
URUNK SZÜLETÉSE 

ESTI DICSÉRET 

 

Istenem, jöjj segítségemre! 

Uram, segíts meg engem! 

Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. 

 

 HIMNUSZ 

 
Az Atya szemefénye, Te 
Benned remél a földkerek: 
Könyörgünk, hallgasd meg imánk, 
Mi kis szolgáid, emberek. 
 
Emlékezz, ég és föld Ura, 
Hogy egykor trónod elhagyád, 
S halandóként, mint jómagunk, 
Hordott méhében Szőzanyád. 
Bizonyság rá e szent napunk, 
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Mely évrıl évre visszatér, 
Hogy égbıl önként szállva le, 
Lettél üdvünkért drága bér. 
 
Csillagsereg, föld, óceán, 
És mind mi él az ég alatt. 
Üdvösség új forrásaként 
Magasztal téged, drága nap! 
 
Ma születésed ünnepén, 
Új dallal hódolunk neked, 
Mi is, akiknek csorduló 
Szent véred adott életet. 
 
Jézus, magasztal énekünk, 
Ki Szőztıl születtél nekünk, 
Atyádat és Szentlelkedet 
Örökre dicsérjük veled! Amen. 

 
ZSOLTÁROZÁS 

 

112. zsoltár 
 

Dicsérjétek, Isten szolgái, * 

dicsérjétek az Úr nevét.  
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Áldott legyen az Úr neve * 

mostantól fogva mindörökké. 

Dicsértessék az Úr neve * 

napkelettıl napnyugatig!  

Fölséges az Isten minden nép fö "" ""lött, * 

dicsısége magasabb az egeknél. 

Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz? † 

A magasságokban áll a trónja, * 

onnan tekint alá égre és földre. 

Az elhagyatottat a porból magához vonja, * 

fölemeli a szegényt a sárból,  

hogy odaültesse a gazdagok közé, * 

népének gazdagjai közé.  

S aki gyermek nélkül élt há "" ""zában, *  

azt gyermekek boldog anyjává teszi. 

Antifóna: A békesség Királya oly fényességes; ıt lát-
ni vágyódik szüntelen az egész földkerekség. 
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147. zsoltár 
 

Dicsérd, Jeruzsálem, az Urat, *  

Istenedet magasztald, Sion!  

Mert erıssé tette kapuid zárát, * 

és fiaidat megáldja benned.  

Határaidon ı ad békét, * 

és jóllakat kövér búzával.  

Elküldi szavát a földre, * 

gyorsan fut az ı igéje. 

Gyapjúként teríti szét a havat, * 

és mint a hamut, úgy szórja a zúzmarát. 

Jegét hullatja, mint a morzsát; * 

ki bírná elviselni annak hidegét? 

De kibocsátja igéjét, és szétolvasztja mindezt, *  

lehelete ráfúj, és a vizek árja zúg. 

Igéjét Jákobnak hirdeti, * 

törvényét és végzéseit Izrael népének.  

Egyetlen néppel sem bánt így, * 

végzéseit nem fedte fel senki másnak! 

Antifóna: Meglátta a földnek minden határa a mi 
jóságos Istenünk üdvösségét. 
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Kantikum   Fil 2, 6-11 

 
Jézus Krisztus, isteni mivoltában, †  

Istennel való egyenlıségét nem tartotta olyan 

dolognak,*  

amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék, 

hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, † 

az emberekhez lett ha "" ""sonló, * 

külsejében olyan volt, mint egy ember.  

Megalázta önmagát, † 

engedelmes lett a halálig, * 

mégpedig a kereszthalálig. 

Ezért Isten felmagasztalta ıt, † 

és olyan nevet adott neki, * 

amely fölségesebb minden névnél,  

hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd * 

a mennyben, a földön és az alvilágban,  
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és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsıségé "" ""re, * 

hogy Jézus Krisztus az Úr. 

Antifóna: Beteltek Mária napjai, hogy világra hozza 
elsıszülött Fiát. 

 
RÖVID OLVASMÁNY   Gal 4, 4-5  
 
Amikor elérkezett az idık teljessége, az Isten elküld-
te a Fiát, aki asszonytól született, és ı alávetette 
magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a tör-
vény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyer-
jük. 
 
RESPONZÓRIUM 
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MAGNIFICAT-ANTIFÓNA 

  
 MAGNIFICAT 
 
Magasztalja lelkem az Urat, * 

és szívem ujjong üdvözítı Istenemben.  

Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: * 

Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes  

nemzedékek, 

mert nagyot mővelt velem ı, aki Hatalmas: * 

ı, akit Szentnek hívunk. 

Nemzedékrıl nemzedékre megmarad irgalma  

azokon, * 

akik istenfélık. 

Csodát mővelt erıs karjával: * 

a kevélykedıket széjjelszórta, 

hatalmasokat előzött trónjukról, * 

kicsinyeket pedig felmagasztalt; 
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az éhezıket minden jóval betölti, * 

a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. 

Gondjába vette gyermekét, Izraelt: * 

megemlékezett irgalmáról, 

melyet atyáinknak hajdan megígért, * 

Ábrahámnak és utódainak mindörökké. 

Dicsıség az Atyának, a Fi ## ##únak * 

és a Szentléleknek,  

miképpen kezdetben, * 

most és mindörökké. Ámen. 

Magnificat-antifóna: Emeljétek föl fejeteket, mert 
elérkezett íme megváltástok. 
 
FOHÁSZOK 
 
Krisztus kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltött, 
kísértést szenvedett, és mindenben hasonlóvá lett 
hozzánk, a bőnt kivéve. Imádjuk ıt, és kérjük élı 
hittel:  

Születésed által segítsd megváltott népedet! 

Amikor e világra jöttél, megkezdıdött az új korszak, 
amelyrıl a próféták jövendöltek, 
- adj friss erıt Egyházadnak, hogy idıszerő ma-
radjon minden korban! 

Te magadra vetted az emberi gyengeséget, 
- légy a vakok világossága, a gyengék erıssége, a 
bajbajutottak vigasztalása! 

Te szegénynek és alázatosnak születtél, 
- tekints jóságosan a szegényekre és vigasztald 
ıket! 
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Te földi születésed által az örök élet örömét árasztod 
mindenkire, 
- örvendeztesd a haldoklók szívét az égi születés 
reményével! 

Te földre szálltál, hogy az égbe vezess mindenkit, 
- vedd magadhoz dicsıségedbe az elhunytakat! 

 
Mi Atyánk. 

Könyörgés 
 

Istenünk, te évrıl évre megörvendeztetsz minket 
azzal, hogy Fiad eljövetelének ünnepére készülhe-
tünk. Add, hogy mi, akik Egyszülöttedet nagy 
örömmel fogadjuk mint Megváltónkat, nyugodt lé-
lekkel láthassuk meg ıt mint Bíránkat, amikor el-
jön. Aki veled él. 
 


