D.U. 39.
1. Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott, angyaloknak énekével néked
áldozok, terjeszd fölém kezedet, hogy az istenszeretet töltse el ma szívem-lelkem
jászolod tövén. 2. Bár nem látom gyermekarcod szent vonásait, hiszem mégis
rendületlen, hogy már te vagy itt, és mosolygón fölfogod könnyemet, amit hozok
ajándékul jászolodnak trónusához én. 3. Istengyermek, nézd szívemnek forró vágyait,
boldogságot adni másnak nincs hatalma itt, csak tenéked, Istenem, ó, ha arcod megjelen
áldott ostya szent színében, boldog vagyok én. 4. Betlehemi csillagodatt ragyogtasd
nekem, ki e sötét lelki éjben jászlad keresem, add hitemnek fényedet, akkor biztosan
megyek, s meg nem állok, míg a trónod el nem érem én. 5. Szentségházad jászolához
állok őrnek én, hogy ne bántson senki téged már e földtekén, ó, ha téged sértenek, én
szívembe rejtelek, s menedéket adok néked mindhalálomig.

D.U. 40
1. Ó, gyönyörű szép titokzatos éj! - Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél, kisdedként az édes Úr jászolában megsimul - szent karácsony éjjel.
2. Ó, fogyhatatlan csodálatos ér, - hópehely ostya, csöpp búzakenyér, benne, lásd, az édes Úr téged szomjaz, rád borul – egy világgal ér fel.

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!

ÁLDOZÁS UTÁN
1. Csendes éj, szentséges éj! Mindenek nyugta mély, nincs fenn más, csak a
szent szülepár, drága kisdedük álmainál, Szent Fiú, aludjál, Szent Fiú,aludjál!
2. Csendes éj, szentséges éj! Angyalok hangja kél: halld a mennyei halleluját,
szerte zengi e drága szavát: Krisztus megszabadít, Krisztus megszabadít!
3. Csendes éj, szentséges éj! Szív, örülj, higgy, remélj! Isten Szent Fia hinti reád,
ajka vigaszadó mosolyát: Krisztus megszületett, Krisztus megszületett!

HIMNUSZOK: D.U. 364, 365

URUNK SZÜLETÉSE – KARÁCSONY – ÉJFÉLI MISE
IN NATIVITATE DOMINI – AD MISSAM IN NOCTE
Váradszöllős
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
Iz 9, 1- 6 / Tit 2, 11-14 / Lk 2, 1-14
GYŰJTŐÉNEK: D.U. 45
1. Fel nagy örömre, ma született, aki után a föld epedett; Mária karján égi a lény:
isteni kisded szűznek ölén. Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, nézd a te édes Istenedet!
2. Nem ragyogó fény közt nyugoszik, bársonyos ágya nincs neki itt; csak ez a szalma,
koldusi hely, rá meleget a marha lehel. Egyszerű pásztor, térdeden állj, mert ez az
égi s földi Király! 3. Glória zeng Betleh’m mezején, Éjjet elűzi mennyei fény: Angyali
rendek hirdetik őt, Az egyedül szent Üdvözítőt. Egyszerű pásztor, arcra borulj,
Lélekben éledj és megújulj.*4. Küzdve esengők, jertek ide! Üdvözítőnknek nyitva
szíve, nyitva az ajka hívogatón: „Jöjj közelembe, halljad a szóm: Egyszerű pásztor mind
szeretett, add te is édes ten-szívedet!” *5. Mennyei gyermek drága Urunk, trónod elébe
kik borulunk, hódolatunkat tárjuk eléd, mert e világot fölkereséd. Egyszerű szívünk
nyújtjuk oda: Bírjad örökké, égi csoda! * Néhai Reteg János volt váradszöllősi kántortanító költeménye
D.U. 24
1. Világmegváltó Krisztusunk, Atyaistennek egy Fia, téged szült minden fény előtt
magából az örök Atya. 2. Atyádnak fényes tükre, te! Örök reménység vagy nekünk,
szolgáid esdő énekét fogadd el, kérünk, szívesen! 3. Emlékezzél meg, Üdvhozó,hogy
egykor testünk köntösét, mint szűz anyának gyermeke, magadra vetted népedért.
4. Bizonyság rá ez ünnepünk, fordulván teljes kört az év, hogy Atyád trónjáról leszállsz,
s üdvünkre hozzánk érkezel. 5. Világra küldetésedet ünneplik menny, föld, tengerek,
s mindaz, mi bennük él s mozog, s üdvünkre hozzánk érkezel. 6. Magunk is, hálás
híveid, kiket megvettél véreden, születésednek ünnepén új himnuszt mondunk most
neked. 7. Dicsőség néked, Jézusunk, kinek a Szűz szülőanyád, Atyával, Szentlélekkel
Egy: időtelen időkön át. Ámen.

