IMÁDSÁG BOLDOG CEFERINO
KÖZBENJÁRÁSÁÉRT
Boldog El Pelé vértanú, Te Krisztus királyt éltetve
adtad életedet Anyaszentegyházunkért, könyörögj értünk; ma élô romákért és testvéreinkért a nem cigányokért, hogy valamennyien Istent egyre jobban
szeressük, és az Ô akarata szerint tudjunk élni és boldogulni. Ámen
Add Urunk, hogy boldog Ceferino közbenjárjon övéiért, és sugalld nekik, hogy a cigányok hogyan kövessék ôt az úton.
Köszönet Neked, Isten cigánya, mert jele vagy az
Isten romák iránti végtelen szeretetének.
Boldog Ceferino, kísérj minket éberen szeretô figyelmeddel! Te is cigány vagy mint mi, és nagyon közel
vagy Istenhez. Segíts, hogy hozzád hasonlóan mi is igazi
keresztények legyünk.
Boldog Ceferino, kérjük Istenünket, hogy mindnyájan megértsük nagy bátorságodat, hiszen életedet adtad
Istenért.
Boldog Ceferino járj közben értünk, kapjunk erôt,
hogy folytatni tudjuk utunkat Isten felé.

I M A A Z E L H U N Y TA K É R T
Istenem, örök Atyám, Szent kezedbe adom lelkem.
Légy jóságos bírám, engedj haza országodba engem!
A hála hangja, íme felkiált: Maroknyi létemért áldlak
Téged.
És megköszönöm, Uram, az irgalmas halált, örök hazámba elszólító parancsodat.
Mert Néked élünk Uram, és Neked halunk! Istenem,
örök Atyám…

M A G YA R H I M N U S Z
Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bôséggel,
Nyújts feléje védô kart,
Ha küzd ellenséggel;
Balsors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendôt,
Megbünhödte már e nép
A múltat s jövendôt!

CIGÁNY HIMNUSZ
Zöld az erdô, zöld a hegy is,
a szerencse jön is, megy is.
/:Gondok kése húsunkba vág
képmutató lett a világ. :/
Egész világ ellenségünk,
ûzött tolvajokként élünk.
/: Nem loptunk mi csak egy szöget
Jézus vérzô tenyerébôl. :/
Isten, könyörülj meg nékünk,
ne szenvedjen tovább népünk.
/: Megátkoztál, meg is vertél,
örök csavargóvá tettél. :/
Isten, könyörülj meg nékünk,
ne szenvedjen tovább népünk.
/: Megáldottál, megváltottál,
Országodba befogadtál. :/
(Egy magyarországi beás népdal alapján íródott. A magyar cigányság elôszeretettel énekli ezt a himnuszt is a nemzetközi, hivatalos cigány himnusz mellett.)

Ma véget ért a földi munka, a Nap már éjbe hajolt
számadásra most, íme, Eléd jövök.
Ó, életemnek mennyi hûtlen, elhibázott napja volt, megkörnyékezett a világ bûne.
Szörnyû magányomban nyújtsad felém kezed!
Kereszted trónjáról ítélj, bánatomban ismerj meg
engem! Istenem, örök Atyám…
Ha bánatom irgalmadban révbe talál, koporsóm gyásza égi fénybe borul.
Mert „halál, hol a te gyôzelmed?” – Íme az Élet legyôzte
már a halált.
A sír az új élet kapuja lett. S a tékozló fiú Atyja házában
elpihen. Istenem, örök Atyám…
Ó, hallgasd meg Uram, a Hozzád esengô imát, a sebzett lélek zokog.
A Húsvét fényét ragyogtasd fel most reánk! Tudjuk
hinni, mint az apostolok,
Hogy országodban újra együtt leszünk! Istenem, örök
Atyám…
Adj Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!
Istenem, örök Atyám…
Mindenható Örök Isten, élôk és holtak Ura! Irgalmas
jóságodban Te azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön. Hozzád könyörgünk most mindazokért, akik még
a földön élnek, és azokért is, akik már a másvilágra jutottak. Add meg nekik bûneik bocsánatát, és az örök
boldogságot, Krisztus a mi Urunk által!
Urunk, Szent Istenünk! A Biblia tanít arról az országról, „ahol már nem lesz halál, sem gyász, sem jajkiáltás” (Jel 21,4). Add meg ezt az örök boldogságot
családunk minden elhunyt tagjának, különösen N. testvérünknek! Fogadd be ôket örök országodba! Ámen.

