Vagy: COMMUNIO: D.U. 254c JUSTORUM ANIMÆ

Bölcs. 3,1. 2.3. 4-9

A szenvedés Isten kohója, mely kiéget belőlünk minden salakot. Nem kell-e hálásnak lennünk érte?
S nem éppen a szentáldozás pillanata-e, amikor a szenvedés és megdicsőülés gondolata a legtöbbet mondja nekünk?

APRÓSZENTEK - DECEMBER 28. - SS. INNOCENTIUM, MARTYRUM
Az Egyház e napon szentként ünnepli azokat a kisdedeket, akik ugyan még szólni nem tudtak, de halálukkal
tanúskodtak Krisztus mellett, s így vérükben megkeresztelkedve az ő kísérő csapatát alkotják. ,, Kivétettek az emberek
közül, mint zsenge áldozat az Istennek és a Báránynak’’ ( Jel 14,4) Egyéni érdemük nélkül üdvözültek: így még inkább
rámutatnak arra, hogy az ember az üdvösséget nem kiérdemli, hanem Isten ingyenes ajándékaként kapja. Imádkozzunk
e napon azokért a kisdedekért is, akiktől saját anyjuk vette el az élet és a megkeresztelkedés lehetőségét.

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK - 1 Jn 1,5- 2, 2. / Mt 2, 13-18

Az i-gaz lel-kek Isten kezében van- nak, a gonosz kínzá-sa nem érin-ti őket.

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 51

Az ok-ta- la-nok holt-nak vé-lik ő- ket, de ők már a bé-ké-ben van-nak.

D.U. 48

( 1.t.)
( Ők a megváltottak az emberek közül,† az Isten és a Bárány első /termése. * Mindenüvé
követték a Bárányt, ahová /csak ment. Jel 14,4) Ha szenvedtek is az emberek /szemében *
halhatatlansággal volt telve a /reményük. Kevés fenyítés után nagy jótéteményeket /nyertek *
mert Isten próbára tette és magához méltónak találta /őket. Ant. Mint aranyat a /kohóban *
megvizsgálta és égőáldozatul elfogadta /őket. A látogatás idején majd felragyognak † és
olyanok lesznek, mint a /szikra * mely tovaharapódzik a /tarlón. Ant. Ítélkeznek majd a
nemzetek fölött † és uralkodnak a /népeken * és az Úr lesz a királyuk mindö/rökké. Mert
kegyelem és /irgalom * az ő választottainak osztály/része. Ant.

D.U. 34
1. Krisztus Jézus született, örvendezzünk, néki öröméneket zengedezzünk!
Dávidnak véréből, tiszta szűz méhéből született Krisztus nékünk.
2. A szüzesség liljoma kivirágzott, s megtermé a mennyei szép virágot.
A kegyes Jézuska minekünk meghozta születvén, a váltságot.
D.U. 27.
1. Ím az Úrnak nagy neve: EMMANUEL, ezt hirdette a szent angyal,Gábriel.
Ma jelenik, ma jelenik e világban, ím királyt szült szűzen a Szűz Mária, betelik már
Gábrielnek mondása. Glória! Glória! Szűztől Isten születik, vesszőszál virágozik,
megadta ezt irgalma az Istennek.
2. Zengjük hangos énekkel, kedvességes örömmel, hálát adó lélekkel: Ma jelenik…
3. Örüljetek, gyermekek, Betlehembe jöjjetek, az új Királyt nézzétek: Ma jelenik…

1. Köszöntünk, kisded vértanúk, - kiket a váltság hajnalán - mint gyönge bimbót a vihar letört az üldöző király. 2. Ajkatok nem tud szólni még, - de Krisztust vallja véretek, - ti zsenge
tiszta áldozat: - kegyelmet vérrel nyertetek. 3. Vigadjatok hát gyermekek, - kik ily korán
lehulltatok, - mennyégben fönn az Úr előtt - mártírpálmákkal játszotok!

