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I. E: 1a) Kül- dé az Úr- is- ten gyors és hű szol- gá- ját
N: 2a) Hogy legyen kö- ve- te, és szó-val hir- des- se
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Szűz- höz Ná- zá- ret- be Gáb- ri- el an- gya- lát,
az
Úr- nak cso-dá- ját, a Szűz-nek je- lent- se:
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Si- et- ve men- jen el. II. E: 2a) Di- cső-ség ki- rá- lya
hogy szű-zen szül- ni fog.
N: 2b) Ke-vé-lyek trón- ja- it
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ter- mé- szet ha- tal- mát
le- ront- ja kar- já- val,

És a bűn ko- vá- szát
Ta- pod-ja sar- ká-val,

bír- ja s fe- lül- múl- ja,
Sá- tán- nal harc- ba- száll,

ter- mé- szet ha- tal- mát
le- ront- ja kar- já- val,

kö- zü- lünk el- ve- szi.
ha- tal-mát meg- tö- ri.

Végén

És a bűn ko- vá- szát
Ta- pod-ja sar- ká-val,
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Végén

Á - men, al- le- lu- ja, al- le- lu- ja.

Á - men, al- le- lu- ja, al- le- lu- ja.

I. 3a.) ,, Menj el hát, Arkangyal, / ez új hírt hirdetni, / az ősi Írásnak / titkait jelentsd ki, /
levéve fátyolát! ” 3b.) ,,Üdvözlégy Mária, / az Úr van teveled, / az Isten Fia lesz, / kit szülsz a
Gyermeked, / ne félj, fogadd be őt! ’’ II. 4a.) Meghallván Mária / szólását Angyalnak, / igent
mond, s anyja lesz / az Isten Fiának: / a várt Messiásnak. 4b.) Ki Tanácsadója / emberi
nemzetnek, / Istene, Atyja / föld színén élőknek, / békesség Szerzője. I. 5a.) Akinek ereje /
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minket erősítsen, / és gyarló voltunkban / mindenkor megvédjen, / világ sok vétkétől.
5b.) Bocsásson meg nekünk / bocsánat szent Ura / kegyelmét esdje le / kegyelmek
Asszonya, / maradjon mivelünk! Ámen, alleluja.
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