
Örüljetek az Úrban, szeretteim, újra mondom, örüljetek!  
Ma megjelent Üdvözítő Istenünk emberszeretete és nagy jósága!  

Karácsony – az újrakezdés reménye 

 

 
 

DECEMBER 25. KARÁCSONY 
URUNK JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE 



KEZDŐÉNEK Gárdonyi Géza 

1 Fel, nagy örömre, ma született, / aki után a föld epedett; 
Mária karján égi a lény: / isteni kisded szűznek ölén. 
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, / nézd a te édes Istenedet! 

2 Nem ragyogó fény közt nyugoszik, / bársonyos ágya nincs neki itt; 
Csak ez a szalma, koldusi hely, / rá meleget a marha lehel. 
Egyszerű pásztor, térdeden állj, / mert ez az égi s földi Király! 

3 Glória zeng Betlehem mezején, / Éjet elűzi mennyei fény;  
Angyali rendek hirdetik őt, / Az egyedül szent Üdvözítőt.  
Egyszerű pásztor, arcra borulj, / Lélekben éledj és megújulj! 

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! 

DICSŐSÉG SzVU 21/1-2 

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. 

 



ZSOLTÁRVÁLASZ Bencés antifóna 

 

vagy: 

A évben Fényesség ragyog ma fölöttünk, * 
mert megszületett Urunk, Jézus Krisztus. (11. módus) 

B és C évben A föld minden határa látta * 
üdvözítő Urunk jóságát.  (11. módus) 

ALLELUJA 

 

FELAJÁNLÁSRA SzVU 25 

1 Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok! 
Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok. 

2 Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban, 
Ő leszen néktek Üdvözítőtök valóban, valóban. 

3 Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária; 
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent Fia, szent Fia. 

4 El is menének köszöntésére azonnal, azonnal 
Szép ajándékot vivén szívökben magukkal, magukkal. 

5 A kis Jézuskát egyenlőképen imádják, imádják, 
A nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják, mind áldják. 

  



ÁLDOZÁSRA SzVU 23 

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 csillagodat / Ragyogtasd nekem, 
 Ki e sötét lelki éjben / Jászlod' 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. 

BEFEJEZÉSRE SzVU 29 

1 Ó gyönyörűszép, titokzatos éj!  
Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél.  
Kisdedként az édes Úr / Jászolában megsimul  
Szent Karácsony éjjel! 

2 Ó fogyhatatlan csodálatos ér!  
Hópehely ostya, csöpp búzakenyér.  
Benne, lásd: az édes Úr / Téged szomjaz, rád borul.  
Egy világgal ér fel. 

 

NEMZETI HIMNUSZ 


