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Isa ja Pofa ja Püha lüaimu nimel.
Aamen.

Meie isa, kes sa oled taewas, pühitsetud 
saagu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine 
sündigu kui taewas nõnda ka maa peal. Meie 
iga päewast leiba anna meile tänapäew. Ja anna 
andeks meile meie wõlad, kui ka meie andeks 
anname oma wõlglastele. Ja ära saada meid 
mitte kiusatuse sisse, waid peasta meid ära kur
jast. Aamen.

Tere, Maarja, kes sa oled armu saanud. 
Issand sinuga, sina õnnistatud naiste seas, ja 
õnnistatud on sinu ihu sugu Jeesus. Püha 
Maarja, Jumala-Ema, palu meie patuste eest 
nüüd ja meie surma tunnil. Aamen.

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Waimule 
kuidas oli algusest, ja nüüd ja alati ja jääb 
igawesest ajast igaweste. Aamen.

Mina usun Jumala Isa, Kõi 
taewa ja maa Looja sisse; ja usun 
tüse, Jumale ainusündinud Poja,
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sisse, kes on saadud Pühast Waimust, ilmale 
toodud neitsist Maariast, kannatanud Pontsiuse 
Pilatuse all, risti löödud, surnud, ja maha mae
tud, alla läinud põrgu hauda, kolmandamal 
päewal jälle üles tõusnud surnuist, üles läinud 
taewa, istub Jumala, oma Kõige wägewama Isa 
paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma 
elawate ja surnute peale. Mina usun Püha 
Waimu sisse, püha katoliku kiriku, pühade osa
saamist, pattude andeks andmist, liha ülestõus
mist, ja igawest elu. Aamen.

Jumala käsud.
Mina olen Issand sinu Jumal, kes sinu wälja 

tõi Egiptusest, wangi majast.
1. Sul ei pea mitte teisi jumalaid olema 

minu kõrwal.
2. Sina ei pea mitte Jumala, oma Issanda, 

nime ilma asjata suhu wõtma.
3. Sina pead pühapäewa pühitsema.
4. Sina pead oma isa ja oma ema austama.
5. Sina ei pea mitte tapma.
6. Sina ei pea mitte abielu ära rikkuma.
7. Sina ei pea mitte warastama.
8. Sina ei pea mitte ülekohut tunnistama 

oma ligimese wastu.
9. Sirra ei pea himustama oma ligemise 

naist.



10. Sina ei pea himustama oma ligemise 
warandust.

Sina pead Issandat, oma Jumalat, armastama 
kõigest omast südamest, ja kõigest oma hingest, 
ja kõigest omast meelest; ka sina pead oma 
ligimest armastama kui iseennast.

Kiriku käsud.
1. Sina pead pühapäewa pühitsema.
2. Sina pead püha Missa (Jumala teenis

tusest) pühapäewadel jumalakartlikult osa wõtma.
3. Sina pead paastu pidama.
4. Sina pead mitte wähem kui üks kord 

paasapüha aegu ennast pattu tunnistama ja püha 
õhtusöömaaega wõtma.

5. Sina pead laulatatud olema katoliku kiri
kus seaduse järele.

Kes sind lõi? Mind lõi Jumal, et mina 
Jumalat tean, teda armastan, teenin ja nii pä- 
randan igawest elu taewas.

Mis on usk ? Usk on Jumala anne, millega 
mina õigeks tunnistan kõik, mis Jumal awaldas 
ja katoliku kirikuga usule annab.

Kes on Jumal? Jumal on kõige kõrgem 
Waim, täielik kõiges täiuses, kõige taewa ja maa 
Looja.

Jumal on üks, aga kolmes olewuses: Jumal 
Isa, Jumal Poeg, Jumal Püha Waim.
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Kes on Jeesus Kristus? Jeesus Kristus on 

Jumal, Jumal-Poeg, kes sai inimeseks, ja suri 
ristil meie peastmiseks.

Kus on Jeesus Kristus? Jeesus Kristus on 
Jumalana igal pool, ja inimesena taewas ja 
püha õhtusöömaajas.

Kes on Püha Waim? Püha Waim on Ju
mal, kolmas olewus Püha Kolmainuses.

Mis on katoliku kirik? Katoliku kirik on. 
ühisus kõigile ristiusulistele, kes usuwad kõik, 
mis Jumal awaldas, ja Rooma Paawsti, kui 
Jeesuse Kristuse asemiku ja Püha Apostli Peetri 
kui järeltulija «õna kuulewad.

Jeesus Kristus ütles: „Sina oled Peetrus, 
ja sellesinase kalju peale tahan mina ehitada 
oma kiriku, ja põrgu wärawad ei pea seda mitte 
ära wõitma. Ja mina tahan suile taewariigi 
wõtmed anda, ja mis sina maa peal kinni seod, 
see peab taewas kinni seotud olema, mis iial 
sina maa peal peastad, peab ka taewas peaste- 
tud olema." (Matt. XVI. 18. 19). Ja, „Hoia 
mu lambaid kui karjane. Ole mu tallekest^ 
karjane" (Johan. XXI. 15. 16. 17). Ja weel. 
„Aga mina olen sinu eest palunud, et sinu usk 
ei pea ära lõppema, ja kui sa pärast saad ümber 
pööranud, siis kinnita oma wendi". (Luuk. 
XXII. 32).
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Mis see on, pühade osa saamist? See 

tähendab, et pühad usklikud taewas ja maa 
peal, ja hinged puhastamise tules, lastena üht 
katoliku kirikut aitawad wastastiku palwega ja 
heategudega.

Meie wõime aidata hingesid puhastamise 
tules.

Kuidas patud andeks antud ? Patud on 
andeks antud ristimisega ja patutunnistamisega.

Mis see on patt? Patt on meelega rikkumine 
Jumala käsu wastu.

Ristimisega saame andeks patud, mis paran
dasime esimestest inimestest, ja patutunnistami
sega kõik oma meie patud.

Mis on lootus? Lootus on Jumala anne, 
kellega meie loodame Jumalast armu ja kõik 
abi, mis on tarwis meie peastmisele. Meie ei 
wõi mitte ennast peasta ilma Jumala armuta, 
sellepärast peame meie Jumala abi eest paluma, 
pühasid sakrarnentisid wõtma, ja heategusid 
tegema.

Mis on palwe ? Palwe on mõtte ja südame 
ülestõusmine Jumala poole, et Jumalat austada, 
tänada, paluda, ja andeks paluda.

Kuidas meie tunnistame et meie armastame 
Jumalat? Täitmisega Jumala käsku, kuidas 
Jeesus ütles: „Kui teie mind armjmate, siis 
pidage minu käsusõnad*. (Johan. EW: 15).

jj unfverslt
\ Dorpafen
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Peame meie katoliku kiriku sõna kuulma? 

Ja, et Jeesus Kristus ütles Apostlitele, kiriku 
ülematele: „Kes teid kuuleb, see kuuleb mind, 
ja kes teid ära põlgab, see põlgab mind ära.“ 
(Luuk. X. 16).

Mis on Sakrament? Sakrament on nähtaw 
täht, kellelt meie saame Jumala armu, mis on 
seatud Jeesuse Kristuse poolt.

Kui palju on sakramentisid? Seitse. 1. Ris
timine. 2. Kinnitamine. 3. Kõige püham Altari 
sakrament (õhtusöömaaeg). 4. Meele paranda
mine. 5. Wiimane salwimine. 6. Preestri-seisus. 
7. Laulatus.

