Vigília mise
Ezt a misét december 24-én este mondjuk, Urunk születésének (Karácsony) I. Esti dicsérete
előtt vagy után.
KEZDŐÉNEK
(Vö. Kiv 16,6-7)
Ma megtudjátok, hogy eljön az Úr, és üdvözít minket, holnap pedig meglátjátok dicsőségét.
DICSŐSÉG
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te évről évre megörvendeztetsz minket azzal,
hogy Fiad eljövetelének ünnepére készülhetünk.
Add, hogy mi, akik Egyszülöttedet nagy örömmel fogadjuk mint Megváltónkat,
nyugodt lélekkel láthassuk meg őt mint Bíránkat, amikor eljön.
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
OLVASMÁNY Iz 62,1-5
A próféta arra tanít, hogy Isten adományait meg kell látni és tudni kell neki örülni. A történeti
eseményeket, a fogságból való hazatérést és a békés élet felvirágzását már olyan szellemi távlatban
írja le, hogy felismerjük benne a messiási ország kegyelmi kiáradásának előképét. Isten valóban új
nevet adott, hiszen gyermekeinek hív, és nem vagyunk elhagyottak, mert Jézus Krisztusban Isten
hozzá kötötte magát életünkhöz, Egyházával pedig létrehozta a jegyesi kapcsolatot. A kegyelem
kiáradásán érzett öröm mindig lendületet ad életünknek.
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Az Úr örömét találja benned.
Sion miatt nem hallgathatok, és Jeruzsálem miatt nem nyugszom, amíg föl nem ragyog igazsága, mint
a hajnal, és szabadulása, mint a fáklya, nem tündököl. Meglátják majd a népek igazságodat és a
királyok dicsőségedet. Új néven hívnak majd, amellyel az Úr ajka nevez el. A dicsőség koronája leszel
az Úr kezében, királyi fejdísz Istened kezében. Nem hívnak többé „Elhagyottnak”, sem országodat
„Pusztaságnak”, hanem így neveznek: „Gyönyörűségem” és országodat: „Menyasszony”, mert az Úr
örömét találja benned, s országod újra férjhez megy. Mert amint a vőlegény feleségül veszi a leányt,
úgy fog frigyre lépni veled, aki téged felépít, és amint a vőlegény örül a menyasszonynak, úgy leli
örömét benned Istened.
Ez az Isten igéje.
VÁLASZOS ZSOLTÁR 88,4-5.16-17.27.29 - 6. tónus.
Válasz: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát. Vö. 2a vers.
Előénekes: Választottammal szövetséget kötöttem, * megesküdtem szolgámnak, Dávidnak:
„Megerősítem ivadékodat örökre * és megszilárdítom trónodat nemzedékről nemzedékre.”
Hívek: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.
E: Boldog a nép, amely tud ünnepelni, * arcod fényében járhat, Uram.
Egész nap örvendeznek nevednek, * és igazságod felmagasztalja őket.
H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.
E: „Így szólít engem: Atyám vagy nékem, * Istenem és üdvöm sziklája.”
„Irgalmam iránta örökké megmarad, * szövetségem hűsége nem szűnik meg.”
H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.

