MINDENSZENTEK ÜNNEPE - OMNIUM SANCTORUM

November 1.

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK - Jel 7, 2- 4. 9-14 / 1 Jn 3, 1-3 / Mt 5, 1-12a

Ti szentek, örvendjetek az Úr-ban, mert az i-ga-zak-hoz il-lik a di-csé-ret!

( 4.t.)

†

*

Letekint az Úr a /mennyből, * és látja mind az emberek /fiait. Az ő erősséges
lakó/helyéről * rátekint mindenekre, kik a földet /lakják. Ant. Ki egyenként alkotta
/szívüket, * ki ismeri minden /tettüket. Íme, az Úr szeme azokon, kik őt /félik, * azokon,
kik az ő irgalmasságában /bíznak. Ant. Hogy megmentse a haláltól /lelküket, * és
éhínség idején táplálja /őket. A mi lelkünk az Urat /várja, * mert ő a mi segítőnk és
/oltalmunk. Mert őbenne vigad a mi /szívünk, * és az ő szent nevében /bízunk. Ant.

D.U. 171
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. 169
1. Égből szállott szent kenyér, értünk ontott drága vér: hittel áldunk és
imádunk, bár az elme föl nem ér. 2. Véghetetlen Istenség, szerető nagy kegyesség! Az
oltáron velünk áldjon tégedet a föld s az ég! 3. Ó mennyei seregek, velünk egyesüljetek!
Tiszta lelkek, az Istennek irgalmáról zengjetek! 4. Nap, hold s fényes csillagok,
imádságra gyúljatok! Hitünk fénye őt dicsérje, kit ragyogva áldotok! 5. Legyen egy
szív, egy lélek azokban, kik dicsérnek! Ó nagy Isten, e szentségben nyerjék meg, mit
remélnek! 6. Reménységünk csak Te vagy, Jézus, kérünk, el ne hagyj! Légy vezérünk,
s hogy célt érjünk, országodba befogadj!

ZÁRÓÉNEK : D.U. 242
1. Angyaloknak Királynéja, tiszta Szűz, kérjed a te szent Fiadat érettünk.
Ékes virágszál, hozzád esdeklünk, szép szűz Mária, könyörögj értünk!
2. Pátriárkák Királynéja, tiszta Szűz… 3. Prófétáknak Királynéja, tiszta Szűz…
4. Apostolok Királynéja, tiszta Szűz… 5. Vértanúknak Királynéja, tiszta Szűz…
6. Hitvallóknak Királynéja, tiszta Szűz 7. A szüzeknek Királynéja, tiszta Szűz…
8. Mindenszentek Királynéja, tiszta Szűz 9. Egyházunknak Édesanyja, tiszta Szűz…
10. Rózsafüzér Királynéja, tiszta Szűz… 11. Békességnek Királynéja, tiszta Szűz…
12. Magyaroknak Nagyasszonya, tiszta Szűz…

Isten az embereket közösségi természetük szerint vezeti az üdvösségre. A még úton levők feltekintenek a már
célbaérkezettekre, s bíztatást merítenek abból, hogy látják mindenféle nemből, korból, állásból, nemzetből a
megkoronázottakat Isten országában. Senkit sem akarunk figyelmen kívül hagyni azokból, akik Isten látására jutottak, s
ezért szentelünk külön ünnepet Mindenszenteknek, tehát azoknak is, akiknek nevét egyedül csak Isten ismeri.
Nyugaton IV. Bonifác pápa 609ben megkapta hajdani pogány Pantheont és május 13.-án felszentelte Máriának, a
vártanúknak és minden szenteknek közös tiszteletére. IX. Gergely pápa ( 827-844) helyezte november 1-jére az ünnepet.
,, A szentek nem szorulnak rá tiszteletünkre, semmit sem ad nekik magasztalásunk. Csupán a mi javunkra válik,
ha róluk megemlékezve tiszteljük őket ’’ - tanítja Szent Bernát apát.

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 303
1. Világmegváltó Jézusunk, vidd üdvösségre híveid! Isten Szülője, Mária, mennybe
segítsd a küszködőt! 2. Mindnyájan angyalseregek, ős pátriárkák ékei, és prófétáknak
érdemi nekünk irgalmad esdjenek! 3. A Megváltónak Hírnöke, s az égi kulcsok
Gondnoka, és mind, apostoltársai, oldják fel vétkünk láncait! 4. A mártírok szent
kórusa, papok hitvalló élete, a tisztaságos szent szüzek mossák fehérre a szívünk!
5. Szerzetesek és remeték, az ég minden polgárai, kérő szavukkal esdjenek, s nekünk
jutalmat nyerjenek! 6. Krisztus, dicsérünk tégedet, Atyádat és Szent Lelkedet,
kinek tündöklő fényiben, vígadnak szentek szüntelen. Ámen