Mis on ristimine? Ristimine on sakrament, 
mis pühib meid pattudest, teeb meid Jumala 
lasteks, ja katoliku kiriku liikmeteks.

Mis on kinnitamine? Kinnitamine on sakra
ment, millega meie wõtame Püha Waimu, et 
saame kõwendatud ja täielikkudeks ristiinimesteks.

Mis on kõige püham altari sakrament? 
Kõige püham sakrament on Jeesuse Kristuse 
tõsine ihu ja weri ühenduses hingega ja jumalus 
leiwa ja wiina näol.

Kõige püham altari sakrament (õhtusööma
aeg) toimetatakse Missa ajal. Jeesus Kristus 
on Õhtusöömaajas meie elu ja söömine. „Peab 
ka see, kes mind sööb, elama minu läbi, see on 
leib, mis taewast on maha tulnud... Kes seesi-
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nast leiba sööb, see peab elama igawesie." 
(Johan. VI. 58).

Kuidas peab walmistama õhtusöömaajale? 
Peab olema ilma patuta, et minna patutunnis
tusele, ilma söömata ja joomata, jumalakartlikult 
wõtma õhtusöömaaega. „Sest kes kõlwatult sööb 
ja joob, see sööb ja joob iseenesele nuhtlust, 
sest et tema ei tee wahet Issanda ihu juures." 
<1. Kor. Xl. 29).

Mis on Püha Missa? Püha Missa on uus 
Testamendi ohwer, niisama kuidas ristis Jeesus 
Kristus ohwerdas ennast, et anda Jumalale kõige 
suuremat au.

Mis on meele parandamine? Meele paran
damine on Sakrament, millega patud andeks 
antud saawad, ja Jumala armu annetakse pare
maks eluks.

Jeesus ütles Apostlitele: „Wõtke Püha Wai- 
mu ! Kellele Teie iial patud andeks annate, neile 
on need andeks antud; kellele teie iial patud 
kinnitate, neile on need kinnitatud." (Johan. 
XX. 23.)

Kuidas peab pattu tunnistama?
Peab tegema wiis asja: 1. Pattusid meele 

tuletama. 2. Pattusid kahetsema. 3. Kindlalt 
lubama Jumalale ennast parandada. 4. Awali- 
kult pattu tunnistada, 5. Heakstegemine.
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Mis on pattude kahetsemine? Pattude kahet

semine on hinge katki löömine, ehk südame 
walu ja kurbtus, et mina teotasin Jumalat, kes 
on kõige parem, ja hea, et mina oma patuga 
jälle risti lõin Jeesuse Kristuse, ühes kindla 
lubamisega Jumalale ennast parandada.

Mis on patutunnistus? Patutunnistus on 
süüdistamine ennast preestrile, kui Jumala ase
mikule, kõik enda patud.

Mis on heaks tegemine? Heaks tegemine 
on täitmine seda, mis preester patutunnistuses 
nõuab, ja heategemine.

Aga kui keegi teeb heategusid, näituseks: 
patwe, paastumine, armuand, mis on kiriku poolt 
kiidetud, see saab andeks andmist ajaliku nuht
lusest pattude eest.

Mis on wiimane salwimine ? Wiimane sal- 
wimine on Sakrament haigetele, millesse haige 
pahves on salwitud püha õliga, et haige rahus
tab ja kinnitab, tema saab pattude andeks-andmist, 
ja ierwise tagasi, kui see Jumala tahtmisega on 
ühetmeelel. „Kui keegi teie seast nõder on, see 
kutsugu enese juure koguduse wanemad, ja need 
palugu Jumalat tema eest, ja wõidku teda Õliga 
Issanda nimel. Ja usu palwe saab haiget aitama, 
ja Issand saab teda terweks tegema, ja et ta 
küll on pattu teinud, siis peab see temale andeks 
antama.“ (Jaak. V. 14. 15).
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Mis on preestri-seisus ? Pree$tri~seisus on 

sakrament, millega piiskop pühendab preestrit,, 
kes wõtab Jumala armu, et teha püha toimetusi.

Mis on laulatus? Laulatus on sakrament, 
mis õnnistab ristiiniinesi abielusse, annab Jumala 
armu ikka ühelmeelel elada, ja lapsi jumalakart
likult kaswatada. Katoliku usulik wõib laulatud 
saada ainult katoliku kirikus. Laulatatuid kato
liku kirikus ei wõi maa peal mitte keegi surmani 
lahuta.

Ei ole weel küllalt ainult uskuda, ja mitte 
pattusid teha, waid peab Jumala käskusid täitma, 
paluma, sakramentisid wõtma, ja heategusid 
tegema.

Mis on hea tegemine? Hea tegemine on 
see tegu, mis on Jumala meele pärast. Harju
mine head tegema on täius.

Kõige tähtsam ristiinimese täius on: I. Usk, 
lootus, armastus. II. Ettewaatus, õigus, karskus, 
waprus.

«Walwake ja paluge, et teie kiusatuse sisse 
ei saa ; waim on küll walmis, aga liha on nõder". 
(Matt. XXVI. 41). Peab ikka paluma. «Paluge 
Jumalat, et teie kiusatuse sisse ei saa." (Luuk. 
XXII. 40). „Kui keegi minu järele tahab tulla, 
see salaku iseennast ära ja wõtku oma rist iga 
p3ew enese peale ja käigu minu järel." (Luuk. 
FX. 23).
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Neli wiimast asja: surm, kohus, taewas ja 

põrgu. Surmas lahkub inimese hing ihust, ja 
tuleb Jumala kohtu ette. Siin wõtab Jumal 
kohut mõista õigete ja kurjade peale, ja pühad 
hinged wõtab taewa igawesse elusse ; kuid head 
hinged wäikeste pattudega saadab puhastamise 
tulesse ajaliku nuhtluseks, ja kurjad langewad 
põrgu igaweseks nuhtluseks.

P a 1 w e.
Minu Jumal! Mina usun kõik, mis katoliku 

kirik usutunnistuses annab. Mina loodan patu 
andeks andmisesse ja igawest elu taewas sinu 
armust, Jeesuse Kristuse läbi, kui mina täidan 
sinu käsud sinu abiga. Minu Jumal! mina 
armastan sind kõigest südamest, et sina oled 
-kõige suurem hea. Mina kurwastan oma pattude 
pärast ja kindlalt luban patust pöörata. Aamen.

Palwe selle auks, et Jumala Poeg sai ini- 
miseks. Jumala ingel andis teada Neitsi Maar
jale, ja ta sai Pühast Waimust käima peale. 
Tere Maarja...

Waata, siin on Issanda ümmardaja; mulle 
sündigu su sõna järele. Tere Maarja...

Ja sõna sai lihaks, ja wõttis kui ühes majas 
meie seas elada. Tere Maarja...

Palugem, Jumal, kelle poeg ingli ilmutami
sega inimeseks sai, anna meile armu, et meie
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Jeesuse Kristuse kannatamise ja risti läbi üles
tõusmise aule oleme saanud. Kristuse meie 
Issanda abil. Aamen.

Alandlik palwe.
Püha Jumal, Püha Wägew, Püha Suremata, 

anna armu meile (kolmkorda).
Katku, nälja, tule ja sõja eest, peasta mind, 

oh Issand. (Ükskord).
Äkki ja ootamata surmast, peasta mind, oh 

Issand.
Et sina oma püha kirikut walitsed ja hoiad, 

palume sind, oh Issand.
Et sina mind õigele patust pööramisele 

wiid, palume sind, oh Issand.
Et sina mind püha teenistuses kinnitad, 

palume sind, oh Issand.
Et sina meile annad wilja ja seda terwe 

hoiad, palume sind, oh Issand.
Meie patused palume, sind oh Jumal, kuule 

mind, oh Issand.
O Jeesus, Jeesus, Jeesus, anna armu meile.
O Maarja, Maarja Neitsi ja Jumala-Ema, palu 

meie eest.
Roosikroon.

