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Introitus:  

ANT. 

Szereted az igazságot, s gyűlölted a gonoszságot, 

azért kent föl az Isten az öröm olajával. 

 

Az én szívem ünnepi szózattól / árad, * zengem dalomat a /Királynak. 

A te trónod, ó Isten, örökkön / örökké, * országló jogarod az igazság / 

jogara. ANT. 

Dicsőség az Atyának és / Fiúnak, * és Szentlélek / Istennek. 

Miképpen kezdetben vala, most és / mindenkor, * és mindörökkön örökké, / 

ámen! ANT. 

 

Responzorium:  

 

MEGSEGÍTETTE őt az Isten arcának fényével, 

az Isten lakik benne, azért meg nem inoghat. 

V. Folyóvizek árja + örvendezteti Isten városát, * megszentelte hajlékát a / 

Fölséges. az Isten lakik benne.   MEGSEGÍTETTE őt. 

 

Megsegítette Őt az Isten arcának fényével, 

az Isten lakik benne, azért meg nem inoghat.  

 

Alleluja:  

ALLELUJA  

Ékesebb vagy te az emberek fiainál, + kedvesség ömlött el ajkadon, * 

megáldott téged az Isten mindörökké.  

ALLELUJA 

 

Offertorium: 

Hozsanna: 293/1-4 

István királynak szíve gazdagságát. Szent Imre herceg, kemény tisztaságát.  

László királynak vitéz lovagságát, ó ha csak ezt látnád! 

Boldog Gizella, bajor honból jöttél, s Pannóniában példaképünk lettél. 

Istent dicsérte, otthonod, s családod, ez volt hivatásod.  

Első királynénk, imádkozz érettünk. Adjon az Isten jó anyákat nékünk! 

Éljen e nemzet, hitben, szeretetben, reményben, s hűségben.  

A győztes égi seregek vezére, Szent Mihály kérünk, állj most is az élre. 

Törd meg a sátán minden kísértését, és védd meg a békét!  

 

VAGY 

 

Hozsanna 294/A 

Virágos kert vala híres Pannónia, Mely kertet öntözé híven Szűz Mária. 

Katolikus hitnek bő volt szép virága! Be megsötétedett örvendetes napja. 

Reménységünk vagyon benned, s Máriában, Mint Magyar hazánknak hű 

királynéjában. Kinek életedben minket ajánlottál, És szent koronáddal 

együtt feláldoztál.  

 

 

Communio:  

ANT. 

Kedvesség ömlött el az ajkadon, megáldott az 

Isten mindörökre téged. 

 

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. 

Az éhezőket betöltötte / jókkal * 

és a gazdagokat üresen / küldte el. ANT. 