INTROITUS: D.U. 25 b DOMINUS DIXIT AD ME 2. zs. 7. 2.8.
Kedves és megindító látni a Kisdedet Betlehemben. De ez a Kisded ugyanaz, aki a Szentháromságban az Atyától
születik. Neki egy örök MÁ-ban mondja az Atya: ,, Én Fiam vagy Te, magamból szültelek Téged ”. Örök születésének
jogán az ő öröksége, birodalma a föld minden határa. Ha ezzel a hittel nézünk a Kisdedre, akkor elnémulunk Isten
írgalmának titka előtt. Azért ünnepeljük az Emberfia születését, mert ő az Isten Fia. De a mindenség Királya azért
született, hogy értünk szenvedjen. Alighogy megszületett, máris ,, felkelnek ellene a föld királyai ”: nem kap helyet a
városban, Heródes üldözése halállal fenyegeti.

ZÁRÓÉNEK: D.U. 43
1. Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok hogy Betlehembe sietve
menvén lássátok, lássátok. 2. Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban, Ő leszen
néktek Üdvözítőtök valóban, valóban. 3. Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária:
barmok közt fekszik, jászolban nyugszik Szent Fia, Szent Fia. 4. El is menének
köszöntésére azonnal, azonnal, szép ajándékot vivén szívökben magukkal, magukkal.
5. A kis Jézuskát egyenlőképpen imádják, imádják, a nagy Úristent ilyen nagy jóért
mind áldják, mind áldják.

Az Úr mondá né-kem: ,,Én Fi-am vagy Te! Én ma szül-te- lek Té-ged!”

(2.t)

†

⃰

Fölkeltek a föld királyai, † és a fejedelmek szövetségre /léptek *az Úr ellen és az ő Fölkentje
ellen. ,,Kérjed tőlem, † és neked adom örökségül a /népeket, * és birodalmul minden határát a
földnek. ” 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 b / 1 TECUM PRINCIPIUM 109. zs. 3.1.
,, Fia által szólt hozzánk, kit mindenek örökösévé rendelt, ki által a világot is teremtette” – mondja Szent Pál a nagymise
szentleckéjében. Valóban, Krisztusé az elsőség. Most szolgai alakot öltött, hogy alázatos szenvedésben harcolja ki
üdvösségünk ügyét. ,, Engedelmes volt egészen a halálig… Ezért az Isten is fölmagasztalta őt ” : az idők végén jobbjára
ülteti, lába alá igázza a Sátánt és minden sátáni ellenséget, mint a verzus előre jövendöli.

R) Tiéd az elsőség a te hatalmadnak napján, *
magamból szültelek téged a hajnali csillag előtt.
V.) Mondá az Úr az én Uramnak: † ,,Ülj az én jobbomra, * míg ellenségedet zsámollyá
teszem a te lá/baidnak!’’ Magamból szültelek… Tiéd az elsőség…
Vagy:

Az egész teremtett világ, mely maga is a megváltás után sóhajtozik, most, karácsonykor részt vesz Isten népének
örömében.

Vigadjanak az egek, + és örven/dezzen a föld * R.) az Úr színe előtt, /mert eljött.
V.1) Énekeljetek az Úrnak új /éneket, † énekelj az Úrnak mind e/gész föld! R.)
V.2) Énekeljetek az Úrnak, és áldjátok az ő /nevét, † hirdessétek napról napra az ő
szabadí/tását! R.)

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.

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. 25b / 3 IN SPLENDORIBUS SANCTORUM 109.zs 3. v.
A szentáldozás pillanatában az Igével egyesülünk, ki az idők kezdete által Atyától született, anya nélkül, az idők
teljességében pedig megszületett értünk a földre: anyától atya nélkül.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 95.zs 1-2a. 2b-3. 11-12. 13
Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus. Lk 2,11
ALLELUJA: D.U. 25 b / 2 DOMINUS DIXIT 2. zs. 7. v
Az Úr mondá nékem: † ,,Én Fiam vagy Te! * Én ma szültelek Téged!”
Vagy:
Nagy örömet hirdetek nektek: †Üdvözítő született ma nekünk, * a Messiás, a mi Urunk. Lk

OFFERTORIUM: G. H. 33 LÆTENTUR CÆLI 95.zs. 11.13. 1-2

2, 10-11

A szentség fényében a Haj-nal csillag e-lőtt ma-gam-ból szül-te-lek Té-ged.

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.

(2.t)

†

⃰

Mondá az Úr az én /Uramnak: *,,Ülj az én jobbomra! Míg ellenségedet zsámollyá /teszem * a te
lábaidnak.’’ A te erődnek pálcáját kibocsátja az Úr /Sionból * uralkodjál a te ellenségeid közepette.
Tenálad van az elsőség a te hatalmadnak napján a szentség /fényében * magamból szültelek téged a hajnali
csillag előtt.” Megesküdött az Úr és meg nem /bánja: * Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint.
Az Úr áll a te jobbod /felől, * haragja napján eltapossa a királyokat. Útja közben a patakból /iszik, *
azért emeli magasra büszkén a fejét.

