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.

URUNK SZÜLETÉSE – KARÁCSONY – HAJNALI MISE
IN NATIVITATE DOMINI – AD MISSAM IN AURORA
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
Iz 62, 11-12 / Tit 3, 4-7 / Lk 2, 15-20

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. 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.

HIMNUSZOK: Pápai D.U. 364, Magyar 365

ZÁRÓÉNEK: D.U. 44

1. Pásztorok, pásztorok, örvendezve sietnek Jézushoz Betlehembe: köszöntést
mondanak a kisdednek, ki váltságot hozott az embernek. 2. Angyalok szózata minket
is hív, értse meg ezt tehát minden hű szív, a kisded Jézuskát mi is áldjuk, mint a hív
pásztorok magasztaljuk. 3. Üdvözlégy, kis Jézus, reménységünk, aki ma váltságot
hoztál nékünk, meghoztad az igaz hit világát, megnyitád Szent Atyád mennyországát.
4. Dicsőség, imádás az Atyának, érettünk született szent Fiának, és a vigasztaló
Szentléleknek: Szentháromságban az egy Istennek!
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.

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 44 b
1. Pásztorok keljünk fel, hamar induljunk el, Betlehem városába,
rongyos istállócskába, siessünk, ne késsünk, hogy még ezen éjjel
ottan lehessünk, s mi Urunknak tiszteletet tehessünk.
2. Az angyalok hirdetik, Messiás születik, itt van jele fényének, helye
születésének, pajtában, pólyában, be vagyon ő takarva posztócskában,
áldott Gyermek szenved már kis korában.
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.
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. Ant.
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor * és mindörökkön örökké /Ámen. Ant.

KYRIE: D.U. 415

OFFERTORIUM: G. H. 39 DEUS ENIM FIRMAVIT 92.zs. 1.2.1.4.5.

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

A ma született, tehetetlennek látszó Kisgyermek: maga a teremtő Isten. Szent embersége: istenségének trónusa.
A test: páncél, melyet felvesz, hogy a Sátánnal harcba szálljon. A betlehemi barlang: templom, vagyis ház, melyet
szentség illet.

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/ 5 BENEDICTUS, QUI VENIT

117. zs. 26.27.23.

A zsoltár szavával köszöntjük a hozzánk érkező, közöttünk lakozó, minket megvilágosító Urat, és elismerjük,
hogy e Születés nem emberi mű, hanem a Szentháromság titokzatos akaratából történik.

R.) Áldott, aki jön az Úr nevében: * Isten, az Úr, és megvilágosít minket!
V.) Az Úrnak műve ez, * és csodálatos a mi szeme/ink előtt. Isten, az Úr… Áldott…

Vagy:VÁLASZOS ZSOLTÁR Lk 2,9-11 / 96.zs. 1.6.11-12
Fényesség ragyog ma fölöttünk, * mert megszületett Urunk, Jézus Krisztus.

Az Isten megerősítette a föld kerekségét, - és az meg nem inog, +
R.) szilárd a te trónod kezdet /óta, Isten, * te vagy az örök/ké való.
V.1) Az Úr országol, ékesség/be öltözött, † hatalomba öltözött, és erővel
övezte /fel magát. R.)
V.2) Hatalmas az Úr a magasságban, + bizonyságai hitelesek minde/nek fölött †
a te házadat szentség illeti, Uram, örök i/dőkre. 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.

COMMUNIO: D.U. 60 b / 3 EXULTA FILIA JERUSALEM Zak 9,9 / 97. zs.
Ujjongj, Jeruzsálem, Isten ősi városa, mert akit vártál, akit prófétáid hirdettek, akiről megígértetett, hogy Dávid királyi
székében fog ülni: ma valóban eljött! De még inkább vigadj, kedves Egyházunk, te új, égi Jeruzsálem, Isten örök
városa! Eljött a Királyod, az Igazság Királya. Veled örvendjen a természet is, mert az emberiség sorsával van
összekötve annak sorsa is.

ALLELUJA: DOMINUS REGNAVIT 92.zs. 1
Milyen fegyverzetben is indul értünk harcba az Úr? Mi az ő ereje? A mi halandó testünk! A halandóság őbenne erővé
lesz, mert halálával nyer életet.

V.) Az Úr országol, ékességbe öltözött, * hatalomba öltözött és felövezte magát
erővel. Vagy:

Al- le- lu- ja! Uj-jongj, Jeruzsá-lem al- le- lu-ja! El-jött a te Ki-rá-lyod,

Dicsőség a magasságban Istennek, * és a földön békesség a jóakaratú embereknek. Lk 2, 14

CREDO
Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és
láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű; és
minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből.
* Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt
értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az
Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni
élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és
éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik; akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az
Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli
Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak
feltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen. ( * térdet hajtunk, vagy meghajlunk!)

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

( 5. t. )

†

*

Énekeljetek az Úrnak új /éneket, * mert csodadolgokat cselekedett. Győzelmet szerzett
néki az ő /jobbja, * az ő szentséges /karja. Ant. Megmutatta az Úr az ő Üdvös/ségét, *
kinyilatkoztatta Igazságát a nemzetek színe /előtt. Megemlékezett az ő 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.

