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Ajánlás az 1596-os vatikáni kiadásból 
 

„A következő kis művet, melynek címe A Boldogságos 
Szűz zsoltárkönyve, Szent Bonaventura írta Dávid zsol-
tárai alapján. 

Van ebben százötven zsoltár, amelyeknek kezdetei 
összhangban állnak Dávid zsoltáraival, az egymást kö-
vető szavak a Boldogságos Szűzre szépen illenek. 

Nyolc kantikumot is tartalmaz, úgy mint Izajás, Ezekiel, 
Anna kantikuma, Mózes és Habakuk, a három fiú és Za-
kariás; ezenkívül a Téged Isten Anyja dicsérjünk him-
nuszt, aminek eredetijét ő is Ambrusnak és Ágostonnak 
tulajdonítja; végül egy hitvallást, a „Quicumque vult”, 
azaz az Athanasius-hitvallás utánzatát. 

Az előszóból nyilvánvalóan kiderül, hogy a Szerzőnek mi 
volt a célja ezzel a kis művel.” 

 

 

  

 
Az eredeti mű: 

S. BONAVENTURA 
Psalterium majus Beatae Mariae Virginis 

 

In: S. BONAVENTURA, Opera Omnia, A.C. Peltier, 
Parisiis 1868. 

Új fordítás 
Fordította és szerkesztette:  

Dr. HEGYI FERENC  

Lektorálta:  
Dr. NÁNÁSI IRÉN 

A könyv elektronikus változatai elérhetők és 
ingyen letölthetők az alábbi webhelyen: 

www.szuzanyam.hu 
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ban, nagy tisztelettel és odaadással. Az első a magasz-
talás, ő felmagasztal téged; a második a dicsőítés, meg-
dicsőülsz tőle; a harmadik a kegyelmek bősége, fejed-
nek kegyelmeket ad; negyedik az örök dicsőség hervad-
hatalan koronája, nemes koronával véd meg téged. 
Ezért kérlek téged, szeretett és dédelgetett testvérem, 
ne taszíts el ilyen nemes és ilyen szép szűzet, ne becsülj 
le egy olyan csodálatra méltó és tisztelt királynőt, mint 
Szűz Mária, nehogy meglássa magát általad megvetett-
nek lenni, mert akkor nem mondom, hogy kimaradsz 
ilyen nagy kedvezményekből, de amitől Isten mentsen 
meg, örök boldogtalanságot szenvedhetsz el. Tágítsd ki 
elméd keblét, hogy szolgálhasd őt, készítsd elő a szíved 
az ő dicséretére és dicsőítésére, oldd meg a nyelvedet, 
és gyors szolgálattal siess, hogy örömet szerezz neki. 

Mert kétségtelen, hogy az ő közelségétől odaadóbbá 
válsz, a vele való kapcsolattartástól tisztábbá válsz, az 
ő öleléséből több kegyelemben részesülsz és a tiszta-
ságban fényesebb leszel. Hogy alkalmat adjak nektek 
ilyen nagy ajándékok megszerzésére, elküldöm nektek 
ennek a legszentebb Szűznek zsoltárkönyvét, amit 
gyenge intelligenciám állított össze és alkotott, de az ő 
kegyelmével és segítségével. Ezáltal különféle himnu-
szokkal dicsérni fogjátok szüzességét és a tisztaságát, a 
termékenységét és a szentségét, a kegyelmét és a nagy-
lelkűségét. Képes leszel köszönteni őt telve kegyelem-
mel, minden tudással megtöltve, minden megértés és 
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A SZERZŐ ELŐSZAVA 
 
"Öleld magadhoz, akkor majd fölemel, tisztességre jut-
tat, hogyha átkarolod. Díszes koszorúval ékesíti a fejed, 
és pompás koronát ajándékoz neked." (Péld 4, 8–9) 

Dicsőség Istennek a magasságban, a hálaadás és a dicsé-
ret hangja, aki egy időben a próféciák misztériumaival, 
máskor a mennyei hanggal, aztán az evangélium olva-
sásával és most az igehirdetők szájával, sokféle módon 
és különféle csatornákon keresztül őszintén sürget és 
meghív minket, hogy tiszteljük Szűz Máriát, a Mennyek 
és az Angyalok Királynőjét, hogy szent érdemeivel, 
amelyek elfogadásra leginkább méltóak, a pokol mélyé-
ből kiszabadítva minket írhasson be az angyalok sora-
iba. Ezért, bár Salamon a bölcsesség fent említett sza-
vait mondta, a Szentlélek azonban misztikus alkalma-
zással azt kívánja, hogy a legkiválóbb Szűz Máriára vo-
natkoztatva értsétek. 

Ezekkel a szavakkal, szeretett testvéreim, a Szentlélek 
a Boldogságos Szűz szeretetére hív, és különféle ígére-
tekkel vonzza és lágyítja szíveteket, hogy élvezhessé-
tek az ő isteni ölelését.  

A jelentése az, hogy négy csodálatos ajándékot fogsz 
szerezni, ha ehhez a dicsőséges Szűzhöz spirituális kö-
telék kapcsol, és magához öleled a buzgó vágy karjai-
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Zsoltárok 
 

1. zsoltár 
Boldog az olyan ember, aki szereti a te neved, Szűz Má-
ria, kegyelmed megnyugtatja lelkét. 
Felfrissül, mint a forrás vizétől, az igazságosság gyümöl-
cseit érleled benne. 
Áldott vagy te az asszonyok között, a te szent szíved 
hitével. 
Szebb vagy minden asszonynál, és szentebb vagy az an-
gyaloknál és arkangyaloknál. 
Irgalmadat és kegyelmedet mindenütt hirdetik, Isten 
megáldotta a te kezed munkáját. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

2. zsoltár 
Miért háborognak ellenségeink, és szőnek hiábavaló ter-
veket?  
A jobb kezed védhet meg minket, Istennek Anyja. Mint 
egy rettenetes harcvonal, megtéveszti és megsemmisíti 
ellenfeleinket. 
Gyertek hozzá mindnyájan, akik munkálkodtok, és akik 
bajban vagytok, és ő felfrissíti a lelketeket. 
Közeledjetek hozzá a ti kísértéseitekben, és az ő arcá-
nak derűje békét és reményt hoz nektek. 
Áldjátok őt teljes szívetekből, mert a föld tele van az ő 
kegyelmével. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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bölcsesség által megvilágítva. Megáldod a dicső méhé-
nek szentségben ragyogó gyümölcsét, a szent testének 
tagjait és a lelkének előjogait. Meghívod az összes an-
gyalkórust segítségként, hogy dicsérjék őt, valamint a 
szent emberek sokaságát, a nemzeteket, az eget, a csil-
lagok fényét és az egész világ szépségét. Kérni fogod őt, 
hogy tegye tönkre a lelki ellenségeitek hatalmát, sze-
rezzen bocsánatot minden bűnötökért, hogy a nagy Bí-
rát hajlandóvá tegye arra, hogy kegyes jelenlétével 
megvilágítsa a halálos ágyadat, és végnélküli örömet 
szerezzen neked. Ezért, kedves szeretett lelkek, kegye-
sen fogadjátok ezt a kis ajándékot, amelyet felajánlok 
nektek, és törekedjetek arra, hogy gyümölcsöző lehes-
sen. Ennek révén gyakran dicsérjétek az Isten Anyját, 
és így hajlandó lesz a kegyes arcát felétek fordítani, 
szeretetébe fogad, felfrissíti a lelketeket a jelenben, és 
a fejetekre helyezi a drágaköves koronáját az eljövendő 
dicsőségben. 
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megáldotta a te kezed munkáját. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

2. zsoltár 
Miért háborognak ellenségeink, és szőnek hiábavaló ter-
veket?  
A jobb kezed védhet meg minket, Istennek Anyja. Mint 
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5. zsoltár 
Hallgasd meg a szavamat, Úrnő, hogy meghalld imái-
mat, és ne fordítsad el tőlem a szépséges szép arcodat. 
Fordítsd a gyászunkat örvendezésre, és a gyötrelmein-
ket örömre. A te erőddel az ellenségeink eleshetnek a 
lábainknál, a fejeiket veszíthetik. 
Dicsérjen téged minden nyelv, és áldja minden élő a te 
szent neved. 
Mert a te lelked édesebb a méznél, és a te hagyatékod 
édesebb a lépesméznél. 
Dicsőség az Atyának stb.  
 

6. zsoltár 
Úrnőm, add, hogy ne az Isten haragja miatt javuljak 
meg, és ne ítéljen meg engem Ő haragjában. 
A neved tiszteletére, Úrnő, a te dicső méhed gyümölcse 
kegyes lehet hozzánk. 
A pokol kapujától és a mélység mélységéből, a szent 
imáid által szabadíts meg minket. 
A végtelen kapui megnyílhatnak nekünk, örökké hirdet-
hetjük a csodálatos műveidet. 
Mert sem a halottak, sem a pokolban élők nem fognak 
dicsérni téged, Úrnő, hanem azok, akik a te kegyelmed 
által örök életet kapnak. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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3. zsoltár 
Úrnőm, miért lesznek egyre többen azok, akik szoron-
gatnak engem? Hatalmaddal eléred és szétszórod őket. 
Lazítsad meg szenvedélyeink kötelékeit, vedd el bűne-
ink terhét.  
Irgalmazz nekem, Úrnő, és gyógyítsad meg a betegsé-
gemet, távolítsad el a szívem fájdalmát és gyötrelmét. 
Ne engedj engem az ellenségeim kezébe, és a halálom 
napján erősítsed meg a lelkem. 
Vezess engem az üdvösség kikötőjébe, és add át a lel-
kem a Létrehozómnak és Teremtőmnek. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

4. zsoltár 
Amikor hozzád kiáltok, meghallgatsz engem, Úrnő, és a 
magasságban lévő trónodról megtisztelsz engem a fi-
gyelmeddel. 
A vadállatok ordításától, amelyek készen állnak arra, 
hogy megemésszenek engem; és azok kezéből is, akik 
engem keresnek, a kegyelmed megszabadít engem. 
Mert a te kegyelmed kedves, és szíved mindazokat sze-
reti, akik a te szent nevedre hivatkoznak. 
Áldott vagy te örökre, Úrnő, és a te fenséged mind-
örökké. 
Dicsőítse őt minden nemzet a saját hazájában, és a föld 
minden népe magasztalja nagyszerűségét. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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9. zsoltár 
Dicsérlek, Úrnő, teljes szívemből, és hirdetem a népek 
között a te dicséretedet és dicsőségedet. 
Mert tied a dicsőség, a hálaadás és a dicséret hangja. 
A bűnösök találjanak kegyelmet Istennél általad, a ke-
gyelem és az üdvösség megtalálója által. 
Reménykedjenek az alázatos bűnbánók a kegyelemben, 
gyógyítsad meg a szívük zúzódásait. 
A béke és a gazdagság nyugalmának szépségében táplálj 
minket fárasztó zarándokutunk után. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

10. zsoltár 
Bízom a Szűzanyában, a nevének irgalmassága és édes-
sége miatt. 
A szeme a szegényekre néz, és a kezét kinyújtja az árva 
és az özvegy felé. 
Fiatalságodtól keresd őt, akkor megdicsőít téged a né-
pek előtt. 
Irgalma megszabadít bennünket a bűneink sokaságától, 
és az érdemeink gyümölcseivel ajándékoz meg minket. 
Nyújtsd nekünk a karodat, dicső Szűz, és ne fordítsad el 
tőlünk a te dicső arcodat. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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7. zsoltár 
Úrnőm, remélem, hogy az ellenségeimtől megszabadí-
tasz engem. 
Csukd be az oroszlán száját és a fogait, fékezd meg an-
nak az ajkát, aki üldöz engem. 
A te neved miatt ne késlekedj irgalmazni nekünk. 
Ragyogjon ránk az arcod fényessége, hogy a Legmaga-
sabb megtartson minket emlékezetében. 
Ha az ellenség üldözni fogja a lelkemet, Úrnő, erősítsen 
meg a te segítséged, nehogy az ellenség kardja lesújt-
son rám. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

8. zsoltár 
Úrnő, Urunk testvérünkké és Megváltónkká vált. 
Mint a láng az égő bokorban, és a harmat a gyapjúban, 
Isten Igéje örökre beléd ivódik. 
A Szentlélek termékennyé tett téged, a Legmagasabb 
ereje beárnyékolt téged. 
Áldott legyen a legtisztább fogantatásod, áldott legyen 
a te szüzességed. 
Áldott legyen a tested tisztasága, áldott legyen a szíved 
irgalmának édessége. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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13. zsoltár 
Ostoba ellenségünk azt mondta szívében: követem és 
elfogom, és kezem megöli őt. 
Kelj fel, Úrnő, akadályozd meg és szorítsad ki őt, pusz-
títsad el minden mesterkedését. 
Szépséged meghökkenti a napot és a holdat, az angyali 
erők szolgálnak és engedelmeskednek neked. 
Szelíd érintésedtől a betegek meggyógyulnak, édes ró-
zsaillatodtól a halottak újjáélednek. 
Isten Szűz Anyja! Jézus, akit az egész világ nem foglal-
hat magában, emberré válásakor beléd volt zárva. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

14. zsoltár 
Úrnő, ki lakhat Isten sátorában? Vagy ki pihenhet a nép 
vezetőivel? 
A lélekben szegény, a tiszta szívű, a szelíd, a béketűrő 
és a gyászoló. 
Légy figyelmes, Úrnő, hogy értünk jó dolgokat mondj, 
és fordítsad el tőlünk a Fiad felháborodását. 
Bűnösök, öleljük át Mária lábnyomait, és vessük magun-
kat áldott lábai elé. 
Tartsuk szorosan, és ne engedjük el, amíg meg nem ér-
demeljük, hogy megáldjon minket. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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11. zsoltár  
Ments meg, tisztességes szerelem Anyja, a kegyelem 
kútfője és a kegyesség édessége. 
Egyedül te forgatod körbe a földet, hogy segíthess azo-
kon, akik téged hívnak. 
Szépek a te útjaid, és az ösvényeid békések. 
Ragyog benned a tisztaság szépsége, az igazságosság fé-
nye és az igazság pompája. 
A napsugarakkal úgy vagy öltözve, mint egy fényes, ra-
gyogó, tizenkétcsillagos koronával. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

12. zsoltár 
Úrnő, még meddig feledkezel meg rólam, és nem sza-
badítasz meg a nyomorúságomból? 
Meddig emelkedik fölém az ellenségem? Az erőd erejé-
vel törd össze őt! 
Nyisd ki kegyelmed szemét, nehogy az ellenségünk le-
győzzön minket. 
Dicsőítünk téged, a kegyelem meghozóját, aki által 
helyreáll a világ rendje. 
Téged magasztal az angyalok kórusa, imádkozz éret-
tünk Isten trónja előtt. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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Légy figyelmes, Úrnő, hogy értünk jó dolgokat mondj, 
és fordítsad el tőlünk a Fiad felháborodását. 
Bűnösök, öleljük át Mária lábnyomait, és vessük magun-
kat áldott lábai elé. 
Tartsuk szorosan, és ne engedjük el, amíg meg nem ér-
demeljük, hogy megáldjon minket. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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17. zsoltár 
Szeretni foglak téged, menny és föld Úrnője, és a te 
nevedet segítségül hívom  minden nemzetben. 
Dicsérjétek őt, ti, akiknek szíve nyugtalan, és ő meg-
erősít titeket az ellenségeitekkel szemben. 
Add meg nekünk, Úrnő, a kebleid kegyelmét, az édes-
séged csepegő tejéből frissítsed fel a gyermekeid leg-
mélyebb lelkét. 
Minden hívő tisztelje őt, mert ő a te segítőd és különle-
ges szószólód. 
Légy te a mi üdítő, dicsőséges Krisztus Anyánk, mert te 
vagy a vallási élet csodálatra méltó alapja. 
Dicsőség az Atyának, stb. 
 

18. zsoltár  
Az egek hirdetik a dicsőségedet, és a te gyógyíred illata 
terjed a nemzetek között. 
Sóhajtasz, elveszett bűnös, és ő a kegyelem kikötőjébe 
vezet. 
Himnuszokban és énekekben kopogtass a szívén, és az 
édességének a kegyelmét hullatja rád. 
Dicsőítsétek őt, igazak, Isten trónja előtt, hogy az ő mé-
hének gyümölcsével igazságosan járjatok el. 
Dicséjétek őt mindnyájan, akik a mennyben vagytok, és 
az egész föld dicsőíteni fogja az ő nevét. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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15. zsoltár 
Őrizz meg, Úrnő, mert benned bízom, add nekem a ke-
gyelmed harmatát. 
A szűzies méhed nemzette a Legmagasabb Fiát. 
Áldott legyen a melled, mellyel isteni tejjel tápláltad a 
Megváltót. 
Adjunk hálát a dicső Szűznek, bárki is legyen, aki ke-
gyelmet és irgalmat talált általa. 
Dicsőség az ő nevének, és örök hála neki a fogantatásért 
és a szülésért. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

16. zsoltár 
Halld, Úrnő, az igazságomat és a szeretetemet, távolít-
sad el tőlem a megpróbáltatásaimat. 
Dicséretet mondok neked az öröm hangján, amikor fel-
nagyítod az irgalmasságodat bennem. 
Utánozzátok őt, Isten szent szüzei, ahogy Ágnes, Bar-
bara, Dorottya és Katalin tették. 
Tiszteld meg őt a te ajkad hangjával, így kapta meg 
Ágota, Lúcia, Margit és Cecília az ő kegyelmét. 
Házastársként adja az Atya Fiát, és egy mindennél job-
ban ragyogó koronát a Paradicsom liliomaival. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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21. zsoltár 
Ó Isten, én Istenem; érd el nála, örökké Szűz Mária, 
hogy a te érdemeidet nézze bennem. 
Úrnőm, nappal és éjjel hozzád kiáltottam, és megke-
gyelmeztél a te szolgádnak. 
Mivel a te kegyelmedben reménykedtem, örök szégyen-
től szabadítottál meg.  
Az ellenségeim minden oldalon kigúnyoltak engem, de 
te a kezed adta árnyékban felüdítettél engem. 
A népek minden családja imádjon téged, és az angyalok 
minden rendje dicsőítsen téged. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

22. zsoltár 
Az Úr az én pásztorom, Isten Szűz Anyja, mert a te ke-
gyes arcodat felém fordította. 
Áldottak a te legragyogóbb szemeid, melyeket méltóz-
tatsz a bűnösökre fordítani. 
Áldott a te arcod fénye és pompája, áldott a te arcod 
kegyelme. 
Áldott legyen a kezed irgalma, áldott legyen a szűz te-
jed folyása. 
Isten prófétái és apostolai áldjanak meg téged, a már-
tírok, a hitvallók és a szüzek énekeljenek dicséretet ne-
ked. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

-16- 
 

19. zsoltár 
Hallgass meg minket, Úrnő, a szükség idején, és az 
imádságaink fordítsák felénk az irgalmas arcodat. 
Ne vess el minket halálunk idején, hanem segíts a lé-
leknek, amikor elhagyja a testet. 
Küldj egy angyalt, hogy menjen elé, aki megvédheti az 
ellenségtől. 
Mutasd meg neki a korok legderűsebb bíráját, aki a te 
kegyelmedből megbocsát. 
A gyötrelmeiben frissítsed föl, és adj neki helyet Isten 
kiválasztottjai között. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

20. zsoltár 
Úrnő, a te erődnek örvendezhet a szívünk, és a te neved 
édességében vigasztalódik a lelkünk. 
A trónodról küldj nekünk bölcsességet, amely által min-
den igazságban édesen megvilágosodunk. 
Adj kegyelmet, hogy tartózkodjunk a testi vágyaktól, 
így a  kegyelmed fénye felragyoghat a szívünkben. 
Milyen édes a szavad, és milyen édes a kegyelmed zá-
pora, Úrnő, azoknak, akik szeretnek téged. 
A dicsőségedre és a tiszteletedre fogok énekelni, és a 
te nevedet örökké dicsőítem. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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25. zsoltár 
Ítélj meg, Úrnő, mert eltértem az ártatlanságomtól, de 
mivel benned reménykedtem, nem leszek gyenge. 
Gerjeszd fel a szívemet a szereteted tüzével, és a tisz-
taság övével fékezz meg. 
Mert az irgalmasságod és a kegyelmed az én szemem 
előtt van, és örültem a te dicséreted hangjának. 
Úrnő, szerettem az arcod szépségét, és tiszteltem szent 
felségedet. 
Dicsérjétek a nevét, mert szent, hadd hirdessék a cso-
dáit örökké. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

26. zsoltár 
Úrnő, a fényed legyen az arcom pompája, és a kegyel-
med derűje ragyogjon az elmémben. 
Emeld fel a fejem, és zsoltárt énekelek a te nevednek. 
Ne fordítsad el tőlem az arcodat, mert fiatalságomtól 
kezdve nagyon vágytam a szépségedre és a kegyel-
medre. 
Szerettelek és kerestelek, ó, Mennyország Királynője, 
ne vedd el a te szolgádtól az irgalmadat és a kegyelme-
det. 
Dicséretet mondok neked minden nemzetben, és a di-
csőséged trónját tisztelem. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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23. zsoltár 
A föld és annak teljessége az Úré, de te, ó szentséges 
Anya, örökké uralkodsz vele. 
Dicsőségbe és szépségbe öltöztél, valamennyi takaród 
és ruhád drágakő. 
A nap fényessége a fejed fölött, a hold szépsége a lábad 
alatt van. 
Fénylő égitestek díszítik a trónodat, a hajnalcsillagok 
örökké dicsőítenek. 
Úrnő, figyelj ránk a te örömödben, tegyél méltóvá min-
ket a neved dicsőítésére. 
Dicsőség az Atyának, stb. 
 

