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Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!
Pilátus keresztre küldött engemet:
Fontosabb az evilági hatalom,
S íme gyáván megfutamodott.

Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!
És vál lamra veszem keresztemet.
Rettenetesen sajog a szívem,
Ennyi bűnt a pokolra kel l vinnem!

Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!
Segíts meg, ne hagyj elesnem!
Gyenge vagyok, magányos és törékeny,
Tebenned találom meg erősségem.

Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!
Őrizzed, kit legjobban szeretek!
Anyám, te mindenkor hű maradsz,
Minden szíven győzelmet aratsz!

Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!
Hálatelt a szívem, mert Simon segített.
Vigyük keresztünket mindannyian,
A mennyország kapuja már nyitva van.

Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!
Veronika enyhíti szenvedésemet.
Szíve hűséges, bátor és kitartó,
Szeretete legyen mindenkor bíztató.

Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!
Leránt a bűnös teher, megint elestem.
Ne hagyd, hogy valaha is föladjam,
Fogd a kezem, s tartsd magadnál szorosan!

Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!
Ne engem sirassatok, ki elmegyek.
Ti itt maradtok a Sátán udvarán,
Ezért ríjatok szívetek bánatán!

Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!
A sok bűnnel ne hagy elvesznem!
Bocsáss meg nekik, harmadszorra kérem,
És ha úgy kel l, hétszer hetvenhétszer!

Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!
Megalázták, kigúnyolták az Embert.
Adj erőt, hogy elvisel jem, érted,
S ezzel megdicsőítselek Téged!

Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!
Értetek szegezik keresztre testemet.
Tedd vál lamra minden szomorúságodat,
Megváltalak, ezért jöttem a világba!

Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!
Bocsásd meg nekik súlyos bűnüket!
Kemény szívük eltakarja szemüket,
Nem tudják, hogy mit cselekszenek.

Anyám, a fiad János: ne hagyd elveszni!
János, az anyád: ne szűnj meg szeretni!
Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!
Betel jesedett, már nyugodtan elmegyek.

Barátaim, ti gondoskodó kezek,
Nem hagytok itt, már nagyon fáj a kereszt.
Kitárt karommal magamhoz öleltem a világot,
S íme, most ölbe vesz az édesanyátok.

Sötét a mély, gonosz a csábító,
Bűn tanyája, keservesen vadító.
A kárhozat kapuját bezárom,
Senki se lássa meg, azt kívánom.

Dicsőség az Atyának, al leluja!
Isten Fia feltámadott, al leluja!
Legyőzte az élet a halált, al leluja!
Jézus él mindörökké, al leluja!
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Békesség veletek! Én vagyok, ne fél jetek!
Az élőt a holtak között miért keresitek?
Üres a sír! Nézzétek és higgyétek!
Megígértem, visszajövök közétek!

Békesség veletek! Én vagyok, ne fél jetek!
Örvendezzetek, bár még nem értitek:
Péter, János: a megváltás műve a bűntől,
Nem az evilági hatalomtól old föl.

Békesség veletek! Én vagyok, ne fél jetek!
Mária Magdolna az első köztetek.
Bárkiben föl ismersz, ha a szíveddel látsz,
Küldd hozzám az összes tanítványt!

Békesség veletek! Én vagyok, ne fél jetek!
Az emmauszi úton: még mindig nem hiszitek?
Mózes, Izaiás és más próféták rég
Mind megírták a Messiás el jöttét.

Békesség veletek! Én vagyok, ne fél jetek!
Vegyétek és egyétek az én testemet!
Ha lángra gyújt az áldozat,
Menj és hirdesd a feltámadásomat!

Békesség veletek! Én vagyok, ne fél jetek!
Erőt és békét hozok közétek.
Amint engem küldött az Atya,
Úgy küldelek én is a világba.

Békesség veletek! Én vagyok, ne fél jetek!
Vegyétek bátorító Szent Lelkemet!
Átadtam papi hatalmamat,
Oldozzátok fel a tisztulni vágyókat!

Békesség veletek! Én vagyok, ne fél jetek!
A gyászból visszatérve, tedd ide kezedet!
Tamás, hidd és hirdesd mindenhol :
A te Urad, Istened feltámadott.

Békesség veletek! Én vagyok, ne fél jetek!
Vessétek ki a hálót, hogy legyen mit ennetek!
Ugyanitt láttátok az első halcsodát,
S most váltok emberek halászaivá.

Békesség veletek! Én vagyok, ne fél jetek!
Péter, fiam! Bárányaimat te legeltesd!
Rád emelem Egyházam, te vagy a szikla,
Bizakodón terád tekint egész Róma.

Békesség veletek! Én vagyok, ne fél jetek!
Rátok bízom a világban a népeket!
Szeretetetek példája vonzza őket hozzám,
Perzsel je meg szívüket a Szentháromság!

Békesség veletek! Én most az Atyához elmegyek!
A Szentlélek erővel tölt majd el bennetek.
Egyszer majd az idők végezetén,
Visszajövök, s az Isten mindeneket megítél.

Közösségben várjátok, és buzgón imádkozzatok,
Amíg rátok bocsátom a Szent Vigasztalót!
Fogadjátok magatokhoz Szűz Máriát,
Ő mond mindannyitokért közbenjáró imát.

Az ötvenedik napon, pünkösd ünnepén,
Heves zúgással és izzó lángcsóvával kísérvén
Rájuk szál lt a Lélek és megoldotta nyelvüket;
Mindenki értette, mert sugárzott a szeretet.
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Igen,
a mi bűneinkért
szúrták át,
a mi
gonoszságainkért
törték össze;
a mi
békességünkért
érte utol
a büntetés,
az ő sebei
szereztek nekünk
gyógyulást.

Iz 53, 5




