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Pap:
Hívek:
Pap:
Hívek:
Pap:

Uram, nyisd meg ajkamat! (szájunkat kereszttel jelöljük)
És szám a te dicséretedet hirdeti.
† Isten, figyelmezz az én segítségemre. (keresztvetés)
Uram, siess megsegíteni engem.
(meghajolva) DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS
SZENTLÉLEK ISTENNEK.
Hívek: Miképpen kezdetben vala /most és mindenkor,* és mindörökkön
örök/ké. Amen. Alleluja.
INVITATORIUM
(A korátorok a 94. zsoltárt éneklik, megszakítva az antifónával, melyet
közösen éneklünk)

A boldogságos Szűznek, Máriának tiszteletében, ujjongjunk az Úrnak.
ZSOLTÁROZÁS
I.

Hozzád futunk, ó Má- ri- a, hol e-rőt kapnak a gyöngék; a-zért

di-csé-re-te-det zeng-jük, Is-ten-nek szűz Szü-lő- je.
18.zsoltár (I. szakasz)
AZ egek az Isten dicsőségét /hirdetik, *
és kezének műveiről be/szél a mennybolt.
Egy nap a másnak zengi az /igét, *
az éj az éjszakának továbbad/ja e tudást.
Nem olyan beszéd ez s nem olyan /szavak, *
hogy ne foghatnád /föl a hangjukat.
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Minden földre eljut a /zengésük, *
a földkerekség széléig /az ő igéjük.
Ott szerzett a Napnak lakást, †
és az mint vőlegény kilépett /házából, *
hogy ujjongással mint a hős be/fussa útját.
Kijön a magas mennyből, †
és a mennyeknek magasába /visszatér, ’*’
és az ő melege minden/kihez elér.
DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK ÉS /FIÚNAK *
ÉS SZENT/LÉLEK ISTENNEK.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor *
és mindörökkön ö/rökké, amen.
II.

Hozzád futunk, ó Má- ri- a, hol e-rőt kapnak a gyöngék; a-zért

di-csé-re-te-det zeng-jük, Is-ten-nek szűz Szü-lő- je.
23. zsoltár
AZ Úré a föld és benne /minden, *
a földkerekség és mind, akik /abban laknak;
Mert ő állította azt a tenge/rekre, *
és ő szilárdította meg a /folyóvizeken.
Ki mehet föl az Úr /hegyére, *
és ki állhat meg /az ő szent helyén?
Az ártatlan kezű és tiszta szívű, †
ki lelkét hiábavalóságra nem /vetette, *
sem álnokságot nem szólt feleba/rátja ellen.
Az vesz áldást az /Úrtól, *
és irgalmasságot az ő szabadító /Istenétől.
Ez az a nemzedék, mely Istent /keresi *
mely Jákob Istenének or/cáját keresi.
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Nyissátok meg a kapukat, †
és táruljatok fel, örök /kapuk, *
hadd menjen be a dicső/ségnek Királya!
Ki ez a dicsőséges /Király? *
Az erős és hatalmas Úr, a harcokban /győzedelmes.
Nyissátok meg a kapukat, †
és táruljatok fel, örök /kapuk, *
hadd menjen be a dicső/ségnek Királya!
Ki ez a dicsőséges /Király? ’*’
A seregek Ura, ő a dicső/ségnek Királya.
DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK ÉS /FIÚNAK *
ÉS SZENT/LÉLEK ISTENNEK.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor *
és mindörökkön ö/rökké, amen.
III.

Hozzád futunk, ó Má- ri- a, hol e-rőt kapnak a gyöngék; a-zért

di-csé-re-te-det zeng-jük, Is-ten-nek szűz Szü-lő- je.
44. zsoltár (válogatott versei)
AZ én szívem ünnepi szózattól árad, †
zengem dalomat a /királynak, *
nyelvem mint a gyorsí/rónak tolla.
Ékesebb vagy te az emberek fiainál, †
kedvesség ömlött el ajka/idon, *
megáldott téged az Isten /mindörökké.
Halljad, leányom, és lássad és hajtsd ide /füledet, *
felejtsd el népedet és a/tyádnak házát;
Mert kívánja a Király a te szépsé/gedet, *
hódolj neki, mert ő a Te /Urad, Istened!

1. tónus

4
Tírusz leányai ajándékokkal /jönnek, *
orcádat esdik a népnek /gazdagai.
Mily dicsőséges bensejében a Király /leánya! *
Arannyal átszőtt /ruhát öltött.
Sokszínű öltözetben vezetik őt a /Királyhoz, *
szüzek követik, az ő társai, és bevezettetnek, /Uram, tehozzád.
Bevezetik őket örvendezve és ujjon/gással, *
bevezetik a /Király házába.
Atyáid helyett fiak születnek /néked, *
fejedelmekké rendeled őket az /egész földön.
Megemlékeznek a te /nevedről, *
nemzedékről /nemzedékre.
Azért a népek magasztalnak /téged, ’*’
örökké és mindörök/kön örökké.
DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK ÉS /FIÚNAK *
ÉS SZENT/LÉLEK ISTENNEK.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor *
és mindörökkön ö/rökké, amen.

