D.U.164
1. Imádlak, nagy Istenség, Test s vér, titkos, mély Szentség,
leborulva. Itt van, Isten s emberség, véghetetlen nagy Fölség! föláldozva.
2. Üdvözlégy, te szent manna, ennél többet ki adna? Nincs mód benne;
Ez az égi nagy Jóság, a teljes Szentháromság nagy kegyelme.
3. Szent testével így táplál, hogy ne ártson a halál, mily kegyesség!
Szent vérével harmatoz, így szelídít magához ez Istenség.
4. Szállj le hozzám, szent Kenyér, jöjj, ártatlan, drága Vér, szánd lelkemet!
Bár hajlékom nem méltó,elég Tőled csak egy szó; vedd szívemet.
D.U.165
1. Áldjad ember, e nagy Jódat, kenyérszínben Megváltódat!Itt jelen van
szent testével édes Jézus, jelen vagyon szent vérével áldott Jézus.
2. Itt az Isten gazdagsága, bűnös lelkek nagy váltsága,
minden jónak nagy bősége édes Jézus, gyarló szívek erőssége áldott Jézus
3. Itt az égnek megnyitója, kegyelemnek meghozója, egész világ drága díja
édes Jézus, az Istennek örök Fia áldott Jézus.
4. Nem csak jel ez, nem csak emlék: valóságos szent jelenlét! Itt van köztünk
tested, véred, édes Jézus, itt van Isten-emberséged, áldott Jézus
5. Kérjük, adja ránk áldását, irgalmának kútforrását, legyen velünk a végórán
édes Jézus, s üdvözítsen holtunk után áldott Jézus.

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 várva-várt 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.235
1. Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk, kezedet, meg ne utáld ínségében
hívedet! R.) Mária, Mária, Mária, Szűzanya!
2. Oltalomhely Isten után csak te vagy, szólj mellettem, mert Istennél
szavad nagy. R.)
3. Vétkeimnek rútságáért meg ne vess, szent Fiadnak országába bevezess! R.)
4. És ha majdan elközelget halálom, kegyes Anya, te légy édes vigaszom! R.)

SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL
SARLÓS BOLDOGASSZONY
Mária megtudta az angyal szavából, hogy rokona, Erzsébet nemsokára szülni fog. Elmegy meglátogatni és segíteni őt.
Jézusnak és az ő előhírnökének, Keresztelő Jánosnak első találkozása ez – és Erzsébet méhében ,, felujjongott a magzat
’’ (Lk 1, 41). A két asszony halhatatlan szavakkal ( az ,,Üdvözlégy Mária’’ második részével, (Lk 1, 42) Mária pedig a
Magnificattal / Lk 1, 46-55) hirdeti a világnak a közeli üdvöt. Az egyház Keresztelő Szent János születésnapjának
hajdani nyolcada után ünnepli 1389 óta e kedves ünnepet.

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 235 b

Magasztal-ja, magasztal-ja az én lel-kem az Urat az én lelkem az Urat.

1. És ör-vendezett az én lel- kem * az én Üdvözítő Is- te- nem-ben.
2. Mert megtekintette az ő szolgálójának alázatosságát * és íme mostantól fogva
boldognak mondanak engem minden nemzetségek. 3. Mert nagy dolgokat cselekedett
nekem, aki hatalmas * és szent az ő neve. 4. És az ő irgalmassága nemzetségről
nemzetségre * az őtet félőknek. 5. Hatalmasságot cselekedett az ő karjával *
elszélyesztette a kevélyeket az ő szívök elmélyében. 6. Levetette a hatalmasokat a
székből *és felmagasztalta az alázatosakat. 7. Az éhezőket betöltötte jókkal * és a
gazdagokat üresen bocsátotta. 8. Felvette Izraelt, az ő szolgáját * megemlékezvén az ő
irgalmasságáról. 9. Amint szólott az atyáinknak *Ábrahámnak és az ő ivadékának
örökké. 10. Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és a szentlélek Istennek. 11. Miképpen
kezdetben vala most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.

D.U. 276
1. Köszöntsük most Szűz Máriát, szent énekünk kísérje el:királynőnk,
Boldogasszonyunk szolgálólányként útra kel. 2. A Messiás, a nagy Király rejtőzve,
csendben így jön el,Szűz anyja édes terheként, ím itt vonul Emmánuel. 3. Nap és a
hold, lomb és virág, ma mind Hozsannát zengenek: e körmenetben Mária,
hegyvölgyön át sietve megy. 4. Ott Szent Erzsébet várja őt, és ujjong szíve magzata,
áldott gyümölcstől terhesen, köszönti egymást két anya. 5. Szent ősatyák nagy Istene,
magasztal minden nemzedék, zarándoklétünk útjain, vedd most a hála énekét!
6. A célt elérnünk adj erőt! Hogy menjünk, mint a Szűzanya: Lehessünk
Krisztushordozók, s Szentlélek Isten temploma!

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

SZEKVENCIA: D.U. 231

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…

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
Nagy a ti körötökben * Izrael szentje! Iz 12, 6b
ALLLELUJA: BEATA ES VIRGO
V.) Boldog vagy, Szűz Mária, † mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, * amit
az Úr mondott néked. Lk 1, 45

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.

OFFERTORIUM: G. H. 423 DIFUSA EST GRATIA 44. zs. 3.2.4.
Kedvesség ömlött el ajkaidon, +
R.) Megáldott té/ged az Isten * mindenkor és mindörökkön /örökké.
V.1) Az én szívem ünnepi szózat/tól árad, † zengem dalomat a Ki/rálynak. R.)
V.2) A te ékességeddel és szépséged/del indulj meg, †
szerencsével járj, és or/szágolj! 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.

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.