1. Megszületett már mennyei Király Szűz Máriának tiszta méhéből.
R.) Ünnepet ülvén mi vigadjunk, újszülött Úrnak hódoljunk!
2. Régen megírták ezt a próféták, hogy Fiat szül majd egy nemes virág. R.
3. Hatalmas lesz ő, a kisded Gyermek, eltiporja majd az ellenséget. R.
4. Győzedelmet vesz a kárhozaton, győzedelmet vesz örök halálon. R.
5c. Aprószenteknek ma van ünnepe, akik Krisztusért halált szenvedtek. R.
6. Nagy hálát adjunk az Úr Jézusnak, az üdvözítő áldott Krisztusnak. R.
Ad notam: D.U. 2. SALVETE FLORES MARTYRUM
1. Mártír - bimbók, köszöntelek, - kiket még napjuk küszöbén, - Krisztus űzője
fölkapott, - mint rózsaszírmokat a szél. 2. Heródes bűne mit segít? - ti, első Krisztusáldozat, - gyermekraj, pálmátokkal és - koszorútokkal játszotok. 3. ,, Királyok ura
földre jött’’ - hallja a zsarnok, s megremeg, - eszeveszetten felriad, s kiáltja: ,, szolga,
fogj vasat! 4. Vesszen a fiúcsecsemő, - vesszen, ahány van mindenik, - dajkák ölét
kutassad át, - rejthet tán férfigyermeket!’’ 5. Örjöngve indul a hóhér, - kivont karddal
szurkálja át, - az újszülött kis testeket, - szaggatva újdon életük. 6. Ó, mily barbár e
látomány, - alig talál a kés helyet - a szegény, kicsi tagokon, - ahová leszálljon a seb.
7. S mit használt mind e szörnyűség? - a kortárs vér folyóiból - épségben Krisztus
egyedül - és érintetlen fölmerül. 8. Urunk, dicsérünk tégedet, - aki a Szűznek fia vagy,
- Atyádat és Szent Lelkedet - örökké, minden századon. Ámen

INTROITUS: EX ORE INFANTIUM 8.zs. 3.1.2.

ZÁRÓÉNEK: D.U. 35
1. Krisztus Urunknak áldott születésén angyali verset mondjunk szent ünnepén,
mely Betlehemnek mezejében régen zengett ekképpen. 2. Glória légyen mennyben az
Istennek, békesség légyen földön az embernek, jóakaratban élő minden népnek és
nemzetségnek. 3. Betlehem ősi nemes városában eljött a Krisztus szűztől e világra,
áldást árasztott Ádám családjára, minden fiára. 4. Eljött már az kit a szent atyák
vártak, a szent királyok akit óhajtottak, róla jövendőt próféták mondottak, zsoltárok
szóltak. 5. Ó, örök Isten dicső Szentháromság! Szálljon szívünkbe mennyei vidámság,
távozzék tőlünk minden szomorúság: eljött a váltság!

Kisdedek és cse- csemők szája által vit-ted végbe, a dicséretet ellensé-ge- id

mi- att, hogy elhallgattasd az ellenséget és a ká-romlót. (2.t.) †

⃰

( Az aprószentek, a Krisztus helyett megölt ártatlan kisdedek † követik Őt, mint
szeplőtelen Bárányt, * és szüntelenül hirdetik: Dicsőség neked, /Urunk!)

Uram, mi /Urunk! * mily csodálatos a te neved az egész földön!
Mily magasztos a te dicső/séged * minden egek fölött! Ant.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor * és mindörökkön örökké Ámen. Ant.

Vagy: INTROITUS: D.U. 254b CLAMAVERUNT JUSTI 33.zs. 18. 2.5.
Isten mindenképpen meghallgatja övéinek igaz könyörgését. De ő tudja, miként hallgassa meg úgy, hogy az leginkább
javukra legyen. Amint Szent Ágoston tanítja: egyeseket úgy hallgatott meg, hogy az üldözést, a földi bajokat elhárította
tőlük:, másokat viszont elég erősnek látott, hogy a vértanúhalálon keresztül dicsőítse meg őket. Éppúgy, mint szent
Fiát, aki könyörgött, hogy ,, múljék el tőle a szenvedés kelyhe’’, - s íme, nem megmentette őt a kereszthaláltól, hanem
feltámasztotta belőle.

