
 
Vater unser 
 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde 
Dein Name, Dein Reich komme. Dein 
Wilw geschehe, wie im Himme, so auf  
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch  
wir vegeben unsern Schuldigern. Und 
führe uns nicht in Versuchung, sondern 
erlöse uns von dem bösen.  
 
 
 
 
 
Miatyánk  
 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 
szenteltessék meg a te neved; 
jöjjön el a te országod; 
legyen meg a te akaratod, 
amint a mennyben, úgy a földön is. 
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; 
és bocsásd meg vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétkezőknek; 
és ne vígy minket kísértésbe, 
de szabadíts meg a gonosztól! 
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség 
mindörökké.) Ámen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gegrüßet siest du Maria 
 
Gegrüßet siest du Maria, voll der Gnade 
der Herr ist mit dir, 
du bist gebenedeit unter den Weibern, 
und gebenedeit ist die Frucht 
deines Leibes Jesus. 
Heilige Maria Mutter Gottes 
vitte für uns arme Sünder 
jetzt ubd in der Sunde 
unseres Absterbens. Amen 
 
 
 
 
Az angyali üdvözlet 
 
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, 
 az Úr van teveled,  
áldott vagy te az asszonyok között,  
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.  
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, 
imádkozzál érettünk, bűnösökért, 
most és halálunk óráján. Ámen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Glaubensbekenntnis 
 
Ich glaube an Gott, den Vater, den  
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und  
der Erde, und an Jesus Christus, seinen 
eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 
durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus,  
gekreuzigt, gestorben und begraben,  
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 
dritten Tage aufewrstanden von den Toten,  
aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten  
Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird 
er kommen, zu richten die Lebenden und die 
Toten. Ich glaube an den Heiligen Geistm die  
heilige katholische Kirche, Gemenschaft der 
Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung 
der Toten und das ewige Leben. Amen  
 
 
 
Az apostoli hitvallás  
 
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. 

 