SZENTLECKE ApCsel 13,16-17;22-25
Szent Pál beszéde megmutatja, hogy az apostolok milyen mondanivalóval álltak a világ elé. A
kereszténység azóta is arról tanúskodik, hogy Isten az ószövetségi ígéretekkel elkötelezte magát,
hogy üdvösséget ad az embernek, s ez az ígéret Jézus Krisztusban megvalósult. Krisztusban az Isten
Fia azért lett emberré, hogy elvegye a világ bűneit, biztosítson bennünket az Atya irgalmáról és
bemutassa, hogy a földi élet lehet Isten szolgálata. Ez az ő nagysága, amit először Keresztelő János
érzett meg, de nekünk is ezzel a hódolattal kell eléje járulnunk.
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Pál tanúságtétele Krisztusról, Dávid Fiáról.
Amikor Pál apostol a pizidiai Antiókiába érkezett, a zsinagógában szólásra emelkedett. Kezével
csendet parancsolt, és beszélni kezdett: „Izraelita férfiak, és ti istenfélők, figyeljetek! Izrael népének
Istene kiválasztotta atyáinkat, és Egyiptom földjén a száműzetés napjaiban nagy néppé tette őket.
Azután hatalmas karjával kivezette őket onnan, és mintegy negyven éven át táplálta őket a
pusztában. Később Dávidot támasztotta nekik királyul. Róla így nyilatkozott: »Rátaláltam Dávidra, Izáj
fiára, a szívem szerint való férfiúra. Ő majd teljesíti minden szándékomat.« Ígéretéhez híven az ő
utódai közül támasztotta Isten Izrael számára a Megváltót, Jézust. Az ő érkezése előtt János Izrael
egész népének a bűnbánat keresztségét hirdette. Amikor János befejezte küldetését, így szólt: »Nem
az vagyok, akinek engem hisztek. De íme, itt jön már az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani.«
Ez az Isten igéje.
ALLELUJA
Alleluja. 2. szám.
Holnap eltörli a világ Megváltója az emberiség bűneit, * és ő uralkodik majd fölöttünk. – 2. tónus.
Alleluja.
EVANGÉLIUM Mt 1,1-25.
Jézus családfáját az evangélista nem úgy közli, mint történeti okiratot, hanem mint az ószövetségi
nép történetének hitbeli értelmezését. Isten kezdettől fogva mindent az e jövendő Megváltóra
irányított. A felsorolt nevek és az általuk megjelölt korok azt mutatják, hogy az Isten Fia a
gyarló emberekhez jött. Beleszületett abba a történelembe, amelyet a bűn, az emberi gonoszság
olyan sok sötét folttal eléktelenített. Isten nem tagadta meg teremtményét, nem félt attól, hogy
szentségét az emberi környezet beszennyezi. Azért jött az elesettekhez, hogy a betegek orvosa, a
reménytelenek bátorítója és az igazságot keresők világossága legyen.
Hosszabb forma:
† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus Krisztusnak, Dávid fiának származása.
(Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob,
Jákobnak Juda és testvérei, Dudának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm, Eszrómnak Árám,
Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszón, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól,
Bóásznak Jóbéd Ruttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, Abijának
Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Dórám; Dórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház,
Acháznak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámósz, Ámósznak Joziás, Joziásnak pedig
Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.

A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud,
Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór, Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak
Eleazár, Eleazámak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a
Krisztusnak nevezett Jézus született.
Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságig tizennégy
nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is tizennégy nemzedék.)
*Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban
egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentféléktől. A férje, József igaz
ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezét úgy határozott; hogy titokban bocsátja el. Míg ezen
töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj. attól, hogy
feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak
nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.” Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az
Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják
neki, ami azt jelenti: „Velünk az Isten”.
Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki.
Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg az világra nem hozta a fiát: a gyermeket pedig
elnevezte Jézusnak.
Ezek az evangélium igéi.
Vagy rövidebb forma a *-tól (Mt 1,18-25)
HITVALLÁS
A Megtestesült a Szentlélek erejéből... szavakra térdet hajtunk.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, add kegyelmedet,
hogy buzgó szívvel készüljünk szent Karácsony ünnepére,
mert ez az ünnep nyitja meg nekünk megváltásunk forrását.
Krisztus, a mi Urunk által.
Karácsonyi prefáció, 385-387.
Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondjuk A szentek közösségében saját.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Megnyilvánul előttünk az Úr dicsősége,
és meglátja minden ember üdvözítő Istenünket.

Vö. Iz 40,5

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, töltsön el minket új erővel egyszülött Fiad születésének ünnepe,
mert Karácsony kegyelméből kaptunk szentségi ételt és italt.
Krisztus, a mi Urunk által.
Karácsony napján minden pap három misét mondhat vagy koncelebrálhat, amennyiben ezeket
a megfelelő időben végzik.

