COMMUNIO: D.U. 228c BEATA VISCERA Lk 1, 46-55
Ahogy Mária bensejét megszentelte a benne megtestesült Isten,úgy a szentáldozásban mi is Krisztus-hordozókká
válunk, s magának Istennek szentsége árad el bennünk. Ennek örömében énekeljük Máriával együtt a Magnificatot:
Magasztalja az én lelkem az Urat…

SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA, MAGYARORSZÁG
FŐPÁTRÓNÁJA
Szent István királyunk gyakran fordult segítségért Szűz Máriához, Isten Anyjához, és élete végén őrá bízta országát.
Azóta a Szűzanyát Nagyasszonyunknak tiszteljük. Pártfogását gyakran tapasztaltuk a történelem folyamán. Kérjük
közbenjárását a mai ünnepen is.

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK - Sir 24, 23-31 / Gal 4,4-7 / Lk 1,26-28

Mily bol-dog vagy, Szűz Mária, bensődben, mert az örök Atyának Fi-át

hor-doz-hat-tad! (7.t.)

†

*

Magasztalja* az én lelkem az Urat. És örvendezik az én /lelkem, * az én üdvözítő Iste/nemben.
Ant. Mert meglátta az ő szolgálójának alázatos/ságát, * és íme, mostantól fogva boldognak
mondanak engem minden /nemzetek. Mert nagy dolgot cselekedett énvelem a /Hatalmas, * és
szent az ő /neve. Ant. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzet/ségre, * azokon, kik őt /félik.
Hatalmasságot cselekedett az ő /karjával, * szétszórta a gőgösöket szívüknek elbízottsága /által.
Ant. Letette a hatalmasokat a /székről, * és fölmagasztalta az alázato/sakat. Az éhezőket
betöltötte /jókkal, * és a gazdagokat üresen /küldte el. Ant.

D.U. 178
1. Üdvözlégy, üdvösséges Ostya, Isten tiszta anyjának Fia, mostan kenyérszínben
látlak, igaz Isten, megvallak. 2. Mert te vagy igaz Üdvözítő, mind e világ bűneit törlő,
igaz Istennek egy fia, ki keresztfán meghala. 3. Ó Uram, nem vagyok én méltó, hogy
házamba költözni légy jó, mondjad csak egy szóval nékem s meggyógyul az én lelkem
D.U. 182
1. Üdvözlégy, édes Jézusunk! Erős hittel itt megvallunk, e szentségben mi imádunk,
Istenünknek magasztalunk. 2. Te vagy világ Megváltója, mennyországnak megnyitója.
éhes lelkünk táplálója,bús szívünknek orvoslója. 3. Édes Jézus neked élek, édes Jézus,
neked halok, életemben, halálomban, édes Jézus, Tied vagyok.

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 299
1. Édesanyja, Nagyasszonya igaz magyar fiaknak, Pátrónája, Pártfogója régi
magyar hazánknak! Tehozzád járulunk, sírva leborulunk, légy anyja fiaidnak!
2. Békességben, csendességben tartsd meg hű szolgáidat, becsületben és
bőségben örökös országodat! Szánd meg, ó jó anya, magyarok Asszonya
hű magyar fiaidat!
D.U. 300
1. Egek ékessége, földnek dicsősége, magyarok Asszonya, királynéja!
Hozzád buzgó szívvel, köteles hűséggel járulunk, szentséges szűz Mária.
Mint pátrónánkhoz, édesanyánkhoz teljes reménységgel folyamodunk,
és minden ínségben fohászkodunk.
2. Tekints le jó szívvel, irgalmas szemeddel a mi szent eleink kérelmére!
Jöjj örökségednek, jó magyar népednek, jöjj, kérünk, ó anyánk, védelmére!
Nincsen oly szükség, nincs oly nagy ínség, melyre nem hathatós égben
szavad, melyből nem menthetnéd szolgáidat.

INTROITUS: D.U. 229b SALVE, SANCTA PARENS

Sedulius: 44.zs. 2.3.11.12.14.16

Szent A-nya üd- vöz-légy, te szül-ted a Ki-rályt,

ZÁRÓÉNEK: D.U. 232
1. Angyaloknak nagyságos Asszonya, Úr Jézusnak boldogságos anyja,
mennyországnak dicső királynéja, paradicsom megnyílt szép kapuja! 2. Reád néznek
árváknak szemei, özvegyeknek keserves szívei, reád várnak szegények ügyei,
bűnösöknek bánkódó lelkei. 3. Hozzád szólunk, szüzeknek virága, pátriárkák várvavárt leánya, apostolok tiszteletes társa, minden szentek édes vigassága.4. Halottaknak
megszabadítója, szomorúak megvigasztalója, gondban levők jó tanácsadója,
magyaroknak megoltalmazója! 5. Dicsértessél, örök Szentháromság, kitől árad reánk
minden jóság! Tiszteltessél, tündöklő Asszonyság, mindenek közt legnagyobb
méltóság!
D.U. 236 // 1. Te vagy földi éltünk Vezércsillaga, édes reménységünk, kegyes Szűzanya.
R. Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária!
2. Te Hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán, hogy kövessünk annak egész folyamán. R.
3. Te Reménycsillag vagy éltünk tengerén, átragyogsz minden bú és baj fellegén. R.
4. És ha elközelget éltünk alkonya, te vagy vigaszteljes Esti Csillaga. R.

