D.U. 37
1. Az Ige megtestesült Názáretben, kit Mária szűzen szült Betlehemben.
Itt vagyon elrejtve kenyér színben, imádjuk mindnyájan egyetemben!
2. Ezt az igaz nagy Isten bölcsessége, mindeneknek javára cselekedte,
mely dolgon angyalok csodálkoznak, emberek állatok álmélkodnak.
3. Betlehembe ne menjünk, föltaláljuk: jelen van ez oltáron, magasztaljuk!
Mert szívünk ha tiszta és ártatlan, kedvesebb az neki, mint az arany.
4. Dicsőség és dicséret az Atyának, e világra született szent Fiának,
és vele a kegyes Szentléleknek, Szentháromságban az egy Istennek!
D.U. 33
1. Jöjjetek, ó hívek, diadalmaskodva, a jászolhoz Betlehembe jöjjetek!
Megszületett az angyalok Királya!
R.) Ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek imádjuk, ó, jöjjetek imádjuk az Úr Krisztust!
2. Nyájukat elhagyva, szerény bölcsőjéhez a hívásra jönnek már a pásztorok.
Most mi is vidám lépéssel siessünk! R.)
3. Csillagjáró bölcsek Úr Krisztust imádva tömjént, mirhát és aranyat áldoznak.
Mi a Gyermeknek szíveinket adjuk! R.)
Ad notam: D.U. 2
1. Mindnyájan Krisztus-keresők - a magas égre nézzetek, - s meglátjátok, miként
ragyog - örök dicsőségünk jele. 2. E csillag, amely ékesebb - és fénylőbb, mint a
napkorong, - a földnek jelzi: földre szállt - halandó testben Istenünk. 3. Honnét a Nap
körünkbe lép,- a messzi perzsa tájakon - csillagtudósok figyelik - a születő Király jelét.
4. Ki e nagy felség – kérdezik, - hogy Úr a csillagok felett, - így tiszteli az égi had, - s
a fényes menny szolgál neki? 5. Csodás dolgot látott szemünk, - ez halandó lény nem
lehet,- de mennyei, de végtelen- és minden más lényt megelőz. 6. A nemzetek királya
ő, - a zsidó nép rég várt Ura, - kit Ábrahám és magzata - kapott örök ígéretül.
7. Ki nemzeteknek megjelensz, - dicsérünk téged, Jézusunk, - Atya s Szentlélek, áldva
légy - most és örökre szüntelen. Ámen.
ZÁRÓÉNEK: D.U. 59
1. Az isteni Gyermeket, ki ma kijelentetett a három szent bölcs előtt, imádjuk és
áldjuk őt. R.) Szép jel és szép csillag, szép napunk támadt, szép napunk támadt!
2. Heródes őt üldözé, a három bölcs tisztelé, arany, tömjén, mirhával, s a szív
imádásával. R.) 3. Szent hitünknek csillaga minekünk is jelt ada, hogy megjelent
Királyunk, kit epedve úgy vártunk. R.) 4. Hit, remény és szeretet, mely tőle nyer
életet: ez a hármas áldozat, melyet szívünk néki ad. R.) 5. Isten-ember, nagy király!
Előtted ím néped áll, kérvén szent malasztodat, hogy áldja jóvoltodat. R.)
D.U. 55
1. Ó szép Jézus, ez új esztendőben légy híveidben! Ó Mária, esedezzél értünk, édes
reményünk! Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben lehessünk Jézus drága kedvében.
2. Ó szép Jézus, drága szent nevedért kelj föl népedért! Ó Mária tekints híveidre te szent
Fiadért! Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben lehessünk Jézus drága kedvében!
3. Ó szép Jézus, tartsd meg híveidet, mint tieidet! Ó Mária, Jézusnak szent anyja, országunk
tornya! Adjad kérünk, hogy ebben az új esztendőben lehessünk épek testben, lélekben!

VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE - IN EPIPHANIA DOMINI
A napkeleti bölcsek által egész Jeruzsálem tudomást szerzett a Messiás jöveteléről. A bölcsek nyitottak
voltak az isteni fényre, szívük pedig tele volt hálával. Ajándékaikkal leborulva hódoltak az Istengyermek
előtt. A bölcsek hitével és áldozatos lelkületével hódoljunk mi is Krisztus előtt, aki minden ember
számára reményt jelent.

