Az egek az Isten dicséségét /hírdetik, * és kezének műveiről beszél a /mennybolt.
Egy nap a másnak zengi az /igét, * az és az éjszakának továbbadja e /tudást.
Nem olyan beszéd ez, s nem olyan /szavak, * hogy ne foghatnád föl /hangjukat.
Minden földre eljut a /zengésük, * a földkerekség széléig az ő /igéjük.

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!
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.
ZÁRÓÉNEK: D.U. 50
1. Szent Jánosnak napját vígan ünnepeljük, hangos énekszóval életét dicsérjük,
bölcs szavú tanúját s kedveltjét az Úrnak, mindnyájan tiszteljük!
2. Úr Jézus, Szent Jánost annyira kedvelte, hogy végvacsoráján maga mellé
vette, hogy fejét mellére, szent szívére hajtsa, néki megengedte.
3. Ott tanulta János igaz bölcsességét, Isten Igéjének örök istenségét,
s nékünk is tanítja megtestesülését, teljes emberségét.
4. Keresztútján Krisztust halálig követte, kínszenvedésében kitartott mellette,
Úr Krisztus szavára Szűz Mária gondját mindvégig viselte.
5. Szent Jánossal együtt tegyünk tanúságot, hogy adjon az Isten mennyben
boldogságot, és szentek társaként színről színre lássuk, a Szentháromságot.

DECEMBER 27.
SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA
Váradszöllős

János az Úr kedvelt tanítványa, Jakab apostol testvére. Ott állt a Színeváltozás hegyén, az
utolsó vacsorán Krisztus kebelére hajolt. Kitartott mellette a keresztig: Krisztus távozása után
gondját viselte Máriának. Evangéliumának bevezetése szárnyaló szavakkal fejtegeti Krisztus
isten-emberségét ( ezért evangélista - jelképe a sas). János evangéliuma őrzi Krisztus legtöbb
tanítását, köztük a búcsúbeszédet és a főpapi imát. János leveleiben az Úr szeretetparancsát
köti tanítványai lelkére. A Jelenések könyvében az Egyház sorsát, az utolsó ítéletet és a
mennyei liturgiát jövendölte meg hatalmas víziókban. Az apostolok nemzedékének legtovább
élt tagja, hagyományuk továbbadója: sokféle üldözés és száműzetés után késő öregségben halt
meg az I. század végén.

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 48
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.
5b. János Apostol ünnepnapja van, ő volt Krisztusnak legkedvesebbje. R.
6. Nagy hálát adjunk az Úr Jézusnak, az üdvözítő áldott Krisztusnak. R.

D.U. 253
1. Örvend az ég hangos dicsérettel, zeng a föld is vidám énekekkel,
apostolok fényes dicsőségét, nagy örömmel üljük tiszteletét.
2. Mind e világ ítélő bírái, sötét földnek igaz szép fényei,
nézzetek ránk, Krisztusnak szolgái, esedezünk, mi, bűnnek foglyai.
3. Kik az eget szóval bezárjátok, és kapuit ismét felnyitjátok,
fogságunkat kérjük, hogy lássátok, bűn bilincsét nekünk feloldjátok!
4. Hogyha eljő világ végső napja, s eljön Krisztus, mindenek bírája,
minket akkor állítson jobbjára, adjon helyet örök boldogságba’!
5. Hála légyen az örök Atyának, és véle-egy örök szent Fiának,
Szentléleknek, mi Vigasztalónknak, egylényegű örök Háromságnak. Ámen

INTROITUS: G.H. 454

IN MEDIO ECCLESIÆ ( Sirák 15,5: 91.zs. 2-3)

A gyü-le-ke-zet kö-ze-pet-te megnyitotta szá-ját, és be-töl-té őt az Úr,

a böl-cses-ség szel- le-mé-vel. ( 1.t.)

†

*

Jó dolog az Urat /dicsérni, * és éneket mondani a te nevednek, ó Föl/séges!
Hirdetni reggel irgalamassá/godat, * és hűségedet /éjszaka.
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor * és mindörökkön örökké /Ámen.

Vagy:
INTROITUS: D.U. 253 b MIHI AUTEM NIMIS 138.zs 17.2.3
Az apostolok Isten országának pillérei, fejedelmei. Isten ,, előre tudta’’, s egyben előre elrendelte mindazt, ami
Egyházának fölépítését szolgálta, így az apostolok életét és halálát is. Csodálatos előttünk éppen ma, az apostolünnepen, ez a létesítő, alkotó isteni tudás!

V.1) Az egek az Isten dicsőségét hirdetik, * és kezének műveiről beszél /a mennybolt.
A földkerekség…
V.2) Nem olyan beszéd ez, † s nem olyan szavak, * hogy ne foghatnád föl, mit /mondanak.
A földkerekség… Minden földre…
Vagy:

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Örvendjetek, igazak, az Úrban, * áldjátok nevét! 96. zs. 12a
ALLELUJA: HIC EST DISCIPULUS Jn 21, 24
V.) Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz minderről, * és mi tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága.

Vagy:
Mily tisz-te-let-re mél-tók ba-rá-ta-id, ó, Is- ten, mily e-rős köz-tünk

Téged Isten, dicsérünk, * téged Úrnak ismerünk!
Téged dicsér, egek Ura, * apostolok boldog kara.

OFFERTORIUM: G. H. 458 JUSTUS UT PALMA 91.zs. 13.2-3.14
Az igaz, mint pálmafa, virágzik, - nagyra nő, mint a Libanon cédrusa. +
fe-je-de-lem- sé-gük!

( 1.t.)

†

*

Uram, te megvizsgáltál és ismersz /engem, * tudod, ha leülök és ha /fölkelek.
Láttad előre minden /utamat, * csodálatos előttem a te /tudásod.
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. 253 b / 1 IN OMNEM TERRAM 18.zs. 5.2.4.

R.) Az igaz, mint pál/mafa, virágzik, * nagyra nő, mint a Libanon /cédrusa.
V.1) Jó dolog az U/rat dicsérni, † és éneket mondani a te nevednek, ó /Fölséges! R.)
V.2) Hirdetni reggel irgalmas/ságodat, † és hűségedet /éjszaka. R.)
V.3) Az Úr házában van ő el/ültetve, †
a mi Istenünk házának csarnokában vi/rágzik. 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. 253 c VOS QUI SECUTI Mt 19, 28: 18. zs.
Krisztusi szavak, melyek világosan megmutatják az apostolok jelen (földi) és jövendő ( mennyei) méltóságát.
Isten népe rendezett, szervezett nép, melynek ,,pátriárkái’’ és bírái a Tizenkettők.

,,Kik kö-vet- te-tek en-gem, trónokon fog-tok ül- ni, Ítélvén a ti-zen-két tör-zset’’

Az egyházatyák értelmezése szerint ahogy a teremtés rendjében a természet ( a mennybolt) hirdeti Isten létét és
fenségét, úgy a megváltás rendjében az apostoli igehirdetés által lesz egészen tisztává és teljessé ez a tanúságtétel. Így
tehát az apostolok az ,, egek’’, melyek minden jóakaratú embernek megérthető szavakkal a földkerekség széléig
hirdetik Isten dicsőségét.

R. Minden földre eljut az ő hangjuk, * a földkerekség széléig szól az ő igéjük.

mond-ja az Úr Krisztus.

( 1.t.)

†

*

