
Uj esztendőre eskis kara
cson Után való Vasárnap
Nóta. Dum virgo etc. (98.
old.)
1A refraint a továbbiakban
sehol nem tünteti fel.

Ad notam jelzése: De S.
Inocentibus M.N.J.e. (246.
old.)

Gloriat énekellűnk

Eőrűl vigádgy Oh áldott szűz
Menyországi szép drago tűz,

Mert fiadát szűzen szűlted,

Senkitűl mar ne is félcséd,
Dicséret áldas kis ]esusnak
Sz: [osephel szűz Anyánok,1

Angyal az Sz: ]osephnek,
ő almabon meg ielenik,
hogy űk semmit ne filninek,
Izráelben bé teminek,

Mert az kegyetlen herodes,
á kitűl válal filelmes,
el veszet ű hadaivál,
es minden csalárdcsagival;

Véven az kisded [esuskát,
Mariat es az ű Sz: Annyát,
egyiptusnak áz főldirűl,

iővének bé Izraélby.

Eő azért az Máriávol,
Ur Jesusnak Szent Annyávol,
el indulanok őrőmmel,

bé meninek názeretben,

Es őrűllűnk mi is vigan,
Jesusnak halakot ádvan,
ez Uj esztendőben iutvan,
Lelkűnkben is meg ujulvan. Amen.

***
Kegyetlen heródes,
vir szomjúhozó les,
[ésus utan Czirkáló
álnokság forálo;
mire sok Sereged
kivont éles tőrőd,

hól van ellenséged

59



Uy es Viz kereszt napra
Puer natus notáiáro. A ref
raint sehol nem í~a kia to
vábbiakban. Feltételezhe
tően természetesnek ve
szi, ha az első szakasz
ban föltüntette. (102. old.)

Főldi Királságod
el veszteni félted.
azert az kis [esust
halálra keresed:
ártatlan magzátok.
virit ki ereszted;
de magad el veszted.

Alnok heródesnek,
fől lobbánt haragia
Kisdedekre forált,
rút dűhős szándéka:
végben vétettetett
Juda határában,
Betlehem várasban.

Oh aldatt Apro Szen ték,
Kikben semmi vétek
Iesusért meg őlettek,

ugy menyben mehettek:
Oh Szent ártatlanság
Christusnak nagy vighság,
Angyali méltóságh Amen

***
Három szent kiral náp támodátrul,
Az ui idő. jövének az Persiábűl

R: Ez Uy esztendőtmeg áldgyad,
bú sirrál is fől rúházzad,
jőjőn aldasod.,

Egy Uy hirt nékűnk hozánok 
Szűletisit mi Urunknak
Ez Űdőben,

Hogy mi nekűnk Uy királunk.
Szűlettetik hirdettetik

Az Ur Jesusnak világa t;
Lattuk az égen Cséllágat.

Immar moslán Betlehemben,
jőttűnk az aldot Városby.
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A Vépi Énekeskönyv 102.
oldalon lévő éneke mellé k~

vánkozik azazon időből va
ló, igen jó változat ugyan
csak Vas megyéből, az
177Q-es ivánci kéziratos
énekes könyvből. (6.0.)
NJ id Tempus De trium
Reg. No. ave Mundi.

Ra vigyázvan meg ismirtűk, 
Irásokbul meg értettűk,

Cséllág hordozván Azomban,
Jerusalem Varossaban,

Az mint lőt ebben az Urtul,
Kiványunk az Uy királtul,

Aranyat Tőmjent Myrhávol,
Ajandikozzak az Uy kiralt

Az Ur Jesus ez Sz: nápon,
es jelen valo uy esztendőby.

Tárcson minket bekessigben,
Az Urnak Szeretetiby Amen.

Szent Kyrálok nap tamodrul,
jővének az Persíabul,
ió hirt hirdetnek Világnak,
Szűletísét mi Urunknak.

Az kis Jesusnak Csillagia,
előttők mendegel vala,
Bőtlehemben szép Sugára,
ki teriedett nagy Csudára.

Kyrálok látván Örűlnek,

Térdet haitnak illy Vezérnek,
Hol áll Csillag oda mennek,
Ott van Ura Mindeneknek.

Bé menvén házban Imádák,
Máriát Szent Szűznek mondák
az Próféták Ugy találták, -. Olvassák,
itt már Szentűl fől találták.

Egy napon Ott maradánok,
Máriátul bucsuzának,
aiándékokat hagyának,
igy Jesusnak Udvarlának. Amen.
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Vépi Énekeskönyv
(88-89. old.)

Alius Cantus

Oh Emberi Embertelensignek, vad allopottya,
hogy az Ifit ű meg nem ismiri ki alkutoja,
hala adatlansággol, haraggal es haddal,
tamod ellene, dul Iul mint fene,

Nazaretbűl mind ki bontakoztunk édes virágom,
Bethlehemben szarnot adnyi [őttűnk édes Jesusom,
mikor méhemben voltál, bennem fogantattál,
világro [őttél im kergettettél,

El kől mennűnk kedves Országunkbul édes virágom,
Angyál mondgya, számot adnyi A Egyiptusban fussunk édes [esusom,
Országunkbul uzettűnk, es kikergettetűnk,

édes virágom édes jesusom.

Oh ki lészen mi nékűnk gyámolunk, édes virágom,
idegenben ki lészen táplalonk, édes jesusom,
Jai nékem idegennek, szarándok sőllémek,

édes virágom édes [esusom,

Sietnünk kől raitunk az ellenségh, édes virágom,
Herodesnek fegyvere utánnunk, édes [esusom,
ellened maid fegyverrel, Dűhőskődik néppel,
Oltalmám te vagy, kirlek most ne hagy, Amen
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