TE DEUM: D.U. 369
1. Téged Isten dicsérünk, Téged Úrnak ismerünk.
2. Téged, örök Atyaisten, mind egész föld áld és tisztel.
3. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok,
4. Egek és minden hatalmak, szüntelenül magasztalnak.
5. Szent vagy, szent vagy, erősséges szent Isten vagy!
6. Nagyságoddal telve ég, föld, dicsőséged mindent bétölt.
7. Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara.
8. Dicséretes nagy próféták súlyos ajka hirdet és áld.
9. Jeles mártírseregek magasztalnak Tégedet.
10. Vall tégedet világszerte szent egyházad ezerszerte,
11. Ó,Atyánk, Téged s mérhetetlen nagy fölséged,
12. S azt ki hozzánk tőled jött le, Atya igaz Egyszülöttje,
13. És áldjuk Veled Vigasztaló Szentlelkedet.
14. Krisztus, Isten Egyszülöttje, Király vagy te mindörökre.
15. Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál.
16. Halál mérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad.
17. Isten jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséged,
18. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. ( Itt meghajlunk vagy letérdelünk.)
19. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltónk, maradj vélünk,
20. Szenteidhez végy fel égbe, az örökös dicsőségbe.
21. Szabadítsd meg, Uram, néped, áldd meg a te örökséged.
22. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. ( felállunk)
23. Mindennap dicsérünk téged, Szent nevedet áldja néped.
24. Bűntől e nap őrizz minket és bocsásd meg vétkeinket.
25. Irgalmazz Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas,
26. Kegyes szemed legyen rajtunk; Tebenned van bizodalmunk.
27.Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem.
P. Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt. H. Dicsérjük és magasztaljuk őt mindörökké.
P. Áldott vagy, Uram az ég erősségében. H. Dicséretes, dicsőséges és magasztos mindörökké.
P. Uram, hallgasd meg könyörgésemet. H. És az én kiáltásom jusson elébe.
P. Az Úr legyen veletek. H. És a te lelkeddel
Könyörögjünk: Isten, kinek irgalmassága megszámlálhatatlan és jóságának kincse
véghetetlen: hálát adunk szent Fölségednek minden ajándékaidért, és kegyességed előtt
szüntelenül esdeklünk, hogy ki a hozzád folyamodók kérését teljesíted, őket soha el nem
hagyva az örökké tartó jutalmakra elvezesd. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

HIMNUSZOK: D.U 364, 365
ZÁRÓÉNEK: D.U. 190
1. Az Úristent magasztalom, jóvoltáról gondolkodom, irgalmához folyamodom, mert
meghallgat, azt jól tudom. 2. Csodálatos tetteiről, szabadító erejéről, emlékezem jóvoltáról,
bizodalmat veszek abból. 3. Mert ő erős hatalommal, dicsőséges szent jobbjával az ő népét
megmentette, fogságából kivezette. 4. Úgy vezette szent Egyházát, mint jó pásztor kedves
nyáját, ételéről gondoskodott, utat neki ő mutatott. 5. Hálát adjunk az Istenek, Atya, Fiú,
Szentléleknek, három személy Fölségének, egymivoltú Istenségnek.

ÉVVÉGI HÁLAADÁSRA
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
1 Jn 2, 18-21 / Jn 1, 1-18

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 53
1. Az esztendő fordulóján összegyűltünk mind ez órán, oltárodnál leborulunk
hál’adásra, mindentudó színed előtt számadásra.
2. Az elmúlt év minden napja kegyelmedet megmutatta, nem engedtél
elpusztulni árván minket, megadtad a mindennapi kenyerünket.
3. Könnyeinket szárítgattad homlokunkat simogattad, ha tévedtünk a jó útra
rátereltél, ha elestünk irgalmasan fölemeltél.
4. Hálásan hát megfogadjuk, törvényedet el nem hagyjuk, új esztendő minden
napján légy mellettünk, hogy a bűnnek szeplője se érje lelkünk.
5. S ha majd eljön a végóra, ajkunk nyílik búcsúszóra, hozzád vigye lelkünket
az őrzőangyal, hol nincsen nap, nincsen éj, csak örök hajnal.
INTROITUS: D.U. 25 c PUER NATUS EST NOBIS Iz. 9,6 / 97. zs 1.2.
Izajás jövendölése az Egyház énekében már a beteljesedés örömével szól. Gyermek született nekünk: Emberfia. Fiú
adatott nekünk, de hitünk meglátja benne a mindenség Királyát, ki által minden lett, és kiben minden összefoglaltatik: a
fejedelemség az ő vállán. Isten üdvözítő tervét, a Szentháromság ,, nagy határozatát hirdeti”. De mivel ő nemcsak
mondja az igét, hanem ő az Ige, azért nemcsak hirdetője, de rögtön megvalósítója is e nagy határozatnak.

Gyer-mek szü- le- tett né- künk! és Fi- ú a- da- tott, né- künk,

s a fejedelemség az ő

vál- lán, és ez lesz az ő ne- ve:

a nagy Határozat Hir-de-tő-je. ( 7.t.)

