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„Láttuk csillagát napkeleten,  
eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

VÍZKERESZT  

URUNK MEGJELENÉSÉNEK ÜNNEPE 
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KEZDŐÉNEK 

1 Az isteni gyermeket, / Ki ma kijelentetett 
 A három szent bölcs előtt, / Dicsérjük és áldjuk őt. 
 Szép jel és szép csillag, / Szép napunk támadt, / Szép napunk támadt. 

2 Szent hitünknek csillaga/ Minekünk is jelt ada, 
 Hogy megjelent királyunk,/ Kit epedve úgy vártunk. 
 Szép jel és szép csillag, / Szép napunk támadt, / Szép napunk támadt. 

ÉNEK A SZENTELTVÍZ HINTÉSE KÖZBEN 
(KÁNTOR, MAJD A HÍVEK MEGISMÉTLIK) 

  

KYRIE (Uram, irgalmazz!) 

Kántor:  Kyrie eleison! 
Nép: Született világ megváltója, 

Angyalok jöttek, jó hírt hoztak / Betlehemben. 
Kyrie eleison! 

Kántor:  Christe eleison! 
Nép: Örök Atyának szent Igéje 

Íme hallgat, most nem szólhat / Betlehemben. 
Christe eleison! 

Kántor:  Kyrie eleison! 
Nép: Üdvösségünknek kútforrása 

Emberré lett, világra jött / Betlehemben. 
Kyrie eleison! 
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VÁLASZOS ZSOLTÁR 
 
A-B-C évben Hódoljon előtted, Istenem *  

a föld minden nemzete! (5. módus) 

ALLELUJA  (2. Szám) 

 

FELAJÁNLÁSRA (Éneklő Egyház 60) 

1 Fényességes ez a mai nap, 
Éneket mondjunk a mi Urunknak! 
 Új esztendőben mi vigadjunk,  
Vízkereszt napján hálát adjunk! 

2 Csillag gyullad a komor egen,  
mennyei fénnyel messze keleten. 
 Új esztendőben mi vigadjunk… 

3 Három szent bölcs hozza a szívét,  
hozza a váró nemzetek hitét. 

 Új esztendőben mi vigadjunk… 

4 Szívünk hozzuk mi is ma, hívek,  
gyermeki szívet, színarany hitet! 
Új esztendőben mi vigadjunk… 

5 Mint a tömjén, szálljon énekünk,  
csorduló mirha, szent szeretetünk. 
Új esztendőben mi vigadjunk… 
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ÁLDOZÁSRA 

1 Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste, 
Áldott légy, Jézusnak piros szent vére. 
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség! 
Angyali drága vendégség! 

2 Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója, 
Mi bűnös lelkünknek megorvoslója. 
Ó, mily áldott vagy… 

3 Üdvözlégy, nagy Szentség, világ váltsága! 
Emberi nemzetnek fő boldogsága. 
Ó, mily áldott vagy… 

4 Üdvözlégy, nagy Szentség, élet kútfője, 
Megtérő bűnösnek tiszta fürje. 
Ó, mily áldott vagy… 

5 Üdvözlégy, nagy Szentség, csodák csodája! 
Éhező lelkünknek édes mannája. 
Ó, mily áldott vagy… 

BEFEJEZÉSRE 

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! / Tartsd meg híveidet, / Mint tieidet. 
Ó Mária!/ Jézusnak szent Anyja! Országunk tornya! 
Adjad, kérünk, hogy ebben / Az új esztendőben 
Lehessünk épek / Testben, lélekben. 

 
 
 

20 + G + M + B + 19  
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MELLÉKLETEK 
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ÉNEK A SZENTELTVÍZ HINTÉSE KÖZBEN 

(Kóruspéldány) 

 

 

A kántor az alábbi éneket orgonakíséret nélkül előénekli, a 
kórus, majd a hívek is megismétlik. 
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KYRIE VÍZKERESZT ÜNNEPÉRE 

(Kántor- és kóruspéldány) 
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ZSOLTÁRVÁLASZ VÍZKERESZTRE 

(Kóruspéldány) 
Válasz 

 

A-B-C évben Hódoljon előtted, Istenem *  
a föld minden nemzete! (5. módus) 

71. zsoltár 

1 Istenem, ítéletedet add át a királynak, * 
 és igazságodat a király fiának. 
 Hogy igazságosan ítélkezzék népeden, * 
 és méltányosan minden szegényen.  

