COMMUNIO: D.U. 138b / 2 SEDEBIT DOMINUS 28. zs. 10. 11. 28. zs.

Királyként tró-nol az Úr mindö-rökre, az Úr megáldja né- pét bé-kes-ség-ben.

( 5. t. )

†

*

Adjátok meg az Úrnak, Isten /fiai, * adjátok meg az Úrnak a dicsőséget és hódo/latot!
Adjátok meg az Úrnak Neve dicsé/retét, * imádjátok az Urat szent ünnepi /díszben.
Az Úr hangja a vizek fölött, † a fölséges Isten /mennydörög: * ott van az Úr a nagy
vizek /fölött. Az Úr hangja zeng hata/lommal, * az Úr hangja fensé/gesen. Az Úr hangja
cédrusokat /tördel, * összetöri az Úr Libanon cédrusait. Az Úr hangja tüzes lángokat
szór, † az Úr hangjára megremeg a /pusztaság, * megrendíti az Úr a siva/tagot. Az Úr a
vízözön felett /lakozik, * s királyként trónol az Úr mindö/rökre. Az Úr erőt ád majd az ő
/népének, * az Úr megáldja népét békes/ségben.

D.U. 139
1. Üdvözlégy, nagy Király! Előtted térden áll mennyben az angyali kórus.
Tiéd a győzelem, kit illet félelem, ítélet és örök trónus.
2. Üdvözlégy, nagy Király, kit szívünk úgy kíván, békesség áldott kútfője!
Készítsd föl népedet, lássa meg színedet, emberek Üdvözítője!
3. Himnusszal hódolunk, irgalmas gyámolunk, tekintsd meg esdeklő néped!
Emeld föl szívemet, újítsd meg lelkemet, Kenyérnek, Bornak színében!

D.U. 187
1. Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat, millió szív összecsengjen,
magasztalja az Urat! Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett,
Mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett.
R:Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!
2. Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk, a keresztfán vére
ömlött váltságunknak béreként. Most az oltár Golgotáján újra itt a drága
vér, áldozat az Isten-Bárány, Krisztus teste a kenyér. R:
3. Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren, a szeretet Istenének
dicsőség és üdv legyen! Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk,
Minden dalunk zengő zsoltár, tömjénillat a hitünk. R:
4. István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod, borulj térdre, szórd
elébe minden gondod, bánatod! A kereszt volt ezer éven reménységed
oszlopa, most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga. R:

ZÁRÓÉNEK: D.U. 367 (Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus parancsol!)
Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat!

AZ UTOLSÓ ÉVKÖZI VASÁRNAP
KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA
DOMINICA D. N. JESU CHRISTI UNIVERSORUM REGIS
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A Év Ez 34, 11-12. 15-17 / 1Kor 15, 20-26. 28 / Mt 25, 31-46
B Év Dán 7, 13-14 / Jel 1, 5-8 / Jn 18, 33b-37
C Év 2 Sám 5, 1-3 / Kol 1, 12-20 / Lk 23, 35- 43
Az ünnep tartalma: ,, Tiéd az elsőség… ’’ énekeljük a Messiásnak a 109. zsoltárban.
a) Az Atya mindent Krisztusban teremtett az égen és a földön, a láthatókat és
láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket, hatalmasságokat: minden
őáltala és őérette teremtetett. ( Kol 1, 16) Krisztus tehát a Fő és a Király a teremtés
jogán. b) Benne van megváltásunk az ő vére által…( Ef 1,7) ő a testnek az Egyháznak
a feje ( Kol 1, 18). Tehát Krisztus a Fő, a Király a szent vére árán szerzett megváltás
jogcímén. c) Krisztus e kettős jogon Urunk, törvényhozónk, mégpedig az egyes
embernek éppúgy, mint a társadalomnak. Uralmát azonban nem erőszakkal akarja
megvalósítani, hanem szeretetteljes vonzásával, hogy szabad akarattal ismerjük el
felszabadító uralmát. A korunkban az emberiségre különös súllyal nehezedő
nyomorúságnak oka voltaképpen a népek elpártolása Krisztustól. Ez az ünnep évről
évre hathatósan hirdeti Krisztusnak az emberek és a dolgok fölött való felséges és
feltétlen uralmát. d) Isten úgy akarta, hogy Krisztus fősége és uralma a történelem
végén nyilvánuljon ki világosan. Az utolsó ítéleten ő lesz a Bíró, aki mindent
összefoglal és átad az Atyának.
Az ünnep története: Krisztus Király ünnepét XI. Piusz pápa rendelte el 1925-ben,
Mindenszentek ünnepe előtti vasárnapra, hogy az elpogányosodó korban, a hamis
szabadosság lázongásai között az Egyház tagjait Krisztus főségének elismerésére hívja.
Az Ünnepet a II. Vatikáni Zsinat után áthelyezték ádvent előtti utolsó vasárnapra.
Ezzel az Egyház azt emeli ki a liturgiában, hogy Krisztus királysága, mely láthatatlanul
állandóan megvalósul az ő híveiben (,, Isten országa bennetek van ’’ Lk 17, 21 ) az
idők végén ( amit senki nem tud biztosan Mk 13, 32-33) láthatóan is megjelenik és az
emberiség történelmi útját teljessé teszi, annak értelmet ad.