Üks „Meie Isa“ ja kolm „Tere Maarja" et 
paluda kinnitamise usus, lootuses ja armastuses.
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Esimene jagu. Rõõmulik. Esimene saladus. 

Maarja õnnistamine.
Ingel annab Maarjale teada, et tema saab 

käima peale Pühast Waimust. Püha Neitsi wõtab 
alandlikult seda wastu, ja Jumala Poeg saab 
inimeseks Maarja puhtast ihust.

Igawene sõna, kes armust meiie sai ihust, 
kõige suuremat au anname temale. Püha Neitsi 
Maarja, palu meie eest, et meie saaksime aland
likud olla.

1 Meie Isa. 10 Tere Maarja. 1 Au Isale. 
Oh Maarja, alati ilma patuta, palu meie eest.

Teine saladus. Külaskäik. Peale õnnista
mist läheb Maarja püha Elisabetile külasse, oma 
sugulasele, kes oli Püha Ristija Johannese ema, 
et teda aidata. Selle külaskäigu läbi saab õnnis
tud Johannes ja tema ema.

Hea Jeesus, ole meie südames ja täida meie 
südamed armust ligemise wastu. Püha Neitsi, 
palu meie eest Jumalat, et meie külaskäik tooks 
õnne ligimesele.

1 Meie Isa. 10 Tere Maarja. 1 Au Isale. Oh 
Maarja, alati...

Kolmas saladus. Jeesuse Kristuse sündimine.
Issand Jeesus sünnib Bethlemmas suures 

wiletsuses. Et tema on küll ilma mõõtmata 
rikas, tema sai waeseks meie pärast. Armas 
Jeesus, kuidas mina sind mitte ei armastaks
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sinu waesuses. Püha Neitsi, palu meie 
eest, et meie ei köidaks endid mitte ajaliku 
waranduse külge, aga seda ohwerdaks Jumalale. 
1 Meie Isa. 10 Tere. 1 Au Isale. O Maarja...

Neljas saladus. Jeesuse Kristuse ohwerda- 
mine Issandale pühas kojas. Nelikümmend päewa 
pärast Jeesuse sündimist wiib Maarja tema Jumala 
kotta, et teda ohwerdada Issandale, ja täitis käsku, 
mis temale ei olnud sunduslik. — O kõige 
sõnawõtlikum Jeesus, sina annad alla ennast 
õigusele, mis sinule kui Jumalale ei ole sun
duslik, aga mina kui inimene ei käi sinu jälge
des. Püha Neitsi, kes oled eeskuju sõnakuul
mises, palu, et meie oleksime sinu järelkäijad. 
1 Meie Isa. 10 Tere. 1 Au. O Maarja...

Wiies saladus. Jeesuse Kristuse leidmine 
kirikus. Jeesus Kristus kaheteistkümneaastaselt 
läheb kirikusse ja jääb siia Õpetajatega. Joseph 
ja Maarja leidsid siin tema kolme päewa pärast 
kurbtusega otsides. — Oh armulik Jeesus, aita 
meil sind leida patust meele parandamisega. 
Püha Neitsi, palu, et meie, kui Jeesuse leiame, 
kunagi teda ei kaota, 1 Meie Isa. 10 Tere.
1 Au. O Maarja... 1 Mina usun.

Teine jagu Roosikroon. Kannatamine. 1 
Meie Isa. 3 Tere.

Esimene saladus. Palwe õlipuu aias. Pärast 
wiimast õhtusöömaaega läheb Jeesus Kristus
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Getsemani aeda, kus teda kinni wõeti. Palub 
ja higistab werd ja ütleb: „Isa, sündigu sinu 
tahtmine, aga mitte minu. — Oh Jeesus, süda 
täis kibedust, leian mina sinu. juures troosti 
alati omas kurbtuses. Püha Neitsi, palu, et meie 
tahtmine sündigu ikka Jumala tahtmise järele. 
1 Meie Isa. 10 Tere. 1 Au. O Maarja...

Teine saladus. Peksmine. Pilatus mõistab 
Jeesuse Kristuse peksmisele. Tigedad timukad 
peksawad ilma armuta, ja kõige püham ihu saab 
pea üheks hirmsaks haawaks. Oh hea Jeesus, 
sa kannatad peksmise waiu nurisemata, anna 
ka meile kannatust, et meie ka ilma nurisemata 
kannataksime. Palu seda, kannataja Ema.

Kolmas saladus. Kibuwitsaga kroonimine. 
Pärast tigedat peksmist Jeesus Kristust, timukad 
panewad temale kibuwitsa krooni pähe ja lõiwad 
nuiadega pähe ja haawasiwad kõige pühamat 
pead. O kannataw Jeesus! kuidas sinu kanna- 
tamised süüdistawad meie hellust. Püha Neitsi, 
palu meie eest, et meie ei himustaks ajalikku 
warandust. 1 Meie Isa. 10 Tere. 1 Au. O 
Maarja...

_ Neljas saladus. Risti kandmine. Hukka 
mõistetud Jeesus kannab risti Kalwarjani mäele 
ja kolm korda langeb ristiga maha, mille peal 
peab surema. O Jeesus, meie patud on raskemad, 
kui sinu rist, anna meile, et meie wõiksime nutta
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oma pattude eest. Kannataja Ema, palu, et meil 
olgu need tundmised, mis sinul oliwad, kuna 
sina Jeesuse kannatamist nägid. 1 Meie Isa. 
10 Tere. 1 au ...

Wiies saladus. Risti löömine. Wiimati, peale 
palju kannatamise, Jeesus, sind lüüakse risti ja 
sured, ohwerdades ennast meie eest, ja walad 
were maailma peastmiseks. Oh Jeesus, meie eest 
surew kinnita meid sinu armuga oma ristile. 
Püha Neitsi, palu, et meie armastaksime Jeesust 
ikka ja awalikult südamest surmani. 1 Meie Isa. 
10 Tere. 1 au. O Maarja...

Kolmas jagu. Aulik. 1 Meie Isa. 3 Tere.
Esimene saladus. Surmast ülestõusmine. 

Jeesus Kristus kolmandal päewal tõuseb üles 
surmast au sees ja näitab ennast oma sõpradele. 
Oh aulik Jeesus, anna, et minu hing üles tõuseb 
patust armu elule. Püha Neitsi palu, et meie 
ennast muudame heaks. 1 Meie Isa. 10 Tere. 
1 au. O Maarja ...

Teine saladus. Taewa.sse tõusmine. Neli
kümmend päewa ülestõusmise päewast apostlite 
nähes Jeesus läheb taewa ja istub Isa paremal 
käel. Oh Jeesus, au kuningas, mingu meie sü
damed ja kõik soowid sinu juurde taewa. Püha 
Neitsi, palu, et meie saaksime, kui sina ära

2
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kannatada, ajalikka kurbtusi, ja ootaksime, kuna 
tuleme taewa, isamaale. 1 Meie Isa, 10 Tere. 
1 au. O Maarja...

Kolmas saladus. Mahawalamine Püha 
Wairnu. Nelipühi päewal Püha Waim läheb 
maha tule keelena Maarjani ja apostliteni, kes 
ennast walmistasiwad palwega. Tule Püha Waim 
minule südamesse, ja. anna meile oma andeid 
ja anna iseäranis paiwe andeid. Püha Neitsi, 
paiwe eeskuju, anna, et teeksime sinu järele. 
I Meie Isa. 10 Tere. 1 au. O Maarja...

