
18 19

6. József hite legyőzi kételyeit

A kétkedő gondolatok háborgatásától megzavarodott a tiszta lelkű József, aki haja-
donnak ismert téged, s úgy sejti, hogy erőszakot szenvedtél, ó Szeplőtelen! De mi-
dőn megtudta, hogy te a Szentlélektől fogantál, felkiáltott:

Szólista: Alleluja! Alleluja!
Nép: Alleluja!

I. ÓDA 

Pap:  FÖLNYITOM AZ ÉN SZÁMAT és betelik Lélekkel és dicsőítő éneket 
hangoztatok neked, ó Anyakirálynő, és fényesen ünnepelve téged öröm-
mel hirdetem a te csodáidat.

Diakónus: Krisztus Szentlélekkel megpecsételt lelkes könyvének tekintett téged a 
nagy főangyal, mikor hozzád ment, Tisztaságos, és így szólt hozzád: Üd-
vözlégy öröm hajléka, mert általad nyer feloldozást az átoktól az ősanya!

Nép: Üdvözlégy Isten szűz jegyese, Ádám megigazulásának forrása és az al-
világ halála! Üdvözlégy Szeplőtelen, a mindenség Királyának palotája! 
Üdvözlégy a Mindenhatónak tüzes trónja!

Diakónus: Üdvözlégy, ki a hervadhatatlan rózsát sarjadztad! Üdvözlégy, ki az illa-
tos gyümölcsöt szülted, mely az egyedüli király jó illatát árasztja! Üd-
vözlégy Szeplőtelen, a világ megmentője!

 Üdvözlégy tisztaság kincstára, kinek jóvoltából fölemelkedtünk (el)bu-
kott állapotunkból! Üdvözlégy illatos liliom, a híveket jó illattal elárasz-
tó Nagyasszony, ki illatos tömjén, drága kenet vagy!

Pap:  FÖLNYITOM AZ ÉN SZÁMAT és betelik Lélekkel és dicsőítő éneket 
hangoztatok neked, ó Anyakirálynő, és fényesen ünnepelve téged öröm-
mel hirdetem a te csodáidat.

Szólista:  Dicsőség a hatalmas Krisztusnak a mennyekben. 
Nép: Dicsőség a hatalmas Krisztusnak a mennyekben!

III. ÓDA 

Pap: A TE MAGASZTALÓIDAT, ISTENSZÜLŐ, ki a kegyelem elő és kiapad-
hatatlan forrása vagy, egy énekkarba összegyűjtvén, lelkileg erősítsd meg 
és a te mennyei dicsőségedben hervadhatatlan koszorúkkal jutalmazd!

Diakónus: Üdvözlégy fölszántatlan föld, ki az isteni kalászt termetted! Üdvözlégy 
lélekkel megáldott asztal, ki az élet kenyerét hordoztad! Üdvözlégy 
Nagyasszony, élő vizek kimeríthetetlen forrása!

Nép: Üdvözlégy, ki a híveknek a szeplőtelen áldozatot szülted! Üdvözlégy Jer-
ke, ki az egész világ bűneit elvevő Isten bárányát hordoztad! Üdvözlégy, 
ki meleg közbenjárásoddal kiengesztelést szerzel nekünk!

Diakónus: Üdvözlégy egyedüli ajtó, melyen csak az Ige jött keresztül, Nagyasszony, 
ki szülötted révén az alvilág zárait összetörted! Üdvözlégy Isten jegyese, 
az üdvösségre igyekvők isteni bejárata!

Üdvözlégy mennyei lépcső, melyen Isten száll le!  
Üdvözlégy híd, mely a földről a mennybe vezet!  
Üdvözlégy csoda, melyet az angyalok sokat emlegettek!  
Üdvözlégy csapás, melytől a gonosz lelkek sírnak!

Üdvözlégy, ki a világosságot kifejezhetetlen módon szülted!  
Üdvözlégy, ki ennek módját senkinek sem mondtad el!  
Üdvözlégy, ki a bölcsek tudását meghaladod!  
Üdvözlégy, ki a hívek értelmét megvilágítod!

Szólista: ÜDVÖZLÉGY, ISTENNEK SZEPLŐTELEN JEGYESE!
Nép: ÜDVÖZLÉGY, ISTENNEK SZEPLŐTELEN JEGYESE!

4. A Lélek működése által Mária foganja az Istenfiát

A Magasságbeli ereje fogamzásra árnyékozta meg akkor a Szeplőtelent, és termékeny 
méhét édes termőfölddé tette mindazok számára, kik üdvösséget akarnak aratni, 
midőn így énekelnek:

Szólista: Alleluja! Alleluja!
Nép: Alleluja!

5. Mária meglátogatja Erzsébetet

Miután Istent méhébe fogadta a Szűz, fölsietett Erzsébethez, akinek magzata mihelyt 
megérezte az ő köszöntését, rögtön megörült, és örömtől repesve az Istenszülőnek 
így kiáltott:

Üdvözlégy hervadhatatlan hajtású szőlővessző!  
Üdvözlégy tökéletes gyümölcs földbirtoka!  
Üdvözlégy, ki az emberszerető földművelőt földre hoztad!  
Üdvözlégy, ki életünk termesztőjét sarjasztod!

Üdvözlégy szántóföld, melyen az irgalom bősége termett meg!  
Üdvözlégy asztal, mely az engesztelődés gazdagságát hordja magán!  
Üdvözlégy, mert belőled a boldogság rétje virágzik fel!  
Üdvözlégy, mert révpartot készítesz a lelkünknek!

Üdvözlégy imádság kellemes illatú tömjénje!  
Üdvözlégy az egész világ engesztelő szószólója!  
Üdvözlégy Isten halandók iránti jószándéka!  
Üdvözlégy halandóknak Isten iránti bizodalma!

Szólista:: ÜDVÖZLÉGY, ISTENNEK SZEPLŐTELEN JEGYESE!
Nép: ÜDVÖZLÉGY, ISTENNEK SZEPLŐTELEN JEGYESE!


