
 SZENTSÉGI ÉNEKEK (ÉE 161, 162, 165) 
LEBORULVA ÁLDLAK, láthatatlan Istenség, – kenyér- és borszínben elrejtezett 
emberség! – Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat az emberi gyengeség. 
2. Isteni erődet elrejtéd a keresztfán, – testi gyarlóságnak homályával takar-
ván, – itt emberi tested előlünk elrejted, színek alatt titkolván. 
 
ÜDVÖZLÉGY, KRISZTUSNAK drága szent teste! – Áldott légy, Jézusnak piros 
szent vére!  Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség, angyali, drága vendégség! 
2. Üdvözlégy, nagy szentség, élet adója! – Mi bűnös lelkünknek megorvosló-
ja!  Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség, angyali, drága vendégség! 
 
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. 
 
 ÁDVENTI ÉNEK: ÉE 6 
Ó, JÖJJ, Ó, JÖJJ, ÜDVÖZÍTŐ! – Beteljesült már az idő. – Törd át az ég zárt ajta-
ját, – vár a világ sóvárgva rád. 
2. Megnyílt az ég harmatozva, – Megváltónkat hogy lehozza; – ég felhői, 
nyíljatok szét, – hozva Jákob fejedelmét! 
3. Föld, virulj ki, völgyön-halmon, – viruló zöld hadd fakadjon! – Nyílj ki, 
földnek szép Virága, – Dávid házának Királya! 
4. Ó, fényes Nap, ó, szép Csillag, – téged vágyunk mi látni csak: – kelj fel, 
Napunk, fényességed – űzze el a sötétséget! 
 
 BEFEJEZŐ ÉNEK (ÉE 18) 

<-2-ÏÐ-3r---5z---7---6--,--5---6---22--:---5--,--4---2---4---3--,--2---1---00--,---- 
      Ó,     FÉ-NYESSÉGES, SZÉP HAJNAL,   kit    így köszöntött   az Angyal: 

<-2---1---2---3r---5--,--4---3---22--. 
   „Üdvözlégy, tel-jes   ma-laszttal! 
 
2. Dicsőséges Szűz Mária, – Atyaistennek szép lánya, – Szentlélek áldott mátkája! 
3. Fiat fogansz majd méhedben, – ki Isten s ember lesz egyben, – megmaradsz 
szüzességedben.” 
4. Ó, boldogságos Szűzanya, – kérünk nagy méltóságodra, – végy minket párt-
fogásodba! 

ÁDVENTI HAJNALI MÁRIA-MISE 
 
 INTROITUS: Rorate cæli (Iz 45,8; Zs. 84,2. 13) – ÉE 504; GH 7 

<X--0---1---1t---5u---5--:--[-------------------tT45uj5T4--:--5---4---3---3-!----2---3-- 
      HARMATOZ-ZA-TOK,   egek, onnan felül-ről,          és   a  fel-hők   es-sék 

<X--4---3---2---1--,--3---2---1---2---3---4tT4---3-:--3---3---2---3---4---eE2---1---1-. 
         az  i - ga-zat!  Nyíljék meg immár   a  föld, s terem-je  az Üd- vö- zí- tőt! 

<X--…-†--[-----4--…--3--,--[-----4--3---†--4t--4--. 
        (1. t.)      /              *                    / 
 
Zs.: Megáldottad a te földedet, /Uram, * jóra fordítottad Jákobnak /fogságát. 
2. Az Úr megadja /kegyelmét, * és földünk megtermi /gyümölcsét. (Ant.) 
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala, 
most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.) 
 
 KYRIE 
 
 (GLORIA) 
 
 GRADUALE: Tollite portas (Zs. 23,7. 3. 4) – ÉE 505; GH 8 
KAPUK, /NYÍLJATOK MEG! † Táruljatok fel, örök ka/puszárnyak, * hadd men-
jen be a dicső/ség királya! KAPUK, /NYÍLJATOK MEG…  Ki mehet fel az Úr 
hegyére, † és ki állhat meg az ő szent helyén? * Az ártatlan kezű és tisz/ta 
szívű! KAPUK, /NYÍLJATOK MEG… 
 
 ALLELUIA: Ave Maria – ÉE 424/GH 547; ÉE 505/GH 9 

<-2---3---4t---4--:--4---5---4---ed1---3---4---2---2--.--[---4-5-4-2-+--4tT4R3d1-3r-2-. 
     AL-LE- LU - JA,    al- le- lu - ja,   al- le - lu- ja.    (4. t.) 
 
 Üdvözlégy, Mária, malaszttal /teljes, * az Úr van /teveled! 
 
 
 
 



 SEQUENTIA: Mittit ad Virginem – ÉE 5; GH 623 

<XBY--x---2---2---3---1---2--:--3---4---5---4---3---2--,---4---6---5---4---3---2--:---- 
I. 1a) KÜLDÉ AZ ÚR-ISTEN gyors és hű szolgá-ját   Szűzhöz Názá-ret-be 
 1b) Hogy legyen köve- te,     és szóval hirdes-se       az Úr-nak csodá-ját, 
 

<XBY--2---3---0---1---0---x--:---3---2---4---eE2---1---2--.- 
         Gáb-ri - el an-gya-lát,    si- et- ve men-jen el. 
           a Szűznek je-lentse:  hogy szűzen szülni fog. 