Neljas saladus. Kõige Pühama Neitsi Maarja 
taewa wõtrnine. Pärast Jeesuse Kristuse taewa 
minemist kõige püham Ema ei jää rahule, igat
seb Jeesust ja wiimati sureb armastusega Jumala 
wastu; waid Jeesus Kristus äratab teda üles, 
ja inglid kannawad hinge ja ihu taewa. Oh 
Jeesus, puhtade hingede armastaja, sina olid 
kõik meie lootus. Aulik Neitsi, palu, et meie 
elame ainult Jeesusele ja sureme tema eest. 1 
Meie Isa. 10 Tere. 1 au. O Maarja...

Wiies saladus. Kõige pühama Neitsi Maarja 
kroonimine. Kõrgem kõikist loodud asjadest, 
Jumaia-Isa armas tütar, Maarja, kõige parem 
Jumala-Poja Ema, kõige puhtam püha Wairnu 
Pruut, kroonitud taewa ja maa igawese auku- 
ningannaks. Oh Jeesus, kõige kõrgem wahemees,



sina oled kõige armu hallikas, sina tahad et 
arm walatakse meie peale sinu kõige armsama 
Ema läbi. Püha Neitsi wala Jumala armu meie 
peale, meie, kes loodame sinu peale. 1 Meie 
Isa. 10 Tere. 1 au. O Maarja... Mina usun.

Litania Jumala-Emale.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 
Kristus kuule meid. Kristus täida meie 

palwed.
Jumal Taewa Isa 
Jumala-Poeg maailma peast]
Jumal Püha Waim 
Üks Püha Kolmainu Jumal
Püha Maarja 
Püha Jumala-Ema 
Püha Neitsi ülem Neitsidest 
Kristuse Ema 
Jumala armu Ema 
Kõige puhtam Ema 
Patuta Ema 
Neitsi Ema
Kõige armulikum Ema 
Imelik Ema 
Hea nõu Ema 
Looja Ema
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Peastja Ema 
Ettewaatlik Neitsi 
Aulik Neitsi 
Austatud Neitsi 
Jõulik Neitsi 
Armulik Neitsi 
Truu Neitsi 
Õiguse peegel 
Mõistuse troon 
Meie rõõmu põhjus 
Waimulik kindlustus 
Aulik kindlustus
Iseäraliku Jumala teenistuse kindlustus 
Waimulik roos 
Daawidi torn 
Elewandi luu torn

pa

lu

meie

eest

Kulla maja 
Seaduse laekas 
Taewa wäraw 
Hommiku täht 
Haigete terwis 
Patuste peidupaik 
Kannatajate rõõmustaja 
Usklikute aitaja 
Inglite kuninganna

pa
lu

meie
eest
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Patriarchite kuninganna 
Prohwetite kuninganna 
Apostlite kuninganna 
Marterite kuninganna 
Usutunnistajate kuninganna 
Neitsite kuninganna 
Kõigi pühade kuninganna 
Ilma esiwanemate patuta kuninganna 
Püha Roosikrooni kuninganna

pa
lu

meie
eest.

Jumala Tall — kes maailma patud andeks 
annad, armu anna meile, oh Issand.

Jumala Tall, kes maailma patud andeks 
annad, kuule meid oh Issand.

Jumala Tall, kes maailma patud andeks 
annad, ole meile armulik.

Sinu, Püha Jumala sünnitaja, kaitse alla 
tuleme meie. Meie hädas ära põlga meid pal- 
wega, waid ikka peasta meid kõigest kurjast 
hädaohust. Oh Neitsi aulik ja õnnistatud, meie 
Emand, meie wahelseisja, meie eestkostja, ja 
rõõmustaja. Lepita meid sinu Pojaga, ühenda 
meid oma Pojaga.

Palu meie eest püha Jumala Ema. Et meie 
kõlblikud oleksime wastu wõtma Kristuse andi. 
Palume.

Jumal, kes ainusündinud Poeg, kes oma 
eluga, surmaga ja ülestõusmisega walmistas meile
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igawest elu, palume sind anna, et meie heaste 
mõtleksime Roosikrooni saladusi, et käiksime 
nende eeskuju järele, ja neid lubamisi kätte 
saaksime. Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. 
Aamen.

Püha Missa.
Alguses. Oh kõigewägewam Jumal, taewa 

ja maa Issand, waata, mina waene patune jul
gen ennast ilmutada sinu ees ja ohwerdada 
sinule Jeesuse Kristuse ihu ja werd, mis tema 
ohwerdas Golgata mäel, ja nüüd seesamane 
kordub. Selle ohwri annan temale, oh Jumal, 
sinu aule ja kummardamisele. Mina tänan sind 
kõigi heategude eest, palun pattude andeksand
mist ja kõiki, õnnistust mulle ja katoliku kirikule. 
Aita mind, oh Jumal, sinu meele pärast olla 
Missa ajal ja mäletada Jeesuse kannatamist ja 
surma.

„Kyrie“. Oh Jumal, ole mulle patusele 
armuline.

„Gloria“. Au Isale ja Pojale ja Pühale 
Waimule...

Palwed. Oh kõigewägewam igawene Jumal, 
alandlikult palume, ole meile armuline ja anna 
oma rahwale kõike armu ja õnnistust, meie 
peastmiseks Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. 
Aamen.
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Apostlite raamat. Sina, oh Issand, õpetad 

meid prohwetite ja apostlite läbi. Aita meid, 
et meie endid parandaksime, armastaksime sind 
ja sinu õigusi, et meie ei käi kurjade himudega, 
waid Jumala käskude järele.

Ewangeelium. Oh Jeesus Kristus, kes tuli 
maa peale meid õpetama kõik tõde, ja nüüd 
meid õpetab katoliku kirikuga, aita mind Õppida 
tarwilikka tõdesid peastmiseks, et mina hoolit
seks hinge eest, et tema hukka ei läheks.

Mina pean teadma Ewangeliumi ja tegema 
kõik tema õigusi minu elus surmani. Mina 
tahan olla truu Jeesuse Kristuse õpilasena ja 
katoliku kiriku lapsena.

„Credo“ — Mina usun... „Offertorium“. 
Siin ohwerdatud leib ja wiin peab ruttu muu
tuma Jeesuse Kristuse ihuks ja wereks. Meie 
ennast ohwerdame sinu aule ja tahame sinuga 
ühendada, et mind ükski ei lahuta sinust iga- 
westi. Katkilöödud südamega ja alandliku hin
gega meie palume sind, oh Issand, wõta seda 
ohwrit ja ole armuline.

Tule, oh kõigewägewam igawene Püha Waim, 
ja õnnista seda ohwrit, walmistatud sinu pühale
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meile temaga surra meie pattudele, et mina alus
taks uut elu ilma patuta.

Pühad Jumala sulased, paluge meie eest, et 
meie saaks Jumala armu Jeesuse Kristuse läbi. 
Aamen.

„Praefatio et Sanctus". Tõstame üles oma 
südamed taewa poole ja täname Jumalat meie 
heategijat, ikka ja igalpool Jeesuse Kristuse läbi. 
Austame Jumalat ühes inglitega ja kõigi püha
dega ja hüüame: „Püha, Püha, Püha Issand 
Jumal wägew, täis on taewas ja maa tema au. 
Hosianna taewas. Õnnistatud on, kes käib 
Issanda nimel. Au Jumalale taewas.