24. zsoltár 
Felemeltem a lelkem Hozzád, Úrnő, Isten ítéletekor 
imádságaid segítségével nem fogok szégyenkezni. 
Az ellenfeleim ne játszanak velem, mert megerősödnek 
azok, akik bíznak benned. 
A halál csapdái ne fogjanak meg, és a rosszindulatúak 
táborai ne akadályozzák a lépteimet. 
A te erőd törje össze az erőszakukat, és gyengéden ta-
lálkozz a lelkemmel. 
Legyél a vezetőm a hazámig, és méltóztass befogadni 
engem az angyali seregeidbe. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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23. zsoltár 
A föld és annak teljessége az Úré, de te, ó szentséges 
Anya, örökké uralkodsz vele. 
Dicsőségbe és szépségbe öltöztél, valamennyi takaród 
és ruhád drágakő. 
A nap fényessége a fejed fölött, a hold szépsége a lábad 
alatt van. 
Fénylő égitestek díszítik a trónodat, a hajnalcsillagok 
örökké dicsőítenek. 
Úrnő, figyelj ránk a te örömödben, tegyél méltóvá min-
ket a neved dicsőítésére. 
Dicsőség az Atyának, stb. 
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Felemeltem a lelkem Hozzád, Úrnő, Isten ítéletekor 
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25. zsoltár 
Ítélj meg, Úrnő, mert eltértem az ártatlanságomtól, de 
mivel benned reménykedtem, nem leszek gyenge. 
Gerjeszd fel a szívemet a szereteted tüzével, és a tisz-
taság övével fékezz meg. 
Mert az irgalmasságod és a kegyelmed az én szemem 
előtt van, és örültem a te dicséreted hangjának. 
Úrnő, szerettem az arcod szépségét, és tiszteltem szent 
felségedet. 
Dicsérjétek a nevét, mert szent, hadd hirdessék a cso-
dáit örökké. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

26. zsoltár 
Úrnő, a fényed legyen az arcom pompája, és a kegyel-
med derűje ragyogjon az elmémben. 
Emeld fel a fejem, és zsoltárt énekelek a te nevednek. 
Ne fordítsad el tőlem az arcodat, mert fiatalságomtól 
kezdve nagyon vágytam a szépségedre és a kegyel-
medre. 
Szerettelek és kerestelek, ó, Mennyország Királynője, 
ne vedd el a te szolgádtól az irgalmadat és a kegyelme-
det. 
Dicséretet mondok neked minden nemzetben, és a di-
csőséged trónját tisztelem. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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29. zsoltár 
Magasztallak téged, Úrnő, mert felemeltél, és megsza-
badítasz a gonosz ellenségtől. 
Fordulj felém és gyorsan vezess vissza engem a halál 
kapuitól, és a nyomorúság folyóitól, amelyek körülvet-
tek. 
A te uralmad és a jobb kezed nagyszerűsége kedvéért 
törd össze és szórd szét minden ellenségem. 
És én dicséretáldozatot ajánlok föl neked, és a leghűsé-
gesebben magasztalom a te dicsőségedet. 
Örvendezz Mennyország, és örülj föld, mert Mária meg-
vigasztalja a szolgáit és könyörülni fog a szegényein. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

30. zsoltár 
Úrnő, remélem, soha nem engedsz összezavarodni, be-
fogadsz a kegyelmedbe. 
Te vagy az erőm és a menedékem, a vigasztalásom és 
az oltalmam. 
Hozzád kiáltottam, Úrnő, amikor a szívem szorongott, 
és te hallgattál engem az örök dombok magaslatáról. 
Kihúzol engem azokból a csapdákból, amelyeket elrej-
tettek számomra, mert te vagy az én segítőm. 
Úrnő, a kezedbe ajánlom a szellememet, az egész éle-
temet és az utolsó napomat. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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27. zsoltár 
Úrnő, sírni fogok hozzád, és te meghallgatsz engem, a 
te dicséreted hangja boldoggá tesz engem. 
Könyörülj rajtam a bajom napján, és igazságod fényé-
ben szabadíts meg engem. 
Áldott légy, Úrnő, a föld legvégéig. 
A szentély, amelyet a te kezeid alkottak, a tested szent 
temploma. 
A lelkiismereted tiszta és szennyezetlen, a megtérés és 
az Isten szent lakásának helye. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

28. zsoltár 
Hozzatok Szűzanyához - Isten fiai - hozzatok Szűzanyá-
hoz dicséretet és tiszteletet. 
Adj erőt szentjeidnek, szent Anya, és áldásodat azok-
nak, akik dicsérnek és dicsőítenek téged. 
Hallgasd meg azoknak a nyögéseit, akik sóhajtanak hoz-
zád, és ne vesd meg azok imáit, akik a te nevedre hi-
vatkoznak. 
Készen álljon a kezed, hogy segítsen rajtam, és füled 
hallgasson az imádságomra. 
Hadd áldjon meg téged az ég és a föld, a tenger és a 
földkerekség. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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33. zsoltár 
Mindig megáldom a mi Úrnőnket, dicsérete soha nem 
fog elmaradni a számon. 
Magasztaljátok őt velem mindnyájan, akiket ő frissítő 
tejével és mézével táplál. 
Veszélyekben és kétségekben forduljatok hozzá, szük-
ség esetén édes segítséget és felfrissülést találtok. 
Vegyetek példát a beszélgetéseiből, és buzgón utánoz-
zátok a jótékonyságát és az alázatát. 
Mivel te voltál a legalázatosabb, Úrnő, arra késztetted 
a Nemteremtett Igét, hogy testedből származzon. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

34. zsoltár 
Ítéld meg, Úrnő, azokat, akik ártanak nekem, kelj fel 
ellenük és bosszuld meg az ügyemet. 
Az én lelkem örülni fog neked, én pedig ájtatosan örü-
lök a te hasznodnak. 
Az ég és a föld tele van a kegyelmeddel és az édessé-
geddel, minden oldalról a kedvességed vesz körül min-
ket. 
Mert bárhol járhatunk, szűzies méhed gyümölcse talál-
kozik velünk. 
Fussunk tehát, szeretteim, és köszöntsük az édességet 
árasztó nemes Szűzanyát, hogy az ő édességének keblén 
nyugodhassunk. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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31. zsoltár 
Boldogok azok, akiknek a szíve szeret téged, Szűz Má-
ria, a bűneiket irgalmasan lemosod. 
Szent, tiszta és virágzó a te melled, amely örökzöld vi-
rágként virít. 
A kegyelmed szépsége soha nem lát romlást, az arcod 
kegyelme pedig soha nem fog elhalványulni. 
Áldott vagy, Jesse fenséges hajtása, mert magadhoz 
emelted, aki a legmagasabban ül. 
Ó, Szűz Királynő, te vagy az az út, amelyen a magasság-
beli megváltó meglátogatott minket. 
Dicsőség az Atyának stb. 

 

32. zsoltár 
Örüljetek, igazak, Szűz Máriának, és dicsérjétek őszinte 
szívvel mindnyájan. 
Tisztelettel és odaadással közelítsetek hozzá, és örven-
dezzen a szívetek az ő üdvözlésétől.  
Mutassatok be neki dicséretáldozatot, és részegedjetek 
le az ő édességének tejétől. 
Mert reátok árasztja az ő szerető kedvességének suga-
rait, és irgalmának ragyogásával megvilágosít titeket. 
Gyümölcse a legédesebb, és egyre édesebbé válik a böl-
csek szájában és szívében. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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37. zsoltár 
Úrnő, az Úr ne dorgáljon meg engem haragjában, sze-
rezz bocsánatot a bűneinkért. 
Legyen minden vágyunk a te szemed előtt a mi remény-
ségünk és bizalmunk. 
Nyugtalan bennem a szívem, elsötétül a bensőm, vilá-
gosítsad meg a fényességeddel a vakságomat, édesítsed 
meg a bűnbánó szívemet a te édességeddel. 
Ne hagyj el minket, Úrnő, Isten Anyja, a kegyelmed és 
a hatalmad álljon rendelkezésünkre.  
Dicsőség az Atyának stb. 
 

38. zsoltár 
Azt mondtam: megtartom az utamat, Úrnő, amikor ál-
talad kaptam meg Krisztus kegyelmét. 
Az édességed által megolvadt a lelkem, a bensőm meg-
gyullad a te szeretetedtől. 
Hallgasd meg az imádságomat, Úrnő, és a könyörgése-
met, hadd emésztődjenek el az ellenségeim. 
Könyörülj rajtam a mennyből és a trónod magasságából, 
és engedd, hogy ne aggódjak a nyomorúság völgyében. 
Őrizd meg a lábam, nehogy megsérüljön, és az életem 
végén a kegyelmed legyen velem. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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35. zsoltár 
Az igazságtalan férfi azt mondja, hogy titokban vétke-
zik; engedd, ó, Isten Anyja, hogy általad elálljon isten-
telen szándékától. 
Hajoljon felénk Isten arca, késztesd rá, hogy irgalmaz-
zon. 
Úrnő, a mennyben van a te irgalmasságod, és a kegyel-
med szétterült a földön. 
A karodban a hatalom és az erő, a jobb kezedben az 
erély és a bátorság. 
Áldott legyen a hatalmad az ég felett, áldott legyen a 
dicsőséged a földön. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

36. zsoltár 
Ne haragudj a gonoszokra, Úrnő, édesítsed meg a dühü-
ket a kegyelmeddel. 
Hívők és szerzetesek, reménykedjetek benne; bízzatok 
benne, ti papok és világi emberek. 
Örülj a dicséreteinek, és megfogadja a szíved kéréseit. 
Jobb egy kicsi az ő kegyelméből, mint az ezüst és a drá-
gakő kincsek. 
Örök dicsőség neked, Mennyország Királynője, és soha 
ne feledkezz meg rólunk. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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41. zsoltár 
Amint a szarvasbika vágyakozik a patakokra, olyan szük-
sége van az én lelkem zöldjének a te szeretetedre. 
Mert te vagy az életem anyja, és a testem fenséges ja-
vítója. 
Mert te vagy a lelkem Megváltójának táplálója, minden 
üdvösségem kezdete és vége. 
Hallgass meg, Úrnő, tisztuljanak meg a foltjaim, világíts 
meg, Úrnő, hogy megvilágosodhasson az én a sötétsé-
gem. 
Engedd, hogy az én langyosságomat gerjessze föl a te 
szereteted, az ernyedtségemet űzze ki a kegyelmed. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

42. zsoltár 
Ítélj meg, Úrnő, és vedd észre a perverz nemzet táma-
dását ellenem, a rosszindulatú kígyótól és a kártevő sár-
kánytól szabadíts meg engem. 
A szent magzatod szétszórja őt, az áldott szüzességed 
szétzúzza a fejét. 
A te szent imádságaid erősítsenek meg minket ellene, a 
te érdemeid tegyék semmivé az erejét. 
Küldd a lelkem üldözőjét a mélységbe, hagyd, hogy a 
pokol gödre élve nyelje le. 
De én és a lelkem megáldja a te nevedet fogságom föld-
jén, és dicsőítelek téged örökkön örökké. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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39. zsoltár 
Várakozás közben számítottam a kegyelmedre, és te a 
neved irgalmának sokfélesége szerint cselekedtél ve-
lem. 
Hallottad az imáimat, és kivezettél engem a nyomorú-
ság barlangjából és az ellenség verméből. 
Sokféle és csodálatos az ajándékod, Úrnő, összehason-
líthatatlanok a kegyelmed ajándékai. 
Örüljenek és örvendezzenek mindazok, akik szeretnek 
téged, azok, akik utálják a nevedet, essenek a pokolba. 
Áldott légy örökké, Úrnő, örökké, a világ végén túl is. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

40. zsoltár 
Áldott Mária megérti azt a rászorulót és azt a szegényt, 
aki hű marad hozzá dicséreteiben. 
Angyalok Úrnője, Világ Királynője, tisztítsad meg a szí-
vemet a szeretet tüzével és a te jótékonyságoddal. 
Te vagy a szívem megvilágosításának anyja, te vagy az 
ápoló, aki felfrissíti az elmémet. 
A szám vágyakozik dicsérni téged, elmém odaadóan 
arra törekszik, hogy lelkes ragaszkodással tiszteljen té-
ged. 
A lelkem vágyakozik hozzád imádkozni, mert az egész 
lényem a te vezetésednek és tanításodnak ajánlja ma-
gát. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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45. zsoltár 
Úrnő, te vagy a menedékünk minden szükségünkben, és 
a legerősebb erő töri és zúzza az ellenségünket. 
A világ tele van a jótéteményeiddel, betöltik az eget és 
behatolnak a mélybe. 
A kegyelmed teljességével örülnek azok, akik a mély-
ségben voltak, mert felszabadultak. 
A szűzies termékenységed erejével azok, akik nem e vi-
lágból valók voltak, örvendeznek, mert kiszabadultak. 
A legszentebb szüzességed dicsőséges Fia által az em-
berek az angyalok társai és polgártársai lesznek. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

46. zsoltár 
Tapsoljatok, ti nemzetek, énekeljetek az évfordulón a 
dicső Szűznek. 
Mert ő az élet kapuja, az üdvösség ajtaja és a mi meg-
békélésünk útja. 
A bűnbánók reménye, a sírók vigasza, a szív áldott bé-
kéje és az ő üdvösségük. 
Irgalmazz nekem, Úrnő, könyörülj rajtam, mert te vagy 
mindazok világossága és reménysége, akik bíznak ben-
ned. 
Az üdvös termékenységed által engedd, hogy a bűne-
imre kegyelmet kaphassak.  
Dicsőség az Atyának stb. 
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43. zsoltár 
Úrnő, fülünkkel hallottuk, és apáink elmondták ezt ne-
künk. 
Mert az érdemeid kimondhatatlanok, és a csodáid rend-
kívül elképesztőek. 
Úrnő, számtalan erényed van, és felbecsülhetetlen a 
kegyelmed. 
Örülj lelkem, és örülj Szűzanyának, mert sok jó dolog 
készül azok számára, akik dicsérik őt. 
Áldott légy te Mennyek Királynője és az angyalok, és Is-
ten áldja meg azokat, akik dicsérik a nagyszerűségedet. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

44. zsoltár 
A szívem jó szót szólt, Úrnő, mézes harmattal édesítet-
tet. 
A szentséged által tisztíts meg a bűneimtől, a teljessé-
geddel romolhatatlanságot adományozol nekem.  
A szüzességed által szeretheti a lelkemet Krisztus, és a 
szeretet köteléke kapcsol hozzá. 
A te termékenységed által engem, egy foglyot, megvál-
tottál, a te szűz szülésed révén megszabadulok az örök 
haláltól. 
A legértékesebb Fiad által, én, egy elveszett, helyreál-
líttattam, és a nyomorúság száműzetéséből visszatér-
tem a boldogság hazájába. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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kéje és az ő üdvösségük. 
Irgalmazz nekem, Úrnő, könyörülj rajtam, mert te vagy 
mindazok világossága és reménysége, akik bíznak ben-
ned. 
Az üdvös termékenységed által engedd, hogy a bűne-
imre kegyelmet kaphassak.  
Dicsőség az Atyának stb. 
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Úrnő, te vagy a menedékünk minden szükségünkben, és 
a legerősebb erő töri és zúzza az ellenségünket. 
A világ tele van a jótéteményeiddel, betöltik az eget és 
behatolnak a mélybe. 
A kegyelmed teljességével örülnek azok, akik a mély-
ségben voltak, mert felszabadultak. 
A szűzies termékenységed erejével azok, akik nem e vi-
lágból valók voltak, örvendeznek, mert kiszabadultak. 
A legszentebb szüzességed dicsőséges Fia által az em-
berek az angyalok társai és polgártársai lesznek. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

46. zsoltár 
Tapsoljatok, ti nemzetek, énekeljetek az évfordulón a 
dicső Szűznek. 
Mert ő az élet kapuja, az üdvösség ajtaja és a mi meg-
békélésünk útja. 
A bűnbánók reménye, a sírók vigasza, a szív áldott bé-
kéje és az ő üdvösségük. 
Irgalmazz nekem, Úrnő, könyörülj rajtam, mert te vagy 
mindazok világossága és reménysége, akik bíznak ben-
ned. 
Az üdvös termékenységed által engedd, hogy a bűne-
imre kegyelmet kaphassak.  
Dicsőség az Atyának stb. 
 



-31- 
 

49. zsoltár 
Az istenek Istene szólt Máriához, Gabriel, az ő hírnöke 
mondta: 
Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van, álta-
lad javul meg a világ üdvössége. 
A Legmagasabb Fia nagyon kívánta a szépségedet és a 
nyájasságodat. 
Díszítsed menyasszonyi szobádat, ó, Sion Leánya, ké-
szülj fel az Isteneddel történő találkozásra. 
Szentlélek által fogansz majd, aki szülésed szűziessé és 
örömtelivé teszi. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

50. zsoltár 
Könyörülj rajtam, Úrnő, mert téged az Irgalmasság Any-
jának hívnak. 
És a kegyelmed szerint tisztíts meg engem minden vét-
kemtől. 
Öntsed rám a kegyelmedet, és ne vond vissza tőlem a 
megszokott kegyelmedet. 
Mert megvallom néked a bűneimet, és minden vétkem-
mel megvádolom magam előtted. 
Békíts meg a méhed gyümölcsével, és békíts meg azzal, 
aki engem teremtett. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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47. zsoltár 
Nagy vagy te, Úrnő, és rendkívül dicsérendő vagy a 
Mennyek Istenének városában, az Ő választottjainak 
teljes egyházában. 
Felemelkedtél az angyali kórusok himnuszára, az arkan-
gyalok lebegtettek, liliommal és rózsákkal koronáztak 
meg. 
Találkozzatok vele, Erősségek és Fejedelemségek, men-
jetek üdvözölni őt, ti Hatalmasságok és Uralmak. 
Kerubok, Trónok és Szeráfok magasztalják őt, és ültes-
sétek őt a házastársnak, az ő legszeretőbb Fiának jobb-
jára. 
Milyen örömteli lélekkel, milyen derűsen fogadtad őt, 
angyalok és emberek Istene, és uralmat adtál neki ural-
mad minden helyén. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

48. zsoltár 
Halljátok ezeket, mind a nemzetek! Halljátok meg 
mindazok, akik Isten országába kívántok lépni. 
Tiszteljétek Szűz Máriát, és megtaláljátok az életet és 
az örök üdvösséget. 
Tartsd meg a szegény szolgáidat, Úrnő, egyesítsed őket 
Krisztus boldog közösségébe.  
A méhed gyümölcsével újítsad fel és tartsd fenn a kicsi-
nyeid éhségét. 
Mert miután hozták őt, sértetlen maradtál, és a Fiad 
után érintetlen maradtál. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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53. zsoltár 
Úrnő, ments meg a nevedben, és szabadíts meg engem 
a vétkeimtől. 
Rejts el engem a szárnyad árnyékában, hogy az ellenség 
mesterkedése ne ártson nekem. 
Úrnő, segíts nekem, ajándékozd a kegyelmed a lelkem-
nek! 
Készségesen adok neked dicséretáldozatot, és megval-
lom a neved, mert az kiváló. 
Mert megszabadítasz minden bajból, és a szemem meg-
veti ellenségeimet. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

54. zsoltár 
Hallgasd meg az imámat, Úrnő, és ne vesd meg a kö-
nyörgéseimet. 
Szomorú lettem gondolataimban, mert Isten ítéletei 
megrémítettek. 
A halál sötétsége úrrá lett rajtam, és a pokol félelme 
szállt meg engem. 
De a magányban várom a vigasztalásodat, és az én szo-
bámban várom a te irgalmadat. 
Dicsőítsed a karját és a jobb kezét, hogy a mi ellensé-
geink leboruljanak általuk. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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51. zsoltár 
Miért a rosszindulatoddal dicsekszel, ó, gonosz kígyó és 
pokoli sárkány? 
Hajtsd le a fejed az asszony előtt, akinek ereje a po-
kolba vet. 
Törd le őt, Úrnő, az erényed lábával, kelj fel és szórd 
szét a rosszindulatát. 
Oltsad el a hatalmát, és tedd hamuvá az erejét. 
Hogy éljünk, a nevedben gyönyörködhessünk, és öröm-
teli lélekkel dicséretet mondhassunk neked. 
Dicsőség az Atyának stb.  
 

