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Bari Károly gyüjtéséből

Ó, Mária, fehér rózsa

Ó, Mária,fehér rózsa,
engem Krisztus halálán megtalált.
szent igékkel igézett,
arany gyűrűvel pecsételt.
Krisztus Jézus ajtójába ,
Boldogasszony ablakába,
házam négy szögletébe
négy őrző angyalok.
Őrizz, angyal, őrízz,

mert a hajnal fényesedik,
a fejér világosodik'
A kakas megszólal :
Kelj fel, kelj fel, Boldogságos Szűz Mária,
megfogták szent fiadat,
elvitték a magas Kálvária hegyére,
fö(feszítették magas keresztfára.
Három csepp vér kicseppent,
az angyalok fölszedték,
a kehelybe öntötték,
Krisztus eleibe tették.
Krisztus erre megszólalt :
Bizony, bizony, mondom nektek,
aki ezt az imádságot
este lefektébe, reggel felkeltébe elmondja,
hét halálos hűne meg lévén bocsátva. ámen.

Máté Imréné, 54 éves, Bükkaranyos
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Kiment Jézus éjszakára

Kiment Jézus éjszakára
a gecsemáni majorba,
vérverejték jött arcára,
háromszor imádságába.
Érte mentek lámpásokkal,
papok szolgái botokkal,
rúgták, ütték haragjokba,
így juttak Annás házába.
Annás házába kínjai,
elkezdték nagy fájdalmai,
arcul verték jobbrul-balrul,
kérdezték tudományárul.
Onnat vitték Pilátushoz,
mint rossz tolvajt a bíróhoz,
ott hamis tanú vádolta,
hogy magát királynak mondta.
Az oszlophoz megkötözték,
ostorokkal úgy ütötték,
ez sem elég, mást gondoltak,
tövisekből koronát fontak:

azt fejébe addig verték,
míg velejit el nem érték.
Keresztet tettek vállára,
úgy vitték Kálváriára,
mindenfele az utakon
örültek agyalázaton.
Égre hangzott a rikoltás,
mindenfelől az ordítás:
öld meg, öld meg, így kiálták,
jobb egy embernek halála,
mintsem sokaknak romlása.
A keresztet lefektették,
kezét, lábát rászegezték,
égen a Nap nem állhatta ,
magát 'gyászba borította,
Segíts. Jézus, hogy ne féljek,
ahol kínoznak, ott legyek,
hogy mindenütt részt vehessek,
mennyben veled örvendhessek!

Széles Anna, 80 éves, Bükkaranyos
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Setétség lett, midőn Jézust

Setétség lett, midőn Jézust a zsidák felfeszítették volna,
Kilenc óra tájba felkiáltott Jézus:
Atyám, te kezedbe ajánlom testemet, lelkemet l
Lehajtván fejét,
kiadta szent lelkét,
Isten meg nem engedett a maga gyermekének,
hanem a mindnyájunk bűnéér' meg kellett halnia,

Széles Anna, 80 éves, Bükkaranyos



Midőn Szűz Mória Betlehemben

Midőn Szűz Mária Betlehemben elszenderűlt,

hozzá lépett szent fia. mondá:
Aluszol-e. édesanyám,
ébren vagy-e, Szűz Mária?
Erre így felelt:
Aludtam. édes fiam,
de felőled iszonyút álmodtam.
A kertben megfogtak,
kötelekkel megkötöztek.
Annástól Kajifásho', Pilátusho' vittek,'
keresztre feszítettek.
Erre így felelt:
Édesanyám, igazat álmodtál.
Aki ezen álomról elmélkedik
és gyakran elméjében forgatja,
Én, Isten, Szerelmes Anyám,
lelkét a mennyei dicsőségbefelvigyűk, ámen.

Gorzó Jánosné, 74 éves, Kisléta

Én kimegyek udvaromra

Én kimegyek udvaromra.
föltekintek az egekre,
ottan látok egy kápolnát,
kívül aranyos,
belül Krisztus fekszik,
szent ország meghervadva,
piros vére lecsordulva.
Kelj fel, Mária, kelj fel,
mert megfogták a te szent fiadat!

Egy csepp vérit elöntötték,
az angyalkák mind felszedték,
áriomba vitték.
Megszolal Jézus:
Aki ezt az imádságot elmondja
háromszor napjába,
hét halálos bűne meg lészen bocsájt va.
Ó, péntek, péntek.
pénteknek napja,
hiszek szentséges Urunknak
nagy kínjában, ámen!

Bajnók József, 69 éves, Bükkaranyos
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