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

KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP

Váradszöllős

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK

Sir 24, 1-4. 12-16 / Ef 1,3-6 / Jn 1,1-18
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. 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.
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.

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

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 23
1. Ahol a napnak fénye kél s a föld amerre véget ér,
dicsérjük Krisztust a Vezért, Szűz Máriának gyermekét.
2. A világ boldog Mestere szolgai testbe öltözött,
hogy testünk testtel mentse meg, s ne vesszen el, kit alkotott.
3. A szülő titkos rejtekén belép az égi kegyelem,
a szűzleánynak méhe hord soha nem ismert titkokat.
4. Szemérmes szíve otthona Istennek lett temploma,
férfit nem ismervén soha, hallván igét, fiat fogant.
5. Világra hozta gyermekét, kit Gábriel meghirdetett,
kit anyaméhbe zárva még János titkon megérezett.
6. Szénán feküdni kényszerült, nem félt jászolban szállni meg,
s kicsinyke tejjel étkezik, kinél madár sem éhezik.
7. Örvend a mennyek kórusa, Istenről zengnek angyalok,
s láthatják, ím, a pásztorok mindenek urát, Pásztorát.
8. Urunk, dicsérünk tégedet, aki a Szűznek fia vagy,
Atyádat és Szent Lelkedet örökké, minden századon. Ámen.
INTROITUS: D.U. 52 / 1 DUM MEDIUM SILENTIUM Bölcs 18, 14.15: 95.zs
Betlehem tikokkal teli éjszakájában az örök Ige királyi székéből alászállt a földre, s most itt látjuk őt a Szent Család ölén.

Mi-kor mély csend borított be min-dent, s az éj-sza-ka útjának felénél tar-tott,

ak-kor jött el, ó, U-runk, mindenható I- géd ki-rá-lyi székedből, al-le-lu-ja.

( 8.t.)
*
Az Úr országol ékességbe /öltözött, * hatalomba öltözött és erővel övezte fel /magát.
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor * és mindörökkön örökké /Ámen.
Vagy:

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.
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. 52 / 2 UNAM PETII 26.zs. 4.
R.) Egyet kértem az Úrtól és azt keresem, *
hogy az Úr házában lakjam életemnek minden napján!

V.1) Hogy meglássam az Úrnak gyönyörűségét, * és menedéket találjak
temp/lomában! Hogy az Úr házában…
V.2) Hogy a dicséretnek áldozatát † áldozzam az ő templomában, * énekeljek és
zsoltárt mond/jak néki! Hogy az Úr házában… Egyet kértem… Vagy:

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk. Jn 1, 14
ALLELUJA:
V.) Dicsőség neked, Krisztus, akit hirdettek a pogány népeknek!*
Dicsőség neked, Krisztus, akiben hittek világszerte!
1 Tim 3,16

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.

