7--4--7-6zZ5T4- 
         zottat!    Akik félitek az Urat,   dicsér- jé- tek Őt *  Jákobnak ivadékai, di-cső-ít-sé- 

<X--3r-4-,-¥-------------------------------7--rR3--3--;-3--4--¥---------------- 
          tek Őt!  Hirdessétek az Urat a jövendő nem-ze-dék-nek *  hirdessék az egek az ő  

<X-6-4--6zh4R3-5tT456u-4rR33-,-4--6--6-:--¥---------------5--77iBol7--uU6-:--6uU6-zZ5T4R3 
         i-gaz- sá -                gát.     A népnek,  mely egykor meg-szü-le -          tik *  me-lyet 
<X-4tT4-55-:-uU6-uU6h4t-:--8---8--7--8ik6Z5-4rR34z6-:-7iI7j5z6-:-5z-iI7U6--zZ5T4-5tT44--. 

           -            -                maj-dan az  Úr                                                  te-   remt!. 
 
 
 


