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B é r m á l á s i  v i z s g a k é r d é s e k  

 

 

1. Miért bérmálkozol?  

Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 

2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban?  

Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus 
tanítványa maradjak mindörökre. 

3. Miért élünk a Földön?  

Jézus példáját követve értékes földi életet éljünk és ezzel az örök 
életre is fölkészüljünk. 

4. Miért van szükség Istenre?  

Azért, mert mindenki boldog szeretne lenni, sőt örökre akarja a 
boldog életet; ezt csak Isten adhatja meg nekünk. 

5. Honnan tudjuk, hogy van Isten?  

Eszünkkel a világból, és hitünkkel a kinyilatkoztatásból. 

6. A mai tudomány hogyan utal Isten létezésére?  

Feltárja a világban a rendet és a törvényszerűséget. De rendet csak 
értelmes Valaki hozhat létre. Meghatározza az anyagvilág korát: kb. 
15 milliárd év. De ha az anyagvilág keletkezett, akkor valakinek 
teremtenie kellett. 

7. Kicsoda Isten? 

Isten a világ Teremtője és a mi Mennyei Atyánk. 

8. Mit tanított Jézus Istenről? 

A Szentháromságot, vagyis, hogy az egy Isten három személy: Atya 
és a Fiú és a Szentlélek. Azt is tanította még Jézus, hogy az Isten 
mindent tudó, mindenható, szent, örökkévaló, tökéletes, irgalmas, 
igazságos, és láthatatlan lélek. 

9. Hogyan kerülhetek személyes kapcsolatba Istennel? 

Imádsággal: mert amikor imádkozunk, Istenre szeretettel 
gondolunk és Istennel együtt vagyunk. 

10. Mi a kinyilatkoztatás? 

Az, amikor Isten beszél nekünk önmagáról, és arról, hogy hogyan 
éljünk, hogy hozzá eljussunk. 

11. Kik adták át az embereknek a kinyilatkozatást? 

A pátriárkák, a próféták, maga az Úr Jézus. Mindezeket ma az 
Egyház hirdeti nekünk. 

12. Mi a Szentírás, Biblia? 

A kinyilatkoztatás leírt része. Emberek írták, de a Szentlélek 
sugalmazta. 
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13. Hány részből áll a Szentírás? 

A Szentírás Ó- és Újszövetségből áll. Ószövetség (Ótestamentum): 
45 kisebb könyv a Jézus Születése előtti időből. Újszövetség 
(Újtestamentum): 27 kisebb könyvből áll. Jézus életét és tanítását 
tartalmazza. Ószövetség és Újszövetség együtt 72 könyv. 

14. Megcáfolja-e a tudomány a Szentírás tanítását? 

Nem. Mert a Szentírás vallási igazságokat tartalmaz, ebben pedig a 
Szentírás nem illetékes. 

15. Van-e a Szentírásban mese, vagy amit nem kell szó szerint érteni? 

Igen, van. Ezek képek, hasonlatok, megszemélyesítések, hogy a 
vallási igazságot annál jobban megértsük. A korabeli irodalom 
műfajai vannak a Bibliában. Az akkori nyelv is tartalmaz ma már 
túlhaladott nézeteket a természetről is és az ember életéről is. 

16. Mit tanít a hatnapos teremtéstörténet? 

Nem a természet kialakulásának menetét, hanem hogy az ember 
csak hat napot dolgozzon, a hetedik nap Isten napja. Azt is tanítja, 
hogy a napot, holdat ne imádja az ember, ezen uralkodjék. 

17. Mit tanít a Paradicsom és az Ádám-Éva történet? 

Az ember boldogságát, a bűnt, a halált, a Kísértőt, a Szenvedést, és 
a megváltást. 

18. Mire készítette elő a Biblia az emberiséget? 

Megváltónk eljövetelére. 

19. Az ószövetségben kik jövendöltek a Megváltóról? 
A próféták: Izaiás (Iz), Jeremiás (Jer), Ezekiel (Ez), Dániel (Dán), 
Mikeás (Mik). 

20. Az Újszövetségben kik írták le Jézus életét? 

Az evangélisták: Máté (Mt), Márk (Mk), Lukács (Lk), János (Jn.) 