 Válasz 

2 Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke, * 
 míg csak a hold meg nem szűnik; 
 Uralkodik tengertől tengerig, * 
 a Folyótól a földkerekség határáig.   

 Válasz 

3 Tarzisz és a szigetek királyai ajándékokat hoznak, * 
 Arábia és Sába királyai adományokkal közelednek. 
 Minden király leborul előtte, * 
és minden nép neki szolgál.   

 Válasz 

4 Megszabadítja a szegényt, mikor kiált hozzá, * 
a nyomorultat, akin nem segít senki. 
Kíméli a kicsinyt és a gyengét, * 
a szegényeket megsegíti.   

 Válasz 
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ALLELUJA VÍZKERESZTRE 

(Kóruspéldány) 

ALLELUJA  (2/b) 

 

 

Vers:  Láttuk napkeleten csillagát, * 
és eljöttünk, hogy hódoljunk az Úr előtt. (2/b) 
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FÉNYESSÉGES EZ A MAI NAP 

(Kántorpéldány) 

FELAJÁNLÁSRA (Éneklő Egyház 60) 

 

2 Csillag gyullad a komor egen,  
mennyei fénnyel messze keleten. 
 Új esztendőben mi vigadjunk… 

3 Három szent bölcs hozza a szívét,  
hozza a váró nemzetek hitét. 

 Új esztendőben mi vigadjunk… 

4 Szívünk hozzuk mi is ma, hívek,  
gyermeki szívet, színarany hitet! 
Új esztendőben mi vigadjunk… 

5 Mint a tömjén, szálljon énekünk,  
csorduló mirha, szent szeretetünk. 
Új esztendőben mi vigadjunk… 
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VÍZSZENTELÉS  
SZENTMISE KERETÉN BELÜL 

 
 
A megszentelendő víz és só egy kis asztalon az oltár előtt áll. A szent-
mise elején a főcelebráns a következő vagy hasonló bevezető szavak-
kal köszönti a híveket: 
 
C Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.  
K Ámen.  
–––––––––––––––– 
PÜ Békesség veletek!  
K És a te lelkeddel! 
–––––––––––––––– 
C Az Úr legyen veletek! 
K És a te lelkeddel 
C Kedves Testvéreim! A napkeleti bölcsek a csillag vezetésével 

rátalálnak a gyermek Jézusra, felismerik benne a világ meg-
váltóját és ajándékkal hódolnak előtte. Gyermekkorunkban, 
keresztségünk alkalmával a mi szívünket is beragyogta a fel-
kelő hajnalcsillag, Jézus Krisztus.  
Vízkereszt van; a szentmise elején vizet szentelünk és hin-
tünk magunkra keresztségünkre emlékezve. A bűnbánatban 
megtisztult szívünkben ismét felragyog Krisztus világossága, 
hitünk fénye, és ebben a hitben ma is felismerhetjük Jézust 
itt, az oltáron, a kenyér és bor színében, amint táplálékul ad-
ja magát, táplálja bennünk az ő világosságát, hogy már soha 
többé ne járjunk a bűn sötétségében. Ő segítsen minket, hogy 
a tőle kapott Szentlélekhez hűségesek maradjunk.  

 
Rövid csend után a főcelebráns az oltár elé megy a víztartó edényhez, 
és megszenteli a vizet: 
 
C Mindenható Urunk, Istenünk!  

Te egész lelki és testi életünk ősforrása vagy.  
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Kérünk, áldd + meg ezt a vizet,  
amelyet nagy bizalommal  
kegyelmed ajándékaként használunk,  
hogy elnyerhessük bűneink bocsánatát,  
testi-lelki gyógyulásunkat.  
Általa szabadíts meg minket a gonosz kísértésétől.  
Fakassz, Urunk, irgalmasságodból üdvösséget adó vízforrást,  
hogy szívünk mindig közelebb jusson Hozzád,  
Krisztus, a mi Urunk által. 

K Ámen. 
 
