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Éneklap 

Karácsony nagymiséjére 

Introitus (Éneklő Egyház, 517) 

 

Karácsonyi Kyrie (ÉE 415) 

Kántor: Kyrie eleison. Született világ Megváltója, angyalok jöttek, új hírt hoztak 

Betlehemben. 

Hívek: Kyrie eleison, Kyrie eleison! 

Kántor: Christe eleison. Örök Atyának szent Igéje, íme hallgat, most nem szólhat 

Betlehemben. 

Hívek: Christe eleison, Christe eleison! 

Kántor: Kyrie eleison. Üdvösségünknek kútforrása emberré lett s világra jött 

Betlehemben. 

Hívek: Kyrie eleison, Kyrie eleison! 

Válaszos zsoltár 

Válasz: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát. (6. tónus) 

Felajánlásra (Hozsanna, 21) 

 

(2) Békesség, földön az embernek!  (3) Dicsérjük a szent angyalokkal, 

Békesség földön az embernek!   imádjuk a hív pásztorokkal 

Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet:  az isteni gyermeket, ki minket így szeretett, 

Békesség, békesség embernek!   dicsérjük, imádjuk és áldjuk! 
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Communio (Graduale Hungaricum, 45) 

 

További áldozási ének (Ho 23) 

 

(4) Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem, ki e sötét lelki éjben jászlad 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. 

Végén (Ho 32) 

 

 

 

Az éneklap elérhető elektronikusan is plébániánk honlapján, az aktuális hírek között: 

https://www.szentjozsefplebania.hu/aktualis/hirek 

(2) Angyalok szózata minket is hív, 

értse meg ezt tehát minden hű szív, 

a kisded Jézuskát mi is áldjuk, 

mint a hív pásztorok, magasztaljuk. 

(3) Üdvözlégy, kis Jézus, 

reménységünk, 

aki ma váltságot hoztál nékünk, 

meghoztad az igaz hit világát, 

megnyitád szent Atyád mennyországát. 

(4) Dicsőség, imádás az atyának, 

érettünk született szent Fiának, 

és a vigasztaló Szentléleknek, 

Szentháromságban az egy Istennek! 

(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. 