December 25. – Urunk születése: Karácsony
Éjféli mise
KEZDŐÉNEK
Így szólt hozzám az Úr: Fiam vagy nekem, ma adtam neked életet.

Zsolt 2,7

Vagy: Örvendezzünk az Úrban mindnyájan, mert megszületett Üdvözítőnk:
ma szállott közénk a mennyből az igazi békesség.
DICSŐSÉG
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te az igaz világosság felragyogásával tetted fényessé ezt a legszentebb éjszakát.
Kérünk, hogy akik Fiad megtestesülésének tündöklő titkát megismertük a földön, az ő örömeit
is elnyerjük a mennyben.
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
OLVASMÁNY Iz 9,1-6
A próféta jelképekben jövendöl a Messiásról. Három képet használ: a sötétben levőknek világosságot
hoz, örömre hangol, mint jó aratáskor, és megszabadít a szolgaságtól, mert leveszi a terhet és eltöri a
felügyelők botját. Azért teheti meg, mert a vállán hatalom van, isteni erőt hordoz, s ő a béke
fejedelme. Krisztus valóban meghozta a hit világosságát, a szeretet örömét és kiszabadított a bűn
szolgaságából.
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Fiú adatik nekünk.
A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak,
azoknak nagy világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy
örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt
osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetörted, mint Midián
idejében. Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják
hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma,
és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság által
megerősít és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 95,1-2a.2b-3.11-12.13 11. tónus.
Válasz: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus. Lk 2,11.
Előénekes: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak énekeljen.
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, * napról napra hirdessétek üdvösségét.
Hívek: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.
E: Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, * és csodatetteit minden népnek.
Örvendjen az ég, a föld ujjongjon, * zúgjon a tenger, és ami betölti.
H: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.
E: Örvendjen a mező, * és minden, ami rajta van.
Ujjongjon az erdő minden fája * az Úr színe előtt, mert eljön.
H: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.
E: Jön, hogy ítélje a földet. † Igazságosan ítéli meg a földkerekséget, * és a népeket hűsége szerint.
H: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.
SZENTLECKE Tit 2,11-14
A szövegben benne van az apostoli egyház tapasztalása: Kivétel nélkül minden ember számára
megjelent az üdvözítés kegyelme Krisztusban, s ez megköveteli a bűnnel való szakítást, és értelmet ad
az életnek. Reménnyel várhatjuk az Urunkkal való találkozást, ha jótettekben töltöttük el életünk
idejét.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből
Megnyilvánult minden ember számára Isten üdvözítő kegyelme.
Testvéreim!
Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk
az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen, buzgón és szentül ezen a világon.
Várjuk reményünk boldog beteljesedését: nagy Istenünknek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak
dicsőséges eljövetelét. Hiszen ő önmagát adta értünk, hogy minket minden gonoszságtól megváltson,
megtisztítson, és jótettekben buzgólkodó, választott népévé tegyen.
Ez az Isten igéje.
ALLELUJA
Alleluja. 10. szám.
Nagy örömet hirdetek nektek: † Üdvözítő született ma nékünk, * a Messiás, a mi Urunk. Lk 2,10-11 –
10. tónus.
Alleluja.
EVANGÉLIUM Lk 2,1-14
Jézus születése az üdvtörténet kimagasló eseménye. A Római Birodalom előkészítette a természetes
keretet a Megváltó e jöveteléhez. A kinyilatkoztatást azok kapják, akik Ábrahám egyszerű hitében
élnek, és készek a felhívásnak engedelmeskedni. Isten kinyilvánította végső tervét. az embernek az ő
dicsőségét kell szolgálnia, s ugyanakkor az ember számára ez lesz a béke biztosítéka. A béke
elsősorban lelki állapot, amit a jóakaratú emberek tapasztalnak meg.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Megszületett a ti Megváltótok!
Azokban a napokban Augusztusz császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az
első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga
városába, hogy összeírják. Galilea Názáret nevű városából, József is fölment Dávid városába, a judeai
Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt. Amíg
ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta, elsőszülött fiát,
pólyába takarta, és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. A környéken pásztorok
tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr
angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt hozzájuk: „Ne
féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a
Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel: Kisdedet találtok pólyába takarva
és jászolba fektetve.” Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Istent dicsőítve ezt zengték:
Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek!
Ezek az evangélium igéi.
HITVALLÁS
A Megtestesült a Szentlélek erejéből... szavakra térdet hajtunk.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, fogadd kegyesen mai ünnepi áldozatunkat,
hogy az itt megvalósuló titokzatos csere által
eljussunk Üdvözítőnk dicsőségére,
akiben emberségünk már egyesült az istenséggel.
Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
Karácsonyi prefáció, 385-387.
Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondjuk A szentek közösségében saját.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Az Ige testté lett, és láttuk dicsőségét.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, örvendezve ünnepeljük ma Megváltónk születését.
Kérünk, add kegyelmedet,
hogy hozzá méltó életünkkel
dicsőségében is részesüljünk.
Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

