SZENT MÁRTON (316 - 397) PÜSPÖK - November 11.

Boldog ember az, ki az Urat /féli, * az ő parancsolatait igen /kedveli.
Dicsőség és gazdagság az ő /házában * és az ő igazsága megmarad örökkön /örökké.
Ant. Az igazaknak a sötétségben világosság /támad: * Ő, az Irgalmas, Könyörülő és
/Igaz. Jól lészen annak, ki könyörül és szívesen ád † az ő dolgait igazul /rendezi, *
meg nem inog az mindö/rökké. Ant. Örök emlékezetben lészen az /igaz * nem fél a
gonosz-hír hal/lástól. Osztogat, adakozik a szegényeknek † az ő igazsága megmarad
örökkön /örökké * fölemeltetik a feje dicső/séggel. Ant.

Szent Márton püspök Magyarország fővédőszentjeinek egyike, hiszen az ókori Római Birodalom egyik tartományában,
Pannóniában látta meg a napvilágot, amely a mai Dunántúl és Szlavónia (Dráva–Száva-köze) területét jelenti. Márton
katona-püspököt egész Közép- és Nyugat-Európa tiszteli és magáénak vallja. Élete a mai Magyar-, Olasz- és
Franciaország területén zajlott. Szombathely (ókori nevén: Savaria) városában született, ezért hazánk fő védőszentjei
között tartjuk számon az államalapítás kora óta. A jó Pásztor példáját magán valósította meg. A műveltségét emelte, a
szegényeknek hirdette az evangéliumot. 397 november 8-án halt meg.

D.U. 171

(*SZENT MÁRTON-ÉNEKESKÖNYV, Szerk. Kovács Andrea - Medgyesy S. Norbert - Rétfalvi Balázs)

1. Üdvözlégy, Oltáriszentség, csodálatos szent Istenség! Téged szívből mind
imádunk, oltárodnak trónján áldunk.
R.) Üdvözlégy szent Szakramentom! Százezerszer meg ezerszer, én Jézusom!
2. Ha szenteknek nagy szívével, angyaloknak lángnyelvével, köszönthetne
minden lélek, méltón úgy sem dicsérnének. R.)
3. Öntsd szívembe olajodat, égesd benne világodat, nagy Szentség, ó térj
be hozzám, mert szívem csak téged kíván. R.)
4. Életünknek végóráján, hogy ne ejtsen meg a Sátán, te légy erős én
gyámolom, mert csak nálad van oltalom. R.)

D.U. 183
1. Ó, szentséges, ó, kegyelmes, édességes Jézusom! Dicsértessél, tiszteltessél,
én megváltó Krisztusom! Szállj be szívem hajlékába, jöjj be lelkem
pitvarába, ott nyugodjál, ott lakozzál, soha el se távozzál!
2. Angyaloknak tápláléka, jöjj el e szent Ostyában! Jöjj, kegyelem áradása
egy kicsinyke pohárban! Táplálj az Úr szent testével, itass omló dús
vérével, engedj mindig nála lennem, ő maradjon énbennem!

ZÁRÓÉNEK: SZMÉ - Ad notam D.U. 20b
1. Született Szent Márton szép Szaváriában, - Nagy Konstatntin császár uralma
korában,- és a Julianus vezér táborában, - hadakozik bátran ezeknek hadában.
2. Alamizsnát koldus tőle, hogy kívánna, - de nem vala neki egyéb, mit adhatna, hanem a palástját, holott, kettéosztja, - és Isten nevében a szegénynek adta.
3. Tettét az Úr Jézus nagy jó néven vette, - a dicső Szent Márton, hogy ezt cselekedte,
és a következő éjjel e jelt vivén: - azon fél palástban Isten megjelenvén.
4. Dicső Szent Mártonnak Krisztus ekkor így szólt: - „Márton, te engemet palásttal
takartál”,- magának mi Urunk ezt tulajdonítván, - tettét, hogy a szegényt Márton
felruházta.
5. Tizennyolc esztendős Szent Márton hogy vala, - megkeresztelkedvén nem sok idő
múlva,- a hadakozásnak holott békét hagya, - mert az Úristennek szolgálni akara.
6. Piktáviumbéli püspökhöz ő méne, - Szent Hiláriuszhoz magát holott szerze, ki akolitussá Mártont felszentelte, - egyházi rend közé számlálván rendelte.
7. És annak utána tisztre felemelték, - mivel őt mindenek igen megkedvelték, azért püspökségre ott megválasztották, - Turonium-béli püspökké voksolták.
8. Holott egy kolostort Szent Márton rakatott, - szorgalmatossággal melyet felépített, sok szerzeteseket benne összegyűjtött, - kikkel egyetemben Istent magasztalta.

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK - Iz 61, 1-3a / Mt 25, 31-40
GYŰJTŐÉNEK: Ad notam D.U. 2 - SZMÉ 40*
1. Szent Márton, Isten szolgája, - és őneki áldott papja, - boldog lőn ő szép halála, - mert
mennyben lőn nyugovása. 2. Te a Krisztus szerelméért, - lelkeknek üdvösségéért, - mezítelent
befödözted, - kivel az Istent tisztelted. 3. Szent életben nevelkedtél - és csodákat cselekedtél, három halottat támasztál, - betegeket gyógyítottál. 4. Te lelkedben békés lévén, - Szentlélekkel
egyesülvén, - sok bűnbe merült népeket - megtérítél tévelygőket. 5. Teljességgel tisztaságos, halál neked nem ártalmas, - Ördög ellen diadalmas, - mert rajta valál hatalmas.
6. Azért a népek elhiggyék, - ünnepedet bátran üljék, - tiszta szívükkel tiszteljék, - hogy
példádat követhessék. 7. Könyörögj azért Istennek, - kérj segítséget hívednek, - legyen
kegyelmes mindennek, - adjon malasztot népednek! 8. Hogy szeretetnek tűzével, bővelkedjünk igaz hittel, - hogy egy szívvel és lélekkel - Krisztust kövessük jó szívvel!
9. Ki örülsz az angyalokkal, - vigadsz az arkangyalokkal, - örvendezz apostolokkal, mindörökké vértanúkkal. 10. Dicséret légyen Atyának, - és ő Fiának, Krisztusnak, Szentlélekkel egyetemben - élvén örök dicsőségben. Ámen.

