SZENT MÁRTON PÜSPÖK
TEMPLOMUNK ÉS TELEPÜLÉSÜNK
VÉDŐSZENTJÉNEK ÜNNEPI MISÉJE
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Gyülekező ének

Éneklő Egyház 646

Részlet a 32. zsoltárból
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Örvendezzetek, igazak az Úrban *
az igazakhoz illik a dicséret.
Örvendezzünk...
Boldog nemzettség, akinek az Úr az Istene, *
a nép, akit az Úr örökségül választott magának.
Örvendezzünk...
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Kezdőének
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Dallam: Werner Alajos
Szöveg: Szabó Flóris OSB

Téged hív ma szózatunk telve bizalommal.
Jöjj, takarj be minket is szánó irgalommal.
Benned bízva hittel kérünk tégedet,
Óvjad, védjed hozzád esdő népedet.

Szóljon ének szárnyalón égi jó Atyának.
Szent Fiának, Léleknek, örök Háromságnak.
Kit Szent Márton életében hűn szolgált,
Halálában boldogságban megtalált.

Könyörgés
Istenünk, Atyánk, tekints irgalmas szemmel házad
népére, amelyet most Szent Márton püspök tisztelete
hívott egybe. Ő az Evangélium igéjével és az élet kenyerével táplálta népét. Add, hogy amint egykor az ő
igehirdető és közösség-teremtő szolgálata kegyelmed
segítségével a hitben való megerősödésre vezetett,
tegyen most közbenjáró imája buzgóvá  a hitből fakadó áldozatos szeretetre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a
te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel
egységben, Isten, mindörökkön-örökké.
Olvasmány

Iz 61,1–3a

Olvasmány Izaiás próféta könyvéből.
Az Úr Lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek,
és meggyógyítsam a megtört szíveket; hogy szabadulást hirdessek a raboknak, és szabadságot a börtönben lakóknak; hogy az Úr kegyelmének esztendejét
hirdessem, Istenünk számonkérésének napját. Hogy
megvigasztaljak minden gyászolót, és koszorút adjak
a hamu helyébe, örömnek olaját a gyászruha helyett, a
szomorúság lelke helyett öröméneket.
Ez az Isten igéje.
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Válaszos zsoltár

1a
b

bencés antifóna-dallam

Boldog ember, aki féli az Urat, *
aki törvényében örömét találja.
Olyan ő az igaznak, mint fény a sötétben, *
könyörületes, irgalmas és igazlelkű.
Az Úr irgalmas jóságát...

2a
b

Aki könyörül és ad másoknak, jó sora lesz annak, *
aki az igazsághoz szabja tetteit.
Nem inog meg ő sohasem, *
az igaz emlékezete örökre megmarad.
Az Úr irgalmas jóságát...

3a
b

Rossz hírtől félnie soha nem kell, *
szíve nyugodt, mert bízik az Úrban.
Nincs kitől féljen, szíve bátor, *
ellenségeit megszégyenülni látja.
Az Úr irgalmas jóságát...
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4a
b

Javait szétosztja, *
adakozik a szegénynek,
igazsága örökre megmarad
és dicsőség lesz osztályrésze.
Az Úr irgalmas jóságát...

Szentlecke

Jn 3,13–17

Szentlecke Szent János apostol első leveléből
Szeretteim! Mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az
életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szeret, a
halálban marad. Aki gyűlöli testvérét, gyilkos; és tudjátok, hogy egyetlen gyilkosnak sincs része az örök
életben. A szeretetet ezáltal ismertük meg: ő az életét
adta értünk. Nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. Hogyan marad meg Isten szeretete abban,
aki, bár bővelkedik a világ javaiban, amikor látja, hogy
testvére szükséget szenved, elzárja előle a szívét?
Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal.
Ez az Isten igéje.
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Alleluja

1a
b

Minden időben áldom az Urat, *
mindenkor dicséretét zengi ajkam.
Az Úrban dicsekszik lelkem, *
hallják meg és örvendjenek mind a szegények!
Alleluja...

2a
b

Magasztaljátok velem az Urat, *
dicsérjük együtt nevét!
Ízleljétek és lássátok, hogy milyen jó az Úr, *
boldog az az ember, ki őbenne bízik.
Alleluja...