<XBY--2---6---6---7---5---6--:--7---8---6---7-˜-5---6--,---7---8---9---8---7---6--:--- 
II. 2a) Dicsőség ki- rá-lya     természet ha-tal-mát     bírja, s fe-lülmúl-ja, 
     2b) Kevélyek trónja-it      le-ront-ja kar-já- val,   Sá-tán-nal harcba száll, 

<XBY--4---6---7---6-Y-5---4--:---3---2---4---eE2---1---2--.- 
           és   a  bűn ková-szát    kö-zü-lünk el- ve-szi. 
           ta-pod-ja sar-ká-val,    ha-tal-mát meg-tö-ri. 
 
I. 3a) „Menj el, hát, Arkangyal, ez új hírt hirdetni, – az ősi Írásnak titkait je-
lentsd ki, – levéve fátyolát!” 
   3b) „Üdvözlégy, Mária, az Úr van veled, – az Isten Fia lesz, kit szülsz, a 
Gyermeked, – ne félj, fogadd be őt!” 
II. 4a) Meghallván Mária szólását Angyalnak, – igent mond, s anyja lesz az 
Isten Fiának: – a várt Messiásnak. 
   4b) Ki Tanácsadója emberi nemzetnek, – Istene, Atyja lesz föld színén élők-
nek, – békesség Szerzője. 
I. 5a) Akinek ereje minket erősítsen, – és gyarló voltunkban mindenkor meg-
védjen, – világ sok vétkétől. 
   5b) Bocsásson meg nekünk bocsánat szent Ura, – kegyelmét esdje le ke-
gyelmek Asszonya, – maradjon mivelünk! 
 

<XBY--678oO8I7---6-=---4---6u---zZ5---4--:--3---2r---eE2W1---2--. 
           Á    -    men, al - le - lu -  ja,    al - le -  lu  -  ja. 

OFFERTORIUM: Ave Maria (vagy helyette: ÉE 265) 
MIKOR MÁRIÁHOZ az Isten angyala – Názáret városba az égből leszálla, – kit 
szent imádságban Gábriel talála, – ékes köszöntéssel a Szűzhöz így szóla: 
2. „Üdvözlégy, te, kegyes, Isten szép leánya, – Jesszétől származott Ádám 
unokája, – az Éva asszonynak legtisztább magzatja, – Áron vesszejének meg-
újult virága. 
3. Tégedet az Isten leginkább szeretett, – sok nemzetek közül magának el-
jegyzett, – kilenc angyali kar koronát készített, – hogy megkoronázza azzal 
szent fejedet. 
4. Készíts azért szállást az Isten Fiának, – mert téged választott szentséges 
Anyjának, – te méhed kívánta az ő szállásának, – téged mond az Írás Sala-
mon házának.” 
5. „Az Úrnak Igéjét örömmel elvárom, – mint Isten akaratja, én is úgy aka-
rom, – tiszta hajlékomba, ha tetszik, bezárom, – mert szüzességemben tu-
dom, nem lesz károm.” 
6. Világosítsa meg az Úr én házamat, – ragyogó fáklyákkal rakja udvaromat, 
– piros hajnal után hozza fel napomat, – hogy meglássam én is az én Krisztu-
somat! 
 
 SANCTUS 
 
 AGNUS DEI 
 
 COMMUNIO: Ecce virgo concipiet (Iz 7,14; 18. zs.) – ÉE 506; GH 27 

<ôþù-2---3---5---5--:--[--------------------3---5---rR3E2--,---2---2---3t---3-!----2--- 
            Í- ME, A SZŰZ  méhében fogan és fi - at  szül,   s ne- ve  lé-szen:  Em- 

<ôþù-2e---qQ0---x-§----1---2---3---wW1Q0---0--.--„-…--[----rR3--5--,-[---3t---3--…--2-. 
           má - nu - el,   velünk az  Is -  ten.   (3. t.)                  *             / 
 
Zs.: Az egek az Isten dicsőségét hirdetik, * és kezének műveiről beszél a /mennybolt. 
2. Egy nap a másnak zengi az igét, * az éj az éjszakának továbbadja e /tudást. (Ant.) 
3. Nem olyan beszéd ez, s nem olyan szavak, * hogy ne foghatnád fel /hangjukat. 
4. Minden földre eljut a zengésük, * a földkerekség széléig az ő /igéjük. (Ant.) 
5. Ott szerzett a Napnak lakást, † és az, mint Vőlegény, kilépett házából, * hogy 
ujjongással, mint a Hős, befussa /útját. 6. Kijön a magas mennyből, † és a meny-
nyeknek magasába visszatér, * és az ő melege mindenkihez /elér. (Ant.) 
 