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 137
1. Dicsérjük, hívek lelkesen a boldog élet szent Urát,
zengjük ma együtt szívesen szent koronája himnuszát!
2. Király ő ég és föld felett, fején bár szégyen- díszt visel,
dicsőségünket szerzi meg gyalázatának fényivel.
3. Hegyes tövisből vad füzér, meggyötri Krisztus homlokát,
s világ hatalma mit sem ér, szolgálja bár az alvilág.
4. A koronát az Úr fején pirosló vére festi be,
váltságunkért ez drága bér, mely bűnök szennyét mossa le.
5. Dicsérjük Krisztust, a Királyt, kegyelmek ékes, szent Urát,
lelkünket lelke hassa át, koronát nyerjünk, s szent hazát!

D.U. 138

GRADUALE: D.U. 138 / 1 DOMINABITUR A MARI 71.zs. 8.11.

1. Örök Atyának Egy Fia, ó Fény a Fényből, Krisztusunk!
Te vagy az Úr, az Alkotó, Ki ülsz királyi trónuson.
2. Törvényhozónk és Főpapunk, néped tanító Mestere,
Ruhádon vérrel írva áll: Királyoknak Királya vagy!
3. A régi ember átka volt nyögni sátáni zsarnokát:
szent keresztfádon győztesen szabadságunk te meghozád
4. Uralmad áld és boldogít. tenéked készen hódolunk.
Országod egykor add nekünk örökre légyen otthonunk.

Krisztus királysága az egész földkerekséget egyetlen szellemi birodalomban egyesíti: a tengertől tengerig.
Kiindulópontja egyetlen választott nép volt, a zsidóság. Innen, a folyóvíznek, a Jordánnak partjáról indul el ennek az
országnak a növekedése, hogy elérjen a ,, tengerig’’: egyetemessé, katolikussá váljék.

Uralkodik a tengertől tengerig, * a folyóvíztől a földkerekség határáig.
V.) Hódoljon előtte † a föld minden királya, * és minden népek szolgálja/nak néki.

A folyóvíztől…

Vagy:

INTROITUS: D.U. 138 b POTESTAS EIUS Dán 7,14: 71. zs. 2. 11
Az embernek megadatott, hogy uralkodják a természet fölött, az ember a teremtés ,, koronája’’, királya. De ,, semmi
hatalmunk nem lenne, ha onnan felülről nem adatott volna. ’’ ( Jn 19, 11) Méltóságunkat nem csorbítja, hanem reális
alapra helyezi és kiteljesíti, ha elismerjük Isten királyságát, melyet átadott Fiának, Krisztusnak.

Az ő or-szá-ga ö-rök-ké-va-ló or-szág: s minden király szolgál né- ki,

al- le- lu- ja, al- le- lu- ja.

(8.t.)

†

Uralkodik…

*

Isten, add ítéletedet a /Királynak, * és igazságodat a Király /Fiának.
És imádja őt a föld minden /királya, * és minden népek szolgálnak /néki.
Dicsőség az Atyának és / Fiúnak * és Szentlélek / Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és / mindenkor * és mindörökkön örökké / ámen.

KYRIE: D.U. 412
Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk!
Krisztus kegyelmezz nékünk! Krisztus kegyelmezz nékünk!
Krisztus kegyelmezz nékünk!
Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk!

GLORIA: D. U. 422
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek.
Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked
nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten. Urunk,
Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, te
elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg
könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy
Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt,
az Atyaisten dicsőségében. Ámen.

VÁLASZOS ZSOLTÁR:
A Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 22. zs. 1.v.
B Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött. 92.zs. 1a.v.
C Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk. 121. zs. 1.v.
CREDO
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott
Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a
halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el
ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

OFFERTORIUM: G.H. 256 JUBILATE DEO, OMNIS

99.zs. 2.3.5.

Járuljunk az Úr színe elé, örvendezve valljuk meg, hogy az ő teremtett és megváltott népe vagyunk,
s vigassággal ajánljuk fel szolgálatunkat.

Ujjongjatok az Istennek, minden földek, szolgáljatok az Úrnak vigassággal, +
R.) járuljatok az ő színe elé ör/vendezéssel, * mert az Úr /az Isten.
V.1) Ő alkotott minket, és nem /mi magunkat, †
az ő népe vagyunk, és legelőjének ju/hai. R.)
V.2) Dicsérjétek az ő nevét, mert édes az Úr, +
és az ő irgalmassága örök/kévaló, †
és századokról századokra az ő hű/sége. R.)
SANCTUS: D.U. 448
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene.
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban.
Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.
AGNUS DEI: D.U. 461
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét.