Evangélium

Mt 25,31–40

† Evangélium Szent Máté könyvéből.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor dicsőségében eljön az Emberfia, és vele mind az
angyalok, akkor majd leül dicsősége trónjára. Ös�szegyűjtenek majd eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor elválasztja a
juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobbjára, a kecskéket

8

pedig a baljára állítja. Akkor így szól a király a jobbján
állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, és vegyétek örökül a világ kezdete óta számotokra készített országot.
Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és felkerestetek.” Akkor
így válaszolnak neki az igazak: „Uram, mikor láttunk
téged éhezni, és adtunk neked enni, vagy szomjazni,
és adtunk neked inni? Mikor láttunk jövevénynek, és
fogadtunk be, vagy mezítelennek, és ruháztunk fel?
Mikor láttunk betegen vagy börtönben, és mentünk el
hozzád?” A király így felel majd nekik: „Bizony, mondom nektek, amikor ezeket tettétek akár csak eggyel
is a legkisebb testvéreim közül, velem tettétek.”
Ezek az Evangélium igéi.
hívek könyörgése
P

Gyöngeségünk tudatában, alázatos lélekkel kérjük közös imádságunkban üdvözítő Urunkat. A
fohászokra ez legyen a válaszunk:

A

Hogy Asztrik főapát úr odaadó szeretettel vezesse
monostorának egész családját! Hallgass meg,
Urunk!
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Hogy akik egyházadat vezetik és szolgálják,
apostoli munkájukat Szent Márton lelkületével
végezzék! Hallgass meg, Urunk!

Hogy beteg testvéreink Szent Márton alázatával
fogadják kezedből az életet és a halált egyaránt.
Hallgass meg, Urunk!

Hogy alázatos lélekkel gyakoroljuk a felebaráti szeretet tetteit! Hallgass meg, Urunk!

Hogy a Szent Márton nevét viselő bencés monostorunk és a hozzá kapcsolódó plébániák minden
lakója tanúskodjék örömhíredről! Hallgass meg,
Urunk!
Hogy Szent Márton példájára legkisebb tettünkkel is téged magasztaljunk. Hallgass meg, Urunk!

Hogy közösségünk minden tagja teljes odaadással, állhatatos hűségben szolgáljon téged. Hallgass meg, Urunk!
Hogy diákjaink példát merítsenek Szent Márton
hitvalló életéből az önzetlen és nagylelkű szeretetre. Hallgass meg, Urunk!

Hogy egyszülött Fiadra ismerjünk minden gyenge, beteg, elesett és segítségre szoruló emberben.
Hallgass meg, Urunk!
Hogy a Szent Márton nevét viselő egyházközségekben megújuljon a testvéri szeretet. Hallgass
meg, Urunk!

P

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

Felajánlási ének
1

6

SzVU 232

Zeng a harang hívó szóval
E szép ünnep estelén.
Összegyűltünk oltárodnál,
Kél szívünkben új remény.
Földi bajban, gyötrelemben
Tűnik, múlik életünk:
Áldozatod erejében / Új életre ébredünk.

De az oltár fehér gyolcsán
Újul egyre áldozat:
Bűneinkért felajánlod,
Édes Jézus, magadat.
S hogyha vétkünk sokasága
Ezerannyi volna még:
Áldozatod tiszta lángján / vétkünk szennye mind elég.

Felajánló imádság

Kérünk, mindenható Istenünk, hogy a néped életét,
erőfeszítéseit és szenvedéseit jelző adományokat,
amelyeket Szent Márton emlékezetére felajánlunk
neked, fogadd kegyesen, viszonozd mennyei áldásoddal, és tégy minket előtted kedves áldozattá. Krisztus,
a mi Urunk által.
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Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
Méltó és igazságos.

Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös,
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked,
– mi Urunk, szentséges ATYánk,
mindenható örök Isten.

A szentekben jóságodat mutatod meg népednek,
– és Szent MÁRtonban
a Jó Pásztor élő példáját adtad nékünk.

A hitben ő biztosan vezette a rábízottakat az evangélium útján,
a reményben a megfeszített Krisztust követte,
– és hivatásának GOndját
mindvégig vállalta.
A szegények szüksége iránt szeretettel megnyitotta
szívét,
– így ragyogott fel BEnne
a mi Urunk, Jézus Krisztus.
És ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal
és szentekkel együtt,
– vidám lélekkel ÉNeklünk,
és hálás szívvel zengjük:
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Áldozási ének

Hozsanna 134

1 Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste,
Áldott légy, Jézusnak piros szent vére.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!
2 Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója,
Mi bűnös lelkünknek megorvoslója.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!

