Július 7.
Védőszentünknek,
Szent Willebald püspöknek
búcsúi szentmiséje
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KEZDŐÉNEK

(Dallam: Egybegyűltünk, ó nagy Isten…)

1. A nagy Isten szentjeinek ünnepét, kik szenteljük,
Csodatévő szent Willebald püspököt ma tiszteljük;
Aki ártatlanságért papságra rendeltetett,
És sok jeles érdeméért főpásztorrá tétetett.
2. Ó szent Püspök, égő lámpás az Anyaszentegyházban,
Aki voltál tiszta tükör e megromlott világban,
Te vagy a mi helységünknek választott szószólója,
Légy mindenben, ínségében annak oltalmazója.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja! Szereteted evangéliumát a Te Fiad megmutatta és kereszthalála, feltámadása által
megváltott minket. Köszönjük, hogy hazánkba is ez az örömhír
szent Willebald tiszteletével eljutott. Ő, mint fiatalember meghallotta hívásodat és egész életét szent hitünk terjesztésének
szolgálatába állította. Kérünk Téged, Istenünk, hogy szent
Willebald lelkületét bennünk is kimunkáld. Aki élsz és
uralkodol mindörökkön-örökké.
OLVASMÁNY
Olvasmány Malakiás próféta könyvéből

Mal 3,19-24

Bizony, íme, eljön majd az a nap, lángolva, mint a kemence, és minden kevély és minden gonosztevő olyan lesz, mint a tarló, és az eljövendő nap lángra lobbantja őket – mondja a Seregek Ura –, és nem
hagy rajtuk sem gyökeret, sem hajtást.
Nektek azonban, akik nevemet félitek, felkel az igazság napja, ami gyógyulást hoz szárnyain; kimentek és ugrándoztok, mint a
csorda fiatal borjai, és összetapossátok a gonoszokat, és ők olyanok
lesznek a lábatok talpa alatt, mint a hamu, azon a napon, amelyen
majd én cselekvéshez látok – mondja a Seregek Ura.
Emlékezzetek meg szolgámnak, Mózesnek törvényéről, melyet neki a Hóreben egész Izrael számára parancsokként és végzé2

sekként adtam. Íme, én elküldöm majd nektek Illés prófétát, mielőtt
eljönne az Úrnak nagy és rettenetes napja, hogy visszatérítse az
atyák szívét fiaikhoz s a fiúk szívét atyáikhoz, nehogy elmenjek és
átokkal sújtsam a földet.
Ez az Isten igéje.
VÁLASZOS ZSOLTÁR

(VIII.G)

Hívek válasza:
Ragyogjon világosságod / amint a nap az égen!
Előénekesek:
1a Oltalmazz engem, Istenem, *
mert én benned bízom.
b Így szólok az Úrhoz: „Uram vagy nékem, *
nincs más javam rajtad kívül!”
H: Ragyogjon világosságod / amint a nap az égen!
2a Az Úr az én kelyhem és osztályrészem, *
sorsom kezedben tartod.
b Gazdag föld jutott részemül, *
valóban értékes az örökrészem.
H: Ragyogjon világosságod / amint a nap az égen!
3a Áldom az Urat, mert értelmet adott nékem, *
még éjszaka is erre int szívem.
b Az Úr mindenkor szemem előtt, *
nem ingok meg, mert ő áll jobbomon.
H: Ragyogjon világosságod / amint a nap az égen!
4a Ezért örvend a szívem és ujjong a lelkem, *
sőt testem is reményben nyugszik el.
b Az élet útját mutatod meg nékem, †
az öröm teljességét színed előtt, *
és a gyönyörűséget jobbodon, mely örökké megmarad.
H: Ragyogjon világosságod / amint a nap az égen!
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SZENTLECKE
Szentlecke Szent János apostol első leveléből
1Jn 1,1-10
Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk,
amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely
az Atyánál volt, és megjelent nekünk.
Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is,
hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig
közösség az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk
meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ez pedig az az üzenet,
amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem
cselekedjük az igazságot.
Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő
Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy
nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az
igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk,
hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje.
Ez az Isten igéje.
ALLELUJA