Ezt követi a só megáldása 
 
C Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk,  

hogy atyai jóságod áldja + meg ezt a sót.  
Te parancsoltad Elizeus prófétának,  
hogy sót keverjen a vízbe,  
és így adjon a víznek termékenyítő erőt. 

 
Egybevegyíti a sót és a vizet, majd folytatja 
 
C Kérünk, Istenünk,  

hogy akárhová is hintik ezt a sóval vegyített vizet,  
távozzék onnan a gonosz, 
és Szentlelked jelenléte őrizzen meg minket mindenkor,  
Krisztus, a mi Urunk által. 

K Ámen. 
 
A főcelebráns egy kisebb edénybe merít a szenteltvízből, majd meg-
hinti önmagát, a ministránsokat, és a templomban körbejárva az 
egész népet, miközbena közösség énekel. 
 
Ének:  Áldjátok az Urat, források 
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Visszatérve a celebráns a következő szavakkal zárja le a bűnbánat 
részt: 
 
C Tisztítson meg minket bűneinktől a mindenható Isten,  

és a szentmiseáldozat érdeméből tegyen minket méltóvá, 
hogy asztalánál ülhessünk a mennyek országában.  

K Ámen. 
C Dicsőség a magasságban Istennek! 
K És a földön békesség… 

KÖNYÖRGÉS 

C Istenünk, te a mai napon  
a betlehemi csillag fényével vezetted a nemzeteket,  
és kinyilatkoztattad nekik Egyszülöttedet. 
Add meg jóságosan, 
hogy szent színed látására jussunk az örök dicsőségben,  
miután a hitből már itt megismertünk téged. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,  
Isten mindörökkön-örökké. 

K Ámen. 
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HÁZSZENTELÉS VÍZKERESZT NAPJÁN 
 

1. BEVEZETÉS 

P Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében! 
M Ámen. 
P Békesség e háznak! 
M És minden lakójának! 

2. BEVEZETŐ SZAVAK 

3. BŰNBÁNAT, KIENGESZTELŐDÉS 

P Imádkozzunk! Urunk, Jézus Krisztus, Te azt ígérted, hogy 
ahol ketten vagy hárman a Te nevedben összejövünk, ott 
vagy közöttünk. – Uram irgalmazz! 

M Uram irgalmazz! 

P  Urunk Jézus Krisztus Te azt ígérted, hogy az Atya meghall-
gatja azt az imádságot, amit a Te nevedben terjesztünk elé. – 
Krisztus kegyelmezz! 

M Krisztus kegyelmezz! 

P  Urunk Jézus Krisztus Te születéseddel szállást vettél közöt-
tünk, halálod és feltámadásod által Isten országa polgáraivá, 
lakóhelyed örököseivé tettél bennünket. – Uram irgalmazz! 

M Uram irgalmazz! 

P   Az irgalmas Isten gyűjtött maga köré bennünket, Ő szabadít-
son meg bűneinktől és félelmeinktől, Ő vezessen el az új és 
örök életre.  

M Ámen! 

4. ZSOLTÁR (90. ZS.) 
Az alábbi zsoltárt a férj (a) és a feleség (B) felváltva imádkozzák 

a Ki a Fölséges oltalmában lakik, * 
s a Mindenható árnyékában leli nyugalmát, 
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b Az így szólhat az Úrhoz: † 
„Te vagy menedékem és váram, * 
Istenem, benned bízom!“ 

a Ő ment meg téged a vadász tőrétől, * 
és a gonosz beszédtől. 

b Szárnyával véd és menedéket ád néked: * 
pajzs és páncél a hűsége. 

a Nem rettent az éjszaka árnya, * 
sem nappal a suhanó nyílvessző, 

b Nem félsz a sötétben lopódzó ragálytól, * 
sem a délben pusztító haláltól. 

a Ezrek hulljanak bár oldaladon és tízezrek jobbodon, * 
de hozzád közel sem férhet. 

b Mert az Úr a védelmező várad, * 
a Magasságost választottad védő hajlékul. 

a Nem érhet semmi baj téged, * 
sátradhoz nem közelíthet semmi csapás. 

b Mert angyalainak parancsba adta, * 
hogy védelmezzenek minden utadon. 

a Tenyerükön hordoznak téged, * 
hogy kőbe ne üssed lábadat. 

b Viperán és kígyón lépdelsz, * 
oroszlánra és sárkányra taposol. 

a „Hű volt hozzám, azért megmentem, * 
védelmezem, mert ismeri nevem. 

b Ha hozzám kiált, meghallom szavát, † 
szorongatásában mellette állok, * 

 megszabadítom és dicsőséget szerzek néki. 
a Megáldom hosszú élettel * 

és üdvösségemet meglátja szeme.” 

