
Jézus Krisztus születése – Karácsony

Gyülekező ének

-v7vv[vvvvfccccFccccDccccfccccacccc]cchccccHccccGcccchccccfcccc]cchcccclccccicccc]cchcccclccccicccbbc] 
         Mennyből az   an- gyal     le-   jött hoz- zá-  tok,    pász-to-  rok,   pász-to-  rok,

-v7vcvvkccccKccccLcccckcccchcccc]cccjccccJccccKccccjccccgcccc]ccchccccgccccrcccc]ccchccccgccccrccc} 
       hogy Bet- le-  hem-be        si-    et-   ve men- vén     lás-   sá-  tok,      lás-  sá-  tok.
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 mennének 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.

Bevonulási ének

XvvvhvvvvvgvvvvvvfvvvvvvdvvvvGhvvvvfvvv[vvvgvvvvvdvvvvbbbvfvvvygvvvvfvv{vbbbbbhvvvvvygvvvvvfvvvvvvdvvvvvfvvvvhvvvvvygvvvvfvv}cccbbbbbbbbbbbcccccbb 
    Az Úr mondá nékem: te vagy a  fi-am, én ma nemzet-te-lek té-ged.

Xvvdvvfvvùvvjvvhvv{vvùvvgvvdvvfvvv}xccccccccccccccccccccccccccccccccvvbbbvvvvvvvvvvvb 
Zsolt 2.

℣. 1. Miért zúgnak a nemzetek, * miért szőnek hiú terveket a népek?
2. „Királyommá magam tettem őt * szent hegyemen, a Sion hegyén!” Ant.

Az oltár tömjénezése közben énekli az énekkar: Ez öröm napja, karácsony van ma.

Felajánlás

VcdcvvvfvvvvcHjvvvjbjvv[cHjcvkcjcvvvHjcvjcv{vvF7chcvvgcvvvvfvvvdcfvvdc[cvSdcFhcvfcvfvvvfvvv}cccbbbbbbbbbbbbcccvbbbbbbbbÔ 
    Örvend az ég    és ujjong a föld az Úrnak színe előtt, mivel érkezik.  
VvjvvHjvvãvvhvvjvvkvvjvv]vvãvvhvvjvvkvvhvvvfvv}vvvvvcccccccccccccccccxxccccccccccccbvvvvvvvbbb 
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Zsolt 95.
℣. 1. Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak énekeljen.
℣. 2. éne-keljetek az Úrnak, áldjátok nevét, * napról napra hirdessétek üdvösségét! 
Ant. Örvend…

Az adományok és az oltár tömjénezése közben a kar énekli a Dies est laetitiae kezdetű XV. 
századi éneket, amelynek 3. versszakába a hívek is bekapcsolódnak magyar nyelven:

-v`vvvgcccgccchcccjcc]cckccvhccctcc]ccdcccfcccgccvdcc]cvcwccvvvwcccvc]cccccv 
   3. Angyal  a pász-to-roknak  nyájuk kö-ze-   lé- ben

-v`vvvgcvvcgccchcccjcc]cckcvchccvtcc]ccchcccchcccdcccfcc]cccg◊cchccctccccc] 
       Az  éj-  jel vir-  rasztóknak mond örö-met     szé-   pen:

-v`vvvlccclccc;cclccc]ccjvcckcvcocc]cclccclccc;ccclcvv]ccjccchccctccc]ccdcccfcccgccdcc]ccvwcvvvvcwcvvvvvvvvvc] 
       Ég szü-le-tett    Ki-rá-lya, rongyos istál-    lócskában    fekszik a  já- szol-  ban,

-v`vvvgcccgccchcccjcc]cckcvchccctccc]cchccchccvvdcccfcc]ccgcccdcccwccv]ccdccscccdcccfcc]vvvg◊vvvvhvvvvtvvvvvvvvv} 
       angya- lok ö-   rök U-  ra,     Atya csu-dás  Egy-Fi- a,   szü-letett   vi-    lág- ra.

Áldozás

VvdvvvvgvvvvHjvvvvjvvv[vvvvkvvvvvvkvvvvvvjvvhvvvjvvbgvv{vvhvvvvhvvvfvvvvvvhvvvvvvgvvvvdvvvdvvv}ccccccccccbbcccvccvvvvvbbb 
Látták a Föld minden határa-i    Istenünk üdvösségét.

VvvygvvHjvvãvvlvvkvvjvvkvv{vvãvvkvvjvvvhvvtfvv}vcccccccccccccccccccccccccccccbbbbbbvvvvvvvvvvbbb 
Zsolt 97.

℣. 1. Zengjetek új éneket az Úrnak, * mert csodálatra méltó, amit művelt.
℣. 2. Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és énekeljetek! 
Ant. 

-b706vvvjcccjcccjccchccc]ccgccchcccuccc]cchcccgcccrccc]ccemcc\c≠ 
       1. Az   I-  ge meg- tes-te- sült   Ná- zá-ret-   ben,
       kit Má-ri-   a      szűzen szült Betle-hem-  ben.
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-b706vvvrcccscccdccc]ccrcccscccdccc]ccfb‹ccvgccchcccgccc]ccrmcc\vcc] 
       Itt vagyon    el-rejt-ve       ke-  nyérszín-  ben

-b706vvvrcccscccdccc]ccrcccscccdccc]cchcccgcccrccc]ccemccccc\ccv} 
      I-mádjuk   mindnyájan   e-gye- tem- ben.
2. Ezt az igaz nagy Isten bölcsessége, mindeneknek javára cselekedte.
E dolgon angyalok csodálkoznak, emberek állatok álmélkodnak.
3. Betlehembe ne menjünk, föltaláljuk, jelen e szent oltáron, s 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.

Az alábbi kánont mindannyian énekeljük: először közösen, majd a kórus jobb oldala kezdi, bal 
oldali folytatja, a padokban ülő hívek a jobb oldali padban és utána a bal oldali padban: 
         1                                           2                                             3   

-v[vvacccacccwccc]ccdmccScccacc\cc]ccdcccdcccfcccfccc]ccg,‡ccFccceccc]ccicccuccc]cck.vvvvJvcvvvkvvvvvkvvvvvb] 
       Ka-rá-csony  ünnepén,       kegyes keresz-    té-     nyek, zengjen, zengedezzen
       4                                                5                                     6               

-cckvvvvv‡µvvhvvvvfl∫vvfvvvvflçvvscc]ccqcccaccc\cc]cctcccrccc]ccdmccFcccgcc\cc]ccpccclcccgccc]ccicccccc=cccccc} 
       ör-ven-de-  ző        é- nek:        áldás,    bé-kes-ség,      al-  le- lu-      ja!

Szentmise végén
A kar énekli E. Gebhardi Glória szálljon a mennybe fel kezdetű kánonját.
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