Jn 1,14

December 25. – Urunk születése: Karácsony
Pásztorok miséje
KEZDŐÉNEK
Vö. Iz 9,2.6; Lk 1,33
Fényesség ragyog ránk a mai napon: Urunk megszületett!
Ő a Csodálatos, az Isten, a Béke Fejedelme, a jövendő élet Atyja, és uralmának nem lesz vége.
DICSŐSÉG
KÖNYÖRGÉS
Mindenható Istenünk, örök Igéd megtestesülésével új hajnal virradt ránk.
Add, hogy a hit fénye, amely lelkünket eltölti, tetteinkben is megnyilvánuljon.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön örökké.
OLVASMÁNY Iz 62,11-12
Az üzenet Sion leányának, vagyis Jeruzsálem lakóinak szól: a fogság megszűnik, Isten felkarolja újra
népét. De a babiloni fogságból való szabadulás egy végleges nagy esemény előképe. Az ilyen
kifejezések, hogy szent népnek'; „az Úr megváltottjainak” hívják őket, mutatják, hogy a próféta egy
másik, lelki szabadulásra gondol.
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Íme, eljön Szabadítód.
Az Úr hirdeti a föld határáig: „Mondjátok meg Sion leányának: Íme, eljön Szabadítód, íme, vele van a
fizetség és kezében a jutalom. »Szent népnek«, »az Úr megváltottjainak« hívják majd őket, téged
meg »keresett városnak«, »nem elhagyottnak« neveznek.”
Ez az Isten igéje.
VÁLASZOS ZSOLTÁR 96,1 és 6,11-12 2. tónus.
Válasz: Fényesség ragyog ma fölöttünk, * mert megszületett Urunk, Jézus Krisztus.
Előénekes: Király az Úr, a föld ujjong, * és örvendjen minden sziget.
Igazságosságát hirdetik az egek, * és dicsőségét meglátják a népek.
Hívek: Fényesség ragyog ma fölöttünk, * mert megszületett Urunk, Jézus Krisztus.
E: Fényesség ragyog az igazra, * és öröm a tiszta szívűekre.
Örvendjetek, igazak, az Úrban, * és szent nevére áldást mondjatok.
H: Fényesség ragyog ma fölöttünk, * mert megszületett Urunk, Jézus Krisztus.
SZENTLECKE Tit 3,4-7
Jézusban Isten jósága és emberszeretete jelent meg. Ennek kell tulajdonítani megváltásunkat és
megigazulásunkat, nem pedig saját érdemeinknek. Ő a keresztségben végbemenő újjászületés által
tesz bennünket magához hasonlóvá. A keresztségben ugyanis a Szentlélek működik, akit Krisztus
kiérdemelt nekünk és elküldött
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből
Irgalmassága szerint üdvözít minket az Isten.
Testvéreim!

