SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY
ÜNNEPE

A NAGYVÁRAD-ÚJVÁROSI SZENT LÁSZLÓ
PLÉBÁNIATEMPLOM FŐOLTÁRKÉPE

1046 körül született Lengyelországban. Atyjától, I. Béla királytól a lovagi
erényeket és az ország kormányzás elveit, anyjától, Richeza lengyel
hercegnőtől a szilárd katolikus hitet és a mély vallásosságot örökölte.
1077-ben került a magyar trónra. Az ország kereszténnyé tételét, amelyet
Szent István és a többi apostoli lelkületű hittérítő útnak indított,
eredményesen befejezte. Nagyváradon és Zágrábban püspökséget alapított,
több bencés monostort létesített, 1092-ben Szabolcs városában zsinatot
tartott. Ennek intézkedései hathatósan emelték a papság és a nép vallási,
valamint fegyelmi színvonalát. A kunokat és más pogány törzseket, amelyek
Magyarországra betörtek, legyőzte, és innen kiűzte. A szenvedőket és a
szerencsétleneket atyai szeretettel felkarolta. 1095. július 29-én Nyitra mellett
halt meg, földi maradványait a nagyváradi székesegyházban temették el.
Sírjánál csodák történtek. Ezeket, valamint erényeit és érdemeit megvizsgálva
III. Celesztin pápa, követe, Gergely bíboros által Váradon 1192. június 27-én
a szentek sorába iktatta. Leánya, Szent Piroska, Iréné néven bizánci császárné
lett.

SZENTMISE
GYŰJTŐÉNEK: D.U. 272
1. Üdvözlégy kegyes szent László király, