
1. Az Apostoli Hitvallás (Hiszekegy) 
 

Hitünk legfontosabb igazságainak összefoglalását Apostoli Hitvallásnak nevezzük, mert elemeiben az 

apostolokra megy vissza. Ez a hit ősi szabálya. Eleinte a keresztelésnél, később más szertartásokban 

is mondták. De nem csak hitvallás, hanem imádság is: Isten titkainak imádó szemlélése, hálaadás a 

kinyilatkoztatott igazságokért és Istennek szóló hűség-nyilatkozat. Nem csak az Istenhez szóló beszéd 

lehet imádság, hanem az Istenről szóló is. - Szertartásokon kívül is rendszeresen éljünk vele hitünk 

erősítésére. 

 

HISZEK EGY ISTENBEN, 
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. 

És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; 

aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; 

szenvedett Poncius Pilátus alatt; 

megfeszítették, meghalt és eltemették. 

Alászállt a poklokra,  

harmadnapon feltámadt a halottak közül; 

fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; 

onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 

Hiszek Szentlélekben. 

Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; 

a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; 

a test feltámadását és az örök életet. Ámen. 

 
2. Oltalmad alá menekülünk Istennek szent Anyja! 

Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, 

hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, 

mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. 

Miasszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk! 

Engeszteld meg Szent Fiadat, 

Mutass be minket Szent Fiadnak! Ámen 

 
3. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz 

kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te 

pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek 

vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! 

Ámen. 

 

4. Emlékezzél meg, ó kegyes Szűzanya, Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te 

valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért Hozzád 

folyamodott. Ily bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szüzek Szüze, Tisztaságos 

Anya. Hozzád fordulok és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Ne vesd meg 

könyörgésemet, ó Anyja az örök Igének, hanem hallgass rám kegyelmesen és hallgass 

meg engem. Ámen. 

 

 



5. Székely asztali áldás 

 

Étkezés előtt: 

Ki asztalt terítesz az égi madárnak, 

Teríts asztalt, teríts szegénynek s árvának, 

Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet! 

Adj a koldusnak is tápláló kenyeret! 

Ételben, italban legyen bőven részünk. 

Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk! Ámen. 

 

Étkezés után: 

Gondviselő Atyánk, asztalodtól kelve 

Szívből hálát adunk kezünk összetéve. 

Áldd meg ezt a házat s ennek a gazdáját! 

Fordítsd vissza néki a vendéglátását! 

Szánd meg a szegényt, a szenvedőt s az árvát, 

S a benned bízóknak viseld mindig gondját! Ámen. 