D.U. 214
1. Követte egykor Krisztus csodáját népek sokasága; tanítván őket, e szavakat mondja:
2. Boldogok, akik lelki szegények, és nem hivalkodnak, mert a mennyország adatik
azoknak. 3. Boldogok, akik szelíd emberek, és nem gyűlölködnek, Atyám ígéri: ők
bírják a földet. 4. Boldogok, akik sírván bánkódnak és károkat vallnak, mert ők Istentől
vigasztalást kapnak. 5. Boldogok, akik az igazságot éhezik, szomjazzák, amit kívántak,
Istennél találják. 6. Boldogok, akik irgalmas szívvel máson könyörülnek, irgalmasságot
az Istentől nyernek. 7. Boldogok, akik tiszta szívűek és a bűnt utálják, mert jövendőben
Istent ők meglátják. 8. Boldogok, akik békességszerzők, békességben laknak,
gyermekei ők valóban az Úrnak. 9. Boldogok, akik az igazságért üldözést szenvednek,
örökösei lesznek majd a mennynek. 10. Boldogok lesztek, mikor énértem emberek
gyűlölnek, és maguk közül titeket kiűznek. 11. Mondom tinéktek, örvendezzetek,
vigadjatok szívből, jutalmat nyertek Atyámnak kezéből!
D.U 304
1. Nagy öröm van ma az égben, örvendezzünk, keresztények.
Szenteljük e dicső napot Mindenszentek ünnepének.
Gyülekezzünk szívesen, énekeljünk lelkesen: Mindenszentek, üdv tinéktek!
2. Felajánljuk néked, Urunk, e legszentebb áldozatot.
Fogadd vele szívünket is, mit bűnbánat általhatott.
Szent Fiadnak keresztje, Mindenszentek érdeme nyerjen nékünk bocsánatot.

D.U 303 / 2 ( ad notam 146)
1. Ó, nagy Isten kit imádva áld a mennyei sereg, kinek méltó dicséretet tiszta
lelkek zengenek: most a Mindenszentek által, kiket együtt tisztelünk, szálljon
dicső színed elé szívből jött dicséretünk.
2. Mindnyájan, ti dicső szentek, kiket örök szeretet kapcsol hozzánk, kik e
földön élünk vándoréletet: ó, segítsen odajutni kegyes könyörgésetek, hol ti az
Istent imádva vég nélkül örvendetek.

INTROITUS: D.U. 252b GAUDEAMUS OMNES ( Lk 15,10 , 32. zs. 1 Sám 2,35)
A szentek ünnepe az Egyház örömnapja. Biztatás a küzdőknek, ha látják a győzelmet, - az útonjáróknak, ha látják a
célhoz érteket. Sőt, öröm az angyaloknak is, akik mennyei társul várják a földi embert ( Lk 15,10).

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat Uram. 23. zs. 6.v.
ALLELUJA: O QUAM GLORIOSUM

Ör-ven-dez- zünk mindnyájan az Úr-

ban, ün- ne- pi na-pot ül- vén

V.1.) Ó, milyen dicsőséges az az ország, * melyben Krisztussal örvendeznek
mind a szentek.
V.2) Hófehér ruhába öltözve * követik minden útján a Bárányt. Jel 7, 9.10
Vagy: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok és viselitek az élet terhét! *
Én felüdítelek titeket, mondja a mi Urunk. Mt 11,28

CREDO
Mindenszenteknek tisz-te-le-té-re, kik-nek ünnepén örülnek az angyalok

és magasztal-ják az Is- ten- nek Fi-át. ( 1.t.)

†

*

Örvendezzetek, igazak, az /Úrban, * az igazakhoz illik a /dicséret. Boldog nemzetség,
akinek az Úr az /Istene, * a nép, akit örökségül választott /magának. 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: D.U. 252 b / 1 GLORIOSUS DEUS Kiv 15, 11.6.
Minden emberért, minden emberben szent harcot vív Isten a Sátánnal, s a szentben nyilvánvaló ,, jelet művel,, győzelmet arat az Ellenség fölött. Az Egyház tehát a szentet tisztelve Istent dicsőíti.

Dicsőséges az Isten az ő szentjeiben, * csodálatos fölségű, amikor jeleket művel.
V.) A te jobbod, ó Urunk, † felmagasztaltatott erőben, *
a te jobbod összetörte az El/lenséget. Csodálatos fölségű… Dicsőséges…

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: 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.)

Vagy: OFFERTORIUM: JUSTORUM ANIMÆ Bölcs 3,1.2.3.
Az igazak lelkei Isten kezében vannak - s a halál kínja nem éri őket +
R.) Az igazak lelkei Isten ke/zében vannak * s a halál kínja nem é/ri őket.
V.) Úgy látszott a balgák szemében, /hogy meghaltak, †
ők azonban békesség/ben vannak. 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. 252 b / 3 GAUDETE, JUSTI 32.zs. 1 / 32.zs.
A zsoltár arról a gondoskodásról énekel, mellyel az Isten földi útján a szentet vezette.
Ugyanezt a gondoskodást ígéri és adja most a szentáldozásban nekünk is. Mivel az áldozás a megszentelő kegyelmet
növeli bennünk, joggal nevezzük magunkat is szentnek, s éneklünk örömmel, mert ,, az igazakhoz illik a dicséret’’.

