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KEZDŐÉNEK              Vö. ApCsel 1, 14 

A tanítványok egy szívvel, egy lélekkel 

állhatatosan imádkoztak Máriával, Jézus Anyjával. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, irgalmasság Atyja, 

egyszülött Fiad a keresztfán függve 

Anyját, a Boldogságos Szűz Máriát a mi Anyánkká is tette. 

Add, kérünk, hogy a Szűzanya szerető közbenjárására 

Egyházad napról napra termékenyebb legyen, 

szent utódoknak örvendjen, 

és a népek minden családját anyai keblére ölelje. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

 



FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat 

és változtasd üdvösségünk szentségévé. 

Kérünk, hogy ennek a szentségnek erejéből 

és a Boldogságos Szűz Máriának, 

az Egyház Anyjának szerető segítségével 

szívünk lángra lobbanjon, 

és vele együtt megváltásunk áldozatával szorosabban összeforrjon. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Szűz Mária az Egyház példaképe és anyja 

Az Úr legyen veletek. 

  H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

  H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

  H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, 

és a Boldogságos Szűz Mária ünnepén 

–  méltó hálaÉNekkel 

magasztaljunk téged. 

 

Ő szent Igédet szeplőtelen szívébe zárta 

és megtestesült Igédet szűzi méhébe fogadta, 

–  majd Teremtőjét a világra SZÜLve 

az Egyház születését is szolgálta. 

A kereszt mellett állva az isteni szeretet végakaratát vállalta, 

–  gyermekévé fogadott minden EMbert, 

akik Krisztus halálában örök életre születtek. 

 

(És) Amikor az apostolok a megígért Szentlelket várták, 

–  velük együtt imádkozott MÁria, 

és így lett az imádkozó Egyház példaképe. 

 



Majd miután a mennyei dicsőségbe vétetett, 

anyai szeretettel segíti a zarándok Egyházat, 

–  az örök haza felé irányítva annak LÉPteit, 

amíg csak el nem jön az Úr dicsőséges napja. 

 

(És) Ezért, Urunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt 

–  magasztalunk TÉged 

és vég nélkül mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, 

mindenség Ura, Istene. 

Dicsőséged betölti a mennyet és földet. 

Hozsanna a magasságban. 

Áldott, aki jön az Úr nevében. 

Hozsanna a magasságban. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK       Vö. Jn 2, 1. 11 

Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, 

amelyen Jézus anyja is ott volt. 

Jézus ekkor kezdte meg csodatetteit. 

Kinyilatkoztatta dicsőségét, 

s tanítványai hittek benne. 

 

Vagy:                 Vö. Jn 19, 26-27 
 

A kereszten függő Jézus 

így szólt szeretett tanítványához: 

Íme, a te anyád! 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

magunkhoz vettük megváltásunk és örök életünk zálogát. 

Esdve kérünk, 

hogy Szűz Mária anyai oltalma alatt 

Egyházad az evangélium jóhírével minden nemzetet megszenteljen, 

és a Szentlélek kiárasztásával az egész földkerekséget betöltse. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 



A SZENTMISE OLVASMÁNYAIBAN (a Mária-misék olvasmányos 

könyve szerint) 

 

OLVASMÁNY a Teremtés könyvéből            3, 9-15. 20 

 

„Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka 

közé.” 

 

Az (első) ember és felesége a bűn elkövetése után elrejtőztek az Édenkert 

fái között. De az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá: „Hol vagy?” 

 Ő így válaszolt: „Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert 

mezítelen 

vagyok, tehát elrejtőztem.” 

 De Isten így szólt: „Ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán 

ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél?” 

 Az ember így válaszolt: „Az asszony, akit mellém rendeltél, ő adott 

nekem a fáról, ezért ettem.” 

 Az Úristen megkérdezte az asszonyt: „Mit tettél?” Az asszony így 

felelt: „A kígyó vezetett félre, azért ettem.” 

 Az Úristen így szólt a kígyóhoz: „Mivel ezt tetted, átkozott leszel 

minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a föld 

porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony 

közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Az (ő ivadéka) széttiporja 

fejedet, te pedig a sarkát mardosod.”  

 Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja. 

 

  Ez az Isten igéje. 

 

Vagy 

 

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből                1, 12-14 

 

 Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel, állhatatosan imádkoztak 

Máriával, Jézus anyjával együtt. Miután Jézus fölvétetett a mennybe, az 

apostolok az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi 

járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az 

emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni: Péter és János, Jakab és 

András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia Jakab, a buzgó 

Simon és Jakab testvére, Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel, 



állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és 

testvéreivel együtt. 

 

Ez az Isten igéje. 

 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 86 (87), 2-3. 4. 5. 6 és 7          2. tónus. 

 

Válasz: Dicső dolgokat mondanak rólad, * Isten városa. 

Vagy: Alleluja. 2. szám. 

 

Előénekes: Isten a szent hegyekre alapította városát, † mert az Úr szereti 

Sion kapuit, * jobban, mint Jákob hajlékait. 

Dicső dolgokat mondanak rólad, * Isten városa. 

 Hívek: Dicső dolgokat mondanak rólad, * Isten városa. 

 Vagy: Alleluja. 

E: Tisztelőim között említem majd Egyiptomot és Babilont, * itt születtek 

mindnyájan, a filiszteusok, a tírusziak és Etiópia népe. 

Azt mondják majd Sionról: † benne született ez is, meg az is, * és a 

Fölséges maga tette őt erőssé. 

 Hívek: Dicső dolgokat mondanak rólad, * Isten városa. 

 Vagy: Alleluja. 

 

E: Az Úr számba veszi a népeket, * ezek mind itt születtek. 

A körtáncot lejtők mind azt dalolják: * „Minden forrásom belőled fakad!” 

 Hívek: Dicső dolgokat mondanak rólad, * Isten városa. 

 Vagy: Alleluja. 

 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 5. szám. 

Boldog vagy, Mária, mert te szülted az Urat! * Az Egyház Anyja, ápold 

bennünk egyszülött Fiadnak lelkületét.            5. tónus. 

Alleluja. 

 



† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből            19, 25-27 

 

„Íme, a te fiad!” 

„Íme, a te anyád!” 

 

 Nagypénteken: 

 Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária: Kleofás 

felesége, és Mária Magdolna. 

 Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, 

így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te fiad!” Azután a tanítványhoz 

szólt: „Íme, a te anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta őt a 

tanítvány. 

  

Ezek az evangélium igéi. 
 


