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Szentséges Szűz Mária
Szentséges szűz Mária, szép liliomszál,
ki mindenkor szépen úgy virágoztál,
hogy szűz lévén meggyümölcsöztél,
imádd Jézust értünk, akit te szültél.
Szép liliomszál, szűzek virága,
könyörögjél értünk, Istennek Anyja!
Ó, mily ékes vagy, Mária,
bűnösöknek szószólója!

Szűz Mária, mennynek gyöngyös ékessége
Szűz Mária, mennynek gyöngyös ékessége,
tiszta szeretetnek aranya, szépsége!
Szeretlek és áldlak, én szívembe zárlak.
Mária, Mária! Bűnösök szószólója!

Ó, Mária, tenger csillaga, est fénye, 
szegény gyarló ember második reménye! 
Általad, szűz Szépség, Istennek dicsőség! 
Mária, Mária, bűnösök szószólója!

Te szent Szülöttednek földi útját jártad,
minden szavát, tettét te szívedbe zártad. 
Ó, legyen, míg élünk, élted nyitott könyvünk!
Mária, Mária, bűnösök szószólója!

Mária, kinyílt rózsa
Mária, Mára, kinyílt rózsa,
Néked zeng angyalok koszorúja.
Mennyei trónodról tekints le ránk,
Áldásodat várjuk, édes Anyánk.

Örvendezz, áldott Szűz, dicsőséges, 
Mindenek felett szép, ékességes!
Boldognak mond téged és magasztal, 
Minden nép a földön s minden angyal.

Köszönteni jöttünk
Köszönteni jöttünk, Szűz Mária,
Csudákkal tündöklő kegyes Anya,
Mert te vagy bűnösök szószólója, szószólója,
Szomorú szívek vigasztalója.

Óh, mily nagy örömmel telt meg szívünk,
Hogy szent képed elébe érkeztünk;
Add ránk áldásidat, ó, Mária, ó, Mária!
Fogadj mindnyájunkat oltalmadba.

Vedd kedvesen, Anyánk, fáradtságunk,
Mostan bemutatott utazásunk;
Ajánld fel érettünk Szent Fiadnak, 
Szent Fiadnak,
Nyerjél vigasztalást szolgáidnak.

Dicséret, dicsőség az Atyának,
Érettünk született szent Fiának,
És a vigasztaló Szentléleknek, Szentléleknek,
Tisztelet adassék a szent Szűznek. Ámen.

Szent Anya, üdvöz légy
Szent Anya, üdvöz légy, te szülted 
a Királyt, ki földet, eget tart századokon át 
birodalmas erővel!

Az én szívem ünnepi szózattól
árad, zengem dalomat a Királynak.
Ékesebb vagy te az emberek fiainál, 
kedvesség ömlött el ajkadon, megáldott téged.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek 
Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és minden-
kor és mindörökkön örökké. Ámen. 

 Felajánlásra
Angyaloknak nagyságos asszonya
Angyaloknak nagyságos Asszonya, Úr Jézus-
nak boldogságos anyja, 
mennyországnak dicső királynéja, paradi-
csom megnyílt szép kapuja!
Reád néznek árváknak szemei, özvegyeknek 
keserves szívei,
reád várnak szegények ügyei, bűnösöknek 
bánkódó lelkei!
Hozzád szólunk, szüzeknek virága, pátriár-
kák várva várt
leánya, apostolok tiszteletes társa, minden 
szentek édes vigassága!
Halottaknak megszabadítója, szomorúak 
megvigasztalója,
gondban lévők jó tanácsadója, magyaroknak 
megoltalmazója!
Dicsértessél, örök Szentháromság, kitől árad 
reánk minden jóság! 
Tiszteltessél, tündöklő Asszonyság, minde-
nek közt legnagyobb méltóság!

Áldozásra: Győzelemről énekeljen
Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat!
Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat! 
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk 
társa lett,
Mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett. 

Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a 
Föld felett: 
Forrassz eggyé békességben minden népet s 
nemzetet!

Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként 
jött közénk, 
A keresztfán vére ömlött váltságunknak bé-
reként.
Most az oltár Golgotáján újra itt a drága vér, 
Áldozat az Isten-Bárány, Krisztus teste a kenyér.

Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, ten-
geren, 
A szeretet Istenének dicsőség és üdv legyen! 
Az egész Föld legyen oltár, virág rajta a szívünk, 
Minden dalunk zengő zsoltár, tömjénillat a 
hitünk! R)

István király árva népe, te is hajtsd meg hom-
lokod, 
Borulj térdre, szórd elébe minden gondod, 
bánatod! 
A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa, 
Most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek 
záloga! R)

Aki eszi az én testemet
Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, 
énbennem marad, és én ő benne, alleluja, alleluja.