„Canon“ see on, kõige tähtsam jagu Missa, 
kuna leib ja wiin muudawad ennast ihuks ja 
wereks Jeesuse Kristuse.

Igawene ja armulik taewa Isa, meie austame 
Sind, täname, kiidame ja palume ühes kõigi 
pühadega taewas ja maa peal Jeesuse Kristuse 
läbi. Walitse ja hoia sinu püha katoliku kirikut 
ühes kõige kõrgema hingekarjase meie Papa 
N...., ja meie piiskopi N... ja kõiki katoliku 
kiriku usklikka.

„Elewatio Sanctissimi“. Tere igawene, kõige 
püham Jeesuse Kristuse ihu ja weri, walitse kõik, 
sina kõige kõrgem, magusus. Jeesuse Kristuse
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ihu ja weri olgu minule elurohi ja tee igawese 
elule.

„Memento“. Mäleta o Issand hingesid, kes 
on lahkunud maailma pealt. Igawest rahu anna 
nendele, oh Issand, ja igawene walgus paistku 
nendele igawesti. Aamen.

„Pater noster". Meie Isa... ja nii edasi.
„Agnus Dei et Communio." Jumala Tall, 

kes maailma patud andeks annab, anna armu 
meile, oh Issand.

Oh Jeesus Kristus, kes ütles apostlitele, 
mina annan teile oma rahu, anna sinu kirikule 
oma rahu, et meie elame rahu sees sinuga ja 
iseeneste wahel. Ei miski ei lahuta mind sinust, 
kellega mina ühendatud sain püha söömaajaga, 
see inglite söömaaeg kinnitagu meid, et meie 
õigelt täidame ametit ja kohust, ja kunagi meie 
ei anna ennast kiusatuse sisse. Issand, mina ep 
ole mitte wäärt, et sa minu katuse alla tuled, 
waid ütle aga üks sõna, siis saab minu hing 
terweks.

Lõpp. Mina tänan sind, oh Jumal, Jeesuse 
Kristuse läbi, kes on ohwer ja õhtusöömaaeg 
minu hingele Missa ajal. Anna andeks minule 
kõik patud ja anna oma õnnistust. Waata, mina 
tahan anda sinu kätte ennast ja kõik, mis minu 
päralt: kõik minu mõtted, sõnad ja teod, et see
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kõik sündigu sinu kõrgema au, Jeesuse Kristuse 
läbi.

Isa ja Poja ja Püha Waimu õnnistus, tule 
meile ja jää ikka meiega. Aamen.

Palwed Missa pärast.
Kolm: Tere Maarja...
Tere püha kuninganna, armu Ema, tere: 

meie elu, magusus ja lootus! Sinule meie kisen
dame, waesed äraaetud Ewa lapsed, sinu poole 
ohkame meie kurbtuses ja nutuga sellest häda
orust. Pööra aga, kõige armulikum wahemees, 
oma silmad meie peale, ja pärast meie ärawan- 
dumise näita meile õnnistawat sinu ihu sugu 
Jeesust. Oh armulik, oh armastaja, oh magusam 
Neitsi Maarja.

Palu meie eest, oh püha Jumala-Ema.
Et meie kõlblikud oleksime wastu wõtma 

Kristuse andi. Palume. O Jumal, meie peidu
paik ja jõud, waata alla armulikult oma rahwa 
peale, kes sinu poole kisendab; ja kõige 
aulikum ja ilma esiwanemate patuta Neitsi Maarja, 
Jumala Ema ja püha Josephi, kellega tema kih
latud, ja sinu õnnistatud apostlid Peetruse ja 
Pauluse ja kõike pühade palwega armust ja 
heast, kuule meie palwed, et meie patused pööraks 
sinu poole, et meie Emakirikul oleks wabadus 
ja ta austatud oleks Jeesuse Kristuse läbi. Aamen.
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Püha Mihkel, peaingel kaitse meid meie 

tapluse päewil, ole meie hoidja ja kaitsja, kui 
saatan meid kiusab ja tahab meid saata wale 
teele. Keela ära seda, Jumal, meie alandlikult 
palume; ja sina, taewawäe kuningas, Jumala 
jõuga lase alla langeda sügawusse saatanad ja 
kõik kurjad wairaud, kes eksitawad maailma 
peal, et hukata hingesid. Aamen.

O Püha Jeesuse süda, armu anna meile 
(kolm.).

Risti tee.
Oh Jeesus Kristus, minu Issand, kui suur 

oli sinu arm, kui sina tulid ristiga Golgata mäele, 
et surra meie peastmise eest! Kuid mina sage
dasti jätsin sind maha. Nüüd aga mina armastan 
sind, ja awalikult kahetsen oma pattude eest. 
Minu Jeesus, anna armu minule ja luba mind 
saada sinu Golgata mäele. Sina surid armastu
sest minu eest, ja ka mina armastan sind ja 
tahan sinuga elada ja surra.

Esimene peatus. Jeesus surma mõistetud. 
Seisis kannataja Ema 
Risti alla nuttes wäga,
Kuna Poeg kannatas.
Püha Ema seda tee —
Ristis löödud haawad pane 
Südamesse minule.
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Meie kummardame ja austame sind, oh Kris

tus, et sina püha ristiga maailma peastsid.
Mõtle, kuidas Jeesus peksetud ja kibuwitsaga 

kroonitud oli, walesti surmale mõistetud ristile.
Minu armas Jeesus, see ei olnud mitte 

Pilatus, kes sind surma mõistis, waid meie pa
tud. Palun, et see risti tee saaks minu teeks 
taewasse. Meie Isa. Tere. Au.

Teine peatus. Jeesus wõtab oma risti enese 
peale.

Laul. Tema kannataw hing wäga — kurb- 
tusega ja nutuga läbi haawanud mõõk. Püha 
Ema... ja nii edasi.

Meie kummardame... ja nii edasi.
Mõtle, kuidas Jeesus wõttis risti ja ohwerdas 

ennast surmas meie eest. Minu armas Jeesus, 
mina wõtan kõik wiletsused kanda, mis Jumal 
on määranud. Sinu kannatamisega anna minule 
jõudu, et mina alla annan Jumala tahtmisele.

Meie Isa. Tere. Au.
Kolmas peatus. Jeesus langeb esimene kord 

risti alla.
Laul. Kuida kurbtus ja haledus. — Seekord 

õnnistatud. — Ema ainusündinud. — Püha 
Ema... ja nii edasi.

Meie kummardame... ja nii edasi.
Mõtle. Jeesus langeb risti all. Pekstud, 

kibuwitsaga kroonitud, weri woolanud; tema oli



29
nõder, ei jõudnud käia, aga tema pidi oma risti 
kandma. Timukad lõiwad teda tigedalt, ja tema 
langes mitu korda. Minu Jeesus, see ei olnud 
mitte risti raskus, waid meie patud. Hoia mind, 
oh Jumal, et mina mitte ei langeks raske pattude 
alla. Meie Isa. Tere. Au.

Neljas peatus. Jeesus läheb oma Emale 
wastu. Laul. Kes kurb oli ja kahetses. Püha 
Ema, kui nägi Poja kannatamisi. Püha Ema... 
j. n. e.

Meie kummardame... j. n. e. Mõtle, kuidas 
läks Poeg Emale wastu. Nende waated oliwad 
kui noolid, mis haawasiwad nende südamed, et 
nemad armastasiwad hellasti. — Minu magus 
Jeesus, aita mind, et mina armastaksin sind ja 
sinu Ema, teie kannatamise eest. Meie Isa. 
Tere. Au.

