
Adventi énekek között.
(43-44. old.)
1Szétmállott lapon hiányos
kezdő sor.

Gloriat énekellűnk
Az Lélekkel tűl (?) Szüzhöz köszöntés(sel?) ...tul vala!
Atya In parancsoláttyabúl ekkép szollitta
Üdvözlégy oh kegyes Szűz, Ifiűél égő tűzz,

Te légy hailika, Inek Annya.

(M)ert hasomlo ez vilagban nem volt kegyes ékessig,
Mallasztal vagy minden főlőt tellyes Dűcső Szűzessig,

Azért romlot hazankban, Árva Országunkban,
Könyörögy ertűnk nyerhetz jótt nekűnk.

(Ú)r van veled az kit hordozz mihed Szep Szűz Mária,
Bűnösökért esedez erettűnk, kedves Pátrona,
Mert kis Magyar Országod, jutott nyavalyára,
Vegyed oh sz. Szűz oltalmad alá.

Hogy az regi boldogult üdőre viszha tericsed
Igasságunk ell veszet Országunk kérűnk tekincsed,
mi rigi eleinket, meddig vezérletted,
Sók ellensigit Láb alá tetted.

Mert Sz. Zászlod alá siétinek s ugy harczoltanak,
Az kezeket hozzád fől emeltik, úgy ohaitottak
koszorudat forgatták, Nevedet áldották,
Nyertessen jártak, híven aldottak.

Azért mi-is kegyes Pátronánkhoz, mast esedezünk,
Sz. Fiadnak keserves kinnyáért néked könyörgünk,
Hogy nyergy kegyelmet nékűnk Nyomorúlt nemzetűnk
hozzád siéttünk vegyed kirisűnk.

Teremptönknek legyen nagyy Dűcsőség eő Sz. Fiával,
Az kit hozzánk Sz. Szűznek mihibűl értűnk bócsáttál,
Sz. Lelek Ur Ifiűel örökén áldossál
Áldat szép szűzzel magasztaltassal. Amen.
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Ad notam jelzés olvasha
tatlan s talán "adventi" van
fölötte és még más, félig
levágott szavak. (Azono
s~hatatlan oldal a74. oldal
mellett.)

Adventi. Post sacrum Ad
notam jelzése: Az Úr Iii·
nek Csuda. (41. old.)

Énekellünk minnyájon vigan nagy örömmel.
Zöngedezzenek fölhők, xtus jövetel(ével?)

Földőn lévő allátok nagy fönt kiálcsátok.
dicsérvén ötett mindnyájon, néki ezt mongyátok.

Tellyes az égh és á föld, te dücsöségeddel,
Hosánna Magasságban In felsigeddel.

Mi Atyáink Limbusban Mesiást ohaitván,
mindnyajon egyenlően fől szóvál kiáltván.

Harmatozzanak egek, Igazat adgyanak,
Üdvözitött teremtvín főldbűl fől nyillanak.

Áldatt Mária Fia, Emberré lett In,
Ki az Urnák neviben. jelen vagy mar itten,

Dicséret és Dűcsősség Légyen az Xf~snak,
Végh nélkűl mind örőkén az Sz:Háromságnak.

*
/

/,

Üdvözetönknek Szentsiges Annya,
Egek nyilt kapuja,
Tengeren járok vezető cséllaga.

Testi gyarloság, világ és ördőg,

Kiket visz kedvire.
el esendőknek. jöi segicsigire.

Te az ki szűltél, az Termiszetnek,
ö nagy csúdájára,
Szent Szűlőd kitűl, lettél ez világra.

Tiszta szűz Livin, szülised előtt,

és szűlised útán,
Gábrel Angyal kőszöntise által.

Áldat Szűz Anya, feir Liliom
Virág Szál Mária,
Iű és Ember kinek ö Szent Fia.

Könyörül raitunk, az szép [ésusnak,
Kőnyőrőj erettűnk,

és ugy általad boldogok lehetűnk.
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Karácsonyi Énekek között.
Ad notam jelzése nincs.
(92. old.)

Karácsonyra. Ad notam
jelzése nincs. (36. old.)

11. sz. "Gloriát énekelIük"
van, s nem .énekellüok",
mint a 3. sz.-öan

2A 2. szakasz refrainjét
nem í~a ki, még csak nem
isutal rá.

Az menybűl hallotok nagy őrőmőt,

Vének es Gyermekek, mellett most hirdetek.
Dűcsőssiggel kérlek ne filletek.

Istennek Sz: Fia magás menybűl,

[ese győkeritűl magáro Testet vőn,

az Szűztűl szűleték ma nékűnk.

Eötet az Maria édes Annya,
Polabon polala, téve az iaszolban
az rut Istáloban, az nagy kiralt.

Kit őkőr es azamar szágolássol,
Ismirik Urunkat, es az hideg ellen,
eők őrizik szépen fuvállassál,

Es ennek ékessen énekölnek.
mennyei seregek, Dűcsőssig mennyékben,
békessig es főIdőn mindeneknek,

Eőrvendez es őrűl nagy kedvessen,
mostan oh en lélkem, fől zőndűlt szép nápok,
ragyaknak Csillagók mast fémlenek.

