A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA

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.

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…

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.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.

ZÁRÓÉNEK: D.U. 315
1. Máriát dicsérje lelkünk, Máriát dicsérje szánk, Őt, ki által Isten annyi szent
malasztja szálla ránk, kit Fiának nagy kegyelme kezdet óta őrizett,
akihez a legparányibb bűnhomály sem férkezett.
2. Mindazok közt, kikre Éva megcsalatva bűnt hozott, és a bűnnel a halál és
kárhozat leszármazott: csak e Szűz volt, kin nem ejtett Éva vétke bűnsebet,
kit az ősi vétek ellen egy magas védpajzs fedett.
3. Üdvözölt légy, feddhetetlen tisztaságú Szűzanya, élet és erény leánya,
Boldogasszony Mária! Tiszta vagy te, mint a harmat, mely egekből
gyöngyözött, sérthetetlen liliomként állsz a bűntövis között.

IN CONCEPTIONE IMMACULATA B. MARIÆ VIRGINIS
E napon ünnepeljük, hogy Isten Szűz Máriát, Fiának édesanyját eleve megóvta az áteredő bűntől. Máriában újból megjelent a földön a bűntelen ember, akiben
Istennek kedve tellett. Csodáljuk meg a Szent Szűz tisztaságát, lelki világának harmóniáját, és törekedjünk megőrizni mi is lelkünk tisztaságát és
kiegyensúlyozottságát. A mindenható Atya a Boldogságos Szűz Máriában méltó hajlékot készített Fiának. Krisztus érdemeire való tekintettel eleve megóvta őt
minden bűntől. A szeplőtelen fogantatás kifejezés ugyan nem szerepel a Szentírásban, de az Istenanya szentségét több szentírási hellyel lehet bizonyítani.
( pl: Lk 1, 28,. 30. 35. 42. 48.49) A háromszor szent Istennek szent az elgondolása, hogy Fiának édesanyja is szent, szeplőtelen legyen. Az ünnepet a 8-9.
század óta tartják, az ősi keresztény hagyományt IX. Piusz pápa 1854. dec. 8-án dogmaként hirdette ki, s maga Mária lourdesi megjelenésével megerősítette
( ,, Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás”) Az ünnep egyébként jól beleillik au Ádventbe is: a közelgő megváltás előrevetített hajnalfénye ragyog belőle.

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK - Ter 3, 8-15.20 / Ef 1, 3-6. 11-12 / Lk 1, 26-38

GYŰJTŐÉNEK: 313
1. Isten legszebb temploma, üdvözlégy, szent Szűzanya! Kit, már mikor fogantatott,
megszentelt az ég Ura.Te, kiben bűn nem vala: üdvözlégy, szent Szűzanya!
2. Igaz Napnak hajnala te vagy, áldott Szűzanya.Utánad jött e világra örök üdvnek
nappala. Krisztus hajnalcsillaga: üdvözlégy, szent Szűzanya!
3. Ím a tiszta áldozat, mit szívünk az Úrnak ad, hogy tiszteljük méltó szívvel szent
fogantatásodat.Teáltalad az Urat nyerje meg e hódolat.
D.U. 314
1. Üdvözlégy, Mária, Isten szülője! Lelkedhez sosem fért bűnnek szeplője.
Öröktől fogva Isten választott, vétektől megoltalmazott.
2. Ó szent Szűz, megrontád a Kígyó fejét, s megtörted lelkünknek régi ellenét.
Néked nem ártott a bűnnek mérge, a Sátán vakmerősége.
3. Te lettél szülője Isten Fiának, ki bűnét elveszi mind e világnak.
Méltó volt azért, hogy ő szülője az ősbűnt meg ne ismerje.
4. Szeplőtlen tiszta Szűz, te állj mellettünk, kik bűnben születtünk, Istenhez
térjünk. Te légy mindnyájunk hívó példája: Úrnak Szolgálóleánya!
D.U. 237b TOTA PULCHRA
K: Egészen szép vagy, Mária. N: Egészen szép vagy, Mária. K: Eredeti bűnnek
szennye nincs Tebenned. N: Eredeti bűnnek szennye nincs Tebenned.
K: Te, Jeruzsálem dicsősége. N: Te, Izraelnek vagy öröme.
K: Te, a mi nemzetünknek vagy tisztessége. N: Te, a bűnösöknek szószólója.
K: Ó, Mária. N: Ó, Mária. K: Nagy okosságú Szent Szűz.
N: Nagy hatalmú Szent Szűz. K: Imádkozz érettünk:
N: Esedezz érettünk a mi Urunk Jézus Krisztusnál. Ámen

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, 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. Ant. 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. Ant. Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké/ ámen. Ant.

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

Lk 15,10 ,32. zs.1. v. 1Sám 2,35

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 Igaz/ság Napja. A Megváltónak… Áldott vagy…

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt! 97. zs. 1a
Ör-ven-dez- zünk mindnyájan az Úr-

ban, ün- ne- pi na-pot ül- vén

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.

ALLELUJA: TOTA PULCHRA ES
V.) Egészen szép vagy, Mária, * és az eredeti bűnnek foltja nincsen Tebenned!
Vagy: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van véled! * Áldottabb vagy te
minden asszonynál. Lk 1, 28

SZEKVENCIA: D.U. 231 GAUDE VIRGO MATER CHRISTI
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

Kyrie eleison: Ki Máriát teremtetted, minden bűntől megőrizted: Atyaisten!
Kyrie eleison.
Christe eleison: Ki érettünk ember lettél, tiszta Szűztől megszülettél: Fiúisten!
Christe eleison.
Kyrie eleison: Ki Máriát szent tüzeddel átaljártad égi fénnyel: ó Szentlélek!
Kyrie eleison.

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.

GLORIA: D. U. 422

OFFERTORIUM: G. H. 26 AVE MARIA Lk 1, 28. 42. 34. 35.

KYRIE: D.U. 420

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.

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 tő/led születik † Isten Fiának hí/vattatik. R.)

