
 
 

LORETTÓI  
LITÁNIA 
(Hozsanna 200.)  

 

3.Szentséges Szűz Mária, 
    Istennek szent anyja, 
    Szűzeknek szent Szűze, 
    Krisztusnak szent anyja, 
    Könyörögj érettünk! 

 
4.Isteni malasztnak anyja, 
  (=Mária közbenjár értünk Istennél) 
    Tisztaságos anya,  
    Szeplőtelen Szűz anya, 
    Makula nélkül való anya, 
  (=Mária bűntelen volt) 
    Könyörögj érettünk! 
 
 5.Szűz virág szent anya,  
  (=olyan szép, mint egy virág) 
    Szeretetre méltó anya, 
    Csodálatos anya, 
    Teremtőnk szent anyja, 
    Könyörögj érettünk! 
  

6.Üdvözítőnknek anyja, 
    Nagyokosságú Szűz, 
    Dícsérendö szent Szűz, 
    Nagyhatalmú szent Szűz, 
    Könyörögj érettünk! 
 
 7.Kegyes és irgalmas Szűz, 
    Hívséggel teljes Szűz,  
 (=hűséges az Istenhez,  
   és minket sem hagy el) 
    Igazságnak tükre,  
 (=Mária az Igazságot, Jézust 
   tükrözi vissza) 
    Bölcsességnek széke,  
 (=ölében, mint trónon nyugszik 
  Jézus, a Bölcsesség) 
    Könyörögj érettünk! 

 8.Örömünknek oka, 
    Lelki tiszta edény, 
  (=edény,  mert Jézust hordozta) 
    Tiszteletes edény, 
    Ájtatosságnak jeles edénye, 
    Könyörögj érettünk! 
 
9.Titkos értelmű rózsa, 
 (=a világ tövisei között felnőtt 
  szép virág) 
    Dávid királynak tornya,  
 (=erős) 
    Elefántcsontból való torony, 
 (=szép és erős, mint az 
  elefántcsont) 
    Mária, aranyház,  
 (=a legnagyobb kincset, Jézust 
  hordozta) 
    Könyörögj érettünk! 
 
10.Frigynek szent szekrénye, 
 (=az új szövetség megalapítóját 
  hordozta) 
     Mennyországnak ajtaja,  
     Hajnali szép csillag,  
 (=mint csillag, úgy jelezte Ő is a 
  napnak, vagyis Jézusnak   eljövetelét) 
     Betegek gyógyítója, 
     Könyörögj érettünk! 
 
 
 
 
 
 

11. Bűnösök oltalma,  
     Szomorúak vigasztalója, 
     Keresztények segítsége, 
    Magyarok Nagyasszonya 
     Könyörögj értettünk! 
 
12.Angyalok királynéja, 
     Pátriárkák királynéja, 
     Próféták királynéja, 
     Apostolok királynéja, 
     Könyörögj érettünk! 
13.Mártírok királynéja 
     Hitvallók királynéja, 
     Szűzek királynéja, 
     Minden szentek királynéja, 
     Könyörögj érettünk! 
 
14. Áteredő bűn nélkül 
fogantatott királyné,  
(=semmi büne nem volt) 

   Mennyekbe felvett királyné, 
   Szentolvasó királynéja, 
   Béke királynéja, 

     Könyörögj érettünk! 
 
15.Egyházunknak anyja, 
      Jótanácsnak anyja, 
      Családoknak királynéja, 
      Tisztelendő Szent Szűz, 
      Könyörögj érettünk! 
 
 
 



16.Istennek Báránya, 
     ki elveszed a világ bűneit, 
     kegyelmezz minékünk! 
 
17.Istennek Báránya, 
     ki elveszed a világ bűneit, 
     hallgass meg minket! 
 
18.Istennek Báránya, 

     ki elveszed a világ bűneit, 
     irgalmazz minékünk! 
 
19.Krisztus, hallgass minket, 
     Krisztus, hallgass meg 
     minket, 
     Uram, irgalmazz nekünk, 
     Krisztus, kegyelmezz nekünk, 
     Uram irgalmazz nekünk! 

 
Előmádkozó:  Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja! 
Válasz:  Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja! 
Előmádkozó:  Könyörögjünk! Úristen, aki szent Fiad, Jézus Krisztus 
feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add, kérünk, 
hogy az Ő Anyja, Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük. 
A mi Urunk Jézus Krisztus által. 
Válasz:  Ámen. 
 
 
Mindannyian: Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. 
Tied életben s halálban; tied jó és balsorsban. 
Tied küzdve, szenvedve; tied most és örökre. 
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. 
 Anyám, tebenned bízom és remélek; anyám, teutánad epedek. 
Anyám, te jóságos, kegyelmezz; anyám, te hatalmas, védelmezz! 
Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni; anyám, ó jöjj, segíts küzdeni! 
Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni; anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni! 
 Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas; akarsz is segíteni, ó irgalmas! 
Kell is segítened, ó hűséges; fogsz is segíteni, ó kegyelmes! 
Anyám, te vagy a kegyelmek Anyja; szomorúak vigasztalója, 
bűnösök oltalma és menedéke; föld reménye és mennynek ékessége! 
Ki kérte még segítségedet hasztalanul? 
Ki távozott el tőled meghallgatatlanul? 

Azért bizton mondom minden szenvedésben: 
Mária mindig segít, minden időben. 
Biztosan állítom életben s halálban: 
Mária mindig segít, minden balsorsban. 
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,   
hogy veled leszek, ó Anyám, fönn az égben. 
 Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Ámen. 
 

Ének: H 188 
 

1.Néked ajánljuk 
Szűzanyánk, 
  a legszebb hónap e napját  
(vagy: a legszebb hónap alkonyát) 
  Ezer nép híven zengi ma: 
  ó üdvözlégy, Mária! 
 
2.Énekli tiszta gyermekajk, 
  s kik érzik a sok földi bajt. 
  Esengve száll szívünk dala: 
  ó üdvözlégy, Mária! 
 
3.Hallja a bűnös és zokog, 

  hogy elhagyta a hajlékot, 
  melyben a legszentebb ima: 
  ó üdvözlégy, Mária! 
 
4.Ó, tudjuk: május estelén 
  az égben is több lesz a fény, 
   s zengőbb az angyalok dala: 
   ó üdvözlégy, Mária! 

 

Mindannyian: Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja!  
Ne vesd meg könyörgésünket szükségünk idején,  
hanem oltalmazz minket minden veszedelemtől,  
mindenkor dicsőséges és áldott Szűz,  
mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk!  
Engeszteld meg nekünk szent Fiadat! 
Ajánlj minket szent Fiadnak!  
Mutass be minket szent Fiadnak. Amen. 