ki földet - eget tart szá-za-do-kon át bi-ro-dal-mas e- rő-vel!

(2.t)

†

⃰

Az én szívem ünnepi szózattól /árad, * zengem dalomat a Királynak.
Ékesebb vagy te az emberek fiainál, † kedvesség ömlött el /ajkadon, * megáldott téged örökké
az Isten. Halljad, leányom, és lássad, és /figyelj rám * felejtsd el népedet és atyádnak házát!
Mert a te szépségedet, kívánja a /Király * hódolj neki, mert ő a te Urad, Istened.
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké ámen.

Vagy: INTROITUS:D.U. 228b GAUDEAMUS OMNES

Ör-ven-dez- zünk mindnyájan az Úr-

Lk 15,10 , 32. zs. 1. v. 1 Sám 2,35

ban, ün- ne- pi na-pot ül- vén

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
Szent Fiadat, Boldogasszony, * kérd e népért!
ALLELUJA: AVE MARIA
V.) Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van véled, * áldottabb vagy te
minden asszonynál. Lk 1, 28
SZEKVENCIA: D.U. 231 GAUDE VIRGO MATER CHRISTI

Szűz Mári-á- nak tisz-te- le- té-re, ki-nek ünnepén örül-nek az angyalok

és magasztal-ják az Is- ten- nek Fi- át. ( 1.t.)

†

*

Örvendezzetek igazak az /Úrban, * az igazakhoz illik a /dicséret. Boldog nemzetség,
akinek az Úr az /Istene, * a nép, akit örökségül választott /magának. Ant.
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké /Ámen. Ant.

KYRIE: D.U. 412
Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk!
Krisztus kegyelmezz nékünk! Krisztus kegyelmezz nékünk!
Krisztus kegyelmezz nékünk!
Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk!
GLORIA: D.U. 422
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek.
Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk
néked nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten.
Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának
Fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; te elveszed a világ bűneit, hallgasd
meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te
vagy Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel
együtt, az Atyaisten dicsőségében. Ámen.

GRADUALE: D.U. 228b / 1 BENEDICTA ET VENERABILIS
Áldott vagy, Szűz Mária, ki szüzességed sérelme nélkül *
a Megváltónak anyja lettél.
V.1) Szűz Szülője Istennek, † a te méhedbe zárta be magát, * kit az egész világ be nem
/fogadhat. A Megváltónak…
V. 2) Boldog vagy, Szűz Mária, † és minden tiszteletre méltó, * mert belőled kelt föl
az Igazság Napja. A Megváltónak… Áldott vagy…

1. a) Örülj, Krisztus szent szülője, akit Gábor köszöntője,szűz anyának hirdetett.
b) Örülj, teljes kegyelemmel, szültél, de nem gyötrelemmel, liliomnál ékesebb!
2. a) Örülj, hiszen Egyszülötted, bár zokogva eltemetted, feltámadott ragyogva.
b) Örülj, Fiad mennybe szállott, láttad, amint e világot messze hagyta alakja.
3. a) Örülj, te is hozzá mentél, s dicsőséggel öveztettél a mennyei trónusig.
b) A te méhed szent gyümölcse lelkünk éhét, hogy betöltse, teáltalad adatik. Ámen.

CREDO
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.

OFFERTORIUM: G. H. 26 AVE MARIA Lk 1, 28. 42. 34. 35.
Máriában ,, az Ige testté lőn’’ – Mária Istenanya, mert akit szül, az az Isten egyszülött Fia.

Üdvözlégy, Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled, +
R.) áldott vagy te az asz/szonyok között, *
és áldott a te méhednek /gyümölcse.
V.1) Hogyan lehet ez velem, aki férfit nem /ismerek? †
A Szentlélek száll le reád, - és a Magasságbelinek ereje beárnyé/koz téged. R.)
V.2) Azért a Szent, aki tőled születik † Isten Fiának hí/vattatik. R.)

SANCTUS: D.U. 448
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene.
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban.
Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.

AGNUS DEI: D.U. 461
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét.

