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SZENT MÁRTON PÜSPÖK 
TEMPLOMUNK ÉS TELEPÜLÉSÜNK  
VÉDŐSZENTJÉNEK ÜNNEPI MISÉJE
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Gyülekező ének  Éneklő Egyház 646
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2 Téged hív ma szózatunk telve bizalommal. 
 Jöjj, takarj be minket is szánó irgalommal. 
 Benned bízva hittel kérünk tégedet, 
	 Óvjad,	védjed	hozzád	esdő	népedet.

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

Válaszos zsoltár  bencés antifóna-dallam

Alleluja

hívek könyörgése
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Felajánlási ének SzVU 232

1	 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.

6	 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.

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!
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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.

Uram, áldd meg a füleimet, / hogy képesek legyenek 
meghallani hangodat, / hogy tisztán hallják a szükség 
hangját, / hogy bezáruljanak a zaj és a fecsegés számá-
ra, / és ne hagyják figyelmen kívül a nehézségeket. 

Uram, áldd meg ajkamat, / hogy tanúságot tegyen Ró-
lad, / 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.
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Befejező ének

2	 Hadd	kövessük	bátran,	mi	védelmezőnket 
	 Krisztus	katonáját,	Márton	püspökünket 
	 Itt	született	hajdan,	pannon	nép	javára	 
	 Itt	van	néki	most	is	hűséges	családja.

3	 Ifjú	hévvel	nézte	Róma	nagy	tusáját	 
 Pogány uralmának kínos végóráját 
 Szülei még óvnák Krisztusé ne légyen 
 Katonának adják, csak hogy meg ne térjen.

4	 Pannónia	hegyén	fogadalmat	tészen: 
	 Száműzetésének,	mikor	vége	lészen 
	 Visszajön	majd	akkor,	szülőföldje	táját 
 védelmébe veszi szenteknek hazáját.
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5	 Őrjáratba	indult	messzi	Galliában, 
	 Mezítelen	koldust	lát	az	út	porában, 
	 Zord	világnak	telét	megenyhíti	Márton: 
	 Köpönyegét	nyújtja	–	Jézus	hogy	ne	fázzon.

6	 Császár	parancsára	hívják	harcra	kelni, 
	 Háborúban	küzdve	hősi	halált	halni.	 
	 Másra	vágyik	ő	már:	más	csatába	menni, 
 Krisztus seregének katonája lenni.

7	 Gúnyolja	a	császár,	csúfolják	a	társak, 
	 „Új	istennek	hódol:	hitvány	gyávaságnak”. 
	 Így	szól	akkor	Márton:	„Fegyver	nélkül	megyek,	 
	 Ellenségnek,	ha	kell,	prédájává	leszek.”

8	 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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