Az bűnős emberre vilagosság,
Tamodt élet válcságh
azért Dűcsőssigettegyűnk tisztessiget néki Amen.

*'"Kis Jesushoz csöcsömöhőz,

járullatok már hivek,
Mert bőlcsőben gyengen nyugszék
ti egisz őrőmőtők,

Jertek mondgyunk néki Avét,
haicsunk néki hiven terdet,
Bőlcsőcskejét Látogassuk,
Gloriat énekellűk.'

Aitatos tiszta Szével,
ő hozzá siessetek,
eő jóságát, igasságát,
igazan ismirjétek,
/Jertek mondgyunk néki Avét...2

Hármon menvin ő hozzája,
kirali Ajándikal,
őkőr Szamár, ő nékie,
hiven igazán Szolgál,
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Jertek mondgyunk néki Avét,
Haicsunk néki hiven térdet,
Bőlcsőcskejet Látogassuk,
Gloriat énekellűnk Amen.

Karácsonyi énekek között.
Ad notam jelzése nincs.
(90-91. old.)

Im az magas menybűl iővők,

és néktek io hirt hirdetek,
mel hir kedves lesz tinektek,
az kirűl én mast éneklek

Oh mely Szép Gyermek Szűleték,

néktek Szűztűl szűleteték,

mely Szép Gyermek hoz őrőrnőtt,

néktek főlőtrő io kedvett.

Immar néktek hoz őrőmőtt,

Az Atyátul igéretett,
hogy ti ű véle mennyekben,
ez viszen mar nagy őrőmben,

Ne nizzetek egyeb helyre,
csak az [aszolban Poláro,
ótt talaItok egy Gyermekett,
ki meg menti ez világott

No azért Immar őrűllűnk,

az Pasztorokkál el mennyünk
meglatnyi Ifi mit ádott,
fiavol ajándikozott

Én szévem vigyaz néz tova,
mi fekszik itt az [aszolban
kicsoda az Szép [esuska,
ez az édes alakocska

Üdvőzlégy Drágo vendígem,
nem útálvan el ved bűnöm

jővel hozzam nyavalásba(?)
Jai min kőllőn meg hálnyia,
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Oh Uram es en Teremtőm,

miért alázod magád értem,
tested szolman helheztetníd,
mellen őkőr Szamár enník,

Barsonyos béborod Széná
néked is az rongyólt Pola,
mellen mennyeknek királlo.
nyugodnál mindenek Ura,

Igy tettzet Uram es néked,
igassagód illen néked
nálod világ dűcsőssige,

Semmi bizony ű ereje,

Oh szévem lelkem [esusom,
ne hagy el édes Christusom,
térgy hozzam édes meg valtóm,
légy kegyelmés űdvőzitőm.

Késécs magadnak Szép Agyótt,
Szevemben kedves nyugovótt
melyben nyugodgyál kedvessen,
hogy tiged el ne feleicsen,

Dicsértessél Atyá Ifi,
mind öröken az mennyekben
és az te nagy ió voltodért,
hozzank való io kedvedért

Hogy nekűnk te Szent Fiadat,
ingyen ádád meg valtonkat
kinek Angyálok őrűlnek,

Uj esztendőt énekölnek Amen,



(Adventi?) énekek közölt
található. Ad notam jelzé
senincs. (44. old.)

Oh te kegyes Szép Szűz Maria,
mely finyes vágy Kristus Anya,
boldogságbon drágo Rósa,

Dűcsőssigben az Sz: Szűzekkel,
ki lakozól hiveiddel,
ott őrőkén Seregeddel,

Aldot Szent Szűz néked kőnyőrgűnk,

mind feienkint mi dicsérünk,
és té néked énekellyűnk,

Reank vessed Szent Szemeidet,
es menyégbül küld segicsiget,
hogy lathassuk mi az Szenteket,

Jővel hozzánk te hát Maria,
, Magyár Ország patrónáio,
. Údvőzlűnk Szép Szűz Maria,

Jővel jővel Szép Szűz Mária,
[ővel Jesusnak Szent Annya
Sz: Szűzeknek királneja,

[ővel jővel szép finyes hainal,
[ővel kirűnk Sz; Fiaddál
Szűz Maria Angyálokkál,

[ővel [ővel Cherubimokkál,
[ővel Sz: Seraphimókkál
[ővel sok Szent Martirokkál,

Szabadícs megh sok foksaginkbul,
bűneinknek rutságibul,
mi sok álnokságinkbul,

Hogy Dicsériűk az te nevedet,
Véled edgyűt Sz; Fiadat,
es Sz: Lélek Ur Istent,

Dicsértessél Atya Ur Ifi.
Máriávol Fiu Ifi,
mind őrőkin Szent Lilekkel. Amen.

VÉGE
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