Amikor Üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét, megmentett minket; nem
azért, mert igazak voltak tetteink, hanem irgalmasságból, a Szentlélekben való újjászületés és
megújulás fürdőjében. Bőséggel árasztotta reánk a Szentlelket Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által,
hogy kegyelmével igaz életet éljünk, és az örök élet reménye legyen osztályrészünk.
Ez az Isten igéje.
ALLELUJA
Alleluja. 3. szám.
Dicsőség a magasságban Istennek* és a földön békesség a jóakaratú, embereknek. Lk 2,14 – 3a. t.
Alleluja.
EVANGÉLIUM Lk 2,15-20
A pásztorok a hívő emberek példaképei. Tétovázás nélkül követik a kapott utasítást. Tudnak hinni,
mert nem ők akarják eldönteni, hogy Isten milyen messiást küldjön, mint később az írástudók. Örülnek
a jó hírnek, azért beszélnek szívesen arról, amit hallottak. Aki, felfogja az evangéliumot, az megőrzi
szívében, és igyekszik továbbadni. A hitnek közösségalkotó ereje van, mert felébreszti a szeretetet
Isten iránt és az emberek iránt.
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A pásztorok megtalálták Máriát, Józsefet és a Gyermeket.
Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták egymást: „Menjünk hát
Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az Úr hírül adott nekünk!” El is mentek sietve, és
megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit
már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén.
Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután
hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint
előre megmondták nekik.
Ezek az evangélium igéi.
HITVALLÁS
A Megtestesült a Szentlélek erejéből... szavakra térdet hajtunk.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Kérünk, mennyei Atyánk, hogy áldozati ajándékunk jelenítse meg azt, amit Karácsonykor
ünnepelünk: ahogyan ma emberi alakban felragyogott előttünk az Isten, úgy ez a földi áldozat
szerezze meg nekünk az isteni életet. Krisztus, a mi Urunk által.
Karácsonyi prefáció, 385-387.
Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondjuk A szentek közösségében saját.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Vö. Zak 9,9
Ujjongj, Isten népe, örvendezz, Jeruzsálem: nézd, itt jön szent Királyod, a világ Üdvözítője.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, örvendező áhítattal tiszteljük szent Fiad születését. Add, hogy hitünkkel
minél teljesebben fogjuk fel Karácsony titkának mélységét, és még lángolóbb szeretettel tegyük
magunkévá. Krisztus, a mi Urunk által.

December 25. – Urunk születése: Karácsony
Ünnepi mise
KEZDŐÉNEK
Gyermek született, Fiú adatott nekünk, az ő vállára kerül az uralom.
Így fogják hívni: Isten örök terveinek Hírnöke.

Iz 9,6

DICSŐSÉG
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te az emberi természet méltóságát csodálatosan megalkottad,
és még csodálatosabban megújítottad.
Add, kérünk, hogy részesedjünk Fiad istenségében,
aki szeretetből magára vette emberi természetünket.
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön örökké.
OLVASMÁNY Iz 52,7-10
A fogságban levő nép számára a béke és az öröm szózata az volt, hogy királya marad népének Isten,
gondoskodik róla, vigasztalója lesz. De a próféta egyúttal távolabbra is tekint. a föld minden népe
meglátja, hogy Istentől közeledik az üdvösség. Isten úgy uralkodik, hogy magához emeli az embert,
aki hittel elfogadja őt.
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk.
Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, örömhírt hoz, kikiáltja a
szabadulást, aki azt mondja Sionnak: „Királlyá lett a te Istened”. Figyelj csak! Őrszemeid felemelik
hangjukat, és mind ujjonganak, mert szemtől szembe látják, hogy visszatér az Úr Sionra. Ujjongva
énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert az Úr megvigasztalja népét és megváltja
Jeruzsálemet. Az Úr felemelte szent karját minden nemzet szeme láttára, és meglátja a föld minden
határa, hogy szabadítást szerez Istenünk.
Ez az Isten igéje.
VÁLASZOS ZSOLTÁR 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 6. tónus.
Válasz: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát. Vö. 3c vers.
Előénekes: Zengjetek az Úrnak új éneket, * csodálatra méltó, amit művelt.
Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet szentséges karjával.
Hívek: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.
E: Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt.
Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét * Izrael népe iránt.
H: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.
E: Meglátta a föld minden határa, * szabadulást Istenünk hozott nekünk.
Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok.
H: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.
E: Daloljatok az Úrnak citerával, * citerával és zsoltárok hangjával.
Harsonákkal és zengő kürtökkel * ujjongjatok az Úr és Király előtt.
H: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.

