
Július 22.Július 22.Július 22.Július 22.    
    

SZENT MÁRIA MAGDOLNA 
    

ÜnnepÜnnepÜnnepÜnnep    
    

    
PREFÁCIÓ: PREFÁCIÓ: PREFÁCIÓ: PREFÁCIÓ: sajátsajátsajátsaját    
    
PPPP: Az Úr legyen veletek!: Az Úr legyen veletek!: Az Úr legyen veletek!: Az Úr legyen veletek!                FFFF: És a te lelkeddel!: És a te lelkeddel!: És a te lelkeddel!: És a te lelkeddel!    
PPPP: Emeljük föl szívünket!: Emeljük föl szívünket!: Emeljük föl szívünket!: Emeljük föl szívünket!                FFFF: Fölemeltük az Úrhoz!: Fölemeltük az Úrhoz!: Fölemeltük az Úrhoz!: Fölemeltük az Úrhoz!    
PPPP: Adjun: Adjun: Adjun: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek!k hálát Urunknak, Istenünknek!k hálát Urunknak, Istenünknek!k hálát Urunknak, Istenünknek!    FFFF: Méltó és igazságos!: Méltó és igazságos!: Méltó és igazságos!: Méltó és igazságos!    
    
    
((((MertMertMertMert))))    Valóban méltó és igazságos, ilValóban méltó és igazságos, ilValóban méltó és igazságos, ilValóban méltó és igazságos, illő    és üdvösés üdvösés üdvösés üdvös        
Téged, mindenható AtyánkTéged, mindenható AtyánkTéged, mindenható AtyánkTéged, mindenható Atyánk, , , , akinek irgalmakinek irgalmakinek irgalmakinek irgalma nem kisebb a nem kisebb a nem kisebb a nem kisebb hatalmánál,talmánál,talmánál,talmánál,    
mindenkor mindenkor mindenkor mindenkor DIcsérni,csérni,csérni,csérni,    
―    Krisztus, a mi Krisztus, a mi Krisztus, a mi Krisztus, a mi Urunk által.runk által.runk által.runk által.    
    
Ő megmutatva önmagát,Ő megmutatva önmagát,Ő megmutatva önmagát,Ő megmutatva önmagát,    
        megjelent a kertben Mária megjelent a kertben Mária megjelent a kertben Mária megjelent a kertben Mária Magdolnának,dolnának,dolnának,dolnának,    
aki szerette őt aki szerette őt aki szerette őt aki szerette őt életében,letében,letében,letében,    
láttaláttaláttalátta    meghalmeghalmeghalmeghalni    a kereszten,a kereszten,a kereszten,a kereszten,    
kereste kereste kereste kereste őtőtőtőt    a a a a SÍRban,ban,ban,ban,    
― és elsőként imádta a halálból való feltámaés elsőként imádta a halálból való feltámaés elsőként imádta a halálból való feltámaés elsőként imádta a halálból való feltámadása után.sa után.sa után.sa után.    
    
((((A teA teA teA te))))    Fiad apostoli küldetéssel tisztelte meg őt Fiad apostoli küldetéssel tisztelte meg őt Fiad apostoli küldetéssel tisztelte meg őt Fiad apostoli küldetéssel tisztelte meg őt     
                            az aposaz aposaz aposaz apostolok előtt,lok előtt,lok előtt,lok előtt,    
hogy az új élet hogy az új élet hogy az új élet hogy az új élet JÓ    híre híre híre híre     
― eljusson eljusson eljusson eljusson a a a a világ végéig.lág végéig.lág végéig.lág végéig.    
    
Ezért mi is, Urunk, az angyalokkal és Ezért mi is, Urunk, az angyalokkal és Ezért mi is, Urunk, az angyalokkal és Ezért mi is, Urunk, az angyalokkal és minden szenttel den szenttel den szenttel den szenttel     
― Téged Téged Téged Téged DIcsérünk, és ujcsérünk, és ujcsérünk, és ujcsérünk, és ujjongva mondjuk (zengjük):va mondjuk (zengjük):va mondjuk (zengjük):va mondjuk (zengjük):    
    
Szent vagy... Szent vagy... Szent vagy... Szent vagy...     
    