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK - Iz 60, 1-6 / Ef 3, 2-3a. 5-6 / Mt 2, 1-12

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 57
1. Gonosz Heródes, irigyen - Krisztus jöttére mért remegsz?
Mulandó jót el nem ragad, - ki országolni mennyet ad!
2. Vonulnak már a Mágusok - vezérlő csillag nyomdokán
fény által a Fényt keresik, - Istenről vallnak kincseik.
3. Hullámain a tiszta víz - az égi Bárányt fürdeti,
s a bűnt, mely őt nem illeti - lelkünk tisztítván elveszi.
4. Hatalmának ez új jele: - piroslik korsók friss vize,
parancsszavára bor folyik, - a víz lényege változik.
5. Urunk, tenéked glória, - ki nemzeteknek, megjelensz,
s Atyádnak, Szent Léleknek is - dicsőség minden századon! Ámen.
D.U. 60
1. Fényességes ez a mai nap, éneket mondjunk a mi Urunknak!
R.) Új esztendőben mi vigadjunk, Vízkereszt napján hálát adjunk!
2. Csillag gyulladt a komor égen, mennyei fénnyel messze keleten. R.)
3. Három szent bölcs hozza a szívét, hozza a váró nemzetek hitét! R.)
4. Szívünk hozzuk mi is ma, hívek, gyermeki szívet, színarany hitet! R.)
5. Mint a tömjén, szálljon énekünk, csorduló mirha szent szeretetünk. R.)
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)

†

⃰

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

OFFERTORIUM: G. H. 59 REGES THARSIS 71. zs. 10-11. 2.3.7.8.

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.

A Bölcsekkel együtt mi is az oltár elé vonulunk ajándékainkkal, s elismerjük a Gyermeket öröktől való és örökkévaló
Királyunknak: az ő megjelenése hoz nekünk békét, megigazulást ( = igazságot)

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. 57 b / 1 OMNES DE SABA VENIENT Iz 60, 6.1.
Lélekben évszázadokat megyünk vissza, s örvendezve ébresztgetjük Jeruzsálemet: a bölcsek hódolatában a pogányok
megtéréséről szóló ősi jóslatok teljesednek be. De egyben az Egyházat, az új Jeruzsálemet is szólítgatjuk, hiszen őneki
kell örvendeznie, és hirdetnie a pogányoknak Krisztust az idők végezetéig.

R.) Mind eljőnek Sábából aranyat és tömjént hozván, * és hirdetik az Úr dicsőségét.
V.) Kelj föl és világosodj meg, Jeruzsálem, * mert az Úr dicsősége fölragyogott
/feleletted. És hirdetik… Mind eljőnek…

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR: 71.zs 11.v
Hódoljon előtted Istenem, * a föld minden nemzete!

Tarzisz királyai és a szigetek ajándékokat áldoznak, Arábia és Sába királyai adományokat hoznak, +
R.) és imádják őt a földnek minden /királyai, *
és minden népek szolgál/nak néki.
V.1) Isten, add ítéletedet a Királynak, + és igazságodat a Ki/rály Fiának, †
Hogy a te népedet igazságban ítélje, - és szegényeidet igaz í/télettel. R.)
V.2) Hozzák meg a hegyek a békességet /a népnek, † és a halmok az i/gazságot! R.)
V.3) Az ő napjaiban kikél az igazság, és a békességnek bősége, +
míg csak a hold fenn ragyog /az égen † és ő uralkodik a tengertől /tengerig. 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. 57b / 2 VIDIMUS STELLAM Mt. 2,2 / 97. zs.
Mi is ,, láttuk az ő csillagát’’: nekünk is meghirdették – itt, a misében – a Messiás születését. És mi eljöttünk ide az
oltárhoz áldozati adományainkkal. Nemhiába: megtaláltuk őt a szentáldozásban.

Al-le- lu- ja! Lát-tuk az ő csil-la-gát al- le- lu-ja! s el-jöt-tünk őt i-mádni,

ALLELUJA: VIDIMUS STELLAM Mt 2,2
Az ószövetségi jövendölésre az alleluja az evangéliumi beteljesedés szavaival válaszol.

V.) Láttuk napkeleten az ő csillagát, * és eljöttünk adományainkkal imádni az Urat.

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.

al- le- lu- ja, al- le- lu- ja.

( 5. t. ) †

*

Énekeljetek az Úrnak új /éneket, * mert csodadolgokat csele/kedett. Győzelmet szerzett néki
az ő /jobbja, * az ő szentséges /karja. Ant. Megmutatta az Úr az ő Üdvös/ségét, *
kinyilatkoztatta Igazságát a nemzetek színe /előtt. Megemlékezett irgalmas /voltáról * és
ígéretéről Izrael /házának. Ant. Meglátta a föld minden /határa * a mi Istenünknek Üdvösségét.
Örvendjetek az Úrnak, minden /földek, * énekeljetek és vigadjatok, és dicséretet mondjatok!
Ant. 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! Ant.
D.U. 58
1. Ó, mily fényes ez a csillag mely ma támada, - hívó fénye e világot általragyogja, a pogányok sötétségét eltávoztatja! 2. A három bölcs, látván a fényt, útnak eredett, - s az igaz
Fényt megtalálja: a kis Gyermeket, - ki majd egykor összegyűjti mind a népeket. 3. Az arany e
Gyermekben a királyt tiszteli, - a tömjén a halhatatlan Istent hirdeti, - és a kenet a halandó
embert illeti.