VI.m. – 1Jn 4,16

K1 Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, *
és hittünk benne.
K2 Szeretet az Isten: aki szeretetben él, *
Istenben él, és Isten őbenne.
4

EVANGÉLIUM
A soron következő vasárnap Evangéliumát olvassuk!
HÍVEK KÖNYÖRGÉSE
P

Testvéreim, Szent Willebaldnak, akinek őseink ezen a helyen
állítottak templomot, védőszentünknek közbenjárását kérve
egy szívvel-lélekkel könyörögjünk mindenható Istenünkhöz:

1a Szent Willebald a keresztségben, a keresztény élet forrásához
kapcsolódott, amelyben Krisztus megajándékozta őt barátságával.
1b Cirill főapát urat, a bencés monostor szerzeteseit, és bennünket,
e plébániai közösség tagjait, tedd, Urunk, tiszta szívű, Krisztushoz ragaszkodó emberekké.
2a A híveihez törődéssel odaforduló Szent Willebald a lelkipásztorok és a vezető beosztásban lévők példaképe.
2b Segítsd, Urunk, papjainkat és szerzeteseinket, a cégvezetőket és
a vállalkozások vezetőit, hogy az ő példája mindig követésre indítsa őket.
3a Krisztus ránk bízta az Evangélium örömének hirdetését. Mi
nem voltunk mindig hűségesek küldetésünkhöz.
3b Egyházad tagjaiért kérünk most, Urunk: a világi hívekért; a
szerzetesközösségekért; azokért, akik az egyházban szolgálatot
látnak el; azokért, akik az egyházban hiteltelenül élnek, és azokért, akiket az egyház tagjai megbántottak.
4a Európa vezetői tehetetlenek tűnnek a menekültek áradata láttán.
4b A kiszolgáltatott emberekért kérünk, Urunk. Az elvándorlókért
és menekültekért, a hajléktalanokért, a bántalmazások és viszszaélések áldozataiért. Adj a politikai vezetőknek kreativitást és
bátorságot, amikor a megoldást keresik.
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5a Szeretnénk példát meríteni Szent Willebald missziós lelkületéből, hitvalló életéből, önzetlen és nagylelkű szeretetéből.
5b Add, Urunk, hogy az ő nevét viselő egyházközségekben megújuljon a testvéri szeretet.
P

Mindenható Istenünk, szentjeid élete és példája végtelen kegyelmed bizonyítéka. Szent Willebald búcsúünnepén kérünk
téged, hogy mindannyian követhessük Szent Fiadat, aki veled él
és uralkodik örökkön-örökké.