21. Kicsoda Jézus Krisztus? 

A második isteni személy, a Fiúisten, aki érettünk emberré lett. 

22. Miért jött el Jézus? 

Azért jött el Jézus, hogy a bűntől megváltson, tanítson és Istenhez 
vezessen. 

23. Hol született Jézus? 

Jézus Izraelben, a zsidók országában, Betlehem városában született. 
(Izrael más nevei: Kánaán földje, Palesztina) 

24. Mikor született Jézus? 

Jézus születésének ideje a mi időszámításunknak a kezdete. Az 
akkori római császár Augusztusz, Jeruzsálemben a király Heródes. 

25. Mit mond a hitvallás Jézus születéséről? 

„Fogantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától.” 



 3 

26. Miért tett az Úr Jézus csodákat? 

Az Úr Jézus azért tett csodákat, hogy megmutassa hatalmát és 
segítsen is. 

27. Hogy szól a főparancs? 

Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes erődből, teljes 
lelkedből, minden erődből! Szeresd embertársadat, mint magadat! 

28. Mikor szeretem Istent teljes szívemből? 

Akkor szeretem Istent teljes szívemből, ha mindent szeretetből 
teszek. 

29. Miért szeretjük embertársainkat? 

Mert Isten képmásai, mert Isten gyermekei ők is. 

30. Hogyan szerethetem embertársamat, úgy mint önmagamat? 

Ha belegondolom magam az ő helyzetébe. Azt teszem neki, amit 
magamnak így szeretnék. 

31. Mit ígér az Úr Jézus azoknak, akik az ő kedvéért teszik a jót? 

Ha valamit önzetlenül, igazán szeretetből teszünk, akkor 
szívünkben érezzük az ő örömét. Jézus úgy veszi, mintha neki 
tennénk. 

32. Mennyire szeretett minket Jézus?  

Jézus annyira szeretett minket, hogy szeretetből életét adta értünk. 

33. Mi bizonyítja azt, hogy Jézusért mindent érdemes megtenni? 

Feltámadása. 

34. Miért húsvét a mi legnagyobb győzelmi ünnepünk? 

Mert akkor győzte le Jézus a bűnt és a halált. Most már győzhet a 
bűn és a halál fölött az, aki Jézussal együtt van. 

35. Mikor ünnepeljük Jézus életének főbb eseményeit? 

Karácsonykor – (dec. 25) Jézus születését, 
Virágvasárnap – Jézus bevonulását Jeruzsálembe 

Nagycsütörtökön – az utolsó vacsorát 

Nagypénteken – Jézus kereszthalálát 

Húsvétkor – Jézus feltámadását 

Húsvét után 40 nappal – az Úr mennybemenetelét, 

Még 10 nap elteltével (Húsvét után 50 nappal) – a Szentlélek 

eljövetelét. 

36. Jézus életében milyen városok kaptak fontos szerepet? 

Betlehem, mert itt született, 
Názáret, mert itt nevelkedett, 
Jeruzsálem, mert itt feszítették keresztre. 

37. Maga helyett mit hagyott az Úr Jézus a világban? 

Az Egyházat, hogy folytassa az Ő művét a világ végéig. 
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38. Hogyan folytatja az Egyház Jézus Krisztus működését? 

Hirdeti Jézus tanítását; követi Jézus példáját; és megszenteli az 
embereket. 

39. Mi az Egyház? 

Az Egyház Isten népe, Krisztushoz tartozók közössége. 

40. Mikor alakult meg az Egyház? (Melyik a születésnapja?) 

Az Egyház pünkösdkor alakult meg, a Szentlélek erejéből. 

41. Kit tett Jézus az Egyház legfőbb pásztorává? 

Szent Péter apostolt. Péter utódai a római pápák. A mostani pápa. 
II. János Pál pápa. 

42. Kik kormányozzák az egyházmegyéket? 

Az apostolok utódai, a püspökök. A mi egyházmegyénk püspöke: Dr. 
Várszegi Asztrik püspök-főapát úr. 

43. Kik kormányozzák az egyházközségeket, plébániákat? 

A plébánosok, a papok. A mi 
plébánosunk:…………………………………… 

44. Melyek Krisztus egyházának ismertetőjegyei? 

Egy, szent, katolikus, apostoli. 