52. zsoltár 
Az ostoba ellenség azt mondta lelkében: kivetem az 
embereket az Isten fiainak sátorából. 
Kijövök, és hazug szellem leszek a kígyó szájában, és az 
asszony által kiűzöm a férfit, az ő férjét. 
Nyomorult, amint az ég felmagasztaltatik a föld fölé, 
ugyanígy vannak Isten gondolatai is a te gondolataid fe-
lett. 
Nem emelkedsz föl az asszony esése miatt, mert egy 
asszony fogja összetörni a fejedet. 
Vermet ástál neki, és az ő csapdájában megfognak. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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57. zsoltár 
Ha valóban szereted az igazságot, tiszteld az igazságos-
ság és az irgalmasság Királynőjét. 
Mert a Megváltó dicséretére és dicsőségére szolgál min-
den megtiszteltetés, amit az Anyának adtok. 
Vértanúk rózsái vesznek körül téged, Királynő, és szü-
zek liliomai ölelik körül a trónodat. 
Dicsőítsétek őt, menny és föld, tengerek és folyók, va-
lamint a föld alapjai. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

58. zsoltár 
Szabadíts meg engem az ellenségeim elől, világ Úrnője, 
kelj fel, hogy találkozz velem, a kegyesség Királynője. 
A legtisztább arany a te díszed, szardonix és  topáz a te 
diadémod. 
A jáspis és az ametiszt a jobb kezedben van, a beril és 
a krizolit a balodban. 
A jácintok a melleden vannak, a karkötőd ékszerei a ra-
gyogó karbunkulusok. 
A mirha, a tömjén és a balzsam a kezeden van, a zafír 
és a smaragd az ujjaidon. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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55. zsoltár 
Könyörülj rajtam, Úrnő, mert az ellenségeim minden 
nap taposnak a lábuk alatt, minden gondolatuk gonosz-
sággá válik ellenem. 
Keltsed fel a haragodat, légy figyelmes a háborúra, és 
öntsd rájuk a dühödet. 
Újítsad meg a jeleket és gyarapítsad a csodákat, hogy 
érezzük a karod segítségét. 
Dicsőítsed rajtunk a nevedet, hogy megtudjuk, az irgal-
mad örökkévaló. 
Csepegtesd ránk az édességed cseppjeit, mert te vagy 
a kegyelem édességének pohárhordozója. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

56. zsoltár 
Irgalmazz nekem, Úrnő, könyörülj rajtam, mert a szí-
vem készen áll arra, hogy a te akaratodat keresse. 
És a te karod menedékében nyugszom meg, mert édes 
nekem a te felüdítésed. 
A kezed lepárolja a legértékesebb mirhát, az ujjaid pe-
dig a kegyelem parfümjét. 
A torkod nyitott gránátalma, a leheleted pedig olyan 
édes, mint válogatott parfümök illata. 
Mert te vagy a tisztességes szeretet anyja és a remény 
horgonya, a biztonság, a kegyelem ajtaja és az üdvös-
ség küszöbe. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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Dicsőítsed rajtunk a nevedet, hogy megtudjuk, az irgal-
mad örökkévaló. 
Csepegtesd ránk az édességed cseppjeit, mert te vagy 
a kegyelem édességének pohárhordozója. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

56. zsoltár 
Irgalmazz nekem, Úrnő, könyörülj rajtam, mert a szí-
vem készen áll arra, hogy a te akaratodat keresse. 
És a te karod menedékében nyugszom meg, mert édes 
nekem a te felüdítésed. 
A kezed lepárolja a legértékesebb mirhát, az ujjaid pe-
dig a kegyelem parfümjét. 
A torkod nyitott gránátalma, a leheleted pedig olyan 
édes, mint válogatott parfümök illata. 
Mert te vagy a tisztességes szeretet anyja és a remény 
horgonya, a biztonság, a kegyelem ajtaja és az üdvös-
ség küszöbe. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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57. zsoltár 
Ha valóban szereted az igazságot, tiszteld az igazságos-
ság és az irgalmasság Királynőjét. 
Mert a Megváltó dicséretére és dicsőségére szolgál min-
den megtiszteltetés, amit az Anyának adtok. 
Vértanúk rózsái vesznek körül téged, Királynő, és szü-
zek liliomai ölelik körül a trónodat. 
Dicsőítsétek őt, menny és föld, tengerek és folyók, va-
lamint a föld alapjai. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

58. zsoltár 
Szabadíts meg engem az ellenségeim elől, világ Úrnője, 
kelj fel, hogy találkozz velem, a kegyesség Királynője. 
A legtisztább arany a te díszed, szardonix és  topáz a te 
diadémod. 
A jáspis és az ametiszt a jobb kezedben van, a beril és 
a krizolit a balodban. 
A jácintok a melleden vannak, a karkötőd ékszerei a ra-
gyogó karbunkulusok. 
A mirha, a tömjén és a balzsam a kezeden van, a zafír 
és a smaragd az ujjaidon. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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61. zsoltár 
Úrnő, nem lesz-e alávetve a lelkem neked, ki a világra 
hozta mindenki üdvözítőjét? 
Figyelj ránk, elveszettek megmentője, halld a szívünk 
sírását! 
Önts ki kegyelmeket a kincstáradból, és a balzsamaid-
dal csillapítsad a bánatunkat. 
Adj nekünk örömet és békességet, hogy megzavard a 
jónak az ellenségeit. 
Mosd le minden bűnünket, gyógyítsad meg minden 
gyengeségünket. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

62. zsoltár 
Istenem, én Istenem, dicsőítelek téged a te Anyád által. 
Mert szüzességében fogant téged, és mindenféle vesze-
delem nélkül hozott a világra. 
Áldott légy, Úrnő, állj ki mellettünk Isten trónja előtt. 
A szépség és a fényesség a te szemedben van. 
Tartsd meg a lelkemet, Úrnő, hogy soha ne essen 
bűnbe. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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59. zsoltár 
Isten, elvetettél minket a bűneink miatt, de Szűz Mária 
által irgalmaztál nekünk. 
Járj közbe értünk, megmentő Anyja az Istennek, aki 
megváltást hozott az emberek és az angyalok számára. 
Mert örömöt árasztasz a szomorúnak, örömöt és édes-
séget a gyászolóknak. 
Örülj nekünk beszéded édes hangjával, és öntsed a ró-
zsabalzsamodat a szívünkbe. 
Dörögjetek ti egek fentről, és dicséretet mondjatok 
neki, dicsőítsed őt föld, az ott lakókkal együtt. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

60. zsoltár 
Hallgasd meg az imámat, Úrnő, szilárd sziklára alapozd 
az elmémet. 
Légy nekem az erő tornya, védj meg a kegyetlen rom-
boló arcától. 
Légy szörnyű vele, mint egy hadsereg a harctéren, és ő 
élve eshet a pokol mélységeibe. 
Mert ragyogó vagy és rettenetes, harmattal teli felhő és 
felkelő hajnal. 
Gyönyörű és fényes vagy, mint a telihold, a szent látvá-
nyod olyan, mint amikor a nap erősen süt. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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65. zsoltár  
Kiálts örömmel a Szűzanyának egész föld, énekeljetek 
zsoltárt a nevének, adjatok tiszteletet az ő felségének. 
Áldott legyen a te szíved, Úrnő, mellyel lelkesen és 
őszintén szeretted Isten Fiát. 
Nézd a szegénységemet, dicső Szűz, ne késlekedj eltá-
volítani a nyomorúságomat és a nehézségeimet. 
Vedd el a megpróbáltatásaimat, édesítsd meg a fáradt-
ságomat. 
Minden élő áldjon meg téged, dicsőítsen téged minden 
nyelv. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

66. zsoltár 
Könyörüljön rajtunk az Isten és áldjon meg minket, az-
által, aki világra hozta Őt. 
Irgalmazz nekünk Úrnő, és imádkozz értünk, fordítsd a 
szomorúságunkat örömre. 
Világosíts meg engem, Tenger Csillaga, árasztd a fé-
nyességed rám, ragyogó Szűz. 
Oltsd el a szívem égését, frissíts fel a kegyelmeddel. 
Engedd, hogy a kegyelmed megvédjen engem, a vilá-
gosságod adjon fényt a végemnek. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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63. zsoltár 
Hallgasd meg az imámat, Úrnő, amikor könyörgöm hoz-
zád, szabadítsad meg a lelkemet kegyetlen félelmétől. 
Szerezz nekünk békét és üdvösséget az utolsó napon. 
Áldottabb légy minden asszonynál, és áldott legyen a 
méhed gyümölcse. 
Világosítsad meg, Úrnő, a szemem, és világítsad meg a 
vakságomat. 
Adj szilárd bizalmat irántad, életemben és halálomban. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

64. zsoltár 
Himnusz neked, Úrnő, Sionban, dicséret és öröm Jeru-
zsálemben. 
Az Úr minden nemzet áldását adta neked, dicséretet és 
dicsőséget minden nép előtt. 
Az Úr megáldott téged irgalmában, és a trónodat az an-
gyalok minden rendje fölé helyezte. 
Kegyelmet és szépséget helyezett az ajkadba, és a di-
csőség palástjával öltöztette fel a tested. 
Ragyogó koronát tett a fejedre, és az erények ékszere-
ivel díszített téged. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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69. zsoltár 
Úrnő, jöjj a segítségemre, és a kegyelmed fénye által 
világíts meg. 
Taníts meg minket arra, hogy keressük a jóságodat, 
hogy elmondhassuk a csodáidat. 
Mutasd meg a hatalmadat ellenségeink ellen, hogy di-
cséretet kapj a távoli nemzetek között. 
A haragod lángjaiban hagyd őket lesűllyedni a pokolba, 
hogy akik a te szolgáidat zavarják, elkárhozhassanak. 
Irgalmazz a te szolgáidnak, akik a nevedet hívják, és ne 
engedd, hogy megfeszítsék őket a kísértéseikben. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

70. zsoltár 
Benned, Úrnő, reméltem, add, hogy soha ne legyek za-
varban, a kegyelmeddel szabadíts meg és ments meg. 
A bűneim sokasága miatt hevesen elnyomnak. 
Az ellenségeim a fejem felett cselekedtek, gúnyolódtak 
és csúfoltak nap mint nap. 
Lásd, Úrnő, mennyire aggódom, nyújtsd ki a kezed, és 
segíts annak, aki elpusztul. 
Ne késlekedj a te neved kegyelme miatt, és az örömed 
és az üdvösséged lesz velem. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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67. zsotár 
Kelj fel Mária, és szétszélednek az ellenségeid, mind 
törjön össze a lábad alatt. 
Törd meg az ellenségeink támadását, pusztítsd el min-
den gonoszságukat. 
Hozzád kiáltottam, Úrnő, a nyomorúságomban, és derűt 
adtál a lelkiismeretemnek. 
A te dicséreted ne szűnjön meg a szánkban, és a te sze-
reteted sem a szívünkben. 
Nagy békéje van azoknak, akik szeretnek téged, Úrnő, 
a lelkük soha nem fogja látni a halált. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

68. zsoltár 
Ments meg, Úrnő, mert a bujaságom folyói behatoltak a 
lelkem mélyébe. 
Gyorsan elakadtam a bűn mocsarában, és az élvezet 
vize körülölelt. 
Sírva sírtam az éjszakában, és eljött számomra az öröm 
napja. 
Mentsd meg a lelkemet, Megváltó Anyja, mert általad 
kapta meg a világ az igazi üdvösséget. 
Míg árnyék borult rád, amikor az angyal beszélt veled, 
terhes lettél az Atya bölcsességétől. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

-40- 
 

67. zsotár 
Kelj fel Mária, és szétszélednek az ellenségeid, mind 
törjön össze a lábad alatt. 
Törd meg az ellenségeink támadását, pusztítsd el min-
den gonoszságukat. 
Hozzád kiáltottam, Úrnő, a nyomorúságomban, és derűt 
adtál a lelkiismeretemnek. 
A te dicséreted ne szűnjön meg a szánkban, és a te sze-
reteted sem a szívünkben. 
Nagy békéje van azoknak, akik szeretnek téged, Úrnő, 
a lelkük soha nem fogja látni a halált. 
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69. zsoltár 
Úrnő, jöjj a segítségemre, és a kegyelmed fénye által 
világíts meg. 
Taníts meg minket arra, hogy keressük a jóságodat, 
hogy elmondhassuk a csodáidat. 
Mutasd meg a hatalmadat ellenségeink ellen, hogy di-
cséretet kapj a távoli nemzetek között. 
A haragod lángjaiban hagyd őket lesűllyedni a pokolba, 
hogy akik a te szolgáidat zavarják, elkárhozhassanak. 
Irgalmazz a te szolgáidnak, akik a nevedet hívják, és ne 
engedd, hogy megfeszítsék őket a kísértéseikben. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

70. zsoltár 
Benned, Úrnő, reméltem, add, hogy soha ne legyek za-
varban, a kegyelmeddel szabadíts meg és ments meg. 
A bűneim sokasága miatt hevesen elnyomnak. 
Az ellenségeim a fejem felett cselekedtek, gúnyolódtak 
és csúfoltak nap mint nap. 
Lásd, Úrnő, mennyire aggódom, nyújtsd ki a kezed, és 
segíts annak, aki elpusztul. 
Ne késlekedj a te neved kegyelme miatt, és az örömed 
és az üdvösséged lesz velem. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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73. zsoltár 
Úrnő, miért vetettél el minket? És miért nem segítesz 
nekünk a nyomorúság napján? 
Hadd kerüljön az imánk eléd, és ne vesd meg a nyögők 
hangját. 
Az ellenség kifeszítette az íját ellenünk, megerősítette 
a jobb kezét és nincs vigasz. 
Tépd el értünk az ő rosszindulatú cselekedeteinek kö-
telékeit, és szabadíts meg minket a jobb kezed által. 
Vezesd őt vissza a pusztulás helyére, hogy az örök kár-
hozat birtokolhassa őt. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

74. zsoltár 
Dicsérni fogunk téged, Úrnő, és dicsérni fogjuk a neve-
det, add meg, hogy  gyönyörködhessünk a dicséreted-
ben. 
Énekeljetek neki a föld lakói, és hirdessétek a dicsére-
tét a népeknek. 
Jelenléte dicsőség és nagyszerűség, hatalom és öröm 
van a trónján. 
Imádjátok őt a szépségében, dicsőítsétek a szépségének 
Teremtőjét. 
Légy tudatában az ő irgalmassága örökkévalóságának, 
ne feledd az erényeit és csodáit. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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71. zsoltár 
Szolgáltass igazságot a Királynak, Istenem, és add az ir-
galmadat a Királynőnek, az ő Anyjának. 
Az ő kezében van az élet és az üdvösség, örök öröm és 
dicsőséges örökkévalóság. 
Szórd tele a szívemet a te édességeddel, felejtsen el 
engem ennek az életnek a nyomorúsága. 
Az irgalmasságod kötelékével vonj magadhoz, és a ke-
gyelmed és a szerető jóságod kötéseivel gyógyítsd meg 
a fájdalmaimat. 
Keltsd fel bennem a Mennyek iránti vágyat, és a Para-
dicsom örömével tedd mámorossá a lelkemet. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

72. zsoltár 
Milyen jó az Isten Izraelhez, azokhoz, akik tisztelegnek 
Anyja előtt és tisztelik őt. 
Mert ő a mi kényelmünk, ő a legkiválóbb segítség a mun-
kában. 
Az ellenség sötétséggel töltötte el lelkemet, Úrnő, 
gyújts fényt bennem. 
Fordítsd el tőlem Isten haragját, engeszteld ki az érde-
meiddel és az imáiddal. 
Állj ki mellettem az ítélet napján, az Ő jelenlétében 
vedd át az ügyemet, és legyél az én szószólóm. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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77. zsoltár 
Vigyázz, Isten népe, az Ő parancsolataira, és ne felejtsd 
el a kegyelem Királynőjét. 
Nyisd ki a szívedet, hogy átkutassa, az ajkaddal pedig 
dicsőítsd. 
Hagyd, hogy az ő szeretete a szívedbe jusson, vágya-
kozz arra, hogy kedvére tegyél. 
Szépsége felülmúlja a napot és a holdat, az erények dí-
szei ékesítik. 
Könyörülj rajtam, a dicsőség és a becsület Királynője, 
és óvd meg a lelkemet minden veszedelemtől. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

78. zsoltár 
Úrnő, a pogányok Isten örökségébe kerültek, amelyet 
Krisztusban alapítottál érdemeid alapján. 
Édes legyen a beszéded az Úr előtt, és egyesíts engem 
azzal, aki megváltott engem. 
Nyújtsd ki a karodat a kegyetlen ellenség ellen, és tárd 
fel nekem az erősségét. 
A hangod minden dallamnál édesebb, az angyali harmó-
nia nem hasonlítható össze vele. 
Hullasd le rám a kegyelmed édességét és a mennyei 
ajándékaid illatát. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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75. zsoltár 
Júdeában ismerik Istent, Izraelben Anyja tiszteletét. 
Édesebb az ő emléke a méznél és a lépesméznél, sze-
retete felette áll az aromás parfümöknek. 
Egészség és élet van a házában, a lakásában pedig a 
béke és az örök dicsőség. 
Tiszteld őt, ég és föld, mert a legfőbb alkotó csodála-
tosan megtisztelte őt. 
Dicsérjétek őt, minden teremtmény, és örömmel ünne-
peljétek az ő meghökkentő irgalmát. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

76. zsoltár 
Úrnőmhöz kiáltottam, és kegyelemmel lehajolt hoz-
zám.  
Kiűzte a szomorúságot és a bánatot a szívemből, és 
édességével megnyugtatta a szívemet. 
A félelmemet erős bizalommá változtatta, és galamb-
szerű kinézetével helyreállította az elmém derűjét. 
Szent segítségével elkerültem a halál veszélyeit, és ki-
szabadultam a kegyetlen kézből. 
Köszönet Istennek és neked, szerető Anyám, mindazért, 
amit megszereztem, a kegyességedért és az irgalmassá-
godért. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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81. zsoltár 
Isten a zsidók gyülekezetében van, akiktől rózsaként 
jött elő Isten Anyja. 
Tisztítsd meg a foltjaimat, Úrnő, aki mindörökké ra-
gyogó tisztaságú vagy. 
Tedd a számba az élet forrását, ahonnan az élő vizek 
feltörnek és kifolynak. 
Jöjjetek hozzá mindnyájan, akik szomjaztok, készsége-
sen ad inni az ő forrásából. 
Aki iszik belőle, örök életre fakad, és soha nem szom-
jazik. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

82. zsoltár 
Én Úrnőm, ki hasonlít hozzád? Kegyelemben és dicső-
ségben felülmúlsz mindent. 
Amint az ég a föld felett van, úgy állsz mindennél ma-
gasabban és rendkívül magasztos vagy. 
Sebezd meg a szívemet a szereteteddel, tégy engem 
méltóvá a kegyelmedre és az ajándékaidra. 
Olvadjon meg a szívem a tőled való félelmemben, és a 
vágyódásom utánad  gerjessze fel a lelkemet. 
Add, hogy vágyódjak a te erényed és dicsőséged után, 
ami által bejuthatok Jézus Krisztus békéjébe. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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79. zsoltár 
Figyelj rám, aki Izrael fölött uralkodsz, dicsérd a te 
anyádat velem. 
Kelj fel, és rázd le magadról a port, én lelkem, menj, 
hogy találkozz a Mennyek Királynőjével. 
Szabadítsd ki a nyakad kötelékeit, szegény kis lelkem, 
és fogadd őt dicső dicsérettel. 
Az élet illata árad belőle, és a szívéből üdvösség fakad. 
A lelki ajándékainak édes illatával a holt lelkeket életre 
kelti. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

80. zsoltár 
Örülj az Úrnőnek, a segítőnknek, énekelj hangosan a 
szíved örömében. 
Engedd, hogy a szereteted lelkesítse őt, és ő összeza-
varja az ellenségeidet. 
Utánozzuk az alázatát, az engedelmességét és a szelíd-
ségét. 
Az összes kegyelem benne ragyog, mert a képessége ha-
talmas volt. 
Szaladj hozzá szent odaadással, és megosztja veled a jó 
dolgait. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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85. zsoltár 
Hajtsd ide a füled, Úrnő, és hallgass meg, fordítsd fe-
lém az arcod, és irgalmazz nekem. 
Édességed beáramlása örömmel töltheti el a szentek 
lelkét, és a szereteted infúziója édesebb lesz a legéde-
sebb méznél. 
A dicsőséged fényessége megvilágítja az elmét, és az 
irgalmad fénye az üdvösséghez vezet. 
A te jóságod forrása lerészegíti a szomjazót, és az arcod 
szemlélése elvonja az embereket a bűntől. 
Téged megismerni és megérteni a halhatatlanság gyö-
kere, és az erényeidet kinyilvánítani az üdvösség útja. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

86. zsoltár 
Az élet alapja az igaz lelkében az, hogy a végsőkig ki-
tartson a te szeretetedben. 
Kegyelmed felemeli a szegény embert a nehézségek-
ben, és a te neved megidézése magabiztosságot ad 
neki. 
A paradicsom megtelt a gyengéd irgalmasságoddal, és 
tőled való félelmében összezavarodik a pokoli ellenség. 
Aki benned reménykedik, megtalálja a béke kincseit, és 
aki ebben az életben nem hív téged, az nem fogja elérni 
Isten országát. 
Add, Úrnő, hogy a Szentlélek kegyelmében élhessünk, 
és lelkünket vezesd szent véghez. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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83. zsoltár 
Milyen kedves a te tabernákulumod, befogadás Király-
nője, milyen elragadó a megváltás sátra.  
Ti bűnösök, tiszteljétek Máriát, és ő kegyelmet és üd-
vösséget szerez nektek. 
Az ő imája illatosabb a füstölőnél és a balzsamnál, kö-
nyörgései soha nem térnek vissza eredménytelenül, 
nem hiányosak és nem üresek. 
Járj közbe értem, Úrnő, a te Krisztusodnál, sem a ha-
lálban, sem az életben ne hagyj el engem. 
Mert a te lelked kedves, és a kegyelmed betölti az egész 
világot. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

84. zsoltár 
Úrnő, te megáldottad az Ő házát, megszentelted a la-
kását. 
Ez elfogadott Jeruzsálem leányai között, akiknek em-
léke áldott. 
A szent angyalok áldottá nyilvánították,  dicsőítsétek 
őt, ti Hatalmasságok és Uralmak. 
Ti népek és nemzetek, keressétek az okosságát, és ku-
tassátok ki az irgalmának a kincseit. 
Jóságosan gondoljatok rá, és a szív egyszerűségében ke-
ressétek őt. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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89. zsoltár 
Úrnő, felüdülést készítettél nekünk, minden igényünk-
ben. 
A kegyelmed behatolása szent cselekedetekhez vezet 
minket, és az édességed gyengéd csepegtetése szent 
szeretetet vált ki. 
Figyelni fogok, Úrnő, gyengéd irgalmadra, dicséretet és 
öröméneket énekelek neked. 
Azok, akik tisztelnek téged, örök koronát kapnak hamu-
ért, és a dicsőség köntöséért való szenvedés szellemét. 
Akik benned reménykednek, fénybe öltöznek, öröm és 
örök örvendezés lesz a sorsuk. 
Dicsőség az Atyának. stb. 
 