Hozzád futunk, ó Má- ri- a, hol e-rőt kapnak a gyöngék; a-zért

di-csé-re-te-det zeng-jük, Is-ten-nek szűz Szü-lő- je.
VERZIKULUS
Korátorok:
Hívek:

Kiválasztotta őt előre az Isten.
És mennyei hajlékában adott neki lakást.
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OLVASMÁNYOK ÉS RESPONZÓRIUMOK
I.
Tégy mél/tóvá engem
a te dicsé/retedre * szentséges /szűz Mária.
TÉGY MÉLTÓVÁ… V/1.) Adj erőt nékem * ellenségeid ellen.
SZENTSÉGES SZŰZ MÁRIA. TÉGY MÉLTÓVÁ…
II.
Ó szüzes/ségnek éke + Krisztus anyja és Isten /temploma * világ úrnője
és a menny /királynője! Ó SZÜZESSÉGNEK… V.) Fogadd el, amit
neked felajánlunk + és add meg, amit tőled kérünk * kérj bocsánatot
bű/neinkre. VILÁG ÚRNŐJE ÉS A MENNY KIRÁLYNŐJE… Ó
SZÜZESSÉGNEK…
III.
Boldog vagy /szűz Mária + és minden dicséret/re méltó * belőled kelt föl
az I/gazság Napja. BOLDOG VAGY… V.) Imádkozz a népért + járj
közben a papságért * könyörögj az asz/szonyokért. BELŐLED KELT
FÖL AZ IGAZSÁG NAPJA. V.2) Érezzük mindnyájan + segítségedet *
kik tiszteletedre ösz/szegyűltünk. BELŐLED KELT FÖL AZ IGAZSÁG
NAPJA. V.3) Dicsőség az Atyának + a Fiúnak * és a Szent/léleknek.
BOLDOG VAGY…
TE DEUM
1.Téged, Isten dicsérünk, * téged Úrnak ismérünk. 2. Téged, örök
Atyaisten * mind egész föld áld és tisztel. 3. Téged minden szép angyalok *
Kerubok és Szeráfkarok. 4. Egek és minden hatalmak * szüntelenül
magasztalnak. 5. Szent vagy, szent vagy, * erősséges szent Isten vagy! 6.
Nagyságoddal telve ég, föld,* dicsőséged mindent bétölt. 7. Téged dicsér,
egek Ura * apostolok boldog kara. 8. Dicséretes nagy próféták * súlyos ajka
hirdet és áld. 9. Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet. 10 Vall tégedet
világszerte * szent Egyházad ezerszerte. 11. Ó Atyánk, téged *s
mérhetetlen nagy Fölséged. 12. S azt, ki hozzánk tőled jött le * Atya igaz
Egyszülöttje. 13. És áldjuk veled * Vigasztaló Szentlelkedet. 14. Krisztus,
Isten Egyszülöttje * Király vagy te mindörökre. 15. Mentésünkre közénk
szálltál * szűzi méhet nem utáltál.
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16. Halál mérgét megtiportad * mennyországot megnyitottad. 17. Isten
jobbján ülsz most széket *: Atyádéval egy fölséged. 18. Onnan leszel
eljövendő *: mindeneket ítélendő.
(Itt meghajlunk vagy letérdelünk.)
19. Téged azért, Uram, kérünk,* mi megváltónk, maradj vélünk! 20.
Szentjeidhez végy fel égbe * az örökös dicsőségbe! 21. Szabadítsd meg,
Uram, néped, * áldd meg a te örökséged! 22. Te kormányozd, te vigasztald
* mindörökké felmagasztald!
(Fölegyenesedünk vagy fölállunk.)
23. Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet áldja néped. 24. Bűntől e
nap őrizz minket * és bocsásd meg vétkeinket! 25. Irgalmazz, Uram,
irgalmazz ;* híveidhez légy irgalmas! 26. Kegyes szemed legyen rajtunk *
tebenned van bizodalmunk. 27. Te vagy Uram, én reményem, * ne hagyj
soha szégyent érnem!
KÖNYÖRGÉS ÉS BEFEJEZÉS
Pap: Az Úr legyen veletek
Hívek: És a te lelkeddel!
Pap: Könyörögjünk! Engedd, kérünk Úristen, hogy mi a te szolgáid,
folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk, és a Boldogságos,
mindenkoron Szűz Máriának dicső közbenjárása által, a jelen
szomorúságtól megszabadulva örökké tartó örömet élvezzünk. A mi
Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké.
Hívek: Amen.
Pap: Az Úr legyen veletek (Uram hallgasd meg könyörgésemet!)
Hívek: És a te lelkeddel!
(És az én kiáltásom jusson eléd!)
Pap: Mondjunk áldást az Úrnak
Hívek: Istennek legyen hála!