45. Mekkora az Úr Jézus teljes Egyháza? 

Küzdő Egyház. – Ez mi vagyunk. Szenvedő Egyház – a 
tisztítóhelyen, dicsőséges Egyház a mennyben. Ez a három együtt a 
szentek közössége. 

46. Ki az Egyház Édesanyja? 

Az Egyház Édesanyja a Boldogságos Szűz Mária. A keresztfa mellett 
kapta Jézustól, hogy Édesanyánk legyen. 

47. Mit jelent a „keresztény” név? Mit jelent „katolikus” név? 

„Keresztény” név azt jelenti, hogy Krisztushoz tartozó. A „katolikus” 
szó azt jelenti, hogy az ember Jézus minden tanítását elfogadja és 
mindenkit testvérének tekint, aki Krisztust követi. 

48. Mondd el az első bérmálást, vagyis a pünkösdi eseményt! 

Jézus mennybemenetele után a 10 napon az apostolok együtt 
imádkoztak. Már hitték Krisztust, de nem merték hitüket 
megvallani, nem tanúskodtak Krisztusról. Hirtelen tűz és szélvész 
támadt, és ezek jelében megkapták a Szentlélek erejét. Boldogan és 
bátran megvallották Jézust a sokaságnak. Még aznap háromezer 
embert kereszteltek meg. A megkeresztelendők is megkaták a 
Szentlélek erejét és ők is örvendező lélekkel tanúskodtak Jézusról. 

49. Hogyan jött létre pünkösdkor az Egyház? 

A megkeresztelkedők vették a Szentlelket és örültek annak, hogy 
Krisztushoz tartoznak és egymással is összetartoznak. Egy volt 
szívük-lelkük (ApCsel 4,32) így lettek egy család, egy-ház. 
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50. Az Egyház öt parancsa: 

1. Vasárnap és ünnepnap végy részt a szentmisén. 2. A pénteki 
bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg. 3. Évente 
gyónjál és legalább húsvéti időben áldozzál. 4. Házasságodat az 
egyház törvényei szerint kösd meg és gyermekeidet katolikus módon 
neveld. 5. Egyházadat lelkileg, és anyagi hozzájárulásoddal is 
támogasd. 

51. Miben hasonlítanak az angyalok Istenhez? 

Ők is lelkek, értelmük, szabad akaratuk van. Testük nincsen. 

52. Miben hasonlít az ember Istenhez? 

Értelme, szabad, akarata van, és a lelke halhatatlan. 

53. Mivel tüntette ki Isten az embert? 

Isten kegyelmi életet adott az embernek, vagyis gyermekévé 
fogadta. 

54. Mi a bűn? 

A bűn szembefordulás Isten szeretetével. 

55. Ki követ el bűnt? 

Aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsainak. 

56. Mit kíván Isten első parancsa? 

Benne higgyünk, reméljünk, szeressük, és őt imádjuk. 

57. Mit kíván Isten második parancsa? 

Nevét ne gyalázzuk, ne káromkodjunk, ne átkozódjunk, ne 
esküdözzünk. 

58. Mit kíván Isten harmadik parancsa? 

Misén vegyünk részt vasárnap és ne dolgozzunk. 

59. Mit kíván Isten negyedik parancsa? 

Szüleinket szeressük, értük imádkozzunk. 

60. Ki vétkezik Isten ötödik parancsa ellen? 

Aki magának vagy másnak testében vagy lelkében kárt tesz. 

61. Ki vétkezik paráznasággal, szemérmetlenséggel? (VI. parancs) 

Aki szóval, tettel szégyellni való dolgokat tesz. 

62. Hogyan tartod meg a hetedik parancsot? 

Ha tanulok, dolgozom, nem veszem el a másét, nem csalok, és nem 
rongálom a másét. 

63. Hogyan tartjuk meg Isten nyolcadik parancsát? 

Ha igazat mondunk, és szeretettel beszélünk mindenkiről. 

64. Mit tilt Isten kilencedik parancsa? 

Tiltja a házasságtörést, válást. 

65. Mi a kegyelem? 

Isten ajándéka, barátsága, az ő élete bennünk. 
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66. Mi a megszentelő kegyelem? 