90. zsoltár 
Aki Isten Anyja segítségében lakozik, az ő oltalma alatt 
marad. 
Az ellenségek összefogása nem árt neki, a repülő nyíl 
nem fogja megérinteni. 
Mert ő megszabadítja a vadász csapdájától, és a szár-
nyai alatt megvédi. 
Kiáltsd neki, ha veszélyben vagy, és a csapás nem jut el 
a lakásod közeléig se. 
Aki belé helyezte reményét, megtalálja a kegyelem 
gyümölcsét, megnyílik számára a paradicsom kapuja. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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87. zsoltár 
Úrnő, te vagy az üdvösségem segítője, nappal és éjjel 
hozzád kiáltottam. 
Engedd imádságom eléd, vigasztalj meg szomorúságom-
ban azzal, hogy látlak téged. 
A lelkemben megsokasodnak a gonoszságok, tisztítsd 
meg a mocsktól és a bűntől. 
Hatalmaddal legyőzheted az ellenségeinket, nehogy 
akadályozzák az üdvösségünket. 
Add meg nekünk a kegyelmedet, hogy ellenálljunk ne-
kik, erősítsd meg a szívünket a test bujasága ellen. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

88. zsoltár 
A kegyelmedért, Úrnő, örökké énekelni fogok. 
A gyengéd kegyelmed kenőcsével gyógyítsd meg a meg-
tört szívet, és az irgalmad olajával vigasztald a bána-
tunkat. 
A kegyes arcod jelenjen meg nekem az életem végén, 
az arcod szépsége örvendeztesse meg a szellemem a 
fejlődésében. 
Emeld fel a szellememet, hogy szeressem a jóságodat, 
ösztönözd az elmémet, hogy magasztaljam a nemessé-
gedet és az értékedet. 
Szabadíts meg engem a gonosztól és a megpróbáltatá-
soktól, és minden bűntől őrizd meg a lelkemet. 
Dicsőség az Atyának, stb 
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89. zsoltár 
Úrnő, felüdülést készítettél nekünk, minden igényünk-
ben. 
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90. zsoltár 
Aki Isten Anyja segítségében lakozik, az ő oltalma alatt 
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Az ellenségek összefogása nem árt neki, a repülő nyíl 
nem fogja megérinteni. 
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93. zsoltár 
Az Úr olyan Isten, akihez a bosszú tartozik, de Te, a 
kegyelem Anyja, hajlítsd őt irgalmasságra. 
Úrnő, a nagyszerűségedet örökké hirdetik, és akik tisz-
telnek téged, megtalálják a béke útját. 
Tisztelettel és örömmel szolgáld őt, és a méhének leg-
áldottabb gyümölcse meggyógyít téged. 
Nézd, Úrnő, szolgáid alázatát, és ők dicsérni fognak té-
ged nemzedékeken át. 
Nagyítsd fel a nevedet a kegyelmed szaporításával, és 
ne engedd, hogy a szolgáid veszélynek legyenek kitéve. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

94. zsoltár 
Gyertek, örüljünk a Szűzanyának, énekeljünk örömmel 
a megváltó Máriának, a mi királynőnknek. 
Jöjjünk örömmel elé, és mindnyájan himnuszokkal di-
csérjük őt. 
Gyertek, imádjuk és boruljunk le előtte, könnyekkel 
valljuk be neki a bűneinket. 
Kérjen nekünk teljes kegyelmet, álljon ki mellettünk Is-
ten törvényszéke előtt. 
Fogadja lelkünket a végünkkor, és vezessen minket az 
örök nyugalomra. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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91. zsoltár 
Jó dicséretet mondani Szűz Máriának, és boldogság az 
elmének dicsőítést énekelni neki. 
Az érdemei kijelentésének örül az elme, és a műveinek 
utánzása megörvendezteti Isten angyalait. 
Azt, aki elnyeri a pártfogását, a paradicsom lakói felis-
merik. 
És aki viseli a nevének jellemző vonásait, be lesz írva 
az élet könyvébe. 
Kelj fel, Úrnő, ítélkezz az ügyünk felett, és szabadíts 
meg minket azoktól, akik ellenünk támadnak. 
A jobb kezedet ne vedd vissza a bűnöstől, és a kardod-
dal találkozzon a romboló dárdája. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

92. zsoltár 
Az Úr uralkodott, akinek öltözete a szépség, megkoro-
názta Anyját az erények díszeivel. 
A béke Anyja töltse belénk az Úr engesztelését, és ta-
nítsa meg szolgáinak az igazságosság útját. 
Ti, akik Krisztus bölcsességére vágytok,  tiszteletteljes 
lélekkel szolgáljátok az Ő Anyját. 
Ki lesz elég ahhoz, hogy a te műveidet elmesélje, Úrnő? 
És ki fogja kikutatni a kegyelmed kincseit? 
Támogasd azokat, akik elájulnak a kísértéseikben, és 
irányítsad őket az igazság felé. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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97. zsoltár 
Énekelj a Szűzanyának egy új dalt, mert csodálatos dol-
gokat tett. 
A nemzetek láttára kinyilatkoztatta irgalmát, nevét a 
föld végéig hallják. 
Úrnő, légy figyelmes a szegényekre és a nyomorultakra, 
és támogasd őket szent felfrissítésed segítségével. 
Mert te, Úrnő, édes és igaz vagy, rendkívül türelmes és 
együttérzéssel teli. 
Taposd meg a lelkünk ellenségeit, és a szent karjaiddal 
törd össze a csökönyöségüket. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

98. zsoltár 
Az Úr uralkodik, hadd mérgelődjenek az emberek, Má-
ria a jobbján ül a kerubok alatt. 
Sionban nagy a te dicsőséged, Úrnő, és Jeruzsálemben 
a te nagyszerűséged. 
Énekeljetek előtte, szűz kórusok, és imádjátok trónját, 
mert az szent. 
A jobb kezében van a tüzes törvény, körülötte pedig 
milliónyi szent van. 
A parancsai a szeme előtt vannak, és az igazság uralma 
a szívében van. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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95. zsoltár 
Énekeljetek egy új dalt annak, aki tele van kegyelem-
mel, mindenki énekeljen Máriának a földi világban. 
Mert szentségében, a csodálatos erényeivel és a csodá-
ival, kitűnik az összes angyal közül, és azok közül, akik 
asszonytól születtek. 
Arcán szépség és dicsőség van, szemében pedig kegye-
lem. 
Dicsőítsétek őt, népek atyái, örvendezzen neki Isten 
minden teremtménye. 
Csodálatra méltó szövetségetek van vele, ezáltal hívnak 
titeket a Legmagasabb Isten fiainak. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

96. zsoltár 
Az Úr uralkodik, Mária örvendezz, az egész birodalom a 
te uralmad alatt áll. 
Imádjátok őt, a mennyei közösség minden polgára, ma-
gasztaljátok őt, ti tisztességes szüzek, az ő lányai. 
Ugyanis őt a fejedelemségek és uralmak,  az angyalok 
és az arkangyalok közössége fölé emelték. 
Patriarchák és próféták, fakadjatok dicséretre, alkossa-
tok harmóniát, Krisztus apostolai és vértanúi. 
Hitvallók és szüzek, énekeljetek neki himnuszokat a 
Sion dalaiból, és a szent szerzetesek gratuláljanak neki 
a megnyert diadalokhoz. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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101. zsoltár 
Úrnő, hallgasd meg az imámat, és a kiáltásom jusson 
eléd. 
Ne fordítsd el tőlem a szent arcodat, és ne gyűlölj a 
tisztátalanságom miatt. 
Ne hagyj egyedül az ellenségeim gondolataival és ter-
veivel, és engedd, hogy ne essek el a gonosz támadása-
ikban. 
Azok, akik bíznak benned, nem fognak félni a kanyargós 
kígyótól, és azok, akik dicséretekkel magasztalnak, 
megmenekülnek Acheron kezéből. 
A szűz fogantatásod által adj nekem beléd vetett erős 
hitet, és a csodálatra méltó szüléseddel örvendeztesd a 
lelkem. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

102. zsoltár 
Áldd meg lelkem, Jézus Krisztus Anyját, és dicsőítse a 
nevét mindaz, ami bennem van. 
Ne felejtsd el az előnyeit, sem a kegyelmét, sem a vi-
gasztalását. 
A kegyelme által megbocsátják a bűnöket, és a kegyel-
méből meggyógyulnak a betegségek. 
Áldjátok őt, a menny minden hatalmassága, dicsőítsé-
tek ti apostolok és próféták kórusai. 
Áldjátok őt, a tenger és a nemzetek szigetei, énekelje-
tek neki himnuszt mind az egek, mind a benne lakók. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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99. zsoltár 
Énekeljetek örömmel a Szűzanyának ti földi emberek, 
szolgáljátok őt örömmel és kellemesen. 
Az egész lelkeddel közeledj hozzá, és minden erőddel 
tartsd meg az ő útját. 
Keressétek meg, és megnyilvánul nektek, legyetek 
tiszta szívűek, és megérintitek őt. 
Azoknak, akiknek segíteni fogsz, Úrnő, az a béke fel-
üdülése lesz, és akiktől elfordítod az arcodat, nem re-
ménykedhetnek az üdvösségben. 
Figyelj ránk, Úrnő, és ne engedd, hogy a gonosz elra-
gadjon bennünket, segíts az életünk végén, és mi meg-
találjuk az örök életet. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

100. zsoltár 
Úrnő, a kegyelmedről és az igazságosságodról fogok 
énekelni neked, szívbéli örömmel énekelek neked, ami-
kor megörvendezteted a lelkemet. 
Dicséretet mondok neked és a te dicsőségednek, és te 
felüdülést fogsz nyújtani az én lelkemnek. 
Buzgó voltam a te szeretetedben és a megbecsülésed-
ben, ezért megvéded az ügyemet az örökkévalóság bí-
rája előtt. 
A jóságod és a kegyelmed vonz, imádkozom hozzád, 
hogy ne tévesszen meg a remény és a magabiztosság. 
Erősítsd meg a lelkemet az utolsó napjaimban, és a tes-
tem arra késztessen, hogy lássam a Megváltóm. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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99. zsoltár 
Énekeljetek örömmel a Szűzanyának ti földi emberek, 
szolgáljátok őt örömmel és kellemesen. 
Az egész lelkeddel közeledj hozzá, és minden erőddel 
tartsd meg az ő útját. 
Keressétek meg, és megnyilvánul nektek, legyetek 
tiszta szívűek, és megérintitek őt. 
Azoknak, akiknek segíteni fogsz, Úrnő, az a béke fel-
üdülése lesz, és akiktől elfordítod az arcodat, nem re-
ménykedhetnek az üdvösségben. 
Figyelj ránk, Úrnő, és ne engedd, hogy a gonosz elra-
gadjon bennünket, segíts az életünk végén, és mi meg-
találjuk az örök életet. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

100. zsoltár 
Úrnő, a kegyelmedről és az igazságosságodról fogok 
énekelni neked, szívbéli örömmel énekelek neked, ami-
kor megörvendezteted a lelkemet. 
Dicséretet mondok neked és a te dicsőségednek, és te 
felüdülést fogsz nyújtani az én lelkemnek. 
Buzgó voltam a te szeretetedben és a megbecsülésed-
ben, ezért megvéded az ügyemet az örökkévalóság bí-
rája előtt. 
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101. zsoltár 
Úrnő, hallgasd meg az imámat, és a kiáltásom jusson 
eléd. 
Ne fordítsd el tőlem a szent arcodat, és ne gyűlölj a 
tisztátalanságom miatt. 
Ne hagyj egyedül az ellenségeim gondolataival és ter-
veivel, és engedd, hogy ne essek el a gonosz támadása-
ikban. 
Azok, akik bíznak benned, nem fognak félni a kanyargós 
kígyótól, és azok, akik dicséretekkel magasztalnak, 
megmenekülnek Acheron kezéből. 
A szűz fogantatásod által adj nekem beléd vetett erős 
hitet, és a csodálatra méltó szüléseddel örvendeztesd a 
lelkem. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

102. zsoltár 
Áldd meg lelkem, Jézus Krisztus Anyját, és dicsőítse a 
nevét mindaz, ami bennem van. 
Ne felejtsd el az előnyeit, sem a kegyelmét, sem a vi-
gasztalását. 
A kegyelme által megbocsátják a bűnöket, és a kegyel-
méből meggyógyulnak a betegségek. 
Áldjátok őt, a menny minden hatalmassága, dicsőítsé-
tek ti apostolok és próféták kórusai. 
Áldjátok őt, a tenger és a nemzetek szigetei, énekelje-
tek neki himnuszt mind az egek, mind a benne lakók. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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105. zsoltár 
Valld meg a Szűzanyát, mert ez igazságos és jó, a föld 
minden törzsére kiterjeszti az irgalmát. 
Az ő beszélgetése távol áll az udvariatlantól, a lába nem 
tért el a Legmagasabb útjáról. 
A szájából megtermékenyítő kegyelem forrása fakad, és 
szűz emanáció, amely megszenteli a tiszta lelkeket. 
Az őt tisztelő ájtatos lélek számára a Paradicsom dicső-
ségének a reménye az ő szívében rejlik. 
Irgalmazz nekünk, fénylő Mennyei Királynő, és adj vi-
gasztalást a te dicsőségedből. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

106. zsoltár 
Dicsérjétek az Urat, mert jó, dicsérjétek az anyját, 
mert az ő irgalma örökké megmarad. 
Mutasd meg nekünk Úrnő, az ártatlanságot és a megfon-
toltság módját, és jelöld ki a megértés útját a szolgáid-
nak. 
Isten félelme megvilágosítja az elmét, és a te szerete-
ted örül annak. 
Áldott az az ember, akinek a beszéde tetszik neked, a 
csontjai velővel és kövérséggel híznak. 
A szavad megtartja a gyenge lelket, ajkad pedig felfris-
síti a szomjas lelket. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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103. zsoltár 
Áldd lelkem örökké Szűz Máriát, és az ő becsületét és a 
nagyszerűségét. 
Szépséggel és kényelemmel öltöztetted fel magad, ra-
gyogó ruhába öltöztél fel, Úrnő. 
Tőled származik a bűnök gyógyítása, a béke fegyelme 
és a szeretet hevessége. 
Tölts meg minket, szolgáidat, szent erényekkel, és ne 
érjen közel hozzánk Isten haragja. 
Adj örök örömet a szolgáidnak, és ne feledd őket a ha-
láltusájukban. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

104. zsoltár 
Dicsérd a Szűzanyát és hívd a nevét, dicsőségesen éne-
kelj neki, és hirdesd az erényeit. 
Dicsérjétek és magasztaljátok szűzek, Sion leányai, 
mert az Angyalok Királyát fogja nektek házastársul 
adni. 
Tiszteld a kegyelemmel teljes Királynőt, és tisztelettel 
szemléld a legszentebb arcát. 
Az örök üdvösség a  te kezedben van, Úrnő, akik mél-
tóan tisztelnek, megkapják. 
Kegyelmed nem fog elmaradni az örökkévaló években, 
kegyelmed nemzedékről nemzedékre szól. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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109. zsoltár 
Az Úr azt mondta a Szűzanyának: ülj a jobb kezemnél, 
én Anyám! 
A jóság és a szentség tetszett neked, ezért örökké ural-
kodj velem. 
A halhatatlanság koronája a te szent fejeden van, aki-
nek a fényessége és a dicsősége nem alszik ki. 
Irgalmazz nekünk, Úrnő, a fény és a pompa anyja, vilá-
gosíts meg minket, az igazság és az erény Úrnője. 
Kincseidből öntsd belénk Isten bölcsességét, a megfon-
toltság megértését és a fegyelem mintáját. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

110. zsoltár 
Dicséretet fogok mondani neked, Úrnő, teljes lelkem-
mel, teljes elmémmel dicsőítlek. 
A kegyelmed munkái megmaradnak, és a kegyelmed bi-
zonyság Isten trónja előtt. 
Te általad a megváltást Istentől küldték, a bűnbánó 
népnek reménye lesz az üdvösségre. 
Azoknak, akik tisztelnek téged, jó lesz az ítéletük, sor-
suk pedig a béke angyalai közé jutás. 
Dicsőséges és csodálatra méltó a te neved, akik meg-
tartják, nem félnek a halál pillanatában. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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107. zsoltár 
Kész a szívem Úrnő, készen áll a szívem dicséretet éne-
kelni neked és kántálni. 
Nagyobb a te szereteted, mint minden gazdagság, és a 
kegyelmed felülmúlja az aranyat és a drágaköveket. 
A boldogságot és az igazságot Isten adja, mert azok, 
akik elfordulnak a bűneiktől, megkapják a bűnbánat or-
vosságát. 
A te gyümölcseid a kegyelem és a békesség, és akik örö-
met szereznek neked, azok messze vannak a pusztulás-
tól. 
Legyél a kísértéseinkben a védelem árnyéka, a szárnya-
idnak széttárása védjen meg minket attól, aki fel akar 
falni. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

108. zsoltár 
Úrnő, ne becsméreld az én dicséretemet, és fogadd el 
ezt a neked szentelt zsoltárt. 
Nézd meg szívem akaratát, és fogadd vonzalmamat tet-
széseddel. 
Siess meglátogatni a szolgáidat, kezed oltalma alatt 
megmaradhatnak sértetlenül. 
Kaphassák meg rajtad keresztül a Szentlélek világossá-
gát, és a felüdülést Cupido hője ellen. Gyógyítsd meg, 
Úrnő, a bűnbánó szívet, és elevenítsd fel a kegyesség 
kenőcsével. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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110. zsoltár 
Dicséretet fogok mondani neked, Úrnő, teljes lelkem-
mel, teljes elmémmel dicsőítlek. 
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113. zsoltár 
A lelkem az evilágból való kijutásakor találkozzon ve-
led, Úrnő, és fogadd őt. 
Vigasztald meg a szent arcoddal, ne rémítse meg a dé-
monok látványa. 
Légy létra a Mennybe, és egyenes út Isten Paradicsoma 
felé. 
Szerezd meg az Atyától a békesség kegyelmét, és a fény 
trónját Isten szolgái között. 
Erősítsd az áhítatot Krisztus törvényszéke előtt, vedd 
kezedbe az ügyüket. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

114. zsoltár 
Szeretem az Úrnak, az én Istenemnek Anyját, és a kö-
nyörületének fénye rám világított. 
A halál bánata körülvett engem, és Mária látogatása 
megörvendeztetett engem. 
Bánatba és veszedelembe kerültem, és a kegyelme új-
játeremtett. 
A neve és az emléke legyen a szívünk közepén, és a go-
nosz szellem döfése nem árt nekünk. 
Lelkem, térj meg az ő dicséretére, és felüdülést találsz 
a te végedben. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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111. zsoltár 
Boldog az az ember, aki féli az Úrnőt, és áldott a szív, 
aki szereti őt. 
Boldog az az ember, aki soha nem lakik jól a dicsére-
teddel, és nem fárad el az erényeid elmondásában. 
A szívében megjelent Isten világossága, a Szentlélek be-
világítja értelmét. 
Ajándékozd meg, Úrnő, a kegyelmeddel a szegényeidet, 
újítsd meg az éheseknek és a rászorulóknak az erejét. 
A neved örökké él az emlékezetben, a szívünk nem fél 
a gonosz beszédétől. 
Neked köszönhetően a nevünket örök emlékezetben le-
het tartani, és a szívünk nem remeg az ítélet szörnyű 
zajától. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

112. zsoltár 
Dicsérjétek gyermekeim Isten Anyját, öregek dicsőítsé-
tek az ő nevét. 
Áldott legyen Mária, Krisztus anyja, mert ő az út a 
szentség hazájába. 
A trónja magasan a kerubok felett, az ülőhelye az ég 
sarkalatos pontjai fölött van. 
Az arca a szerények felé fordul, és azokra tekint, akik 
bíznak benne. 
Az irgalma minden emberre kiterjed, és az alamizsnája 
a föld végéig ér. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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117. zsoltár 
Dicsérjétek az Urat, mert jó, dicsérjétek az ő Anyját, 
mert irgalma örökké megmarad. 
Az ő szeretete kiveti a szívből a bűnt, és a kegyelme 
megtisztítja a bűnös lelkiismeretét. 
Krisztushoz való eljutás útja az, ha hozzá közelítünk, 
aki elengedi őt, nem találja meg a béke útját. 
Hívja őt gyakran a bűnökben megkeményedett ember, 
és világosság támad fel az ő sötétségében. 
Aki szomorú a szívében, kiáltson hozzá, és édesvízű har-
mattal árasztja el. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

118. zsoltár 
Boldogok, akik nem szennyezik be magukat az úton, 
akik utánozzák Isten Anyját. 
Boldogok az ő alázatának utánzói, áldottak a jótékony-
kodásban résztvevők. 
Boldogok az erényeinek kutatói, boldogok azok, akik al-
kalmazkodnak az ő képéhez. 
Boldogok akik tiszteletben tartják a fogantatását és a 
születését, boldogok akik odaadóan szolgálják őt. 
Boldogok akik reménykednek és biznak benne, boldogok 
akik részesülnek az örök boldogságából. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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115. zsoltár 
Hittem, ezért elbeszéltem a te dicsőségedet, Úrnő, az 
egész világnak. 
Irgalmazz a lelkemnek és vezesd azt, méltóztass a lel-
kemet örömödben birtokba venni. 
Rendeld hozzá a te békességednek és a szeretetednek 
a végrendeletét, add oda a te neved emlékét. 
A te méhed áldásából támogass engem, és a kegyelmed 
kövérségéből édesítsd meg a lelkemet.  
Tépd le a bűneim kötelékeit, és az erényeiddel díszít-
sed a lelkem arcát. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