A zsoltárt az egész család együtt fejezi be a Dicsőséggel… 

 Dicsőség az Atyának és Fiúnak * 
és Szentlélek Istennek, 

 Miképpen kezdetben, most és mindenkor * 
és mindörökkön-örökké. Ámen.  
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5. ÁLDÓ IMÁDSÁG 

Pap:  Áldott légy Urunk és Istenünk! 
Előimádkozó:  Mert jó minden alkotásod! 
Mindenki: Dicsőítünk Téged! 
 
Előimádkozó:  Mert ránk, emberekre bíztad a teremtett világot! 
Mindenki: Dicsőítünk Téged! 
 
Előimádkozó:  Mert minden jó adomány Tőled származik! 
Mindenki: Dicsőítünk Téged! 
 
Előimádkozó:  Mert minden jó szándékú törekvésünkben  

rád hagyatkozhatunk! 
Mindenki: Dicsőítünk Téged! 
 
Előimádkozó: Dicsőség az Atyának és Fiúnak  

és Szentlélek Istennek! 
Mindenki: Miképpen kezdetben most és mindenkor és min-

dörökkön örökké Ámen! 
 
P Könyörögjünk! Mennyei Atyánk, már itt a földön megtapasz-

talhatjuk gondoskodó jóságodat és irányító erődet életünk-
ben. Tégy minket hálás lelkületű emberekké mindazért, amit 
Tőled kapunk. Áldd + meg ezt az otthont és védelmezd lakóit. 
Ajándékozd meg őket békéddel, és óvd meg őket a gonosztól.  
Tekints szeretettel minden emberre, aki benned bízik. Ne 
engedd, hogy elfeledjük ígéretedet: egykor földi sátrunk le-
omlik, de nálad kapunk otthont, Krisztus a mi Urunk által! 

M Ámen!  
 
6. MEGHINTÉS SZENTELTVÍZZEL  
(a ház minden lakóját, minden egyes helyiséget és az állatokat is) 
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7. KÖNYÖRGÉSEK 

Pap:   Bizalommal forduljunk Urunkhoz, Istenünkhöz  
kéréseinkkel! 

 
Előimádkozó:  Mennyei Atyánk ajándékozz nekünk, e ház lakóinak  

életörömet és egészséget. 
Mindenki: Hallgass meg, Urunk! 

Előimádkozó: Tégy minket tanúiddá társaik között; áraszd ki ránk  
a testvérszeretet és a szolgálatkészség lelkületét. 

Mindenki: Hallgass meg Urunk! 

Előimádkozó:  Könyörülj a betegeken, enyhítsd a szegények ínségét. 
Mindenki: Hallgass meg Urunk! 

Előimádkozó:  Ajándékozz otthont a hajléktalanoknak. 
Mindenki: Hallgass meg Urunk! 

Előimádkozó:  Vezesd halottainkat boldogságod országába. 
Mindenki: Hallgass meg Urunk! 
 
Pap:   Atyánk, Fiad eljövetelét várjuk, a boldog reményt és 

eljövendő dicsőségét! Az Ő imádságához kapcsolódva 
könyörgünk: 

8. MIATYÁNK… 

P  Könyörögjünk! Hallgass meg minket, szentséges Urunk, min-
denható Atyánk! Küldd el szent angyalodat az égből, hogy őriz-
zen, gondozzon, segítsen, látogasson és védelmezzen bennün-
ket, e háznak minden lakóját. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.  

M Ámen. 

9. ZÁRÓ ÁLDÁS 

P  Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel! 
Fordítsa felétek arcát és legyen hozzátok jóságos a minden-
ható Isten, + az Atya, a Fiú és a Szentlélek!  

M Ámen!  