A megszentelő kegyelem Isten ajándéka lelkünkben, amely Isten 
gyermekévé, a mennyország örökösévé tesz bennünket. Először 
kereszteléskor. 

67. Mi a segítő kegyelem? 

Isten ajándéka, amely segít megtenni a jót és segít elkerülni a bűnt. 

68. Mit jelent isteni életet élni? 

Úgy gondolkodni, mint Isten; azt akarni, amit Isten akar. Jézus erre 
adott példát nekünk. Ebben a Szentlélek segít minket. 

69. Mire sürget a hit? 

Arra, hogy Istenre és kinyilatkoztatásának üzenetére figyeljek, és 
aszerint éljek. 

70. Mire bátorít a remény? 

Arra, hogy Isten mindig megbocsát; hogy a földön boldoggá tesz és 
kegyelmével eljuttat a mennyországba. 

71. Hogyan közvetíti az Egyház a megváltás kegyelmeit? 

A hét szentség által. 

72. Mi a szentség? 

Látható szertartás, (jel!), amely láthatatlan kegyelmet ad. 

73. Mondd el a hét szentséget! 

1. Keresztség, 2. Bérmálás, 3. Eukarisztia, 4. Bűnbánat szentsége, 
5. Betegek kenete, 6. Egyházi rend, 7. Házasság. 

74. Szükség esetén hogyan keresztelsz? 

Tiszta vizet öntök a gyermek fejére és mondom: „N. én téged 
megkeresztellek az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. 

75. Mi történik a szentmisében? 

Jézus megjeleníti keresztáldozatát. 

76. Mire emlékeztet az Úrfelmutatás és az áldozás? 

Jézus kereszthalálára emlékeztet, az áldozás pedig az utolsó 
vacsorára. 

77. Ki jön hozzánk az áldozásban? 

A feltámadt és megdicsőült Jézus. 

78. Mikor kell gyónnunk? 

Legalább évente, súlyos bűnben hamarább. 

79. Mi történik a betegek szentségében? 

Kegyelmi segítséget kapunk a betegség elviseléséhez, testünk, 
lelkünk javára. 

80. Mivel szolgálja a pap Isten népét? 

Hirdeti az Evangéliumot, bemutatja a szentmisét, kiszolgálja a 
szentségeket. 
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81. Ki lehet pap? 

Aki hivatást érez és tanulással, lelki élettel fel is készül erre a 
hivatásra. 

82. Mi történik a házasság szentségében? 

Egy férfi és egy nő életszövetségét Isten megerősíti és megszenteli. 

83. Mik a házastársak kötelességei? 

Egymást szeretettel segítség, gyermekeiket Isten akarata szerint 
neveljék. 

84. Mit tanított Jézus a házasság felbonthatatlanságáról? 

„Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza.” (Mt 19,6) 

85. Mi a bérmálás? 

A bérmálás az a szentség, amelyben a Szentlélek a szívünkbe száll 
és megerősít, hogy hitünket bátran megvalljuk és hitünk szerint 
éljünk. 

86. Milyen kegyelmet ad bérmáláskor a Szentlélek? 

1. Eltörölhetetlen jellel ékesíti lelkünket. 2. Megszentelő kegyelmet 
ad, hogy még szorosabban tartozzunk Jézushoz. 3. Részesülünk a 
Szentlélek hét ajándékában. (segítőkegyelem) 

87. Mire képesít s Szentlélek hét ajándéka? 

1. A hit jobb megismerésére. 2. A hit bátrabb megvallásra. 3. A hit 
kitartó gyakorlására. 

88. Melyek a Szentlélek hét ajándékai? 

1. Bölcsesség – Isten fényében értékelni a világot és az életet 
2. Értelem – mélyen belelátni a lét titkaiba 
3. Tanács – A helyes választás ajándéka. Mit tegyek? 
4. Lelki erősség – Istennel győzni minden lelki küzdelemben 
5. Tudomány – felismerni a dolgok rendjét és összefüggéseit 
6. Jámborság – Isten iránti lelki hódolat ajándéka 
7. Isten-félelem – visszariadás az Isten megsértésétől. 

89. Kik bérmálkoznak méltatlanul? 

Akik az ajándékért bérmálkoznak. 

