D.U. 164
1. Imádlak, nagy Istenség, Test s vér, titkos, mély Szentség,
leborulva. Itt van, Isten s emberség, véghetetlen nagy Fölség! föláldozva.
2. Üdvözlégy, te szent manna, ennél többet ki adna? Nincs mód benne;
Ez az égi nagy Jóság, a teljes Szentháromság nagy kegyelme.
3. Szent testével így táplál, hogy ne ártson a halál, mily kegyesség!
Szent vérével harmatoz, így szelídít magához ez Istenség.
4. Szállj le hozzám, szent Kenyér, jöjj, ártatlan, drága Vér, szánd lelkemet!
Bár hajlékom nem méltó,elég Tőled csak egy szó; vedd szívemet.
D.U. 178
1. Üdvözlégy, üdvösséges Ostya, Isten tiszta anyjának Fia,
mostan kenyérszínben látlak, igaz Isten, megvallak.
2. Mert te vagy igaz Üdvözítő, mind e világ bűneit törlő,
igaz Istennek egy fia, ki keresztfán meghala.
3. Ó Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó,
mondjad csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem.

ZÁRÓÉNEK: D.U. 213
1. Az igaz hitben végig megmaradjunk, ámbár a földön szükség
nyomorognunk, sok megalázást érette szenvednünk, végre meghalnunk.
2. Példaként nékünk apostolok állnak, kiknek szavára nemzetek vártak,
Krisztushoz megtért sok tévelygő nyája mind a világnak.
3. Ők tizenketten telve tudománnyal, és az ő szívük állhatatossággal,
bennük a Lélek, azért nem gondolnak senki átkával.
4. Mint a méz édes, olyan volt a hangjuk, mindenütt kedves az ő tanításuk,
Isten szavától bölcs az ő szólásuk, szent tudományuk.
5. Mindig is őket követték a szentek, sok fáradságot, vereséget tűrtek,
Krisztus hitéért halált is szenvedtek, úgy örvendeztek.
6. Kik most a földön üldözést szenvednek, Krisztus hitében máris
örvendeznek, majd mennyországban bő jutalmat vesznek, boldogok
lesznek.
7. Tisztesség néked, örök Atyaisten, Úr Jézus Krisztus és Szentlélek Isten,
add meg, hogy mindig maradjunk e hitben, s áldhassunk. Ámen.

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE JÚNIUS. 24
GYŰJTŐÉNEK: D.U. 270
1. Hogy dicsérhessünk könnyű énekszóval, s elmondjuk élted tündöklő csodáit:
bűnös nyelvünknek kötelékét oldd meg, Szent János mártír.
2. Gábriel angyal szólott egykor rólad, születésedről atyádnak jövendölt,
életed rendjét s nevedet hirdette mennyei hírrel.
3. Ám atyád nem hitt az angyali szónak, s mert kételkedett, megnémult a nyelve,
de megszületvén feloldottad újra ajkának zárát.
4. Magzati létben, mikor rejtve voltál, már fölismerted a hozzád jött Krisztust,
kit mindeneknek anyád megjelentett, tudva a titkot.
5. Puszta csöndjében éltél gyermekkortól, világ dolgait hagyván a világra,
lelki kincseid: tisztaság, erősség, mártírtanúság.
6. Mind a próféták csak hirdették Krisztust, s eljövetelét epekedve várták,
de te megláttad, s hittel rámutattál: „Íme, a Bárány!”
7. Jordán partjánál keresztséget osztva, folyó vizébe merítetted Jézust,
emberek között nem volt nagyobb nálad föld kerekségén.
8. Segíts, Szent János, pusztában Kiáltó: teremje lelkünk bűnbánat gyümölcsét,
s örök hon felé vándorlépteinknek készítsd az ösvényt!
9. Dicsőség néked, mindenható Isten, három személyben egylényegű Fölség,
tisztelet, áldás, himnusz illet téged, most és örökké. Ámen

INTROITUS: D.U. 270b DE VENTRE MATRIS Iz 49, 1-2. / 91.zs. 2-3
A prófétai meghívás izajási szövege még inkább érvényes Jánosra. Őt valóban már anyja méhétől nevén hívta az Úr,
hiszen a János nevet Isten adta neki, angyala által. Már születése előtt találkozott vele, mikor Mária meglátogatta
Erzsébetet: s bátor, nagy hatású szót adott az Úr az ő ajkára. János volt a Szó, de Krisztus volt az Ige – vagyis ennek a
szónak értelme, tartalma!

Anyám mé-hétől fog-va nevemen hí-vott az Úr, s olyanná tet-te aj-kam,

mint é- les kar-dot: ke- zé- nek ár- nyé- ká- ban el- rej-tett en-gem,

s vá-lasz-tott nyíl-nak ő tett meg en-gem. (2.t.)

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

KYRIE: D.U. 412
Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk!
Krisztus kegyelmezz nékünk! Krisztus kegyelmezz nékünk!
Krisztus kegyelmezz nékünk!
Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk!
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. 270b/1 PRIUSQUAM TE FORMAREM Jer 1, 5.9.
R.) Mielőtt formáltalak téged anyád méhében, * már ismertelek téged.
V.1) S mielőtt kijöttél onnan, * megszentelte/lek téged. Már ismertelek…
V.2) Kinyújtotta kezét az Úr, † és illette számat, * és mon/dá nékem:
Már ismertelek… Mielőtt formáltalak…

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
Hálát adok neked, * hogy oly csodásan alkottál!
ALLELUJA: TU PUER Lk 1,76
V.) Te, gyermek, a Magasságbelinek prófétája leszel, * mert az Úr orcája előtt
mégy, elkészíteni az ő útjait.
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. 458 JUSTUS UT PALMA 91.zs. 13.14.3.
Az igaz mint a pálmafa, virágzik, - nagyra nő, mint a Libanon cédrusa. +
R.) Az igaz mint a 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. 270b / 2 TU PUER Lk 1, 76. 68-79

Te, Gyer-mek, a Ma-gas-ság-be- li pró-fé-tá-ja le-szel, az Úr orcája e-lőtt mégy

el- ké- szí- te- ni az ő út- ját.

( 7.t.)

†

*

Áldott az Úr, Izraelnek /Istene, * mert meglátogatta és megváltotta az ő /népét.
És fölemelte nekünk az üdvösség /erejét, * Dávidnak, az ő szolgájának /házában. Ant.
Hogy megszabadulván az ellenség /kezéből, * félelem nélkül szolgáljunk /néki.
Szentségben és igazságban az ő színe /előtt, * életünknek minden /napján. Ant.
És te, gyermek, a Magasságbelinek prófétája /leszel, * mert az Úr orcája előtt mégy,
elkészíteni az ő /utait.
Hogy az üdvösség ismeretét megadjad az ő /népének, * bűneiknek bocsána/tára. Ant.
A mi Istenünk irgalmának mélységei /által, * mivel meglátogatott minket a
magasságból /támadó.
Hogy megvilágosítsa azokat, kik a sötétségben és a halál árnyékában /ülnek, * és
lépteinket a békességnek útjára iga/zítsa! Ant.

