JANUÁR 1.
KARÁCSONY NYOLCADA
SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA

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

Meglátta a föld minden ha-tá-ra Is-te-nünknek üdvösségét, al-le-lu- ja.

(3.t)

†

⃰

Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodadolgokat csele/kedett. Győzelmet szerzett neki az
ő jobbja, * az ő szentséges /karja. Megmutatta az Úr az ő Üdvösségét, * kinyilatkoztatta
Igazságát a nemzetek színe /előtt. Megemlékezett irgalmas voltáról, * és ígéreteiről Izrael
/házának. Meglátta a föld minden határa * a mi Istenünknek Üdvös/ségét. Örvendjetek az
Úrnak, minden földek, * énekeljetek és vigadjatok, és dicséretet /mondjatok! 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.

D.U. 26
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.
D.U. 33
1. Jöjjetek, ó hívek, diadalmaskodva, a jászolhoz Betlehembe jöjjetek!
Megszületett az angyalok Királya!
R. Ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek imádjuk, ó, jöjjetek imádjuk az Úr Krisztust!
2. Nyájukat elhagyva, szerény bölcsőjéhez a hívásra jönnek már a
pásztorok. Most mi is vidám lépéssel siessünk! R.
3. Csillagjáró bölcsek Úr Krisztust imádva tömjént, mirhát és aranyat
áldoznak. Mi a Gyermeknek szíveinket adjuk! R.
HIMNUSZOK: D.U. 364, 365
ZÁRÓÉNEK: D.U. 55
1. Ó szép Jézus, ez új esztendőben légy híveidben! Ó Mária, esedezzél értünk, édes
reményünk! Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben lehessünk Jézus drága kedvében.
2. Ó szép Jézus, drága szent nevedért kelj föl népedért! Ó Mária tekints híveidre te szent
Fiadért! Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben lehessünk Jézus drága kedvében!
3. Ó szép Jézus, tartsd meg híveidet, mint tieidet! Ó Mária, Jézusnak szent anyja, országunk
tornya! Adjad kérünk, hogy ebben az új esztendőben lehessünk épek testben, lélekben!

Váradszöllős

Mária Isten-anyaságának ünnepe. E napon felidézzük a karácsonyi ünnep fényét és örömét,
egyben tisztelettel emlékezünk meg az istenszülő Máriáról. E nap Krisztus körülmetélésének
emlékezete is: az örök Ige, aki asszonytól született, e napon vállalta az ószövetségi törvényt,
Izrael népéhez való tartozást, hogy ezzel is beteljesítse a messiási ígéreteket. Nem tárgya ugyan
a liturgiának a polgári év kezdete, de buzgó imával kérjük ma Istent, hogy földi dolgainkat is
békességgel áldja meg a következő esztendőben. // Szám 6,22-27/ Gal 4,4-7 / Lk 2,16-21//

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 54
1. Szűz Mária e világra nékünk szent Fiát hozzá. A jászolban fekszik, ki a mennyet
s földet alkotá. Mely végtelen kegyelem tőled, ó, Istenem,
hogy így szeretted az embereket!
2. Az angyalok Jézus születésén áldva zengenek. A pásztorok a mennyei fényre
hozzá sietnek. Örömre ébredének minden teremtmények,
mind őt imádják és magasztalják.
3. Ó, te kegyes régi szent Pátrónánk, kincs hordozója! E világnak te vagy esedező
oltalmazója. Kit tápláltál tejeddel, annak kéréseddel
ügyünk ajánljad, értünk imádjad!
4. Légyen hála a nagy Úristennek, Üdvözítőnek, Szentléleknek, boldogságos szent
Szűz nagy Jegyesének! A Szűz könyörgésével, maradjunk békével
Isten kedvében, szent szerelmében!

D.U. 56
1. Szép kelet, szép nap nincs benned homály mert az örök nap benned a
Király. R. Új esztendőben új szívekkel dicsérünk Jézus énekekkel!
2. E napon ontod az első csepp vért, mit a jó Isten váltságul ígért. R.
3. Hogyha megtartasz még több időre, virradjunk boldog szebb jövendőre. R.
INTROITUS: D.U. 229b SALVE, SANCTA PARENS

Sedulius: 44.zs. 2.3.11.12.14.16

Szent A -nya üd- vöz- légy, te szül- ted a Ki- rályt,

ki földet – eget tart századokon át bi- rodalmas e- rő-vel!

(2.t)

†

⃰

Az én szívem ünnepi szózattól /árad, * zengem dalomat a Királynak.
Ékesebb vagy te az emberek fiainál, † kedvesség ömlött el /ajkadon, * megáldott téged örökké
az Isten. Halljad, leányom, és lássad, és /figyelj rám * felejtsd el népedet és atyádnak házát!
Mert a te szépségedet, kívánja a /Király * hódolj neki, mert ő a te Urad, Istened.
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké ámen. Vagy:

INTROITUS: D.U. 54b / 1 LUX FULGEBIT HODIE Iz 9,2,6: Lk 1, 33.
Az evangélium leírása szerint ,, Isten fényessége’’ ragyogja körül a pásztorokat. Mert ,, a nép, mely sötétségben járt,
nagy fényességet lát…

Fényes-ség ra-gyog ma fe-lettünk, mert megszületett nekünk az Úr Krisztus.

(8.t.)

†

*

És ez lesz az Ő neve: Csodálatos, Isten, Béke Fejedelme, † a jövendő világ /Atyja, *
és az Ő országának nem lesz /vége.
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor * és mindörökkön örökké /Ámen.

KYRIE: D.U. 415
Kyrie eleison: Született világ Megváltója, angyalok jöttek, új hírt hoztak
Betlehemben. Kyrie eleison.
Christe eleison:Örök Atyának szent Igéje íme, hallgat, most nem szólhat
Betlehemben. Christe eleison.
Kyrie eleison: Üdvösségünknek kútforrása emberré lett s világra jött Betlehemben.
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.

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.

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

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Könyörüljön rajtunk az Isten,* és áldjon meg minket. 66.zs. 2.
ALLELUJA: DIES SANCTIFICATUS
Megszentelt nap ragyogott fel nékünk, † jöjjetek népek, imádjátok az Urat, *
mert a mai napon nagy fényesség szállt le a földre!
Vagy: Sokízben szólt prófétái által az ősatyákhoz egykor az Isten: *
végül a beteljesedés napjaiban Fia által szólt hozzánk. Zsid 1,1-2

SZEKVENCIA: G. H. 624 ( Mellékelve)
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. 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.)

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.