90. Ki bérmálhat? 

Rendszerint a püspök. A püspök engedélyével a papok is. Súlyos 
beteget bármely pap megbérmálhat. 

91. Hogyan bérmál a püspök? 

1. Mise után a plébános bemutatja a püspöknek a bérmálkozókat.  
2. A püspök kitárja kezét a bérmálkozók fölé, és imádkozik a 
Szentlélek hét ajándékáért.  
3. A püspök krizmába mártja az ujját és keresztet rajzol a 
bérmálkozó homlokára, majd mondja: Vedd a Szentlélek 
ajándékának jelét! A bérmálkozó feleli: Ámen. Püspök: Ígéred-e 
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hogy jó keresztény leszel? Bérmálkozó: Ígérem. A püspök a kezét 
nyújtja: Békesség veled! A bérmálkozó válaszol: És a te lelkeddel.  

92. Mi a krizma? 

A krizma balzsammal kevert növényi olaj, melyet a püspök 
nagycsütörtökön szentel. 

93. Mi a balzsam? 

Jó illatú szer, megóv a romlástól (bűntől) , jelképezi a jótetteket. (Ti 
vagytok Krisztus jó illata.) 

94. Mit jelet az olaj? 

Az olaj az erő és gyógyítás jelképe; a kegyelem bőségét jelenti. 

95. Mihez ad különös kegyelmet a bérmálás? 

A felnőtté váláshoz. Felnőtt az, aki felelősséget vállal, dolgozik, 
családról gondoskodik. 

96. Mit jelent a főpásztor kézfogása? 

Azt jelenti, hogy nagykorú kereszténynek tart. Számít arra, hogy 
ígéretemet megtartom és jó keresztény leszek. 

97. Mit jelent apostolkodni? 

Másokat Jézushoz vezetni. 

98. Miért választasz magadnak bérmanevet? 

Azért válaszok magamnak bérmanevet, hogy szent pártfogóm és 
példaképem legyen. 

99. Mit tudsz a védőszentedről? (Neve, élete, főbb erényei) Saját 

szavaiddal. 

100. Kik a szentek? 

Akik Istenhez tartoznak a Földön és az Égben. 

101. Ki lehet bérmaszülő? 

Aki már bérmálkozott és hite szerint él. 

102. Feltétlenül szükség van bérmaszülőre? 

Nincs. Ha megfelelőt nem találunk, vagy nem vállalja, keresztszülő 
vagy szülő is helyettesítheti. 

103. Mi a bérmaszülő kötelessége? 

Az, hogy szavával és jó példájával bérmagyerekét segítse a hitvalló 
életre. 

104. Van-e tennivalóm bérmálás után? 

Igen, mert az isteni ajándékok megkövetelik az én személyes 
közreműködésemet. 

105. Mindet tudok most már Istenről, miután bérmálkoztam? 

Továbbra is tanulnom kell és figyelnem Isten titkaira. Eddig 
gyerekként követtem Krisztust, most már felnőttként teszem ezt. 
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106. A hat főigazság: 

1. Egy Isten van, az egy Istenben három személy van: Atya, Fiú, 
Szentlélek. 
2. Isten igazságos Bíró, aki a jót megjutalmazza, a rosszat 
megbünteti. 
3. A Fiúisten érettünk emberré lett, hogy megváltson és üdvözítsen. 
4. Az ember lelke halhatatlan. 
5. Isten kegyelme üdvösségünkre szükséges. 
6. Krisztus az ő tanítását és híveinek vezetését az Egyházra bízta, 
melynek fejévé a pápát rendelte. 

107. Ne feledd, kívülről kell még tudnod (hittankönyvben, imakönyvben 

megtalálod): 

Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy, 10 parancsolat, Egyház 5 
parancsa, 6 főigazság, 7 szentség, a Főparancs, Gyónási bánatima. 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
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Fontosabb megjegyzendő imák 

 

A Szentháromság dicsőítése 

 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a 

Szentléleknek, miképpen kezdetben, 

most és mindörökké. Ámen. 

 

Az apostoli hitvallás 

 
Hiszek egy Istenben, 

mindenható Atyában, mennynek és 

földnek teremtőjében. 