GRADUALE: D.U. 254b / 1 JUSTORUM ANIMÆ Bölcs 3, 1-2
Az Egyház a liturgiában a vértanú győzelmét ünnepli: a világ álbölcsességeivel szemben a dolgok igazi valóságát tárja elénk.

R. Az igaz lelkek az Úr kezében vannak,* a gonoszok kínzása nem éri őket.
V.1) Szentjeidnek testét † vadállatok elé adták, * szolgáid tetemét madarak /étkéül.
A gonoszok…
V.2) Az oktalanok szemében † holtaknak tűnnek, * de ők már a béké/ben vannak.
A gonoszok… Az igaz lelkek…
Vagy:VÁLASZOS ZSOLTÁR:
Lelkünk megmenekült, mint a madár * a vadászok hálójából. 123. zs. 7a

ALLELUJA: LAUDATE, PUERI 112. zs 1
Ki-ál-tot-tak az Úr-hoz az i- ga- zak,

és meghall-gat-ta ő- ket,

V.) Dicsérjétek, ti gyermekek az Urat, * dicsérjétek az Úr nevét!
Vagy: Téged Isten, dicsérünk, * téged Úrnak ismerünk!
Jeles mártírsergek * magasztalnak tégedet.
OFFERTORIUM: G. H. 448 ANIMA NOSTRA SICUT PASSER 123.zs. 7.1.4.5.6

Kiragadtatott a mi lelkünk, + mint a madár a va/dászok tőréből, *
R.) a tőr elrontatott, és mi megsza/badultunk.
és min-den szoronga-tás-ból ki- men-tet-te ő- ket.

(3.t.)

†

*

( Az aprószentek, a Krisztus helyett megölt ártatlan kisdedek † követik Őt, mint szeplőtelen
Bárányt, * és szüntelenül hirdetik: Dicsőség neked, /Urunk!)
Áldom én az Urat minden időben * és az ő dicsérete mindenkor /ajkamon.
Hívtam az Urat, és meghallgatott engem, * és minden háborúságomból kiragadott engem. Ant.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor * és mindörökkön örökké /Ámen. Ant.

V.1) Ha az Úr közöttünk nem lett volna, vallja meg /most Izrael, †
ha az Úr közöttünk nem /lett volna… R.)
V.2) Megáradt patakon ment által a /mi lelkünk, †
örvénylő vizeken ment át a /mi lelkünk, † áldott legyen az Úr, ki nem engedte, hogy foguknak martalé/ka legyünk. R.)

COMMUNIO: VOX IN RAMA AUDITA EST Jer 31, 15 / Mt 2, 18 / 78. zs.

Ki-ál-tás hangzik Rámában, nagy sí-rás és jajgatás: Ráchel siratja fi- a- it,

KYRIE: D.U. 415
Kyrie eleison: Született világ Megváltója, angyalok jöttek, új hírt hoztak Betlehemben.
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Christe eleison: Örök Atyának szent Igéje íme, hallgat, most nem szólhatBetlehemben.
Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison: Üdvösségünknek kútforrása emberré lett s világra jött Betlehemben.
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

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.

és nem akar vigasztalódni, mert nin-cse- nek többé. (7.t.)

*

( Ők a megváltottak az emberek közül,† az Isten és a Bárány első /termése. * Mindenüvé
követték a Bárányt, ahová /csak ment. Jel 14,4)
Isten, a te örökségedbe pogányok jöttek, † megfertőzték szent templo/modat, * Jeruzsálemet
kőhalommá /tették. A te szolgáidnak holttestét az ég madarainak adták ele/delül, * és szentjeid
húsát a földi /vadaknak. Ant. Mint a vizet, kiontották vérüket Jeruzsálem /körül, * és nem volt,
aki eltemetné őket. Gyalázattá lettünk szomszédaink /előtt, * nevetség és csúfolás azoknak,
akik körülöttünk /laknak. Ant. Meddig még, Uram, † örökké tart-e a te haragod? * meddig
gerjedez, mint a tűz, a te felindu/lásod? Mi pedig, a te néped és nyájadnak juhai † hálát adunk
néked /örökké, * nemzetségről nemzetségre hirdetjük dicsére/tedet. Ant.