Wiies peatus. Tsirenean aitab Jeesusel kanda 
risti. Laul. Kes mitte ühes ei nutaks. Kui 
Kristuse Ema näeb, sellel kannatamisel. Püha 
Ema ... j. n. e.

Meie kummardame j. n. e.
Mõtle. Juudid nägiwad, et Jeesus wõiks 

surra tee peal, aga nemad tahtsiwad, et tema 
kannataks risti peal, sest nad sundisiwad Tsiri- 
neani kandma risti. —Minu armas Jeesus, mina
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wõtan oma risti enese peale ja suren nii, kuidas 
sina mul sead surra.

Meie Isa. Tere. Au.
Kuues peatus. Weronika pühib Jeesuse Kris

tuse nägu. Laul. Kes ei oleks mitte kurblik 
nähes, kuidas Peastja Ema kannatab Pojaga. 
Püha Ema ... j. n. e.

Meie kummardame j. n. e.
Mõtle. Püha Weronika annab haawatule 

Kristusele käterätiku, ja kuna Kristus pühkis 
oma nägu, jättis oma pildi käterätikusse. —Minu 
Jeesus, sinu nägu oli enne ilus, kuid nüüd muut- 
siwad haawad ja weri seda. Ka minu hing 
pärast ristimist ja peale hea patutunnistuse ja 
Õhtusöömaaja oli ilus, kuid minu patud rikkusi- 
wad seda. Puhasta, oh Jumal minu hing, oma 
kannatamise läbi. Meie Isa. Tere. Au.

Seitsmes peatus. Jeesus langeb teine kord 
risti all. Laul. Oma rahwa pattude eest. Nägi 
Jeesust kannatamas. Ja pekstult köitega. Püha 
Ema j. n. e.

Meie kummardame... j. n. e.
Mõtle. Jeesuse teise langemise juures lõh- 

kesiwad haawad waluga. Minu armas Jeesus, 
minu korduwad patud wiskasiwad sind maha, 
nüüd mina tahan oma lubamist pidada surmani 
sinu armuga. Meie Isa. Tere. Au.
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Kaheksas peatus. Jeesus räägib Jerusalemma 

tütardele. Laul. Nägi oma magust Poega. Sur
male maha langenud, kui hing lahkus ära. Püha 
Ema... j. n. e.

Meie kummardame j. n. e.
Mõtle. Head naesed nutsiwad, kui nägid 

Jeesust kannatamäs, kuid Jeesus ütles: Minu 
lapsed, ärge nutke mitte minu pärast, aga nutke 
oma laste eest. — Minu Jeesus, mina nutan 
oma pattude eest, mitte ainult, et sina mänd 
karistad, waid et sina wäga armastasid mind. 
Meie Isa. Tere. Au.

Üheksas peatus. Jeesus langeb kolmas kord. 
Laul. Ema armude allikas. Lase meid kanna
tada. Lase nutta sinuga. Püha Ema... j. n. e.

Meie kummardame... j. n. e.
Mõtle. Jeesus langeb kolmas kord, tema 

oli juba nii nõder, et waewait jõudis käia, kuid 
timukad sundisiwad teda ruttama Golgatale. — 
Minu Jeesus, anna minule jõudu wõita, et mina 
ei kardaks inimeste ees ja wõidaks ära oma 
kurjad himud, et jääda sinuga sõprusesse. Meie 
Isa. Tere. Au.

Kümnes peatus. Jeesuse riiete mahakis
kumine. Laul. Süüta minu süda põlema. Kris
tust ikka armastades.



32
Et Jumal mind armastaks. Püha Ema... 

j. n. e. Meie kummardame...
Mõtle. Timukad wägiwallaga kiskusiwad 

maha Kristuse riided, ja kõik haawad läksiwad 
lahti. Minu Jeesus, mina tahan maha kiskuda 
kõik oma kurjad himud. Meie Isa. Tere. Au.

Üksteistkümnes peatus. Jeesus risti löödud. 
Laul. Sinu Poeg haawatud. Anna, et meie 
sinuga wõiks kannatada walu. Püha Ema... 
j. n. e. Meie kummardame... j. n. e.

Mõtle. Jeesuse Kristuse walu ristil, kui tema 
suri meie peastmiseks. Minu Jeesus, naeluta 
minu süda sinu jalgadele, et mina ikka jään 
sinuga ja armastan sind. Meie Isa. Tere. Au.

Kaksteistkiimnes peatus. Jeesus sureb ristil. 
Laul. Lase mind sinuga nutta. Ristilöödud 
Jeesuse eest. Kõik minu eluaeg. Püha Ema... 
j. n. e. Meie kummardame... j. n. e.

Mõtle. Jeesuse sõnad. „Isa, sinu kätte annan 
mina oma waimu" (Luuk. XXIII 46). Oh Jeesus, 
mina pean oma pattude eest surema, aga sina, 
ilmasüüta, sured rahwa peastmiseks. Meie Isa. 
Tere. Au.

Kolmasteistkümnes peatus. Jeesuse ristilt 
maha wõtmine. Laul. Lase meid risti all seista. 
Et ühendada sinuga. Ja meie saame nutma.
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Püha Ema... j. n. e. Meie kummardame... 
j. n. e.

Mõtle, kuidas Joseph ja Nikodemus maha 
wõtawad Jeesuse ihu ja annawad teda kannataja 
Ema kätte. Oh kannataja Ema, need meie patud 
tapsiwad sinu Poja. Kunagi ei taha mina pattu 
teha. Meie Isa. Tere. Au.

Neljasteistkümnes peatus. Jeesus on mae
tud. Laul. Waata, kuna mina suren. Ma palun 
minu hingele.

Anna igawest elu. Püha Ema... j. n. e. 
Meie kummardame... j. n. e.

Mõtle, kuidas Jeesuse jüngrid ja püha Ema 
matsiwad Kristuse ihu. Minu Jeesus, mina annan 
suud kiwile, mis kinni kattis sinu ihu, aga sina 
pead surmast ülestõusma kolmandal päewal. 
Palun sind, ärata mind surnust wiimsel päewal, 
ja ühenda mind sinuga, et mina wõin sind aus
tada ja armastada igawesti. Meie Isa. Tere. Au.

Õnnistatud olgu Jumal. Õnnistatud olgu 
tema püha nimi. Õnnistatud olgu Jeesus Kris
tus, tõsine Jumal ja tõsine inimene. Õnnistatud 
olgu Jeesuse nimi. Õnnistatud olgu tema kõige 
püham süda. Õnnistatud olgu Jeesus kõige 
pühamas altari Sakramendis. Õnnistatud^ olgu 
suur Jumala-Ema, kõige püham Maarja. Õnnis
tud olgu tema püha ja ilma patuta elu saamine.

3
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Õnnistud olgu Maarja nimi, neitsi ja ema. Õn
nistud olgu Jumal oma inglitest ja pühadest.

Austatud olgu kõige püham meie Issanda 
Jeesuse Kristuse Sakrament tõsine ihu ja weri.

