COMMUNIO: OMNES QUI IN CHRISTO BAPTIZATI Gal 3,27 / 28. zs.

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK ÜNNEPE IN BAPTISMATE DOMINI
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

Mindnyájan, kik Krisztusban vagytok meg-ke-resz-tel-ve, Krisz-tus- ba

Iz 42, 1-4. 6-7/ Vagy: Iz 55, 1-11 / Ap Csel 10, 34-38 /A év Mt 3,13-17/ B év Mk 1,7-11 /C év Lk 3, 15-16. 21-22

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 60b
öl-töz- te-tek, al- le- lu-ja.

(2.t.)

†

*

( Íme, ő az, akiről mondotta János: † Én láttam őt, és tanúságot tettem /róla, *
hogy ő az Isten /Fia. Jn 1, 32. 34.) Adjátok meg az Úrnak, Isten /fiai, * adjátok meg az Úrnak a
dicsőséget és hódo/latot! Adjátok meg az Úrnak Neve dicsé/retét, * imádjátok az Urat szent
ünnepi /díszben! Ant. Az Úr hangja a vizek fölött, † a fölséges Isten /mennydörög: * ott van az
Úr a nagy vizek /fölött. Az Úr hangja zeng hata/lommal, * az Úr hangja fensé/gesen. Ant. Az
Úr hangja cédrusokat /tördel, * összetöri az Úr Libanon cédru/sait. És hangjára, mint borjú,
szökell a /Libanon, * és Szirjon hegye is, mint a fiatal /bölény. Ant. Az Úr hangja tüzes
lángokat szór, † az Úr hangjára megremeg a /pusztaság, * megrendíti az Úr a siva/tagot. Az Úr
a vízözön felett / lakozik, * s királyként trónol az Úr mindö/rökre. Az Úr erőt ád majd az ő
/népének, * az Úr megáldja népét békes/ségben. Ant.

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, - zendítve boldog éneket. 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.

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.

JESUS REFULSIT OMNIUM Ad notam: D.U. 2.
1. Megváltónk, Jézus megjelent, - hogy mentsen minden nemzetet: - hívők világa zengjetek dicsőítő szent éneket! 2. Már három évtized letűnt, - hogy testi létben részesült, - bár nem
fertőzte semmi bűn - fürdőt kér tisztító jelül. 3. Szent János őt félőn meri - vizében
megmeríteni, - ki vérével tud emberi - nagy bűnözönt is törleni. 4. Az ég kitárja ajtaját, megvallja Atyja szent Fiát, - s a Szentlélek jelképet ád, - hogy benne vett méltó lakást.
5. Alázattal fohászkodunk, - légy Jézus, égi Pásztorunk, - világíts, míg vándorkodunk, - így
hozzád tisztán juthatunk! 6. Dicsőség néked, Krisztusunk, - igazság, életünk, utunk, - kiről
Atyád s a Lélek ád - ragyogva mennyből vallomást. Ámen.

A PATRE UNIGENITE Ad notam: D.U. 8.
1. Ó, Egyszülött, kit küld Atyád, - hozzánk jössz szűzi méhen át, - keresztvízzel megszentelő, hitből mindent újjászülő. 2. Mennyből a földre költözöl, - és embertestbe öltözöl, - halál után
hogy visszavedd, - s vigasszal árassz életet. 3. Megváltónk, kérünk, add nekünk, - hogy
fényedből erőt vegyünk, - világosítsd meg életünk, - kegyelmeddel szentek legyünk! 4. Maradj
velünk, Urunk, maradj, - az éjhomályban fény te vagy: - lelkünket mosd le, bűnt ne hagyj, áldással enyhülést is adj! 5. Dicsőség néked, Krisztusunk, - igazság, életünk, utunk, - kiről
Atyád s a Lélek ád - ragyogva mennyből vallomást. Ámen.

INTROITUS: Gr. R. DILEXISTI IUSTITIAM 44. zs. 8. v.2

Sze-ret-ted az i-gaz-sá-got, s gyűlölted a gonosz-sá-got, azért kent föl az Is-ten

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.)

az ö-röm o-la- já-val.

( 1.t.)

*

( Az Úr megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, † a Szentlélek mint galamb lebegett az Úr
/fölött, * és a mennyei Atya szava hallatszott: Ez az és szeretett Fiam, akiben kedvem /telik.
Mt 3, 16-17) Az én szívem ünnepi szózattól /árad, * zengem dalomat a /Királynak. Ant.
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké /Ámen. Ant

Vagy: INTROITUS: D.U. 57b 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.

(2.t.)

†

⃰

( Az Úr megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, † a Szentlélek mint galamb lebegett az Úr
/fölött, * és a mennyei Atya szava hallatszott: Ez az és szeretett Fiam, akiben kedvem /telik.
Mt 3, 16-17) Isten, add ítéletedet a /Királynak, * és igazságodat a Király Fiának! Tarzisz
királyai és a szigetek ajándékokat /áldoznak, * Arábia és Sába királyai adományokat
hoznak.Ant. És imádja őt a föld minden /királya, * és minden népek szolgálnak néki. Ant.
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor * és mindörökkön örökké Ámen. Ant.

KYRIE: D.U. 415
Kyrie eleison: Született világ Megváltója, angyalok jöttek, új hírt hoztak
Betlehemben. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison: Örök Atyának szent Igéje íme, hallgat, most nem szólhat
Betlehemben. Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison: Üdvösségünknek kútforrása emberré lett s világra jött Betlehemben.
Kyrie eleison, 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. 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
1.) Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet. 28.zs. 11.v
2.) Örömmel merítsetek vizet, * az üdvösség forrásaiból. Iz 12, 3

ALLELUJA: CÆLI APERTI Mk 9,6
V.) Megnyílt az ég, és az Atya szózata hallatszott: * ,, Ez az én szeretett Fiam,
őt hallgassátok! ’’
Vagy: BENEDICTUS QUI VENIT 117. zs. 26.27
V.) Áldott, aki jön az Úr nevében! * Az Isten, az Úr, és megvilágosított minket!
Vagy: Amikor Keresztelő János látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: * Íme, az Isten
Báránya. Jn 1, 29

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: BENEDICTUS QUI VENIT 117.zs. 26.27
Áldott aki az Úr nevében jön! + Áldunk az Úr há/zából titeket *
R.) Áldott aki az Úr ne/vében jön.
V.) Az Úr Isten világosított / meg minket, †
álljatok sort ünnepi lombokkal, egészen az ol/tárig. R.)

Vagy: 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.
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.)

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.