És Jézus Krisztusban, az ő 

egyszülött Fiában, a mi Urunkban, 

aki fogantatott Szentlélektől, 

született Szűz Máriától, 

szenvedett Poncius Pilátus alatt; 

megfeszítették, meghalt és 

eltemették. 

Alászállt a poklokra, harmadnapon 

feltámadt a halottak közül, 

fölment a mennybe, ott ül a 

mindenható Atyaisten jobbján; 

onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 

Hiszek a Szentlélekben. 

Hiszem a katolikus 

Anyaszentegyházat, 

a szentek közösségét, 

a bűnök bocsánatát, 

a test föltámadását és az örök életet. 

Ámen. 

 

Az Úr imája (Miatyánk) 

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 

szenteltessék meg a te neved, 

jöjjön el a te országod, 

legyen meg a te akaratod, 

amint a mennyben, úgy a földön is. 

Mindennapi kenyerünket add meg 

nekünk ma, 

és bocsásd meg vétkeinket, 

miképpen mi is megbocsátunk az 

ellenünk vétkezőknek, 

és ne vígy minket kisértésbe, 

de szabadits meg a gonosztól. 

(Mert tiéd az ország, a hatalom és a 

dicsőség mindörökké.) Ámen. 

 

Az isteni erények felindítása 

 

Istenem, hiszek benned, mert örökké 

igazmondó vagy. 

Istenem, remélek benned, mert 

mindenkor hű és irgalmas vagy. 

Istenem, mindennél jobban szeretlek 

téged, mert végtelenül jó és 

szeretetreméltó vagy. 

 

Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy) 

 

Üdvözlégy Mária! 

Kegyelemmel teljes, az Úr van 

teveled, 

áldott vagy te az asszonyok között, 

és áldott a te méhednek gyümölcse, 

Jézus. 

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek 

szent anyja! 

Imádkozzál érettünk, bűnösökért, 

most és halálunk óráján. Ámen. 

 

Az Úr angyala 

 

Az Úr angyala köszönté a 

Boldogságos Szűz Máriát, 

- és ő méhében foganá Szentlélektől 

szent Fiát. 

Üdvözlégy... 

Íme az Úrnak szolgáló leánya, 

- legyen nekem a te igéd szerint. 

Üdvözlégy... 

És az Ige testté lőn, 

- és miköztünk lakozék. 

Üdvözlégy... 

Imádkozzál érettünk Istennek szent 

Anyja. 
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- Hogy méltók lehessünk Krisztus 

ígéreteire. 

Könyörögjünk. 

Kérünk téged, Úristen, öntsd 

lelkünkbe szent kegyelmedet, 

hogy akik az angyali üzenet által 

szent Fiadnak, 

Jézus Krisztusnak megtestesülését 

megismertük, 

az ő kínszenvedése és keresztje által 

a föltámadás dicsőségébe vitessünk. 

Ugyanazon a mi Urunk Jézus 

Krisztus által. Ámen. 

 

Reggeli imádság   

 

Szívem első gondolatja   

Hozzád száll fel Istenem,   

Te őriztél meg az éjjel,   

Maradj ma is énvelem!   

 

Téged áldlak és imádlak,   

Mint szerető gyermeked,   

Szívem csakis azt akarja,   

Ami kedves teneked.   

 

Édes Jézus, add kegyelmed,  

Õrizz engem szüntelen,   

Hogy egész nap neked éljek  

Tiszta szívvel, bűntelen.   

 

Szűz Mária, Jézus anyja,   

Te mindnyájunk anyja vagy,  

Oltalmazz meg minden bajtól,  

Kísértésben el ne hagyj!   

Ámen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esti imádság 

 

Ó édes Istenem, 

Hálát mond a lelkem, 

Hogy egész napon át 

úgy szerettél engem. 

 

Bánom sok vétkemet, 

Szent Fiadnak vére 

Mossa meg kegyesen 

Szívemet fehérre! 

 

Virrasszon felettem 

Gondviselő szemed, 

Kérlek, óvd ez éjjel 

Testemet, lelkemet. 

 

Szűzanyám, s őrangyal 

Legyetek énvelem, 

Ha ti rám vigyáztok, 

Nyugodt lesz éjjelem. 

Ámen. 