Litania Jeesuse Kristuse nimi.
Issand, anna armu meile. Kristus, anna 

armu meile. Issand, anna armu meile. Jeesus, 
kuule meid. Jeesus, täida meie palwed. Taewa 
Isa Jumal, armu anna meile.
Jumala Poeg, maailma Peastja, 
Jumal Püha Waim,
Püha Kolmainus üks Jumal, 
Jeesus elaw-Jumala Poeg, 
Jeesus Isa hiilgus,
Jeesus igawese walguse sära, 
Jeesus au kuningas,
Jeesus õiguse päike,
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Jeesus Neitsi Maarja Poeg, 
Jeesus armulik,
Jeesus imelik,
Jeesus wägew Jumal, 
Jeesus tulewa maailma Isa, 
Jeesus suur nõu ingel, 
Jeesus kõige wägewam, 
Jeesus kõige kannatlikum,
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Jeesus, kõige sõnakuulelikuni, 
Jeesus, rahulik ja waikse südamega, 
Jeesus, karskuse armastaja,
Jeesus, meie armastaja,
Jeesus, rahu Jumal,
Jeesus, elu looja,
Jeesus, täiuse eeskuju,
Jeesus, hingede eest hoolitseja, 
Jeesus, meie Jumal,
Jeesus, meie peidupaik,
Jeesus, waeste Isa,
Jeesus, usklikkude warandus, 
Jeesus, hea karjane,
Jeesus, tõsine walgus,
Jeesus, igawene tarkus,
Jeesus, piirita headus,
Jeesus, meie elu ja tee,
Jeesus, inglite rõõm,
Jeesus, Patriarhide kuningas, 
Jeesus, Apostlite õpetaja,
Jeesus, Ewangelistide õpetaja, 
Jeesus, Marterite jõud,
Jeesus, Tunnistajate walgus,
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Jeesus, neitside puhtus, ] Anna 
Jeesus, kõigi pühade kroon, t armu 
Ole armulik, j meiie
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Ole armulik, kuule meid Jeesus
kõigest kurjast, 
kõigest patust,
Sinu wihast,
Saatana kiusatustest,
Kiimaluse waimust,
Igawesest surmast,
Sinu Püha Waimu tulemise põlgtusest, 
Sinu püha saamise saladuse läbi,
Sinu sündimise läbi,
Sinu lapsepõlwe läbi,
Sinu jumaliku elu läbi,
Sinu tööde läbi,
Sinu kannatamise ja surma läbi,
Sinu risti ja mahajätmise läbi,
Sinu nõrkuse läbi,
Sinu surma ja matmise läbi,
Sinu ülestõusmise läbi,
Sinu taewaminemise läbi,
Sinu rõõmude läbi,
Sinu aususe läbi.

n>»
C/5
t
Cü

3
2.
CL

ocr
c_ro
(V
C/5c
j/5

*0n>
05
C/5

ST
32.
Cl

O
cr
c_roa>
C/5cc«

Jumala Tall, kes maailma patud andeks 
annad. Anna armu meile, oh Jeesus. Jumala 
Tall, kes maailma patud andeks annad, kuule 
meid, oh Jeesus. Jumala Tall, kes maailma patud 
andeks annad, ole meile armulik. Jeesus, kuule 
meid. Jeesus täida meie palwed.



Palugem. Issand Jeesus Kristus, kes ütles: 
Paluge, siis peab teile antama; otsige, siis peate 
teie leidma; koputage, siis peab teile lahti teh
tama; palume, et meie sind armastaksime, kõi
gest südamest, sõnadega ja tegudega, ja kunagi 
ei jätaks sind austamast. Aamen.
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Litania Jeesuse Kristuse südamest.

Issand, anna armu meile.
Issand, anna armu meile.
Jeesus, kuule meid.
Jeesus, täida meie palwed.
Taewa Isa, Jumal
Jumala-Poeg, maailma Peastja
Jumal Püha Waim
Püha Kolmainus üks Jumal
Jeesuse Süda, Igawese Isa Poeg
Jeesuse Süda, Neitsi Maarja Ihust Püha

Waimuga saanud 
Jeesuse Süda Jumala-Sõnaga ühendatud 
Jeesuse Süda otsata Majesteet 
Jeesuse Süda, püha Jumala-kirik 
Jeesuse Süda kõige kõrgem Jumala maja 
Jeesuse Süda Jumala maja ja taewa wäraw 
Jeesuse Süda põlew armu ahi 
Jeesuse Süda õiguse ja armu maja
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Jeesuse Süda headuse ja armu täius 
Jeesuse Süda kõige täiuse sügawus 
Jeesuse Süda wäärt kõiki ausid 
Jeesuse Süda kõigi südamete kuningas

ja keskpaik,
Jeesuse Süda, milles elab kõik Jumaluse

täius,
Jeesuse Süda, mida Isa wäga armastab 
Jeesuse Süda, millest meie kõik täiust

wõtame
Jeesuse Süda suurte waimude ootamine 
Jeesuse Süda kannatlik ja armulik,
Jeesuse Süda rikkas kõigile, kes paluwad sind,
Jeesuse Süda elu allikas ja pühadus
Jeesuse Süda meie patude andeks andja
Jeesuse Süda täis kannatamist
Jeesuse Süda katkilöödud meie pattude eest
Jeesuse Süda surmani alandlik
Jeesuse Süda piigiga läbi löödud
Jeesuse Süda kõige rõõmu allikas
Jeesuse Süda meie elu ja surnust ülestõusmine
Jeesuse Süda meie rahu ja lepitamine
Jeesuse Süda patuste ohwer
Jeesuse Süda peastmine, kes loodawad sinu peale
Jeesuse Süda lootus nendele, kes sinusse surewad
Jeesuse Süda kõige pühade rõõm ja magusus.



Jumala Tall, kes maailma patud andeks 
annab, anna armu meile, oh Issand. Jumala 
Tall, kes maailma patud andeks annab, kuule 
meid, oh Issand. Jumala Tall, kes maailma patud 
andeks annab, ole meile armulik.

Jeesus waikse ja alandliku südamega. Tee 
meie südamed sinule sarnaseks.

Palume. — Kõige wägewam Jumal, waata 
oma kõige armsama Poja südame peale ja 
heategusid, mis tema tegi patuste eest, anna 
nendele sinu armu oma Poja nimel. Aamen.

Litania pühale Josephile.
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Issand, anna armu meile. 
Kristus, anna armu meile. 
Issand, anna armu meile. 
Kristus, kuule meid.
Kristus, täida meie palwed.
Taewa Isa Jumal
Jumala Poeg, maailma Peastja
Jumal Püha Waim
Püha Kolmainus üks Jumal

Anna 
> armu 

meile
Püha Maarja 
Püha Joseph 
Aulik Daawidi Poeg 
Patriarhide walgus 
Jumala-Sünnitajaga kihlatud

meie eest.
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Karske Neitsi hoidja 
Jumala Poja toitja 
Kristuse hoolik kaitsja 
Esimene püha perekond 
Joseph kõige õigem 
Joseph kõige puhtam 
Joseph kõige ettewaatlikum 
Joseph kõige jõulikum

Joseph kõige alandlikum 
Joseph kõige truum 
Kannatamise eeskuju 
Waesuse armastaja 
Tööliste eeskuju 
Koduse elu ilustus 
Neitsite hoidja 
Perekondade eeskuju 
Waeste troost 
Haigete lootus 
Surejate kaitsja 
Saatanate hirmutus 
Püha kiriku kaitsja.

Palu meie eest.

Jumala Tall, kes maailma patud andeks 
annab, anna armu meile, Issand, Jumala Tall, 
kes maailma patud andeks annab, kuule meid, 
Issand. Jumala Tall, kes maailma patud andeks 
annab, ole meile armulik. Jumal seadis teda
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oma maja ülemaks. Ja kõige oma waranduse 
kuningaks.

Palume. Jumal, kes oma äramääramata 
ettenägemisega püha Josephi walis, et ta oleks 
pühama Jumala-Sünnitajaga kihlatud, palume, 
anna, et meie austaksime teda maa peal ja tema 
oleks meie kaitsja taewas. Aamen.