116. zsoltár 
Dicsérje a Szűzanyát minden nemzet, dicsőítse őt min-
den nép. 
Mert a kegyelme és az irgalma megerősödik rajtunk, és 
az igazsága örökké megmarad. 
Aki méltóképpen tiszteli őt, megigazul, de aki elhanya-
golja, az meg fog halni a bűneiben. 
Az angyalok ajka elmondja a bölcsességét, és a Paradi-
csom minden polgára dicséretet fog énekelni. 
Akik jó lélekkel közelednek hozzá, azokat nem fogja 
megragadni a pusztító angyal. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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118/3. zsoltár 
Minden úrnő hercegnője, emlékezz a szavadra, amely-
ben reményt adtál nekem. 
A viharok tomboló hullámaiban erőteljesen megtartott 
engem, mert a te szavad felpezsdített. 
Hazug emberek vettek körül engem, és csapások gyűl-
tek össze rajtam, és íme, a te kezed szabadított meg 
engem. 
Azokkal akik félnek téged, és azokkal, akik őszintén be-
tartják a parancsaidat, minden jót közöltem. 
A föld tele van a gyöngéd kegyelmeddel, ezért kerestem 
a megigazulásod útját. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

118/4. zsoltár 
Jót cselekedtél a szolgáddal, asszonyom, és emiatt 
örülnek az angyalok. 
Taníts meg a fegyelmed és a méltányosságod rendjére, 
mert én mindennél jobban hittem a te szavaidban. 
Jó, hogy a terheddel megaláztál, mert követhettem a 
beszélgetésedet. 
Akik szeretik a te szolgáidat, meg lesznek tisztelve, de 
aki gyűlöli őket, az az örökkévalóságban elesik. 
A kegyelmed cseppjei essenek rám felülről mindig, és 
élni fogok, mert a te szent törvényed az én elmélkedé-
sem. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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118/1. zsoltár 
Adj bőségesen a te szolgádnak, asszonyom, élénkíts, és 
én teljesítem a te akaratod. 
Utazó vagyok a földön, ne rejts el előlem semmit a sze-
retetedből. 
A lelkem mindenkor nagyon vágyott a te dicséretedre. 
Mert te vagy az én üdvösségem az Úrban, aki engem, 
egy halálra ítéltet, megszabadított. 
Mit adjak vissza ezekért a dolgokért, ha nem az egész 
énemet? Úrnő, fogadj el engem. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

118/2. zsoltár 
Állíts elém törvényt, Úrnő, a te akaratod a szentek 
szentje, és én mindig azt keresem. 
Vezess engem, az asszonyok legszebbje, gyengéd irgal-
mad ösvényére, erre vágyom. 
Hajlítsd a lelkemet a fentiek szeretetére, Úrnő, és ne a 
tisztátalanságra. 
Íme, a fiatalságomtól kezdve áhítottam a te tisztaságo-
dat, erősíts meg az irgalmadban. 
És örökké megtartom a bizonyságaid útját, és megkere-
sem a fiad parancsolataiban, melyeket szerettem. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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tartják a parancsaidat, minden jót közöltem. 
A föld tele van a gyöngéd kegyelmeddel, ezért kerestem 
a megigazulásod útját. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

118/4. zsoltár 
Jót cselekedtél a szolgáddal, asszonyom, és emiatt 
örülnek az angyalok. 
Taníts meg a fegyelmed és a méltányosságod rendjére, 
mert én mindennél jobban hittem a te szavaidban. 
Jó, hogy a terheddel megaláztál, mert követhettem a 
beszélgetésedet. 
Akik szeretik a te szolgáidat, meg lesznek tisztelve, de 
aki gyűlöli őket, az az örökkévalóságban elesik. 
A kegyelmed cseppjei essenek rám felülről mindig, és 
élni fogok, mert a te szent törvényed az én elmélkedé-
sem. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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118/1. zsoltár 
Adj bőségesen a te szolgádnak, asszonyom, élénkíts, és 
én teljesítem a te akaratod. 
Utazó vagyok a földön, ne rejts el előlem semmit a sze-
retetedből. 
A lelkem mindenkor nagyon vágyott a te dicséretedre. 
Mert te vagy az én üdvösségem az Úrban, aki engem, 
egy halálra ítéltet, megszabadított. 
Mit adjak vissza ezekért a dolgokért, ha nem az egész 
énemet? Úrnő, fogadj el engem. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

118/2. zsoltár 
Állíts elém törvényt, Úrnő, a te akaratod a szentek 
szentje, és én mindig azt keresem. 
Vezess engem, az asszonyok legszebbje, gyengéd irgal-
mad ösvényére, erre vágyom. 
Hajlítsd a lelkemet a fentiek szeretetére, Úrnő, és ne a 
tisztátalanságra. 
Íme, a fiatalságomtól kezdve áhítottam a te tisztaságo-
dat, erősíts meg az irgalmadban. 
És örökké megtartom a bizonyságaid útját, és megkere-
sem a fiad parancsolataiban, melyeket szerettem. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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118/3. zsoltár 
Minden úrnő hercegnője, emlékezz a szavadra, amely-
ben reményt adtál nekem. 
A viharok tomboló hullámaiban erőteljesen megtartott 
engem, mert a te szavad felpezsdített. 
Hazug emberek vettek körül engem, és csapások gyűl-
tek össze rajtam, és íme, a te kezed szabadított meg 
engem. 
Azokkal akik félnek téged, és azokkal, akik őszintén be-
tartják a parancsaidat, minden jót közöltem. 
A föld tele van a gyöngéd kegyelmeddel, ezért kerestem 
a megigazulásod útját. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

118/4. zsoltár 
Jót cselekedtél a szolgáddal, asszonyom, és emiatt 
örülnek az angyalok. 
Taníts meg a fegyelmed és a méltányosságod rendjére, 
mert én mindennél jobban hittem a te szavaidban. 
Jó, hogy a terheddel megaláztál, mert követhettem a 
beszélgetésedet. 
Akik szeretik a te szolgáidat, meg lesznek tisztelve, de 
aki gyűlöli őket, az az örökkévalóságban elesik. 
A kegyelmed cseppjei essenek rám felülről mindig, és 
élni fogok, mert a te szent törvényed az én elmélkedé-
sem. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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118/7. zsoltár 
Gyűlöltem a gonoszságot, és szerettem a te utadat, ke-
gyelmes Úrnő. 
Segíts nekem világ Úrnője, és üdvözülök, és elmélke-
dem a te parancsolataid erényességén. 
Vigyázz rám, hogy mindig félelmedben éljek, és ne addj 
át, Szűz, azoknak, akik engem rágalmaznak. 
Én a te szolgád vagyok, a legkevesebb a te családodban. 
Óvj meg, Úrnő, azoktól, akik nem veszik figyelembe az 
igazságos bírálataidat. 
Megveted mindazokat, akik elhagyják a szolgálatodat, 
mert gondolkodásuk igazságtalan. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

118/8. zsoltár 
Csodálatos a bizonyságod, kedves Anya, és a te szavaid-
tól megvilágosodik a szívem. 
A nép minden gazdagja könyörög a te támogatásodért, 
és a királyok leányai dicsérik az arcodat. 
A te ajkad szava rendkívül lángoló, aki siet, hogy hozzád 
jöjjön, az osztozik benne. 
Olyan vagyok előtted, mint egy remegő nád, tarts meg 
engem, Úrnő, az igád alatt, és nem fogok összezava-
rodni. 
A pokol sárkányai minden másnál erősebben támadják 
a szolgáidat, de te, Úrnő, védj meg minket. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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118/5. zsoltár 
A lelkem elájult a te utjaidon, Úrnő, és ha nem lettél 
volna a legnagyobb együttérzéssel velem, akkor való-
ban el kellett volna pusztulnom gyengeségemben. 
Szemem elromlott a te szemlélésedben, mint egy üveg 
a fagyban, úgy volt előtted a lelkem. 
A jóságod szerint gyorsíts fel engem, és nem felejtem 
el a te szavaidat, mert hozzád ragaszkodni jó. 
Az uralkodásoddal megy tovább a világ, amelyet Isten-
nel együtt kezdettől fogva megalapítottál. 
Teljesen a tiéd vagyok, Úrnő, ments meg, mert a te di-
cséreted kívánatos volt számomra a zarándoklatom ide-
jén. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

118/6. zsoltár 
Mennyire szerettem a te törvényedet, Úrnő, ez örökké 
a szemem előtt van. 
Az édességednek bősége felemelte a lekemet, és a tes-
tem csodálatosan örült neked. 
Milyen kedvesek a bűnösöknek a szavaid, Úrnő, a te se-
gítséged minden dallamnál édesebb nekem.  
A te szavad fény a lépteimhez, és leírhatatlan megvilá-
gítás az utjaimra. 
Milyen gyakran zaklattak engem a pokol bűnösei, mert 
nem tértem el jótéteményedtől, de benned reméltem, 
Úrnő. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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118/5. zsoltár 
A lelkem elájult a te utjaidon, Úrnő, és ha nem lettél 
volna a legnagyobb együttérzéssel velem, akkor való-
ban el kellett volna pusztulnom gyengeségemben. 
Szemem elromlott a te szemlélésedben, mint egy üveg 
a fagyban, úgy volt előtted a lelkem. 
A jóságod szerint gyorsíts fel engem, és nem felejtem 
el a te szavaidat, mert hozzád ragaszkodni jó. 
Az uralkodásoddal megy tovább a világ, amelyet Isten-
nel együtt kezdettől fogva megalapítottál. 
Teljesen a tiéd vagyok, Úrnő, ments meg, mert a te di-
cséreted kívánatos volt számomra a zarándoklatom ide-
jén. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

118/6. zsoltár 
Mennyire szerettem a te törvényedet, Úrnő, ez örökké 
a szemem előtt van. 
Az édességednek bősége felemelte a lekemet, és a tes-
tem csodálatosan örült neked. 
Milyen kedvesek a bűnösöknek a szavaid, Úrnő, a te se-
gítséged minden dallamnál édesebb nekem.  
A te szavad fény a lépteimhez, és leírhatatlan megvilá-
gítás az utjaimra. 
Milyen gyakran zaklattak engem a pokol bűnösei, mert 
nem tértem el jótéteményedtől, de benned reméltem, 
Úrnő. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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118/7. zsoltár 
Gyűlöltem a gonoszságot, és szerettem a te utadat, ke-
gyelmes Úrnő. 
Segíts nekem világ Úrnője, és üdvözülök, és elmélke-
dem a te parancsolataid erényességén. 
Vigyázz rám, hogy mindig félelmedben éljek, és ne addj 
át, Szűz, azoknak, akik engem rágalmaznak. 
Én a te szolgád vagyok, a legkevesebb a te családodban. 
Óvj meg, Úrnő, azoktól, akik nem veszik figyelembe az 
igazságos bírálataidat. 
Megveted mindazokat, akik elhagyják a szolgálatodat, 
mert gondolkodásuk igazságtalan. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

118/8. zsoltár 
Csodálatos a bizonyságod, kedves Anya, és a te szavaid-
tól megvilágosodik a szívem. 
A nép minden gazdagja könyörög a te támogatásodért, 
és a királyok leányai dicsérik az arcodat. 
A te ajkad szava rendkívül lángoló, aki siet, hogy hozzád 
jöjjön, az osztozik benne. 
Olyan vagyok előtted, mint egy remegő nád, tarts meg 
engem, Úrnő, az igád alatt, és nem fogok összezava-
rodni. 
A pokol sárkányai minden másnál erősebben támadják 
a szolgáidat, de te, Úrnő, védj meg minket. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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118/5. zsoltár 
A lelkem elájult a te utjaidon, Úrnő, és ha nem lettél 
volna a legnagyobb együttérzéssel velem, akkor való-
ban el kellett volna pusztulnom gyengeségemben. 
Szemem elromlott a te szemlélésedben, mint egy üveg 
a fagyban, úgy volt előtted a lelkem. 
A jóságod szerint gyorsíts fel engem, és nem felejtem 
el a te szavaidat, mert hozzád ragaszkodni jó. 
Az uralkodásoddal megy tovább a világ, amelyet Isten-
nel együtt kezdettől fogva megalapítottál. 
Teljesen a tiéd vagyok, Úrnő, ments meg, mert a te di-
cséreted kívánatos volt számomra a zarándoklatom ide-
jén. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

118/6. zsoltár 
Mennyire szerettem a te törvényedet, Úrnő, ez örökké 
a szemem előtt van. 
Az édességednek bősége felemelte a lekemet, és a tes-
tem csodálatosan örült neked. 
Milyen kedvesek a bűnösöknek a szavaid, Úrnő, a te se-
gítséged minden dallamnál édesebb nekem.  
A te szavad fény a lépteimhez, és leírhatatlan megvilá-
gítás az utjaimra. 
Milyen gyakran zaklattak engem a pokol bűnösei, mert 
nem tértem el jótéteményedtől, de benned reméltem, 
Úrnő. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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118/7. zsoltár 
Gyűlöltem a gonoszságot, és szerettem a te utadat, ke-
gyelmes Úrnő. 
Segíts nekem világ Úrnője, és üdvözülök, és elmélke-
dem a te parancsolataid erényességén. 
Vigyázz rám, hogy mindig félelmedben éljek, és ne addj 
át, Szűz, azoknak, akik engem rágalmaznak. 
Én a te szolgád vagyok, a legkevesebb a te családodban. 
Óvj meg, Úrnő, azoktól, akik nem veszik figyelembe az 
igazságos bírálataidat. 
Megveted mindazokat, akik elhagyják a szolgálatodat, 
mert gondolkodásuk igazságtalan. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

118/8. zsoltár 
Csodálatos a bizonyságod, kedves Anya, és a te szavaid-
tól megvilágosodik a szívem. 
A nép minden gazdagja könyörög a te támogatásodért, 
és a királyok leányai dicsérik az arcodat. 
A te ajkad szava rendkívül lángoló, aki siet, hogy hozzád 
jöjjön, az osztozik benne. 
Olyan vagyok előtted, mint egy remegő nád, tarts meg 
engem, Úrnő, az igád alatt, és nem fogok összezava-
rodni. 
A pokol sárkányai minden másnál erősebben támadják 
a szolgáidat, de te, Úrnő, védj meg minket. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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119. zsoltár 
Kiáltottam a Szűzanyához, amikor bajban voltam, és 
meghallgatott engem. 
Úrnő, szabadíts meg minket minden gonosztól, az éle-
tünk minden napján. 
Törd össze az ellenségeink fejét a te lábad felülmúlha-
tatlan erejével. 
Ahogy a te lelked örvendezett Megváltód Istenében, úgy 
méltóztatsz igaz örömet önteni a szívembe. 
Fordulj Urunkhoz a mi javunkra imádkozva, hogy a bű-
neink általad eltöröltessenek. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

120. zsoltár 
Rád emeltem fel a szememet, Krisztus anyja, aki által 
minden test vigasztalást nyer. 
Add nekünk a segítséged és a kegyelmed minden meg-
próbáltatásunkban. 
Tarts meg minket, Úrnő, nehogy a bűnösök csapdájába 
kerüljünk. 
A szemed pupillája nem szunnyad és nem alszik, hogy 
mindig a te oltalmad alatt maradhassunk. 
Az emberek és az angyalok nyelve dicsér téged, és előt-
ted minden térd meghajlik. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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118/9. zsoltár 
Teljes szívemből kiáltottam hozzád, Úrnő, szabadíts 
meg irgalmasan az igényeimtől. 
Hallgasd meg a nyögésem hangját, én Úrnőm, tanítsd 
meg, mi az, ami mindig elfogadható számodra. 
Az üdvösség távol áll azoktól, akik nem ismernek téged, 
de aki kitart a te szolgálatod mellett, az messze van a 
pusztulástól. 
Az irgalmasságod mindent ural, Úrnő, az üdvösségedben 
gyorsíts fel engem. 
A szavaid elejüktől kezdve igazak, én pedig nem feled-
keztem meg a te makulátlan törvényedről. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

118/10. zsoltár 
A fejedelmek ok nélkül üldöztek engem, a gonosz lélek 
pedig fél a nevedhez való könyörgéstől. 
Nagy békéje van azoknak, akik megtartják a nevedet, 
Isten Anyja, és számukra nincs akadály. 
Naponta hét órán át dicséreteket énekeltem neked, 
Úrnő, igéreted szerint hallgass meg engem. 
Hadd jusson az imám a te látókörödbe, hogy életem 
egyetlen napján se hagyjalak el téged, Úrnő, mert a te 
utad az irgalom és az igazság. 
Arra vágyom, hogy örökké dicsérjelek téged, Úrnő, ami-
kor megtanítasz engem az igazságaidra. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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118/9. zsoltár 
Teljes szívemből kiáltottam hozzád, Úrnő, szabadíts 
meg irgalmasan az igényeimtől. 
Hallgasd meg a nyögésem hangját, én Úrnőm, tanítsd 
meg, mi az, ami mindig elfogadható számodra. 
Az üdvösség távol áll azoktól, akik nem ismernek téged, 
de aki kitart a te szolgálatod mellett, az messze van a 
pusztulástól. 
Az irgalmasságod mindent ural, Úrnő, az üdvösségedben 
gyorsíts fel engem. 
A szavaid elejüktől kezdve igazak, én pedig nem feled-
keztem meg a te makulátlan törvényedről. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

118/10. zsoltár 
A fejedelmek ok nélkül üldöztek engem, a gonosz lélek 
pedig fél a nevedhez való könyörgéstől. 
Nagy békéje van azoknak, akik megtartják a nevedet, 
Isten Anyja, és számukra nincs akadály. 
Naponta hét órán át dicséreteket énekeltem neked, 
Úrnő, igéreted szerint hallgass meg engem. 
Hadd jusson az imám a te látókörödbe, hogy életem 
egyetlen napján se hagyjalak el téged, Úrnő, mert a te 
utad az irgalom és az igazság. 
Arra vágyom, hogy örökké dicsérjelek téged, Úrnő, ami-
kor megtanítasz engem az igazságaidra. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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119. zsoltár 
Kiáltottam a Szűzanyához, amikor bajban voltam, és 
meghallgatott engem. 
Úrnő, szabadíts meg minket minden gonosztól, az éle-
tünk minden napján. 
Törd össze az ellenségeink fejét a te lábad felülmúlha-
tatlan erejével. 
Ahogy a te lelked örvendezett Megváltód Istenében, úgy 
méltóztatsz igaz örömet önteni a szívembe. 
Fordulj Urunkhoz a mi javunkra imádkozva, hogy a bű-
neink általad eltöröltessenek. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

120. zsoltár 
Rád emeltem fel a szememet, Krisztus anyja, aki által 
minden test vigasztalást nyer. 
Add nekünk a segítséged és a kegyelmed minden meg-
próbáltatásunkban. 
Tarts meg minket, Úrnő, nehogy a bűnösök csapdájába 
kerüljünk. 
A szemed pupillája nem szunnyad és nem alszik, hogy 
mindig a te oltalmad alatt maradhassunk. 
Az emberek és az angyalok nyelve dicsér téged, és előt-
ted minden térd meghajlik. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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118/9. zsoltár 
Teljes szívemből kiáltottam hozzád, Úrnő, szabadíts 
meg irgalmasan az igényeimtől. 
Hallgasd meg a nyögésem hangját, én Úrnőm, tanítsd 
meg, mi az, ami mindig elfogadható számodra. 
Az üdvösség távol áll azoktól, akik nem ismernek téged, 
de aki kitart a te szolgálatod mellett, az messze van a 
pusztulástól. 
Az irgalmasságod mindent ural, Úrnő, az üdvösségedben 
gyorsíts fel engem. 
A szavaid elejüktől kezdve igazak, én pedig nem feled-
keztem meg a te makulátlan törvényedről. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

118/10. zsoltár 
A fejedelmek ok nélkül üldöztek engem, a gonosz lélek 
pedig fél a nevedhez való könyörgéstől. 
Nagy békéje van azoknak, akik megtartják a nevedet, 
Isten Anyja, és számukra nincs akadály. 
Naponta hét órán át dicséreteket énekeltem neked, 
Úrnő, igéreted szerint hallgass meg engem. 
Hadd jusson az imám a te látókörödbe, hogy életem 
egyetlen napján se hagyjalak el téged, Úrnő, mert a te 
utad az irgalom és az igazság. 
Arra vágyom, hogy örökké dicsérjelek téged, Úrnő, ami-
kor megtanítasz engem az igazságaidra. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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119. zsoltár 
Kiáltottam a Szűzanyához, amikor bajban voltam, és 
meghallgatott engem. 
Úrnő, szabadíts meg minket minden gonosztól, az éle-
tünk minden napján. 
Törd össze az ellenségeink fejét a te lábad felülmúlha-
tatlan erejével. 
Ahogy a te lelked örvendezett Megváltód Istenében, úgy 
méltóztatsz igaz örömet önteni a szívembe. 
Fordulj Urunkhoz a mi javunkra imádkozva, hogy a bű-
neink általad eltöröltessenek. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

120. zsoltár 
Rád emeltem fel a szememet, Krisztus anyja, aki által 
minden test vigasztalást nyer. 
Add nekünk a segítséged és a kegyelmed minden meg-
próbáltatásunkban. 
Tarts meg minket, Úrnő, nehogy a bűnösök csapdájába 
kerüljünk. 
A szemed pupillája nem szunnyad és nem alszik, hogy 
mindig a te oltalmad alatt maradhassunk. 
Az emberek és az angyalok nyelve dicsér téged, és előt-
ted minden térd meghajlik. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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123. zsoltár 
Amíg a Szűzanya nem volt bennünk, sok veszélybe ke-
rülhettünk volna. 
Szűz, légy a védőnk és a szíves szószólónk Isten előtt. 
Mutasd meg nekünk, Úrnő, az irgalmasságodat, és erő-
síts meg minket a szent szolgálatodban. 
Hadd áldjanak meg a szent angyalok a mennyben, min-
den ember áldjon meg téged a földön. 
Ne add át a vadaknak a benned bízók lelkét, ne csukd 
be a száját azoknak, akik neked énekelnek. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