SZENTLECKE Zsid 1,1-6
Krisztusban teljes lett a kinyilatkoztatás. belőtt Isten csak alkalmi üzeneteket adott a próféták által,
most azonban Fiát küldte el, s benne tapasztalhatóvá vált Isten rejtett dicsősége. Ő azért jött, hogy
teljes képet adjon az Atya irgalmáról, továbbá hogy legyőzze a bűnt és a halált. Az Atya általa
teremtette a mindenséget, azért egyetemes uralmat ad neki.
SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Isten az ő Fia által szólt hozzánk.
Testvéreim!
Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a próféták szavával. Most, a végső
napokban Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is általa
teremtette. Benne ragyog az Istenség, ő az Atya képmása, és hathatós szavával ő tartja fenn a
mindenséget. Miután megváltott minket a bűntől, helyet foglalt az isteni Fölség jobbján.
Hatalmasabb, mint az angyalok, mert magasztosabb nevet örökölt náluk. Vajon melyik angyalnak
mondta valaha Isten: „A Fiam vagy te, ma szültelek téged?” Vagy pedig: „Én Atyja leszek, ő pedig az
én Fiam?” Sőt, amikor Egyszülöttjét bevezeti a világba, így szól: „És leborulva imádja őt Isten minden
angyala.”
Ez az Isten igéje.
ALLELUJA
Alleluja. 5. szám.
Fölragyogott ránk a szent nap, † Jöjjetek, nemzetek, és imádjátok az Urat, * mert ma nagy fényesség
szállt le a földre. – 5. tónus.
Alleluja.
EVANGÉLIUM Jn 1,1-18
Jézus kilétét ez a két szó tárja fel: benne az Atya örök Fia, illetve örök Szava, Igéje lett emberré. A Fiú
és az Ige egymást magyarázzák. A Fiú úgy születik az Atyától, hogy az Atya teljesen ismeri és
kimondja magát. Ez a kimondott szó az ő tökéletes képe, benne van egész lényege. Ez az Ige lett
emberré és ő lett az Atya üzenete számunkra. Benne egészen tükröződik az Atya teremtő és üdvözítő
terve. Ezért Krisztus világosság a világ számára. Akik hittel elfogadják őt, azok egyesülnek vele és
Isten gyermekeivé válnak, s így öröklik az isteni életet is.
Hosszabb forma:
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.
Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden
őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek
világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.
*(Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen:
tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött,
hogy tanúságot tegyen a világosságról.)*
Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban
volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.
Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak,
akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából,

hanem Istentől születtek.
És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének
dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
*(János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de
megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk
kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az
igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki
az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.)*
Ezek az evangélium igéi.
Vagy rövidebb forma a *-ok közötti rész kimarad
HITVALLÁS
A Megtestesült a Szentlélek erejéből... szavakra térdet hajtunk.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, fogadd kegyesen az áldozatot,
melyet felajánlunk neked a mai ünnepen.
Ez szerezte meg nekünk a tökéletes kiengesztelődést,
és ebbe épül bele istentiszteletünk egész teljessége.
Krisztus, a mi Urunk által.
Karácsonyi prefáció, 385-387.
Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondjuk A szentek közösségében saját.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Meglátta a föld minden határa:
Istenünk hozott nekünk szabadulást.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Kérünk, irgalmas Istenünk,
hogy a világ ma született Üdvözítője,
amiként istengyermeki életünk szerzője,
ugyanúgy halhatatlanságunk ajándékozója is legyen.
Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

Zsolt 97,3