†

*

Énekeljetek az Úrnak új é/neket, * mert csodadolgokat csele/kedett. Megmutatta az Úr
az ő Üdvös/ségét, * kinyilatkoztatta Igazságát a nemzetek színe /előtt. Ant.
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor * és mindörökkön örökké /Ámen. Ant.

KYRIE: D.U. 415

D.U. 26

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 szólhat
Betlehemben. Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison: Üdvösségünknek kútforrása emberré lett s világra jött Betlehemben.
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

1. Dicsőség mennyben az Istennek! Dicsőség mennyben az Istennek!
Az angyali seregek vígan így énekelnek: Dicsőség, dicsőség Istennek!
2. Békesség földön az embernek! Békesség földön az embernek!
Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet: Békesség, békesség embernek!
3. Dicsérjük a szent angyalokkal, imádjuk a hív pásztorokkal
az isteni gyermeket, ki minket így szeretett, dicsérjük, imádjuk és áldjuk!
4. Kis Jézus, ne vess meg bennünket, hallgasd meg buzgó kérésünket, jászolodnál fogadjuk, hogy a vétket elhagyjuk, ó Jézus, ne vess meg, hallgass meg!
5. Dicsőség az örök Atyának, és értünk született Fiának s mindkettő Szent
Lelkének, a malaszt kútfejének: dicsőség, dicsőség Istennek.

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.

GRADUALE: D.U. 25 c / 1 VIDERUNT OMNES 97.zs 3.4.2.
Az Úr üdvössége, az Úr igazsága: maga az élő Isten. És mi megláthattuk őt, hiszen Jézus azt mondja:
,, Aki engem lát látja az Atyát is’’. ( Jn 14, 9)

R.) Meglátta a föld minden határa a mi Istenünknek üdvösségét *
örvendjetek az Úrnak, minden földek.

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.

COMMUNIO: D.U. 25c / 3 VIDERUNT OMNES 97.zs. 3. v / 97. zs.
Istenünk üdvössége: az Üdvözítő, maga az élő Isten

V.) Megmutatta az Úr † az ő Üdvösségét, * kinyilatkoztatta igazságát a
nemzetek szí/ne előtt. Örvendjetek… Meglátta a föld…

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR: 95.zs. 11a
Vigadozzanak az egek, * örvendjen az egész világ!
ALLELUJA
Az Ige emberré lett és itt élt köztünk, * befogadóinak megadta, hogy Isten fiai
legyenek. Jn 1,14. 12a

OFFERTORIUM: G. H. 44 TUI SUNT CÆLI 88.zs. 12.15. 8. 10. 15. 18. 11.14
Az Egyház megvallja, hogy a jászolban fekvő Kisded az ég és a föld teremtő királya, aki azért jött, hogy a Sátán gőgjén
úrrá legyen, s megváltása által fölemeltessék a bukott ember feje.

Tiéd az ég és tiéd a föld, + a földkerekséget és annak teljességét /te fundáltad, *
R.) igazság és jog a te trónusod /alapja.
V.1) Nagy és rettenetes mindazok fölött, kik őt körülveszik, +
te uralkodol a tenger hatal/masságán, †
az ő habjainak indulatját te csende/síted. R.)
V.2) Irgalmasság és hűség jár or/cád előtt, †
és a te jóakaratodból emeltetik fel /a fejünk. R.)
V.3) Te eltapostad, mint sebesültet, a gőgöst, +
és erőd karjával széthánytad ellensé/geidet, †
tiéd a kar, mely hatalom/mal teljes, † és diadalmas a /te jobbod. R.)

Meglátta a föld minden ha-tá-ra Is-te-nünknek üdvösségét, al-le-lu- ja.
(3.t.)
( Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, * hogy általa /éljünk. 1Jn 4,9)
Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodadolgokat csele/kedett. Győzelmet szerzett neki az
ő jobbja, * az ő szentséges /karja. Ant. Megmutatta az Úr az ő Üdvösségét, * kinyilatkoztatta
Igazságát a nemzetek színe /előtt. Megemlékezett irgalmas voltáról, * és ígéreteiről Izrael
/házának. Ant. Meglátta a föld minden határa * a mi Istenünknek Üdvös/ségét. Örvendjetek az
Úrnak, minden földek, * énekeljetek és vigadjatok, és dicséretet /mondjatok! Ant. Vigadjatok
az Úr Királynak színe előtt, † induljon meg a tenger és benne minden, * a földkerekség és
mind, akik azon /laknak. Tapsoljanak a folyóvizek, † és a hegyek is velük örvendezzenek az
Úr színe előtt, * mert eljött a földet /ítélni. Ant.
D.U. 37
1. Az Ige megtestesült Názáretben, kit Mária szűzen szült Betlehemben. Itt vagyon elrejtve
kenyérszínben, imádjuk mindnyájan egyetemben! 2. Ezt az igaz nagy Isten bölcsessége
mindeneknek javára cselekedte, mely dolgon angyalok csodálkoznak, emberek, állatok
álmélkodnak. 3. Betlehembe ne menjünk, föltaláljuk: jelen e szent oltáron, s magasztaljuk.
Mert szívünk ha tiszta és ártatlan, kedvesebb az neki, mint az arany. 4. Dicsőség és dicséret az
Atyának, e világra született szent Fiának, és vele a kegyes Szentléleknek, Szentháromságban az
egy Istennek.

