D.U. 156
1. O salutaris Hostia, quae caeli pandis ostium: bella premunt hostilia, da
robur, fer auxilium!
Ó üdvösséges áldozat, ki mennynek tárod ajtaját, harcot harcolva szenvedünk,
Úr Jézus, kérünk, adj erőt!
2. Uni trinoque Domino sit sempiterna gloria, qui vitam sine termino nobis
donet in patria.
Egy-Háromságos Istenünk, most dicsőítünk tégedet, ki országodban minekünk
adj mindörökre életet!
D.U.169
1. Égből szállott szent kenyér, értünk ontott drága vér: hittel áldunk és imádunk,
bár az elme föl nem ér.
2. Véghetetlen Istenség, szerető nagy kegyesség! Az oltáron velünk áldjon
tégedet a föld s az ég!
3. Ó mennyei seregek, velünk egyesüljetek! Tiszta lelkek, az Istennek
irgalmáról zengjetek!
4. Nap, hold s fényes csillagok, imádságra gyúljatok! Hitünk fénye őt dicsérje,
kit ragyogva áldotok!
5. Legyen egy szív, egy lélek azokban, kik dicsérnek! Ó nagy Isten, e szentségben
nyerjék meg, mit remélnek!
6. Reménységünk csak Te vagy, Jézus, kérünk, el ne hagyj! Légy vezérünk,
s hogy célt érjünk, országodba befogadj!
D.U. 178
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. 234
1. Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk! Nagy ínségben lévén így szólít meg
hazánk:
R.) Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról!
2. Ó, Atyaistennek kedves szép leánya, Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája! R.)
3. Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, anyai palástod fordítsd oltalmunkra! R.)
4. Dicséret, dicsőség legyen az Atyának, a te szent Fiadnak, Szentlélek mátkádnak! R.)
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.)

SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE - NAGYBOLDOGASSZONY
Az Egyház legrégibb és legnagyobb Mária ünnepe. A Szent Szűz halálakor kiváltságos módon osztozott Fia
feltámadásában és dicsőségében. Ezt a küzdő egyház a győzedelmes egyházzal együtt boldog örömmel ünnepli.
XII. Piusz pápa a kereszténység egyetemes hitét hirdette ki 1950. nov. 1-én Mária mennybevételének dogmájával.

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK - Jel 11, 19a. 12,1-6a.10 / 1Kor 15,20-27c / Lk 1, 39-56

GYŰJTŐÉNEK: D. U. 284
1. Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság,
kit a mennyben megkoronáz a teljes Szentháromság.
R.) Mária, mi anyánk, mennyei Pátrónánk, bűnösökre nézz le ránk!
2. Atyaisten koszorúzza leányának szent fejét,
Fiúisten édesanyját, a Szentlélek jegyesét. R.
3. Néked mondja a nagy Isten a Szentírás szózatát:
„Jöjj, kedvesem, Libanonból, jöjj és vedd el koronád!” R.
4. Az egeknek egeiben zengedeznek trombiták,
és a Király jobbja mellett köszöntik Szűz Máriát. R.
D.U. 283
1. Felvitetett magas mennyországba, angyali szép örvendetes házba,
e nap a Szűz nagy menyasszonyságra, az Istennek drága hajlékába.
2. A mennyei Atya udvarába, égi Sion drága városába,
dicsőséges szép palotájába már bemégyen nagy vigasságába.
3. Beteljesül Dávidnak zsoltára, mit énekelt világ hallatára:
„A Királyné Királynak jobbjára állíttatik örök társaságra.”
4. Dicsértessél, örök Szentháromság, kitől árad reánk minden jóság,
tiszteltessél, tündöklő Asszonyság, mindenek közt legnagyobb méltóság!

INTROITUS:D.U. 228b GAUDEAMUS OMNES Lk 15,10 , 32. zs. 1. v. 1 Sám 2,35

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.

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 44. zs. 10b v.
Uram jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában.
ALLELUJA: ASSUMPTA EST
V.) Felvétetett Mária a mennybe, * örvendezik az angyalok serege.

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. 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…

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.
Vagy: ad notam D.U. 131d MIRA MATER EXTITISTI
1. a) Te, ki csodás anya lettél, szűz leányként Istent szültél, ennél több nem is lehetnél,
lombos ág, virág s gyökér.
b) Ki hozzád esd igaz szívvel, bár keresztje halált érlel, az igazi üdvre ér él, te
nevedben aki kér.
2. a) Dicséretünk szava hirdet, ó Mária hallgass minket, kérd hogy soha vétkeinknek
szolgáljunk, de Szülöttednek, s palotádban adj helyet!
b) Boldogságos, vígy hazádba, hol uralkodsz, csillagházba, ott szüntelen zengjük
együtt igazakkal énekeljük a végtelen örömet! Ámen

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.