124. zsoltár 
Akik benned bíznak, Isten Anyja, nem kell  félniük az 
ellenség szeme előtt. 
Örüljetek és örvendezzetek mindnyájan, akik szeretitek 
őt, mert segíteni fog nektek a bajotok napján. 
Úrnő, ügyelj ránk gyengéd irgalmaddal, és könnyítsed 
meg a számkivetettségünk zarándokútját. 
Fordítsd felénk a kedves arcodat, zavard össze és pusz-
títsd el minden ellenségünket. 
Áldott legyen a kezed minden műve, Úrnő, áldott le-
gyen minden szent csodád. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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121. zsoltár 
Örültem neked, a Mennyország Királynője, mert a te ve-
zetésed alatt bemegyünk az Úr házába. 
Jeruzsálem, mennyei város, elérhetjük  Mária jutalmát. 
Szerezd meg nekünk, Úrnő, a békét és a kegyelmet, a 
győzelmet és diadalt az ellenségeink felett. 
Erősítsd és vigasztald a szívünket a kegyességed édes-
ségével. 
Így, Úrnő, öntsd belénk a kegyelmedet, hogy ájtatosan 
halhassunk meg az Úrban. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

122. zsoltár 
Rád emeltem fel a szemem, Királynő, aki uralkodsz a 
mennyben. 
A segítségünk legyen a te neved erejében, minden mun-
kánkat te irányítsd. 
Áldott légy a mennyben és a földön, a tengerben és min-
den mélységben. 
Áldott legyen a termékenységed, áldott legyen a szü-
zességed és a tisztaságod. 
Áldott legyen a te szent tested, áldott legyen a te leg-
szentebb lelked. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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123. zsoltár 
Amíg a Szűzanya nem volt bennünk, sok veszélybe ke-
rülhettünk volna. 
Szűz, légy a védőnk és a szíves szószólónk Isten előtt. 
Mutasd meg nekünk, Úrnő, az irgalmasságodat, és erő-
síts meg minket a szent szolgálatodban. 
Hadd áldjanak meg a szent angyalok a mennyben, min-
den ember áldjon meg téged a földön. 
Ne add át a vadaknak a benned bízók lelkét, ne csukd 
be a száját azoknak, akik neked énekelnek. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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127. zsoltár 
Boldogok mindazok, akik a Szűzanyát félik, és áldottak 
mindazok, akik tudják, hogyan kell cselekedni az ő aka-
rata szerint és az ő kedvében járni. 
Boldog az apa és az anya, akik téged a világra hoztak, 
akiknek emléke örökké megmarad. 
Boldog az anyaméh, amely téged szült, és áldott a mell, 
amely táplált téged. 
Fordítsd felénk az irgalmasságodat, és légy kegyes a 
szolgáidhoz. 
Nézz ránk, és nézd a szégyenünket, vedd el tőlünk min-
den vétkünket. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

128. zsoltár 
Az ellenségeim fiatal koromtól fogva gyakran zavartak, 
szabadíts meg, Úrnő, és védj meg tőlük az ügyemben. 
Ne adj hatalmat nekik a lelkem felett, őrizd meg a ben-
sőmet és a külsőmet. 
Szerezz nekünk bocsánatot a mi bűneinkért, hogy meg-
kaphassuk azt a Szentlélek kegyelme által. 
Segíts, hogy méltóan és dicséretesen vezekeljünk, hogy 
áldott véggel juthassunk Istenhez. 
Mutasd meg nekünk akkor kegyes és derűs arccal a mé-
hed dicsőséges gyümölcsét. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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125. zsoltár 
Amikor a legnyugodtabb arcodat fordítod felénk, örülsz 
nekünk, Isten szűz anyja. 
Áldott légy te Krisztus kincstára, fölötte állsz minden 
földi asszonynak. 
Áldott legyen dicsőséges neved, amelyet az Úr szája 
csodálatosan megnevezett. 
A te dicséreted ne szűnjön meg az ajkunkon, és a te 
szereteted se a mi szívünkben. 
Azokat, akik szeretnek téged, Isten megáldja, és akik 
szeretni akarnak, nem  bíznak benned hiába. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

126. zsoltár 
Úrnő, amíg nem építed a szívünk házát, az építménye 
nem marad meg.  
Építs fel minket a kegyelmeddel és a hatalmaddal, hogy 
örökké szilárdak maradhassunk. 
Áldott legyen a te igéd, és áldott legyen a te ajkad min-
den szava. 
Isten áldja meg azokat, akik megáldanak téged, és szá-
mítsák be őket az igazak közé.  
Áldd meg Úrnő azokat, akik megáldanak téged, és soha 
ne fordítsd el tőlük a kegyes arcodat. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

-74- 
 

125. zsoltár 
Amikor a legnyugodtabb arcodat fordítod felénk, örülsz 
nekünk, Isten szűz anyja. 
Áldott légy te Krisztus kincstára, fölötte állsz minden 
földi asszonynak. 
Áldott legyen dicsőséges neved, amelyet az Úr szája 
csodálatosan megnevezett. 
A te dicséreted ne szűnjön meg az ajkunkon, és a te 
szereteted se a mi szívünkben. 
Azokat, akik szeretnek téged, Isten megáldja, és akik 
szeretni akarnak, nem  bíznak benned hiába. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

126. zsoltár 
Úrnő, amíg nem építed a szívünk házát, az építménye 
nem marad meg.  
Építs fel minket a kegyelmeddel és a hatalmaddal, hogy 
örökké szilárdak maradhassunk. 
Áldott legyen a te igéd, és áldott legyen a te ajkad min-
den szava. 
Isten áldja meg azokat, akik megáldanak téged, és szá-
mítsák be őket az igazak közé.  
Áldd meg Úrnő azokat, akik megáldanak téged, és soha 
ne fordítsd el tőlük a kegyes arcodat. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 



-75- 
 

127. zsoltár 
Boldogok mindazok, akik a Szűzanyát félik, és áldottak 
mindazok, akik tudják, hogyan kell cselekedni az ő aka-
rata szerint és az ő kedvében járni. 
Boldog az apa és az anya, akik téged a világra hoztak, 
akiknek emléke örökké megmarad. 
Boldog az anyaméh, amely téged szült, és áldott a mell, 
amely táplált téged. 
Fordítsd felénk az irgalmasságodat, és légy kegyes a 
szolgáidhoz. 
Nézz ránk, és nézd a szégyenünket, vedd el tőlünk min-
den vétkünket. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

128. zsoltár 
Az ellenségeim fiatal koromtól fogva gyakran zavartak, 
szabadíts meg, Úrnő, és védj meg tőlük az ügyemben. 
Ne adj hatalmat nekik a lelkem felett, őrizd meg a ben-
sőmet és a külsőmet. 
Szerezz nekünk bocsánatot a mi bűneinkért, hogy meg-
kaphassuk azt a Szentlélek kegyelme által. 
Segíts, hogy méltóan és dicséretesen vezekeljünk, hogy 
áldott véggel juthassunk Istenhez. 
Mutasd meg nekünk akkor kegyes és derűs arccal a mé-
hed dicsőséges gyümölcsét. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

-74- 
 

125. zsoltár 
Amikor a legnyugodtabb arcodat fordítod felénk, örülsz 
nekünk, Isten szűz anyja. 
Áldott légy te Krisztus kincstára, fölötte állsz minden 
földi asszonynak. 
Áldott legyen dicsőséges neved, amelyet az Úr szája 
csodálatosan megnevezett. 
A te dicséreted ne szűnjön meg az ajkunkon, és a te 
szereteted se a mi szívünkben. 
Azokat, akik szeretnek téged, Isten megáldja, és akik 
szeretni akarnak, nem  bíznak benned hiába. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

126. zsoltár 
Úrnő, amíg nem építed a szívünk házát, az építménye 
nem marad meg.  
Építs fel minket a kegyelmeddel és a hatalmaddal, hogy 
örökké szilárdak maradhassunk. 
Áldott legyen a te igéd, és áldott legyen a te ajkad min-
den szava. 
Isten áldja meg azokat, akik megáldanak téged, és szá-
mítsák be őket az igazak közé.  
Áldd meg Úrnő azokat, akik megáldanak téged, és soha 
ne fordítsd el tőlük a kegyes arcodat. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

-75- 
 

127. zsoltár 
Boldogok mindazok, akik a Szűzanyát félik, és áldottak 
mindazok, akik tudják, hogyan kell cselekedni az ő aka-
rata szerint és az ő kedvében járni. 
Boldog az apa és az anya, akik téged a világra hoztak, 
akiknek emléke örökké megmarad. 
Boldog az anyaméh, amely téged szült, és áldott a mell, 
amely táplált téged. 
Fordítsd felénk az irgalmasságodat, és légy kegyes a 
szolgáidhoz. 
Nézz ránk, és nézd a szégyenünket, vedd el tőlünk min-
den vétkünket. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

128. zsoltár 
Az ellenségeim fiatal koromtól fogva gyakran zavartak, 
szabadíts meg, Úrnő, és védj meg tőlük az ügyemben. 
Ne adj hatalmat nekik a lelkem felett, őrizd meg a ben-
sőmet és a külsőmet. 
Szerezz nekünk bocsánatot a mi bűneinkért, hogy meg-
kaphassuk azt a Szentlélek kegyelme által. 
Segíts, hogy méltóan és dicséretesen vezekeljünk, hogy 
áldott véggel juthassunk Istenhez. 
Mutasd meg nekünk akkor kegyes és derűs arccal a mé-
hed dicsőséges gyümölcsét. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 



-77- 
 

131. zsoltár 
Légy figyelmes, Úrnő, Dávidra, és mindazokra, akik a te 
nevedre hivatkoznak. 
Add meg, hogy bízzunk a nevedben, és zavard össze az 
ellenfeleinket. 
Vigasztalj bennünket a mi zarándoklatunk országában,  
és enyhítsd a szegénységünket. 
Add nekünk, Szent Szűz, a könnyek kenyerét, és a bűn-
bánatot a tartózkodásunk földjén. 
Tedd számunkra kedvessé a méhed Áldott Gyümölcsét, 
hogy betöltődhessünk a Szentlélek kegyelmével. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

132. zsoltár 
Íme, milyen jó és milyen kellemes, Mária, szeretni a te 
nevedet. 
A te neved azoknak, akik szeretik, olyan, mint a kiön-
tött olaj és az aromás illat. 
Milyen nagy az édességed, Úrnő, amelyet elkészítettél 
azoknak, akik szeretnek és remélnek benned. 
Legyél a szegények menedéke a nyomorúságban, mert 
te vagy a boldogtalanok és a szenvedők segítsége. 
Könyörgöm hozzád, találjanak kegyelmet Istennél, akik 
a szükségükben segítségükre hívnak. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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129. zsoltár 
A mélységből kiáltottam hozzád, Úrnő, hallgasd meg az 
imámat. 
Legyen figyelmes a füled a dicséreted és a te dicsőíté-
sed szavára. 
Szabadíts meg az ellenfeleim kezéből, zavard össze a 
terveiket és az ellenem tett kísérleteiket. 
Szabadíts meg engem a gonosz napon, és a halál napján 
ne feledkezz meg a lelkemről. 
Vezess az üdvösség kikötőjébe, hogy a nevem felirat-
hasson az igazak közé. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

130. zsoltár 
Úrnő, a szívem nem emelkedett fel, és a tekintetem 
sem emelkedett fel. 
Az Úr az ő erejével megáldott téged, aki általad meg-
semmisítette az ellenségeinket. 
Áldott legyen, aki megszentelt téged, és aki tisztán ho-
zott ki az anyád méhéből. 
Áldott legyen az, aki beárnyékolt, és az, aki a kegyel-
méből termékenységet adott neked. 
Áldj meg minket, Úrnő, és erősíts meg minket a kegyel-
meddel, hogy általad az Úr szeme elé kerülhessünk. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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te vagy a boldogtalanok és a szenvedők segítsége. 
Könyörgöm hozzád, találjanak kegyelmet Istennél, akik 
a szükségükben segítségükre hívnak. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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135. zsoltár 
Dicsérjétek az Urat, mert jó, mert az ő  legédesebb 
Anyja, Szűz Mária által irgalmasságot kapunk. 
Szerezd meg értünk, Úrnő, Jézus Krisztus barátságát, és 
tarts meg minket, nehogy elveszítsük az ártatlanságun-
kat. 
A parancsolatoddal utasítsd el az ellenségünket, nehogy 
elpusztítsa bennünk a szeretet erényét. 
Világítsd meg az útjainkat és az ösvényeinket, hogy 
megtudjuk, melyik tetszik Istennek. 
Őrizd meg bennünk azt, ami természettől jó, és a jó 
kegyelem megsokszorozódhat bennünk. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

136. zsoltár 
A babiloni folyók mentén a héberek sírtak, de mi a bű-
neinket siratjuk. 
Kiáltsunk alázatosan a Szűzhöz és Anyához, ajánljuk fel 
neki a panaszainkat és a sóhajainkat. 
Nélküle nincs kegyelem, sem üdvösség az ő gyümölcsén 
kívül.  
Ő általa a bűnök megtisztulnak, a gyümölcse által pedig 
a lelkek kifehérednek. 
Általa lett elégtétel a bűnökért, az ő  gyümölcse által 
egészség adatott. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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133. zsoltár 
Íme, áldjátok az Úrnőt mindnyájan, akik az ő szent ne-
vében reménykedtek. 
Örüljetek nagy örömmel, ti, akik magasztaljátok és di-
csőítitek őt, mert ő a vigasztalásának bőségével örven-
deztet meg. 
Íme, most túláradó bőkezűséggel száll le rád vigasztalni 
és örvendeztetni a szívedet. 
Áldd meg őt, minden szolgáját, és az őrá emlékezés le-
gyen a lelked kívánsága. 
Áldjátok őt, ti Isten angyalai és szentjei, dicsérjétek 
csodáit örökké. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

134. zsoltár 
Dicsérjétek az Úr nevét, áldjátok meg az anyja, Mária, 
nevét. 
Legyetek szorgalmasak Máriához való imádságban, és 
örök gyönyörűségekhez fog titeket juttatni. 
Jöjjünk hozzá bűnbánó lélekkel, és Cupido bűnös vágya 
nem fog ostromolni minket. 
Aki nyugodtan gondolkodik róla, megtalálja az édessé-
get és a béke nyugalmát. 
Leheljük ki a lelkünket neki életünk végén, és ő meg-
nyitja nekünk a győztesek pályáját. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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kívül.  
Ő általa a bűnök megtisztulnak, a gyümölcse által pedig 
a lelkek kifehérednek. 
Általa lett elégtétel a bűnökért, az ő  gyümölcse által 
egészség adatott. 
Dicsőség az Atyának stb. 



-81- 
 

139. zsoltár 
Szabadíts meg, Úrnő, minden gonosztól, és védj meg 
engem a pokoli ellenségtől. 
Velem szemben meghúzta az íját, és ügyesen csapdákat 
vetett nekem. 
Fékezd meg a gonosz erejét, és erőteljesen törd össze 
a mesterkedését. 
Fordítsd vissza a vétkét a saját fejére, és engedd neki, 
hogy gyorsan beleessen a gödörbe, amelyet ő készített. 
És mi örülni fogunk a te szolgálatodnak, és dicsőíteni 
fogunk a hálaénekben. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

140. zsoltár 
Úrnő, hozzád kiáltottam, hallgass meg engem, fogadd 
el az imádságom és a könyörgésem. 
A könyörgésem füstölőként emelkedjen az arcod elé, az 
esti áldozat idején és reggel is. 
Szívem ne hajoljon el a gonosz szavakra, és a gonoszság 
gondolata ne zavarja meg az elmémet. 
Engedj engedelmeskedni a szíved örömének, és igazíts 
engem a te cselekedeteidhez. 
A megértés kardjával szúrd át a szívemet, és a szeretet 
nyilallásával lángoljon az én elmém. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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137. zsoltár 
Dicsérni foglak, Úrnő, teljes szívemből, mert általad ta-
pasztaltam meg Jézus Krisztus kegyelmét. 
Hallgasd meg, Úrnő, a szavaimat és az imáimat, és az 
angyalok láttán dicséretet énekelek neked. 
Bármelyik napon hívsz engem, hallgass meg, és soka-
sítsd meg a hatalmadat a lelkemben. 
Minden törzs és nyelv dicsérjen téged, mert általad 
helyreáll a mi üdvösségünk. 
Minden gondtól mentsd meg a te szolgáidat, és éljenek 
ők a te oltalmad és békességed alatt. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

138. zsoltár 
Úrnő, próbára tettél és megismerted a romlottságomat 
és a vétkemet. 
Kegyelmed bőven van rajtam, és nagy irgalommal vagy 
irántam. 
Szemed látta a tökéletlen lényemet, és a te szemed 
látta az utjaimat. 
A Szentlélektől rengeteg szent vágy van bennünk, és a 
bűn foltja nem zavarja a lelkiismeretünket. 
Az irgalmasságod fénye derűssé teszi a szívünket, a bé-
kéd édessége pedig újjáéleszt minket. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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143. zsoltár 
Áldott légy, Úrnő, aki harcra tanítja az ő szolgáit, és 
megerősíti őket az ellenséggel szemben. 
A villámaiddal és a fényességeddel szórd szét őt, küldd 
el a nyilad, hogy átlyukassza őt. 
Dicsőítsék a te kezedet a magasságból, és a szolgáid 
énekeljék a dicséretedet és a dicsőségedet. 
Emeld a vonzalmainkat a földi javak fölé, frissítsd föl a 
bensőnket ezekkel az örök élvezetekkel. 
Gyújtsd meg a szívünkben a mennyei dolgok utáni vá-
gyakozást, és méltóztass felfrissíteni minket a Paradi-
csom örömeivel. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

144. zsoltár 
Magasztallak téged, Isten Fiának anyja, és mindennap 
énekelem a dicséretedet. 
A nemzedékek és a népek fogják dicsérni a te cseleke-
deteidet, és a földrészek várják a te irgalmadat. 
Az angyalok feltárják az édességed bőségét, és a szen-
tek kimondják a te édességedet. 
A szemünk reménykedik benned, Úrnő, küldj nekünk 
ételt és kellemes táplálékot. 
A nyelvem szól majd dicséretedről, és áldani foglak té-
ged örökkön örökké. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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141. zsoltár 
Kiáltottam a Szűzanyához, alázatosan kértem őt. 
Kiöntöttem a könnyeimet az ő szeme elé, és a bánato-
mat letettem előtte. 
Az ellenség leselkedik a nyomomban, elém terítette a 
hálóját. 
Segíts, Úrnő, nehogy elessek előtte, hadd törjön össze 
a lábam alatt. 
Vezesd ki a lelkemet a börtönből, hogy dicsérjen téged 
és örökké énekeljen a hatalmas Istennek. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

142. zsoltár 
Úrnő, hallgasd meg az imámat, fordítsd a füled a kö-
nyörgésem felé. 
A gonosz ellenség üldözte az életemet, a gondolataimat 
a földön tartotta. 
Elvakított engem a sötétségével, és a szellememet 
rendkívüli módon zavarta. 
Ne fordítsd el tőlem az arcodat, hogy ne essek a mély-
ségbe azokkal, akik oda zuhannak. 
Küldd el a fényedet és a kegyelmedet, és javítsd meg 
újra az életemet és a lelkiismeretemet. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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Kiöntöttem a könnyeimet az ő szeme elé, és a bánato-
mat letettem előtte. 
Az ellenség leselkedik a nyomomban, elém terítette a 
hálóját. 
Segíts, Úrnő, nehogy elessek előtte, hadd törjön össze 
a lábam alatt. 
Vezesd ki a lelkemet a börtönből, hogy dicsérjen téged 
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142. zsoltár 
Úrnő, hallgasd meg az imámat, fordítsd a füled a kö-
nyörgésem felé. 
A gonosz ellenség üldözte az életemet, a gondolataimat 
a földön tartotta. 
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újra az életemet és a lelkiismeretemet. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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143. zsoltár 
Áldott légy, Úrnő, aki harcra tanítja az ő szolgáit, és 
megerősíti őket az ellenséggel szemben. 
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énekeljék a dicséretedet és a dicsőségedet. 
Emeld a vonzalmainkat a földi javak fölé, frissítsd föl a 
bensőnket ezekkel az örök élvezetekkel. 
Gyújtsd meg a szívünkben a mennyei dolgok utáni vá-
gyakozást, és méltóztass felfrissíteni minket a Paradi-
csom örömeivel. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

144. zsoltár 
Magasztallak téged, Isten Fiának anyja, és mindennap 
énekelem a dicséretedet. 
A nemzedékek és a népek fogják dicsérni a te cseleke-
deteidet, és a földrészek várják a te irgalmadat. 
Az angyalok feltárják az édességed bőségét, és a szen-
tek kimondják a te édességedet. 
A szemünk reménykedik benned, Úrnő, küldj nekünk 
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Dicsőség az Atyának stb. 
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147. zsoltár 
Dicsérd Jeruzsálem a Szűzanyát, dicsőítsd őt Sion. 
Mert felépíti a te falaidat, és megáldja a fiaidat. 
A kegyelme tápláljon téged, adjon békességet a hatá-
raidnak. 
A Magasságos elküldte Igéjét, és a hatalma beárnyé-
kolta őt. 
Emeljük fel a szívünket és a kezünket hozzá, hogy érez-
hessük az ő befolyását. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

148. zsoltár 
Dicsérjük a Szűzanyát az égben, dicsőítsük őt a magas-
ságban. 
Dicsérjétek őt minden ember és vadállat, az ég madarai 
és a tenger halai. 
Dicsérjétek nap és hold, csillagok és a bolygók gömbjei. 
Dicsérjétek őt kerubok és szeráfok, trónok, uralmak és 
hatalmasságok. 
Dicsérjétek őt angyalok légiói, dicsérje őt a mennyei la-
kosok minden rendje. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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145. zsoltár 
Lelkem, dicsérd a Szűzanyát, én dicsőíteni fogom, amíg 
élek. 
Soha ne hagyd abba a dicséretét, és gondolj rá minden 
pillanatban. 
Mikor a lelkem kijön a testből, Úrnő, engedd, hogy ne-
ked ajánljam, és az ismeretlen országban te légy a ve-
zetője. 
Ne hagyd sem azt, hogy a múlt bűnei megzavarják, sem 
azt, hogy a rosszindulatúval való találkozás megza-
varja. 
Vezesd az üdvösség kikötőjébe, ott engedd, hogy biz-
tonságosan várja a Megváltó eljövetelét. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

146. zsoltár 
Dicsérjétek az Úrnőt, mert a zsoltár jó, legyen az ő di-
csérete kellemes és szép. 
Mert meggyógyítja a megtört szívűeket, és felfrissíti 
őket a kegyesség kenőcsével. 
Nagy az ő ereje, és a kegyelmének nincs vége. 
Énekelj neki ujjongva, és a dicséretére énekelj neki egy 
zsoltárt. 
Azok, akik az Úrban reménykednek, örömet szereznek 
a Szűzanyának, és azok is, akik őbenne reménykednek. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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Kantikumok Mária tiszteletére 
 

Kantikum Izajás mintájára (Iz 12) 
Dicsérni foglak, Úrnő, mert általad kedveskedett az Úr 
nekem, és megvigasztalt. 
Íme, Úrnő, te vagy a megmentőm, megbízom benned, 
és nem zavarodok össze. 
Mert te vagy az én erőm és a dicséretem az Úrban, és 
megváltássá váltál nekem. 
Örömmel hordom a vizet a patakból, és mindig a te ne-
vedet hívom segítségül. 
Tedd ismertté a népek között a Szűzanya erényeit, mert 
az ő neve rendkívül fenséges. 
Az egész emberiség magasztalja és dicsérje őt, mert az 
Úr, az én Istenem adott nektek ilyen közvetítőt. 
Dicsőség az Atyának stb. 

