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

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. 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.

A SZENT CSALÁD
JÉZUS, MÁRIA, JÓZSEF

Váradszöllős

A XIX. században vezették be a Szent Család ünnepét. E napon az Egyház szeretettel szemléli
a betlehemi barlangban a Szent Család tagjait, s a keresztény családokat oltalmukba ajánlja.
Mielőtt minden népek előtt fölragyogott volna teljes fényével, ebben a családban rejtőzködött
Krisztus, az Igazság Napja. Az isteni Gondviselés úgy rendezte a dolgokat, hogy minden
keresztény, bármilyen helyen és állásban, bármilyen erény gyakorlására törekszik, okot,
meghívást, mintát kaphasson, ha a Szent Családra tekint. A mai ünnep azt bizonyítja, hogy a
házasság és a család lehet földi mennyország is, ha olyan egység és szeretet uralkodik a
családtagokban, mint amilyen szeretet összekötötte Máriát Józseffel és a Gyermekkel.
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A Év Sir 3,3-7. 14-17a / Kol 3, 12-21 / Mt 2, 12-15. 19-23
B Év Sir 3,3-7. 14-17a / ( Vagy: Ter 15, 1-6: 21,1-3) / Kol 3, 12-21/ ( Vagy: Zsid 11,8. 1112. 17-19) / Lk 2, 22- 40
C Év Sir 3,3-7. 14-17a /(Vagy: 1 Sám 1, 20-22. 24-28 )Kol 3, 12-21( Vagy:1 Jn 3, 1-2. 2124) Lk 2, 41-52

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 52
1. Felragyogott már Betlehemnek fénye: József s Márja közt az Isten Igéje.
2. Isten Igéje kisgyermek képében, örök teremtőnk család rejtekében.
3. Tartja Mária szép szeretet anyja, Jézus titkait szívében forgatja.
4. Ott áll József is, tisztaságos férfi, ki a Gyermeket alázattal nézi.
5. Áldott Szent Család, szeretetnek képe, légy a családok példája és őre.
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.

D.U. 47b
1. Angelus pastoribus, dixit vigilantibus Nuntio vobis magnum gaudium:
Salvatorem hominum in terris genitum. Gloria in excelsis Deo!
2. Sit laus nostro Domino, sine ulto termino, Genitori et Unigenito Et Spiritui
inclyto, Unicae Triadi: Gloria in excelsis Deo!

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

ZÁRÓÉNEK: D.U. 46

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

1. Midőn a Szűz Magzatát, sírdogáló kis Fiát el akarja altatni, ígyénekel őneki:
R. Ó napfény, ó élet, ó édes Jézus, ó édes Jézus!
2. Napom édes, szép fénye, ó életem reménye, a barmoknak jászlában,
aludj a lágy szénában. R: 3. Ó, én édes Gyermekem, téged kíván csak lelkem, aludj,
édes virágom, gyenge bimbóm, zöld ágom. R: 4. Ó, aludj, én Királyom, aludj, édes
Magzatom, aludj, gyenge gyöngyvirág, amíg enged e világ. R: 5. Akarsz-e más
éneket? Hívok pásztorsereget; nem énekel senki sem, mint ezek, oly ékesen. R:

( 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,

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
Boldog ember ki féli az Urat, * aki az Urnak ösvényén halad. 127.zs 1.v.
ALLELUJA: PAX CHRISTI Kol 3,15
V.) Uralkodjék szívetekben Krisztus békéje, * és Krisztus tanítása töltsön be titeket
gazdagon!

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.

SZEKVENCIA: ( Mellékelve)
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.