D.U. 307
1. Zengje a szívünk, énekelje nyelvünk Szent Márton püspök életének hírét,
kit három ország magáénak mondhat, és bízva kérhet.
2. Értelme éles, életében józan, római császár derék katonája,
s hittanulóként szívében már érik Isten igéje.
3. Irgalmas szívvel meglátja a koldust, őt felruházván megismeri Krisztust,
majd érett fejjel messzi Galliában papja lesz néki.
4. És íme: püspök ( Tours-nak)Túrnak városában, nagy méltóságban egyszerűen élvén,
védelmezője ragadozók ellen s atyja a nyájnak.
5. Szent Márton, kérünk, ki már célhoz értél, főpapok dísze, légy a papok őre,
s a magyar földet, hol születtél egykor, mint atyánk, óvjad!

SZMÉ 48 - Ad notam D.U. 154
1. Szent Márton püspöknek dicséretes életét, - a Krisztus Jézushoz buzgó nagy
szeretetét, - hirdeti mai nap minden az ég alatt, - dicsőítvén érdemét.
2. Hirdessük ezekkel mi is néki szentségét, - Krisztus híveihez mutatott kegyességét,mert nagyon szerette és buzgón kereste - azoknak üdvösségét.
3. Midőn tanítványi érte siránkoznának, - felette könnyező szemmel óhajtoznának,
Szent Márton érettek így szól az Istennek, - hogy vigasztalódjanak:
4. „Uram, hogy ha tetszik tovább is fölségednek, - kész vagyok szolgálni ezután is
népednek, - hogy a gonosz Sátán, pokolbéli Sárkány - kárt ne tehessen nékik!”
5. Halála óráján az ördögöt meggyőzte, - pironkodó szóval ágya mellől elűzte,
lelkét az egekben, örök dicsőségben - angyalok közt küldötte. Ámen.

INTROITUS: D.U. 256b STATUIT EI Sirák 45, 30 / 131. zs. 13.16.

E- lé-be ad- ta az

Úr a békeszövet-sé-gét, és elöljáróvá tet-te őt

hogy ö-vé lé-gyen a papi méltó-ság ö-rök i-dő- kig. (3.t.)

*

Az Úr kiválasztotta Siont, * őt kívánta lakó/helyül.
Kegyelembe öltöztetem papjait, * és ujjongva ujjonganak /szentjei. Ant.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor * és mindörökkön örökké, /Ámen. Ant.

KYRIE: D.U. 412
Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk!
Krisztus kegyelmezz nékünk! Krisztus kegyelmezz nékünk!
Krisztus kegyelmezz nékünk!
Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk!
GLORIA: D.U. 422
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek.
Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk
néked nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten.
Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának
Fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; te elveszed a világ bűneit, hallgasd
meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te
vagy Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel
együtt, az Atyaisten dicsőségében. Ámen.

GRADUALE: 256 b / 1 ECCE SACERDOS MAGNUS Sirák 44,16. 20
R.) Íme a főpap, ki életének napjaiban * tetszésére volt az Úrnak.
V.) Nem találtatott hozzá hasonló, * ki így megtartotta volna a fölségesnek /törvényét.

Tetszésére…

CREDO
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott
Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették,
meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és
holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek
közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

OFFERTORIUM: VERITAS MEA 88. zs. 25
Vele lesz hűségem és kegyelmem +
R.) Vele lesz /hűségem * és /kegyelmem
V.) És hatalma magasra e/melkedik † az én ne/vemben. R.)
Vagy: G. H. 458 JUSTUS UT PALMA 91.zs. 13. 2-3. 14
Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, - nagyra nő, mint a Libanon cédrusa. +
R.) Az igaz, mint a pál/mafa, virágzik, * nagyra nő, mint a Libanon /cédrusa.
V.1.) Jó dolog az U/rat dicsérni, † és éneket mondani a te nevednek, ó /Fölséges! R.)
V.2.) Hirdetni reggel irgalmas/ságodat, † és hűségedet /éjszaka. R.)
V.3.) Az Úr házában van ő el/ültetve, †
a mi Istenünk házának csarnokában vi/rágzik. R.)

SANCTUS: D.U. 448
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene.
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban.
Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.
AGNUS DEI: D.U. 461
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét.
COMMUNIO: D.U. 256c FIDELIS SERVUS

Lk 12, 42 / 111.zs.

Íme a főpap…

Vagy:VÁLASZOS ZSOLTÁR
Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát. 88. zs. 2. v
ALLELUJA: BEATUS VIR SANCTUS MARTINUS

Hű és o-kos szol-ga, kit az Úr háza népe fölé ren-delt, hogy i-dő-ben és

V.) A boldog férfiú, Szent Márton, Tours ( Túr) városának püspöke ma elpihent, *
örömmel fogadják őt a mennyben az angyalok.

Vagy: Jézus mondja: † Új parancsot adok nektek: * Szeressétek egymást,
ahogy én szeretlek titeket. Jn 13, 34

rend-ben ke-nye-ret ad-jon né-kik. ( 1. t.)

†

*