3 Üdvözlégy, nagy Szentség, világ váltsága!
Emberi nemzetnek fő boldogsága.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!
4 Üdvözlégy, nagy Szentség, élet kútfője,
Megtérő bűnösnek tiszta fürdője.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!

Az áldozás után (Szent Márton imája)
Uram, áldd meg kezeimet, hogy kíméletesek legyenek,
hogy tartsanak és ne bilincseljenek meg, hogy számítás nélkül tudjanak adni, hogy legyen erejük vigasztalni és áldani.
Uram, áldd meg szemeimet, hogy észrevegyék a szükséget, hogy figyeljenek az apró dolgokra is, és átnézzenek
a felszínes dolgokon, hogy jól érezhessék magukat az
emberek, ha rájuk pillantok.
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Uram, áldd meg a füleimet, hogy képesek legyenek
meghallani hangodat, hogy tisztán hallják a szükség
hangját, hogy bezáruljanak a zaj és a fecsegés számára,
és ne hagyják figyelmen kívül a nehézségeket.
Uram, áldd meg ajkamat, hogy tanúságot tegyen
Rólad, hogy ne szóljon olyat, ami megsebez és rombol,
hogy gyógyító szavakat szóljon, hogy őrizze meg, amit
rábíztak.
Uram, áldd meg a szívemet, hogy Lelked lakóhelye legyen, hogy melegséget adhasson és elrejthessen, hogy
gazdag legyen a megbocsátásban, hogy képes legyen
megosztani bánatot és örömöt.
Áldozás Utáni imádság
Részesültünk mennyei lakomádban, Istenünk Szent
Márton püspök emlékezetét ünnepelve. Add meg,
kérünk, hogy akik most itt együtt részt vettünk Fiad
halálának és feltámadásának közös ünneplésén,
továbbra is tanúságot tehessünk irgalmas szeretetedről. Krisztus, a mi Urunk által.
Áldás

1 Adja meg nektek gazdagon áldását a mindenható
Isten, akiről Szent Márton tanúságot tett az emberek között!
2 Ő, aki csodákkal tüntette ki Szent Mártont
gazdagítson titeket is jó cselekedetekben!
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3 Szent Márton példája tanítson, és közbenjárása
buzdítson titeket, hogy egykor ti is csatlakozzatok
hozzá az égi hazában!
És a mindenható Istennek, az Atyának, † a Fiúnak
és † a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és
maradjon veletek mindörökké!

Befejező ének

2

3

Hadd kövessük bátran, mi védelmezőnket
Krisztus katonáját, Márton püspökünket
Itt született hajdan, pannon nép javára
Itt van néki most is hűséges családja.
Ifjú hévvel nézte Róma nagy tusáját
Pogány uralmának kínos végóráját
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4

5

6

7

8

Szülei még óvnák Krisztusé ne légyen
Katonának adják, csak hogy meg ne térjen.
Pannónia hegyén fogadalmat tészen:
Száműzetésének, mikor vége lészen
Visszajön majd akkor, szülőföldje táját
védelmébe veszi szenteknek hazáját.

Őrjáratba indult messzi Galliában,
Mezítelen koldust lát az út porában,
Zord világnak telét megenyhíti Márton:
Köpönyegét nyújtja – Jézus hogy ne fázzon.
Császár parancsára hívják harcra kelni,
Háborúban küzdve hősi halált halni.
Másra vágyik ő már: más csatába menni,
Krisztus seregének katonája lenni.

Gúnyolja a császár, csúfolják a társak,
„Új istennek hódol: hitvány gyávaságnak”.
Így szól akkor Márton: „Fegyver nélkül megyek,
Ellenségnek, ha kell, prédájává leszek.”
Hadd legyünk ma mi is fegyver nélkül hősök,
gazdagok szegényen, gyengén mind erősök,
Ezért hozzuk eléd minden adományunk,
Szívünket is fogadd, Jézusunk, Királyunk!
U. i. O. Gl. D.
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