Litania kõigi pühadele.
Issand, anna armu meile 
Kristus, anna armu meile 
Issand, anna armu meile,
Kristus, kuule meid 
Kristus, täida meie palwed.
Taewa Isa Jumal 
Jumala Poeg, maailma Peastja 
Jumal Püha Waim 
Püha Kolmainus üks Jumal

Anna
armu
meile

Püha Maarja
Püha Jumala-Sünnitaja
Püha Neitsi ülem Neitsidest
Püha Mihkel
Püha Gabriel
Püha Rafael

1
j Palu 

meie 
eest

Kõik pühad inglid ja peainglid, paluge meie eest. 
Kõigi pühade waimude wäed, paluge meie eest.
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Püha Johannes Ristija ) _ ,
Püha Joseph j 1 a u meie ees*
Kõik pühad Patriarhid ja Prohwetid, paluge

meie eest
Püha Peetrus 
Püha Paulus 
Püha Andreas 
Püha Jaakob 
Püha Johannes 
Püha Tomas 
Püha Jaakob 
Püha Philip 
Püha Bartolomeus 
Püha Matteus 
Püha Simon 
Püha Tadeus 
Püha Matias 
Püha Barnabas 
Püha Luukas 
Püha Markus

Kõik Pühad Apostlid ja Ewangelistid, paluge
meie eest.

Kõik pühad Issanda Jüngrid, paluge meie eest. 
Kõik pühad ilma patuta, paluge meie eest 
Püha Stephan, palu meie eest.
Püha Laurentius ) Palu meie 
Püha Wincentius j eest
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Pühad Fabjanus ja Sebastjanus 
Pühad Johannes ja Paulus 
Pühad Kosma ja Damjanus 
Pühad Gerwasius ja Protasius 
Kõik pühad Marterid 
Püha Silwester 
Püha Gregor 
Püha Ambrosius 
Püha Augustin 
Püha Hieronim 
Püha Martin 
Püha Nikolaus
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Paluge meie 
eest

Kõik pühad piiskopid ja usutunnistajad)
Kõik pühad õpetajad J eest
Püha Anton j
Püha Benedikt Palu meie
Puha Bernard }
Püha Dominik j eest 
Püha Francisk j
Kõik pühad Preestrid ja Lewitid YPaluge meie 
Kõik pühad mungad ja üksildased / eest 
Püha Maarja Magdalena 
Püha Agata 
Püha Lucia 
Püha Agnes 
Püha Cecilia 
Püha Katarina 
Püha Anastasia
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Kõik pühad Neitsid ja lesed, paluge meie eest. 
Kõik Jumala pühad, seiske meie eest.
Ole armulik, anna armu meile Issand.
Ole armulik, kuule meid Issand.
Kõigest kurjast 
Kõigest patust 
Sinu wihast
Äkki ja ootamata surmast 
Kiusatusest saatani
Wihast, wihkamisest, ja kõigest kurjast

tahtmisest >
Kurjast himudest 
Wälgust ja tormist 
Maa wärisemise nuhtlusest 
Tõbest, näljast ja sõjast 
Sinu pühaks inimeseks saamise saladuse

läbi.
Sinu tulemise läbi 
Sinu sündimise läbi 
Sinu ristimise ja püha paastumise läbi 
Sinu risti ja kannatamise läbi 
Sinu surma ja matmise läbi 
Sinu püha ülestõusmise läbi
Sinu imeliku taewašse minemise läbi | Peasta 
Püha Waimu Rõõmustaja tulemise läbi) meid oh 
Kohtu mõistmise päewal j Issand

Peasta
meid

oh
Issand

Peasta m
eid o Issand.
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Et
Et
Et

Patused
sina halastad meie peale
sina armu heidad meie peale
sina meid tõsisele parandamisele wiid

Palume
sind,

kuule
meid

Et oma püha kirikut walitsed ja hoiad 
Et oma asemikka ja kõiki waimulikka pühas

usus hoiad
Et püha kiriku waenlasi sina alandad 
Et kuningatele ja würstidele rahu ja tõsist

ühtmeelt annad 
Et meid endid sinu püha teenistuses kõ-

wendad ja hoiad
Et meie meeled taewasse tõuseks 
Et kõikidele heategijatele igaweste head

annad
Et meie, wendade ja sugulaste, ja meie 

heategijate hingesid igawesest nuhtlu
sest peastad

Et maale wilja annad ja seda hoiad 
Et meid kuuled 
Jumala Poeg.
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Jumala Tall, kes maailma patud andeks 
annad, armu anna meile. Jumala Tall, kes 
maailma patud andeks annad, kuule meid Issand. 
Jumala Tall, kes maailma patud andeks annad, 
ole meile armulik. Kristus kuule meid. Kristus 
täida meie palwed. Issand, anna armu meile.
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Kristus, anna armu meile. Issand, anna armu 
meile.
Ma usun, Issand! aga tahan uskuda kõwemalt 
Loodan, Issand, aga tahan loota kindlamalt 
Armastan Issand, aga tahan armastada kuumemalt 
Kahetsen Issand, aga tahan kahetseda südamli

kumalt.
Ma kummardan sinu ees kõige esimene algus, 
Soowin sind kui minu wiimast eesmärki, 
Austan kui igawest heategijat,
Kutsun armulikuks kaitsjaks.

Näita mulle sinu tarkusega,
Pea mind kinni oma õigusega,
Rõõmusta armuga,
Kaitse oma wäega.

Ma ohwerdan sinule, Jumal, oma mõtted, 
et mina mõtleks sinust, 

Sõnad, et mina kõneleks sinust,
Teod, et olgu sinu meele pärast, 
Kannatamised, et olgu sinu eest.

Ma tahan, mis sina tahad;
Tahan, et see on sinu tahtmine,
Tahan, kuidas sina tahad,
Tahan, nii kaua kui sina tahad.

Palun, Issand, minu mõistust walgustada, 
Tahtmist süüta,
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Ihu puhastada,
Hinge pühitseda.

Ma tahan kahetseda endiste pattude eest,
Ära ajada tulewased kiusatused,
Parandada kurjad himud,
Kaswatada heategusid.

Anna minule hea Jumal, et armastaksin sind, 
Wihkaksin ennast,
Ohwerdaksin ligimise eest,
Põlgaksin maailma.

Et mina püüaks ülemate sõna kuulda,
Alamaid aidata,
Sõpradele head soowida,
Waenlastele armu andma.

Et mina wõidan himu waljusega,
Kitsidust heldusega,
Wiha alandusega,
Usu juhatust Jumalakartusega.

Tee mind targaks nõudmistel,
Kõwaks hädaohtudes,
Kannatajaks õnnetustes,
Alandlikuks õnnes.

Tee, Issand, et mina tähelepanelik oleks
palwes,

Pidudel kasin,
Ameti kohal hoolikas,
Ettewõtetel kindel.
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Et minu hing oleks ilma süüta minu sees 
Aupaklik wäljast poolt 
Eeskujulik juttuajamisel 
Õiglane elus.

Et mina wõidaks ära endas paha loomuse, 
Kaswataks endas armu 
Seadusi täitma 
Peastmist teenima.

Et mina õpiks arusaama kuidas on tühine, mis
on maa peal

Kuidas on suur, mis jumalik 
Kuidas on lühike, mis on ajalik 
Kuidas kestab kaua, mis on igawene.

Anna, et mina surma ette walmistaks 
Kohut kardaks 
Põrgust kõrwale hoiaks 
Taewa wõidaks. Jeesuse Kristuse meie 

Issanda läbi. Aamen.
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