FELAJÁNLÁSI ÉNEK
1. Szeretettel jönnek hozzád, / Atyánk, hívő gyermekid,
Meghálálni kegyelmednek / Nagy jótéteményeit.
Az oltár szent zsámolyához / Buzgó szívünk imádást hoz,
Áldozatul hozza néked / Legtisztább érzelmeit.
2. Szeretetnek szent emléke / Ez az örök áldozat,
Mit most szolgád az oltáron, / Uram, neked bemutat.
Add, hogy kik most buzgón áldunk, / Érted áldozattá váljunk,
Szeretetben élve s halva / Lássuk egykor arcodat.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Istenünk, Szent Willebald az ő hitének erejével, reményének
bizakodásával, kezdeményezőképességével és lelkes szeretetével szolgálta népedet. Kérünk, ajándékozd meg közösségünket
is Szent Willebald lelkületével. Engedd, kérünk, hogy amit Ő ültetett, ápoljuk; amit épített megtartsuk; amit ránk hagyott, azt
megőrizzük. Taníts bennünket azzal a bizalommal imádkozni,
ahogy Ő imádkozott. Aki élsz és uralkodol mindörökkönörökké.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
1. Győzelemről énekeljen / Napkelet és Napnyugat,
Millió szív összecsengjen, / Magasztalja az Urat!
Krisztus újra földre szállott, / Vándorlásunk társa lett;
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Mert szerette a világot, / Kenyérszínbe rejtezett.
Krisztus, kenyér s bor színében, / Úr s király a föld felett:
Forrassz eggyé békességben / Minden népet s nemzetet.
2. Egykor értünk testet öltött, / Kis gyermekként jött közénk;
A keresztfán vére ömlött / Váltságunknak béreként.
Most az oltár Golgotáján / Újra itt a drága vér,
Áldozat az Isten-Bárány, / Krisztus teste a kenyér.
Krisztus, kenyér s bor színében…
3. Zúgjon hát a hálaének, / Szálljon völgyön, tengeren:
A szeretet Istenének / Dicsőség és üdv legyen!
Az egész föld legyen oltár, / Virág rajta a szívünk,
Minden dalunk zengő zsoltár, / Tömjénillat a hitünk!
Krisztus, kenyér s bor színében…
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRÖGÉS
Istenünk, add meg, kérünk, népednek, hogy az Szent Willebald
példája nyomán úgy öleljük a keresztet és úgy építsük a Te országodat, hogy majd életünk végén a Te szent Fiad ajkának szavait hallhassuk: „Jöjjetek Atyám áldottai! Vegyétek birtokba a
világ kezdetétől nektek készített Országot!” (Mt 25,34) Ezt kérjük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
BEFEJEZŐ ÉNEK

(Dallam: Egybegyűltünk, ó nagy Isten…)

4. Szent Willebald minden bűnnek éltedben megvetője,
És isteni jóságoknak gyors, buzgó követője,
A szent Evangéliumnak hathatós hirdetője,
Krisztus vérével megváltott lelkeknek hív őrzője.
5. Fénylesz te már mindörökké a magas Mennyországban,
S uralkodol az Istennél, annak fényes házában.
Tekints reánk, esedezzél, szíves tisztelőidért,
Akik hozzád folyamodunk mennyei áldásokért.
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ÉNEKEK A ZARÁNDOKLATRA
1. Te vagy földi éltünk vezér csillaga,
Édes reménységünk kegyes Szűzanya.
Téged rendelt jó anyánknak az Isten fia,
Azért áldunk örvendezve, óh, Szűz Mária.
2. Te reménycsillag vagy éltünk tengerén,
Átragyogsz minden bú és baj fellegén.
Téged rendelt jó anyánknak az Isten fia,
Azért áldunk örvendezve, óh, Szűz Mária.
3. Te, mint reménycsillag mosolyogsz felénk,
Ha tűrve, Istenbe bízva szenvedénk.
Téged rendelt jó anyánknak az Isten fia,
Azért áldunk örvendezve, óh, Szűz Mária.
4. És ha elközelgett éltünk alkonya,
Te vagy vigaszteljes esti csillaga.
Téged rendelt jó anyánknak az Isten fia,
Azért áldunk örvendezve, óh, Szűz Mária.
----1. Uram Jézus! Légy velünk, mi egyetlen örömünk!
Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk.
Ó egyetlen örömünk, Uram Jézus, légy velünk.
2. Uram Jézus! Tégedet, szívünk, lelkünk úgy eped,
Mert kívüled nem találhat sehol biztos nyughelyet.
Boldog mással nem lehet, Uram Jézus, csak veled.
----1. Isten útján járni gyönyörűség. Amit rendelt tenni: igaz hűség.
Neki élni szabadság, alleluja. Helytállani boldogság, alleluja.
2. Hogy utadat járjuk, segíts minket. Igazság útjára vezess minket.
Ezt áhítja a szívünk, alleluja. Ez legyen életünk, alleluja.
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