Az Úr az én Pásztorom, nincsen hiányom 
semmiben, zöldelő réteken ád helyet nekem.
Csöndes folyóvizek mellett nevelt föl engem,
felüdítette az én lelkemet. 

Az igazság ösvényein vezetett engem az ő nevéért.
Ha a halál völgyében járok is, nem félek a 
rossztól, mert te ott vagy velem. 

A te vessződ és pásztorbotod megvigasztal 
engem.
Asztalt terítesz nekem, hogy szorongatóim 
szégyent valljanak. 

Megkented olajjal fejemet, színültig töltöd 
kelyhemet.
És a te irgalmasságod kísér engem életemnek 
minden napján.
Hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig. 

Ó, én édes jó Istenem!
Ó, én édes jó Istenem, 
Oltalmazóm, segedelmem, 
Vándorlásban reménységem,
Ínségemben lágy kenyerem.

Vándor fecske sebes szárnyát,
Vándor legény vándorbotját,
Vándor székely reménységét,
Jézus, áldd meg Erdély földjét!

Vándor fecske hazatalál,
Édesanyja fészkére száll;
Hazajöttünk, megáldott a
Csíksomlyói Szűz Mária. 

Ima a székely népért

Óh, csodatevő szent Szűz, Istennek Anyja, Mária! Csodálatos szobrod előtt oly sokan nyer-
ték vissza testi egészségüket, és nyertek lelki gyógyulást. Évszázadok óta bizalommal sereg-
lik hozzád a székelység a csapások idején úgy, mint a béke és a jólét napjaiban. Pártfogásod 
és közbenjárásod segítette harcra elő deinket a pogánysággal vívott nehéz küzdelmekben, 
amikor el szántan védte a katolikus vallást, hitét. Örömmel siettem ide, a csíksomlyói bú-
csújáró helyre, hogy gyermeki tiszteletemet bemutassam, szívemet előtted kitárjam.
Óh, kegyelmek Anyja, székelyek Nagyasszonya! Tekints kegyelmesen sokat szenvedett, sok 
szükséget megélt hű gyer mekeidre! Adj a Székelyföld határaira áldást! Gyermekei legye nek 
dolgosak, becsüljék meg a munkát, törekedjenek az erényes 
és istenes életre, harcoljanak az igazságért, józansággal ítéljék meg a világ dolgait!
Anyai védőszárnyaid oltalmába ajánlom székely népünk zsengéjét, a tanuló ifjúságot! Se-
gítsd őket, hogy téged tisztelő fiaiddá legyenek, katolikus egyházunknak, a szülőföld szere-
te tének szellemében érjenek felnőttekké!
Tartsd meg a szülőföldhöz és annak vallásához való ragasz kodást azon testvéreinkben is, 
akik a nehéz megélhetéssel küzdve idegenbe vándoroltak; vezéreld őket vissza az édes szü-
lőföld kebelébe !
Szentséges Nagyasszonyunk! Tartsd meg a székely népben az ősi tiszta erkölcsöket és a 
valláshoz való tántoríthatatlan ragasz kodást, hogy méltó fiai legyenek a te szent Fiadnak, a 
mi Urunk Jézus Krisztusnak! 

A kegyhely köszöntése

Szívem mélyéből köszöntelek, dicsőséges 
szent hely, hol az Isten, a Boldogságos 
Szűzanya közbenjárására szent kegyel-

meit és áldását adja nekünk, szegény földi 
zarándokoknak. Üdvözlégy, szent hajlék, 
melyben oly sok bűnös nyert már kegyelmet, 
sok beteg kapta vissza testi egészségét, része-
sült meghallgatásban, vigasztalásban! Íme, 
alázatos szívvel, égő buzgósággal közeledem 
hozzád. Szent áhítattal várom, hogy küszö-
bödet átlépjem, ó, kedves hajlék. Reménye-
met a jóságos mennyei Atya irgalmába, Jézus 
Krisztus érdemeibe, a Szentlélek megvilágo-
sító kegyelmébe és a boldogságos Szűz Mária 
szeretetteljes szívébe helyezem.

Legyen számomra és valamennyiünk ré-
szére a lelki megújulás bőven áradó forrása a 
Boldogságos Szűz csíksomlyói trónja előtti 
tisztelgésünk! 

Ámen.

Az ünnepi szentmise énekrendje