 
 

Kantikum Ezekiel mintájára (Iz 38) 
Az életem közepén azt mondtam, elmegyek Máriához, 
hogy megbékítsen engem Krisztussal. 
Az éveim hátralevő részében kerestem a lelkem kese-
rűségében. 
A kapcsolataimat elvették tőlem, mert az apám és az 
anyám, és mindenki elhagyott, de Mária felemelt en-
gem. 
Reméltem benne reggel, este és délben, ő, mint egy 
oroszlán, úgy törte el a bűneim minden csontját. 
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149. zsoltár 
Énekelj egy új dalt a Szűzanyának, az ő dicséretét az 
igazak gyülekezetében. 
Hadd örüljenek az egek az ő dicsőségének, a tenger szi-
getei és az egész világ. 
Tűz és víz, hideg és meleg, pompa és fény dicsérik őt. 
Dicséretei legyenek az igazak szájában, és az ő dicső-
sége a győztesek zenekarában. 
Isten városa, örvendezz neki teljes örömmel, és lakóid 
szüntelenül énekeljenek neki. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

150. zsoltár 
Dicsérd a Szűzanyát a szentjeiben, dicsérd az erényei-
ben és a csodáiban. 
Dicsérjétek őt ti apostoli házak, dicsérjétek őt a pátri-
árkák és a próféták kórusai! 
Dicsérjétek vértanúk serege, dicsérjétek őt tudós papok 
és gyóntatók. 
Dicsérjétek a szüzek és a szemérmesek testületében, 
dicsérjétek ti szerzetesrendek és szent remeték. 
Dicsérjétek őt mindazok, akik kolostorokhoz tartoztok, 
dicsérjétek őt, mennyben lakó lelkek. Minden lélek di-
csérje a Szűzanyát! 
Dicsőség az Atyának stb. 
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Kantikumok Mária tiszteletére 
 

Kantikum Izajás mintájára (Iz 12) 
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Íme, Úrnő, te vagy a megmentőm, megbízom benned, 
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Kantikum Ezekiel mintájára (Iz 38) 
Az életem közepén azt mondtam, elmegyek Máriához, 
hogy megbékítsen engem Krisztussal. 
Az éveim hátralevő részében kerestem a lelkem kese-
rűségében. 
A kapcsolataimat elvették tőlem, mert az apám és az 
anyám, és mindenki elhagyott, de Mária felemelt en-
gem. 
Reméltem benne reggel, este és délben, ő, mint egy 
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Kantikum Mária mintájára (Kiv 15) 
Énekeljünk a Szűzanyának, a dicső Szűz Máriának, áld-
juk meg őt a himnuszokban és a dicséretekben. 
A Szűzanya neve Isten után mindenható, a fáraó szeke-
rét és seregét a tengerbe vetette. 
Jobb kezed, Úrnő, meg lett erősítve, mert irgalmad so-
kaságában leterítetted az ellenfeleimet. 
Megszabadítottál, Úrnő, az oroszlán szájától, és úgy fo-
gadtál, mint anya az újszülött gyermekét. 
Én legkedvesebb Úrnőm, mint a tyúk, takarj be csodá-
latos védelemmel. 
Teljesen a tiéd vagyok, és minden dolgom a tiéd, min-
denek felett áldott Szűz. 
Pecsétként teszlek a szívemre, mert szereteted erős, 
mint a halál. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

Kantikum Habakuk mintájára (Hab 3) 
Úrnő, hallottam azt, amit mondtak rólad, és csodálkoz-
tam, megfontoltam a te cselekedeteidet és féltem. 
Úrnő, te voltál az, aki elvégezte a nagy munkát az idők 
közepén. 
Dicsérni foglak, asszonyom, mert elrejtetted ezeket a 
dolgokat a bölcsek elől, és kinyilatkoztattad a kicsik-
nek. 
A te dicsőséged eltakarta az eget, és a föld tele van az 
irgalmaddal. 
Szűz, te kiálltál a néped üdvösségéért, Krisztussal való 
üdvözülésükért. 
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És te Úrnő megszabadítottad a lelkemet, hogy ne vesz-
szen el, és kiragadtál a kutya fogai közül. 
Úrnő, ments meg, és én az életem minden napján di-
cséretet énekelek néked, én Uram jámbor Anyja! 
Dicsőség az Atyának stb. 
 
Kantikum Anna mintájára (1Kir 2) 
A szívem örvendezett az Úrban, és a szívem felmagasz-
tosult Asszonyomban. 
Mert aki hatalmas, velem nagy dolgokat tett, Mária, az 
ő anyja által. 
Nincs olyan szent, mint a Szűzanya, aki egyedül felül-
múlt mindent. 
Távozzanak a régi dolgok a szánktól, és beszéljünk új 
nyelveken. 
Magasztald és dicsérd Máriát Sion és Jeruzsálem, mert 
nagy ő Izráel asszonyai között. 
Szegénnyé tesz és gazdagít, megaláz és felmagasztal. 
Magasabb, mint az ég, szélesebb, mint a föld; ez a mi 
Úrnőnk. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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Szegénnyé tesz és gazdagít, megaláz és felmagasztal. 
Magasabb, mint az ég, szélesebb, mint a föld; ez a mi 
Úrnőnk. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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Kantikum Mária mintájára (Kiv 15) 
Énekeljünk a Szűzanyának, a dicső Szűz Máriának, áld-
juk meg őt a himnuszokban és a dicséretekben. 
A Szűzanya neve Isten után mindenható, a fáraó szeke-
rét és seregét a tengerbe vetette. 
Jobb kezed, Úrnő, meg lett erősítve, mert irgalmad so-
kaságában leterítetted az ellenfeleimet. 
Megszabadítottál, Úrnő, az oroszlán szájától, és úgy fo-
gadtál, mint anya az újszülött gyermekét. 
Én legkedvesebb Úrnőm, mint a tyúk, takarj be csodá-
latos védelemmel. 
Teljesen a tiéd vagyok, és minden dolgom a tiéd, min-
denek felett áldott Szűz. 
Pecsétként teszlek a szívemre, mert szereteted erős, 
mint a halál. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

Kantikum Habakuk mintájára (Hab 3) 
Úrnő, hallottam azt, amit mondtak rólad, és csodálkoz-
tam, megfontoltam a te cselekedeteidet és féltem. 
Úrnő, te voltál az, aki elvégezte a nagy munkát az idők 
közepén. 
Dicsérni foglak, asszonyom, mert elrejtetted ezeket a 
dolgokat a bölcsek elől, és kinyilatkoztattad a kicsik-
nek. 
A te dicsőséged eltakarta az eget, és a föld tele van az 
irgalmaddal. 
Szűz, te kiálltál a néped üdvösségéért, Krisztussal való 
üdvözülésükért. 
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És te Úrnő megszabadítottad a lelkemet, hogy ne vesz-
szen el, és kiragadtál a kutya fogai közül. 
Úrnő, ments meg, és én az életem minden napján di-
cséretet énekelek néked, én Uram jámbor Anyja! 
Dicsőség az Atyának stb. 
 
Kantikum Anna mintájára (1Kir 2) 
A szívem örvendezett az Úrban, és a szívem felmagasz-
tosult Asszonyomban. 
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ő anyja által. 
Nincs olyan szent, mint a Szűzanya, aki egyedül felül-
múlt mindent. 
Távozzanak a régi dolgok a szánktól, és beszéljünk új 
nyelveken. 
Magasztald és dicsérd Máriát Sion és Jeruzsálem, mert 
nagy ő Izráel asszonyai között. 
Szegénnyé tesz és gazdagít, megaláz és felmagasztal. 
Magasabb, mint az ég, szélesebb, mint a föld; ez a mi 
Úrnőnk. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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Énekeljünk a Szűzanyának, a dicső Szűz Máriának, áld-
juk meg őt a himnuszokban és a dicséretekben. 
A Szűzanya neve Isten után mindenható, a fáraó szeke-
rét és seregét a tengerbe vetette. 
Jobb kezed, Úrnő, meg lett erősítve, mert irgalmad so-
kaságában leterítetted az ellenfeleimet. 
Megszabadítottál, Úrnő, az oroszlán szájától, és úgy fo-
gadtál, mint anya az újszülött gyermekét. 
Én legkedvesebb Úrnőm, mint a tyúk, takarj be csodá-
latos védelemmel. 
Teljesen a tiéd vagyok, és minden dolgom a tiéd, min-
denek felett áldott Szűz. 
Pecsétként teszlek a szívemre, mert szereteted erős, 
mint a halál. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

Kantikum Habakuk mintájára (Hab 3) 
Úrnő, hallottam azt, amit mondtak rólad, és csodálkoz-
tam, megfontoltam a te cselekedeteidet és féltem. 
Úrnő, te voltál az, aki elvégezte a nagy munkát az idők 
közepén. 
Dicsérni foglak, asszonyom, mert elrejtetted ezeket a 
dolgokat a bölcsek elől, és kinyilatkoztattad a kicsik-
nek. 
A te dicsőséged eltakarta az eget, és a föld tele van az 
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Szűz, te kiálltál a néped üdvösségéért, Krisztussal való 
üdvözülésükért. 
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Kantikum a három gyermek mintájára 
(Dán 3) 
Áldjon minden műved, dicsőséges Úrnőnk, dicsérjen és 
örökre magasztaljon fel téged. 
Áldjátok a Szűzanyát ti angyalok, ti mennyek, áldjátok 
meg a Szűzanyát. 
Minden teremtmény áldja meg Szűzanyát, akit a Király 
így akar megáldani. 
Áldott légy te, a Legfelsõbb Király leánya, aki illatoddal 
felülmúlsz minden liliomot. 
Áldott légy minden úrnő koronája, áldott légy Jeruzsá-
lem dicsősége. 
A te illatod olyan, mint egy teli mező, amelyet az Úr 
megáldott, amely elárasztja azokat, akik áldanak té-
ged, öntözve egész lelküket és elméjüket. 
Aki megáld téged, Boldogságos Szűz, legyen áldott 
mindörökké. 
Aki átkoz téged, legfehérebb rózsa, átkozott legyen! 
Ne engedd, hogy a bor és az olaj bősége távozzon a szol-
gáid házától. 
A te nevedre hajoljon meg minden térd a mennyben, a 
földön és a pokolban. 
Áldjuk meg Istent, aki téged teremtett, áldottak legye-
nek a te szüleid, akik szültek téged. 
Áldott légy Úrnő, a mennyben és a földön, méltó a di-
cséretre és dicsőségre, és örökös felmagasztalásra. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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Áldott, kezedben van az üdvösségünk, ne feledd, sze-
rető, a mi szegénységünket. 
Akit meg akar menteni az üdvözül, és akitől elfordítja 
az arcát az elpusztul. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

Kantikum Mózes mintájára (MTörv 32) 
Halljátok egek, mit fogok mondani Máriáról, hallja meg 
a föld az én szavaimat! 
Tedd naggyá őt velem együtt, és magasztaljuk a nevét 
örökkön örökké. 
Gonosz és perverz nemzedék, ismerd el a Szűzanyát a 
megmentőnek.  
Hát nem az anyád ő, aki birtokolt téged, és hitben ne-
velt téged? 
Ha te elhagyod őt, akkor te nem vagy a legfelsőbb cézár 
barátja, mert nélküle nem ment meg. 
Bárcsak megértenéd és bölcs lennél, és gondoskodnál a 
végedről! 
Ahogy egy ápoló nélkül csecsemő nem élhet, úgy a Szűz-
anya nélkül nem lehet üdvösség. 
Szomjazzon utána a lelked, fogd meg és ne engedd el, 
amíg meg nem áldott téged. 
Tele legyen a szád dicséretekkel, énekeld egész nap az 
ő nagyszerűségét. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

-90- 
 

Áldott, kezedben van az üdvösségünk, ne feledd, sze-
rető, a mi szegénységünket. 
Akit meg akar menteni az üdvözül, és akitől elfordítja 
az arcát az elpusztul. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

Kantikum Mózes mintájára (MTörv 32) 
Halljátok egek, mit fogok mondani Máriáról, hallja meg 
a föld az én szavaimat! 
Tedd naggyá őt velem együtt, és magasztaljuk a nevét 
örökkön örökké. 
Gonosz és perverz nemzedék, ismerd el a Szűzanyát a 
megmentőnek.  
Hát nem az anyád ő, aki birtokolt téged, és hitben ne-
velt téged? 
Ha te elhagyod őt, akkor te nem vagy a legfelsőbb cézár 
barátja, mert nélküle nem ment meg. 
Bárcsak megértenéd és bölcs lennél, és gondoskodnál a 
végedről! 
Ahogy egy ápoló nélkül csecsemő nem élhet, úgy a Szűz-
anya nélkül nem lehet üdvösség. 
Szomjazzon utána a lelked, fogd meg és ne engedd el, 
amíg meg nem áldott téged. 
Tele legyen a szád dicséretekkel, énekeld egész nap az 
ő nagyszerűségét. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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Kantikum a három gyermek mintájára 
(Dán 3) 
Áldjon minden műved, dicsőséges Úrnőnk, dicsérjen és 
örökre magasztaljon fel téged. 
Áldjátok a Szűzanyát ti angyalok, ti mennyek, áldjátok 
meg a Szűzanyát. 
Minden teremtmény áldja meg Szűzanyát, akit a Király 
így akar megáldani. 
Áldott légy te, a Legfelsõbb Király leánya, aki illatoddal 
felülmúlsz minden liliomot. 
Áldott légy minden úrnő koronája, áldott légy Jeruzsá-
lem dicsősége. 
A te illatod olyan, mint egy teli mező, amelyet az Úr 
megáldott, amely elárasztja azokat, akik áldanak té-
ged, öntözve egész lelküket és elméjüket. 
Aki megáld téged, Boldogságos Szűz, legyen áldott 
mindörökké. 
Aki átkoz téged, legfehérebb rózsa, átkozott legyen! 
Ne engedd, hogy a bor és az olaj bősége távozzon a szol-
gáid házától. 
A te nevedre hajoljon meg minden térd a mennyben, a 
földön és a pokolban. 
Áldjuk meg Istent, aki téged teremtett, áldottak legye-
nek a te szüleid, akik szültek téged. 
Áldott légy Úrnő, a mennyben és a földön, méltó a di-
cséretre és dicsőségre, és örökös felmagasztalásra. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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Áldott, kezedben van az üdvösségünk, ne feledd, sze-
rető, a mi szegénységünket. 
Akit meg akar menteni az üdvözül, és akitől elfordítja 
az arcát az elpusztul. 
Dicsőség az Atyának stb. 
 

Kantikum Mózes mintájára (MTörv 32) 
Halljátok egek, mit fogok mondani Máriáról, hallja meg 
a föld az én szavaimat! 
Tedd naggyá őt velem együtt, és magasztaljuk a nevét 
örökkön örökké. 
Gonosz és perverz nemzedék, ismerd el a Szűzanyát a 
megmentőnek.  
Hát nem az anyád ő, aki birtokolt téged, és hitben ne-
velt téged? 
Ha te elhagyod őt, akkor te nem vagy a legfelsőbb cézár 
barátja, mert nélküle nem ment meg. 
Bárcsak megértenéd és bölcs lennél, és gondoskodnál a 
végedről! 
Ahogy egy ápoló nélkül csecsemő nem élhet, úgy a Szűz-
anya nélkül nem lehet üdvösség. 
Szomjazzon utána a lelked, fogd meg és ne engedd el, 
amíg meg nem áldott téged. 
Tele legyen a szád dicséretekkel, énekeld egész nap az 
ő nagyszerűségét. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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Kantikum a három gyermek mintájára 
(Dán 3) 
Áldjon minden műved, dicsőséges Úrnőnk, dicsérjen és 
örökre magasztaljon fel téged. 
Áldjátok a Szűzanyát ti angyalok, ti mennyek, áldjátok 
meg a Szűzanyát. 
Minden teremtmény áldja meg Szűzanyát, akit a Király 
így akar megáldani. 
Áldott légy te, a Legfelsõbb Király leánya, aki illatoddal 
felülmúlsz minden liliomot. 
Áldott légy minden úrnő koronája, áldott légy Jeruzsá-
lem dicsősége. 
A te illatod olyan, mint egy teli mező, amelyet az Úr 
megáldott, amely elárasztja azokat, akik áldanak té-
ged, öntözve egész lelküket és elméjüket. 
Aki megáld téged, Boldogságos Szűz, legyen áldott 
mindörökké. 
Aki átkoz téged, legfehérebb rózsa, átkozott legyen! 
Ne engedd, hogy a bor és az olaj bősége távozzon a szol-
gáid házától. 
A te nevedre hajoljon meg minden térd a mennyben, a 
földön és a pokolban. 
Áldjuk meg Istent, aki téged teremtett, áldottak legye-
nek a te szüleid, akik szültek téged. 
Áldott légy Úrnő, a mennyben és a földön, méltó a di-
cséretre és dicsőségre, és örökös felmagasztalásra. 
Dicsőség az Atyának stb. 
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bűneinkért, és mindennap elkövetünk annyit, ami bűn-
bánatot érdemel. 
Dicsőség az Atyának stb. 

 

Himnusz abban az alakban, amit 
Ambrusnak és Ágostonnak tulajdonítanak 

 

Téged, Isten Anyja dicsérünk : téged Szűz Mária vallunk. 
Te vagy az Örökkévaló Atya házastársa : az egész föld 
tisztel téged. 
Téged az összes angyal és arkangyal : trón és fejede-
lemség szolgál. 
Neked a menny minden erőssége és hatalmassága : és 
minden uralma engedelmeskedik. 
Neked az összes angyali kórus, a kerubok és a szeráfok 
: örvendezve ujjonganak. 
Téged az összes angyali teremtmény : szűntelenül ma-
gasztal. 
Szent vagy, szent vagy, szent vagy : Mária Isten Anyja, 
Anya és Szűz! 
Tele van az ég és a föld : a te méhed gyümölcsének 
fenségével és dicsőségével. 
Téged dicsőít az apostolok dicsőséges kara : mint Te-
remtőjük Anyját. 
Téged az áldott vértanúk csoportja : mint Krisztus Any-
ját dicsőít. 
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Kantikum Zakariás mintájára (Lk 1) 
Áldott légy, Úrnő, Izráel Istenének anyja, aki általad 
meggyorsította és kiváltotta a népe megváltását. 
És felemelte a szentséged üdvösségének kürtjét Dávid-
nak, az ő szolgájának házában. 
Ahogyan Ézsaiás és más szent prófétái száján szólt. 
Válts ki minket az ellenségeink kezéből, Szűzek Szűze, 
védj meg minket azoknak a  kezétől, akik gyűlölnek 
bennünket. 
És irgalmazz nekünk és a hozzánk tartozóknak, hogy 
méltóztassál tudatában lenni a Mindenható Isten vég-
rendeletének. 
Amint megesküdött mindörökre atyáinknak, Ábrahám-
nak és az õ magvának. 
Így, az ellenségeink kezéből szabadulva, békében szol-
gálhatjuk őt. 
Minden nap szentségben és igazságban előtted. 
És téged, Mária, Isten prófétájának fognak nevezni, 
mert tudtad, hogy Ő a szolgálólányának alázatát vette 
figyelembe. 
Aki által Ő az üdvösség ismeretét adta a népének a bű-
neik megbocsátásában. 
Irgalmasságod nagyságának gyengéd érzéseivel látogass 
meg minket Hajnalcsillag, a magasból a Keletet. 
Világítsd meg azok sötétségét, akik a halál árnyékában 
ülnek, és méltóztassál beléjük csepegtetni a legkedve-
sebb Fiad fényét. 
Irgalmazz, irgalmasság Anyja, nekünk, nyomorúságos 
bűnösöknek, akik elhanyagoljuk a bűnbánatot a korábbi 
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Kantikum Zakariás mintájára (Lk 1) 
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Válts ki minket az ellenségeink kezéből, Szűzek Szűze, 
védj meg minket azoknak a  kezétől, akik gyűlölnek 
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bűneinkért, és mindennap elkövetünk annyit, ami bűn-
bánatot érdemel. 
Dicsőség az Atyának stb. 

