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.

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK ÜNNEPE
IN BAPTISMATE DOMINI

Váradszöllős

Krisztus azért megy megkeresztelkedni, hogy 1. ebben is közösséget vállaljon a
bűnbánatra meghívott emberiséggel: 2.hogy példát adjon a bűnbánatra: 3. hogy olyan
érdemeket szerezzen alázata által a mennyei Atya előtt, mellyel a keresztvíznek
megtisztító erőt tud majd adni: 4. hogy ezen megalázkodásának pillanatában
megdicsőítse őt a mennyei Atya, s így kinyilvánítsa a Szentháromság titkát: 5. hogy
most, működésének kezdetén az Atya ünnepélyes isteni tanúsággal igazolja tanítását: ,,
Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok! ’’
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
Iz 42, 1-4: 6-7/Ap Csel 10, 34-38 /A év Mt 3,13-17/ B év Mk 1, 7-1 / C év Lk 3, 15-16. 21-22

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 60b
1. Fényes e nap, mely ránk ragyog, oly nagy jelekkel ékesen,
s ezt hirdeti, hogy Isten ő, ki embertestben megjelent.
2. Hullámain a tiszta víz az égi Bárányt fürdeti,
s a bűnt, mely őt nem illeti, lelkünk tisztítván elveszi.
3. Urunk, tenéked glória, ki nemzeteknek megjelensz,
s Atyádnak, Szentléleknek is dicsőség minden századon.
INTROITUS: D.U. 57 b ECCE ADVENIT Mal, 3,1: 1Krón 29,12: 71. zs. 1.10.11
Krisztus már a teremtés jogán királyunk. Amikor az Ige a földön megjelent, szolgai alakba öltözött, s kinyilvánította
Isten királyi hatalmát. Ezzel ,, eljött közénk’’ az Isten országa. Ma népének hódolatát fogadja, de egyben minden
javaival meg is ajándékozza őt.

Í- me, eljött az Uralkodó, az Úr, s kezében az U-ralom, a hatalom és az ország.

ZÁRÓÉNEK: D.U. 61
1. János áll a part felett, véle hívő nagy sereg, s íme Jézus lép oda,
az Istennek Báránya.
R. Nincs homály, itt a nap, minden új fényt kap, minden új fényt kap!
2. És az Úr a vízbe lép, bűnös ember másaképp, példát adván, szent jelül
a Jordánban megmerül.R.
3. Ámulattal néz a nép, föltárult a magas ég, égi szózat zengi fent:
Isten az, ki megjelent! R.

(2.t)

†

⃰

Isten, add ítéletedet a /Királynak, * és igazságodat a Király Fiának! Tarzisz királyai és
a szigetek ajándékokat /áldoznak, * Arábia és Sába királyai adományokat hoznak.
És imádja őt a föld minden /királya, * és minden népek szolgálnak néki.
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor * és mindörökkön örökké Ámen.

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!

V.1) Ő alkotott minket, és nem /mi magunkat, †
az ő népe vagyunk, és legelőjének ju/hai. R.)
V.2) Dicsérjétek az ő nevét, mert édes az Úr, +
és az ő irgalmassága örök/kévaló, †
és századokról századokra az ő hű/sége. R.)

GLORIA: D. U. 422

SANCTUS: D.U. 448

KYRIE: D.U. 412

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. 60 b / 2 AFFERTE DOMINO 28. zs. 1.3.
Amikor Jézus megkeresztelkedik, az Atya és a Szentlélek tanúsága kinyilvánítja az Emberfia isteni méltóságát.
A Jordán vizei fölött megszólalt az Úr hangja: ,, Ez az én szeretett Fiam…’’ Azért hát ,, adjátok meg a Fiúnak,
Jézusnak, mint Úrnak a hódolatot! ’’

R.) Adjátok meg az Úrnak, Isten fiai, * adjátok meg a dicséretet és a hódolatot!
V.) Az Úr hangja a vizek fölött, † a fölséges Isten megszólalt, * ott van az Úr a nagy
vi/zek fölött. Adjátok meg a dicséretet… Adjátok meg az Úrnak…
Vagy:

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet. 28.zs. 11.v
ALLELUJA: CÆLI APERTI Mk 9,6
V.) Megnyílt az ég, és az Atya szózata hallatszott: * ,, Ez az én szeretett Fiam,
őt hallgassátok! ’’
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. 256 JUBILATE DEO, OMNIS

99.zs. 2.3.5.

Járuljunk az Úr színe elé, örvendezve valljuk meg, hogy az ő teremtett és megváltott népe vagyunk,
s vigassággal ajánljuk fel szolgálatunkat.

Ujjongjatok az Istennek, minden földek, - szolgáljatok az Úrnak vigassággal, +
R.) járuljatok az ő színe elé ör/vendezéssel, * mert az Úr /az Isten.

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.

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

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. Megmutatta az Úr az ő Üdvös/ségét, *
kinyilatkoztatta Igazságát a nemzetek színe /előtt. Megemlékezett az ő 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 Úrnak színe /előtt,
* mert eljött a földet ítélni!