 

Himnusz abban az alakban, amit 
Ambrusnak és Ágostonnak tulajdonítanak 
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Te vagy az Örökkévaló Atya házastársa : az egész föld 
tisztel téged. 
Téged az összes angyal és arkangyal : trón és fejede-
lemség szolgál. 
Neked a menny minden erőssége és hatalmassága : és 
minden uralma engedelmeskedik. 
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Téged dicsőít az apostolok dicsőséges kara : mint Te-
remtőjük Anyját. 
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Kantikum Zakariás mintájára (Lk 1) 
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És felemelte a szentséged üdvösségének kürtjét Dávid-
nak, az ő szolgájának házában. 
Ahogyan Ézsaiás és más szent prófétái száján szólt. 
Válts ki minket az ellenségeink kezéből, Szűzek Szűze, 
védj meg minket azoknak a  kezétől, akik gyűlölnek 
bennünket. 
És irgalmazz nekünk és a hozzánk tartozóknak, hogy 
méltóztassál tudatában lenni a Mindenható Isten vég-
rendeletének. 
Amint megesküdött mindörökre atyáinknak, Ábrahám-
nak és az õ magvának. 
Így, az ellenségeink kezéből szabadulva, békében szol-
gálhatjuk őt. 
Minden nap szentségben és igazságban előtted. 
És téged, Mária, Isten prófétájának fognak nevezni, 
mert tudtad, hogy Ő a szolgálólányának alázatát vette 
figyelembe. 
Aki által Ő az üdvösség ismeretét adta a népének a bű-
neik megbocsátásában. 
Irgalmasságod nagyságának gyengéd érzéseivel látogass 
meg minket Hajnalcsillag, a magasból a Keletet. 
Világítsd meg azok sötétségét, akik a halál árnyékában 
ülnek, és méltóztassál beléjük csepegtetni a legkedve-
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-93- 
 

bűneinkért, és mindennap elkövetünk annyit, ami bűn-
bánatot érdemel. 
Dicsőség az Atyának stb. 

 

Himnusz abban az alakban, amit 
Ambrusnak és Ágostonnak tulajdonítanak 

 

Téged, Isten Anyja dicsérünk : téged Szűz Mária vallunk. 
Te vagy az Örökkévaló Atya házastársa : az egész föld 
tisztel téged. 
Téged az összes angyal és arkangyal : trón és fejede-
lemség szolgál. 
Neked a menny minden erőssége és hatalmassága : és 
minden uralma engedelmeskedik. 
Neked az összes angyali kórus, a kerubok és a szeráfok 
: örvendezve ujjonganak. 
Téged az összes angyali teremtmény : szűntelenül ma-
gasztal. 
Szent vagy, szent vagy, szent vagy : Mária Isten Anyja, 
Anya és Szűz! 
Tele van az ég és a föld : a te méhed gyümölcsének 
fenségével és dicsőségével. 
Téged dicsőít az apostolok dicsőséges kara : mint Te-
remtőjük Anyját. 
Téged az áldott vértanúk csoportja : mint Krisztus Any-
ját dicsőít. 
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Te vagy a menedékkeresők biztonsága, a hajótöröttek 
kikötője : a nyomorultak vigasztalása, pusztulók meg-
mentője. 
Te vagy minden szentnek Anyja, Isten után minden örö-
münk : az összes mennyben lakó kárpótlása. 
Te vagy az igaz támogató, a tévelygők összegyűjtője : a 
patriarcháknak tett ígéret. 
Te vagy a próféták igazsága, az apostolok hírnöke és ta-
nárnője : az evangélisták tanítónője. 
Te vagy a mártírok ereje, a hitvallók példája: a szüzek 
becsülete és ünnepe. 
Méhedbe kaptad Isten Fiát : hogy megszabadítsad a 
száműzött embert. 
Általad űzetik ki az ősi ellenség : és a mennyek király-
ságai megnyílnak a hívők előtt. 
Fiaddal együtt ülsz : az Atya jobbján. 
Közbenjársz értünk, Szűz Mária : nála, akiről hisszük, 
hogy meg fog ítélni minket. 
Könyörgünk tehát, segíts nekünk, szolgáidnak : akiket 
megváltott a te Fiad drága vére. 
Ments meg minket kegyes Szűz, a te szentségeddel : és 
mi örökké dicsőítünk. 
Mentsd meg az embereidet, Úrnő : és részesítsed a te 
Fiad örökségéből. 
Vezess minket : és mi örökre megmaradunk. 
Minden nap : ó kegyes, a te tiszteletedre. 
És örökké dicsérni akarunk téged: elmével és hanggal 
egyaránt. 
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Téged dicsér a hitvallók serege : mint a Szentháromság 
templomát. 
Téged hirdet  a szent szüzek kedves kórusa : mint a szü-
zesség és az alázat példaképét. 
Téged az egész mennyei udvar : királynőként tisztel. 
Hozzád az egész földkerekségen : könyörög az Anya-
szentegyház.  
Anyja : az isteni Felségnek. 
Tiszteletreméltó, szent, szelíd és kedves : szülője a 
Mennyei Királynak! 
Te vagy az Angyalok Úrnője : te vagy a Paradicsom ka-
puja. 
Te vagy a lépcső : a mennyei királyság dicsőségébe. 
Te vagy a nászszoba : te vagy a kegyesség és a kegyelem 
frigyládája. 
Te vagy az irgalmasság artériája : te vagy az örökkévaló 
Király Hitvese és Anyja. 
Te vagy a Szentlélek kincstárának temploma : te vagy 
az egész áldott Szentháromság nemes trónja. 
Te vagy az Isten Közvetítője, aki szereti az embereket 
: a halandók égi fényessége. 
Te vagy a harcosok végső menedéke, a szegények szó-
szólója : a bűnösök együtt érző menedéke. 
Te vagy a kegyelmek terjesztője : a gonosz démonok és 
az önhittség gátja. 
Te vagy a világ Úrnője, a menny Királynője : Isten után 
az egyetlen reményünk. 
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Mert amint a racionális lélek és a test az emberben való 
egyesülés miatt valóban az embertől születik, úgy Krisz-
tust, Istent és embert egyaránt, Mária, a Szűz szülte. 
Testet öltött magának a Szűz testéből, mert így tette 
megválthatóvá az emberi fajt. 
Aki Istenség szerint egyenlő az Atyával, de az ő ember-
sége szerint kisebb, mint az Atya. 
Szentlélektől fogant Szűz Mária méhében, és angyal hir-
dette, de ennek ellenére a Szentlélek nem az Atyja. 
Szűz Mária testfájdalom nélkül hozta a világra, mert 
testi öröm nélkül fogant. 
Akit az Anya a tejével táplált; szoptatás a mennyből. 
Akit születésekor az angyalok kísérőkként vettek körül, 
nagy örömet jelentettek a pásztoroknak. 
Ő az, akit a mágusok ajándékokkal imádtak, aki Heró-
destől Egyiptomba menekült, akit János megkeresztelt 
a Jordánban; elárulták, elfogták, megkorbácsolták, ke-
resztre feszítették, meghalt és eltemették. 
Aki dicsőséggel feltámadt, és felment a mennybe. 
Aki elküldte a Szentlelket a tanítványaira és az anyjára. 
Akit végül felvett a Mennybe, ahol az ő Fia jobbján ül, 
soha nem szűnik meg közbenjárni értünk. 
Ez Szűz Mária hite, nem megmenthető az, aki ezt hűsé-
gesen és határozottan nem hiszi. 
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Uralkodj, édes Mária, most és mindörökké : hogy bűn 
nélkül tarts meg minket. 
Irgalmazz nekünk, kegyes : irgalmazz nekünk. 
Nagy irgalmad legyen rajtunk : mert mi bízunk benned, 
Szűz Mária. 
Benned édes Mária, bízunk: megvédsz minket örökké. 
Te méltó vagy a hatalomra, te méltó vagy a dicséretre 
: legyen meg a te hatalmad és a dicsőséged mindörök-
kön örökké. 
 

 

Hitvallás Szent Athanasius stílusában 
Aki üdvözülni akar, annak mindenekelőtt szilárdan hin-
nie kell Máriában. 
Aki ezt teljes egészében és sértetlenül nem tartja be, 
minden kétséget kizáróan örökre elpusztul. 
Mert egyedül ő szűzen maradva szült, egyedül ő pusztí-
tott el minden eretnekséget. 
Jöjjön zavarba és szégyellje magát az a zsidó, aki azt 
mondja, hogy Krisztus József magvából született. 
Jőjjön zavarba a manicheus, aki azt mondja, hogy Krisz-
tus teste nem valódi. 
Szégyelljék magukat mindazok, akik azt mondják, hogy 
testét más forrásból nyeri, mint Mária. 
Mert ugyanaz a Fiú, aki az Atya egyszülöttje az Isten-
ségben, mint aki Szűz Mária igaz és egyszülött Fia. 
A mennyben anya nélkül, a földön apa nélkül. 
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Szent Mária, akit Szentlélek árnyéka beborított, imád-
kozz értünk. 
Szent Mária, akit az égben dicsőítenek, imádkozz ér-
tünk. 
Szent Mária, a tavasz gyönyörű rózsája, imádkozz ér-
tünk. 
Szent Mária, gyümölcsöző szőlő levelekkel díszítve, 
imádkozz értünk. 
Szent Mária, szelíd és szép szűz, imádkozz értünk. 
Szent Mária, Atyaisten dédelgetett házastársa, imád-
kozz értünk. 
Szent Mária, Isten Igéjének predesztinált anyja, imád-
kozz értünk. 
Szent Mária, akit Szentlélek vesz körül, imádkozz ér-
tünk. 
Szent Mária, akinek a méhében fogant Isten, imádkozz 
értünk. 
Szent Mária, aki Istenembert hozott világra, imádkozz 
értünk. 
Szent Mária, a szűzek mintáját hordozó szűz, imádkozz 
értünk. 
Szent Mária, Jesse szára, aki Krisztust szülte, imád-
kozz értünk. 
Szent Mária, az élet fája, aki gyümölcsöt ad, imádkozz 
értünk. 
Szent Mária, az asszonyok legszebbje, imádkozz ér-
tünk. 
Szent Mária, az alázatosak közül a legalázatosabb, 
imádkozz értünk. 
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A Boldogságos Szűz Mária litániája 
 
Uram, irgalmazz nekünk. 
Krisztus, kegyelmezz nekünk. 
Krisztus, hallgass meg minket. 
Krisztus, szívesen hallgass meg minket. 
Atyaisten, aki a mennyben vagy, Mária dicsőséges Te-
remtője, könyörülj rajtunk. 
Fiúisten, a világ Megváltója, aki által Mária megis-
merte az anyaságot, könyörülj rajtunk. 
Szentlélekisten, aki Szent árnyékával eltakartad Má-
riát, könyörülj rajtunk. 
Szentháromság, egyetlen Isten, aki Máriát dicsőíti, kö-
nyörülj rajtunk. 
Szent Mária, aki az egész világegyetemet megvilágo-
sítja, imádkozz értünk. 
Szent Mária, aki felmagasztalod a szolgáidat, imádkozz 
értünk. 
Szent Mária, aki közbenjársz a bűnösökért, imádkozz 
értünk. 
Szent Mária, aki megvilágosítod a szívet, imádkozz ér-
tünk. 
Szent Mária, az irgalmasság forrása, imádkozz értünk. 
Szent Mária, a szent egyház pompája, imádkozz ér-
tünk. 
Szent Mária, a bölcsesség virága, imádkozz értünk. 
Szent Mária, akit az angyal üdvözölt, imádkozz értünk. 
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A Boldogságos Szűz Mária litániája 
 
Uram, irgalmazz nekünk. 
Krisztus, kegyelmezz nekünk. 
Krisztus, hallgass meg minket. 
Krisztus, szívesen hallgass meg minket. 
Atyaisten, aki a mennyben vagy, Mária dicsőséges Te-
remtője, könyörülj rajtunk. 
Fiúisten, a világ Megváltója, aki által Mária megis-
merte az anyaságot, könyörülj rajtunk. 
Szentlélekisten, aki Szent árnyékával eltakartad Má-
riát, könyörülj rajtunk. 
Szentháromság, egyetlen Isten, aki Máriát dicsőíti, kö-
nyörülj rajtunk. 
Szent Mária, aki az egész világegyetemet megvilágo-
sítja, imádkozz értünk. 
Szent Mária, aki felmagasztalod a szolgáidat, imádkozz 
értünk. 
Szent Mária, aki közbenjársz a bűnösökért, imádkozz 
értünk. 
Szent Mária, aki megvilágosítod a szívet, imádkozz ér-
tünk. 
Szent Mária, az irgalmasság forrása, imádkozz értünk. 
Szent Mária, a szent egyház pompája, imádkozz ér-
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Szent Mária, a bölcsesség virága, imádkozz értünk. 
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Szent Mária, akit Szentlélek árnyéka beborított, imád-
kozz értünk. 
Szent Mária, akit az égben dicsőítenek, imádkozz ér-
tünk. 
Szent Mária, a tavasz gyönyörű rózsája, imádkozz ér-
tünk. 
Szent Mária, gyümölcsöző szőlő levelekkel díszítve, 
imádkozz értünk. 
Szent Mária, szelíd és szép szűz, imádkozz értünk. 
Szent Mária, Atyaisten dédelgetett házastársa, imád-
kozz értünk. 
Szent Mária, Isten Igéjének predesztinált anyja, imád-
kozz értünk. 
Szent Mária, akit Szentlélek vesz körül, imádkozz ér-
tünk. 
Szent Mária, akinek a méhében fogant Isten, imádkozz 
értünk. 
Szent Mária, aki Istenembert hozott világra, imádkozz 
értünk. 
Szent Mária, a szűzek mintáját hordozó szűz, imádkozz 
értünk. 
Szent Mária, Jesse szára, aki Krisztust szülte, imád-
kozz értünk. 
Szent Mária, az élet fája, aki gyümölcsöt ad, imádkozz 
értünk. 
Szent Mária, az asszonyok legszebbje, imádkozz ér-
tünk. 
Szent Mária, az alázatosak közül a legalázatosabb, 
imádkozz értünk. 
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Szent Mária, a legszebb és legtiszteltebb szűz, imád-
kozz értünk. 
Szent Mária, édes és hangzatos dallam, imádkozz ér-
tünk. 
Szent Mária, aki Isten gyönyörével táplál minket, 
imádkozz értünk. 
Szent Mária, a mennyei udvar pohárnoka, imádkozz ér-
tünk. 
Szent Mária, a Paradicsom nyitott ajtaja, imádkozz ér-
tünk. 
Szent Mária, Isten szeretett árnyéka, imádkozz értünk. 
Szent Mária, a szüzek új öröme, imádkozz értünk. 
Szent Mária, a legáldottabb a nők között, imádkozz ér-
tünk. 
Szent Mária, a nyomorultak jámbor vigasza, imádkozz 
értünk. 
Szent Mária, az igazi üdvösség és az igazi boldogság, 
imádkozz értünk. 
Szent Mária, a szeretet nagyszerűsége, imádkozz ér-
tünk. 
Szent Mária, a kegyesség teljessége, imádkozz értünk. 
Szent Mária, az árvák anyja, imádkozz értünk. 
Szent Mária, az árvák ápolója, imádkozz értünk. 
Szent Mária, a kisgyerekek teje, imádkozz értünk. 
Szent Mária, a szenvedők támasza, imádkozz értünk. 
Szent Mária, akit az angyalok szolgálnak és tisztelnek, 
imádkozz értünk. 
Szent Mária, az ég nemes királynője, imádkozz értünk. 
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Szent Mária, a szentek legszentebbje, imádkozz ér-
tünk. 
Szent Mária, a legértékesebb a szeretetben, imádkozz 
értünk. 
Szent Mária, a legméltóbb külön dicséretre, imádkozz 
értünk. 
Szent Mária, a Teremtő Anyja, imádkozz értünk. 
Szent Mária, a Megváltó Anyja, imádkozz értünk. 
Szent Mária, Krisztus Anyja, imádkozz értünk. 
Szent Mária, a föld kívánt anyja, imádkozz értünk. 
Szent Mária, aki rettenetes vagy a pokol erői előtt, 
imádkozz értünk. 
Szent Mária, a legkedvesebb anya, imádkozz értünk. 
Szent Mária, kegyelemmel teli szűz, imádkozz értünk. 
Szent Mária, irgalommal teli szűz, imádkozz értünk. 
Szent Mária, aki jámbor vigasztalásokat terjeszt, 
imádkozz értünk. 
Szent Mária, a szűz becsület virága, imádkozz értünk. 
Szent Mária, a bölcsesség virága, imádkozz értünk. 
Szent Mária, a Kelet ragyogása és fénye, imádkozz ér-
tünk. 
Szent Mária, az ég erényeinek királynője, imádkozz ér-
tünk. 
Szent Mária, az Úr ciprusának háza, imádkozz értünk. 
Szent Mária, a menny kristályos ablaka, imádkozz ér-
tünk. 
Szent Mária, az örök fény hajnala, imádkozz értünk.   
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A Szentlélek küldetésébe vetett hited által szabadíts 
meg minket, Úrnő. 
A te koronázásod feletti öröm és elragadtatás által sza-
badíts meg minket, Úrnő. 
A halálunk pusztító és elhagyatott órájában szabadíts 
meg minket, Úrnő. 
Az ítélet súlyos vizsgálatakor szabadíts meg minket, 
Úrnő. 
A pokol szörnyű gyötrelmeitől szabadíts meg minket, 
Úrnő. 
Mi bűnösök, könyörgünk, hallgass meg minket. 
Mivel te, a legjámborabb királynő méltóságot szereztél 
a szent Egyház védelmére, kérünk téged, hallgass meg 
minket. 
Te méltóztatsz dicsőséget szerezni az igazak számára, 
és kegyelmet nyújtani a bűnösöknek, könyörgünk hoz-
zád, hallgass meg minket. 
Te méltóztatsz vigaszt szerezni a sanyargatottak szá-
mára, és szabadságot a foglyoknak, könyörgünk hozzád, 
hallgass meg minket. 
Te méltóztatsz megvigasztalni a szolgákat és a szolgá-
lólányokat, akik odaadóan szolgálnak téged, könyör-
günk hozzád, hallgass meg minket. 
Te méltóztatsz megtartani a te keresztény népedet, 
megmentve a te Fiad értékes vérét, könyörgünk hoz-
zád, hallgass meg minket. 
Te méltóztatsz a hitben elhúnytaknak örök nyugalmat 
nyújtani, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. 
Isten anyja, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. 
 

-102- 
 

Szent Mária, akiben mind a férfi, mind a női szentek 
örömüket lelik, imádkozz értünk. 
Szent Mária, akit mindenki dicsér és tisztel, imádkozz 
értünk. 
Kedvezz nekünk, bocsáss meg, Úrnő. 
Kedvezz nekünk, szabadíts meg, Úrnő. 
Minden rossztól szabadíts meg minket, Úrnő. 
Minden gonosz kísértéstől szabadíts meg minket, Úrnő. 
Isten haragjától és felháborodásától szabadíts meg min-
ket, Úrnő. 
Veszélytől és kétségbeeséstől szabadíts meg minket, 
Úrnő. 
A büszkeségtől, amely tönkretesz, szabadíts meg min-
ket, Úrnő. 
A harag és az irigység éles bűnéből szabadíts meg min-
ket, Úrnő. 
A test kísértésétől, amely minden oldalról ér bennün-
ket, szabadíts meg minket, Úrnő. 
A gonosz ellenség támadásától szabadíts meg minket, 
Úrnő. 
Krisztus megtestesülése fölötti örömünk által szabadíts 
meg minket, Úrnő. 
Az ő szenvedése fölötti bánat és gyötrelem által szaba-
díts meg minket, Úrnő. 
A feltámadása feletti öröm és csodálat által szabadíts 
meg minket, Úrnő. 
A mennybemenetele fölötti öröm és elragadtatás által 
szabadíts meg minket, Úrnő. 
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-105- 
 

Imádkozzunk. 
Mindenható és örök Isten, aki számunkra a legtisztább 
Szűz Mária születését tervezted, arra késztetsz, hogy 
tiszta testtel szolgáljunk téged, és szerény elménkkel 
kedveskedjünk neked. 

Imádkozunk hozzád is, legjámborabb Szűz Mária, a Világ 
Királynőjéhez és az angyalok uralkodójához, hogy fel-
frissülést szerezz azok számára, akiket a tisztítótűz tü-
zei megtisztítanak, hogy kegyelmet nyerj a bűnösök-
nek, és adj kitartást a méltó jócselekedetekben. Védj 
meg minket, akik oly gyengék vagyunk, minden vesze-
delemtől, amely bennünket fenyeget. Jézus Krisztus, a 
mi Urunk által. Ámen. 
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A szeretett anya, a Szűzanya, szánjon meg minket, és 
örök nyugalmat adjon nekünk. Ámen. 
Uram, irgalmazz nekünk. 
Krisztus, kegyelmezz nekünk. 
Uram, irgalmazz nekünk. 
Mi atyánk stb., és ne essünk kísértésbe, de szabadíts 
meg minket a gonosztól. 
V. Mondtam, Úrnő, könyörülj rajtunk. 
R. Gyógyítsd meg a lelkemet, mert vétkeztem ellened. 
V. Az irgalmadat fordítsd ránk. 
R. És légy kedves a szolgáidhoz. 
V. Mutasd meg a te hatalmad ellenségeinkkel szem-
ben. 
R. Annak érdekében, hogy te minden nemzet előtt 
megigazulhass. 
V. Irgalmazz a te szolgáidnak, akik a te nevedet hív-
ják. 
R. És ne hagyd őket a kísértéseik áldozatául esni. 
V. Ne űzz el minket a halálunk óráján. 
R. És támogasd a lelkünket, amikor elhagyja a testün-
ket. 
V. Légy nekünk az erő tornya. 
R. És egy bevehetetlen szikla az ellenség ellen. 
V. Segíts nekem, Úrnő, hogy ne engedjek neki. 
R. Zúzd őt szét a lábam alatt. 
V. Kedvezően hallgasd az imámat és a könyörgésemet. 
R. És engedd, hogy az ellenfeleim semmivé váljanak. 
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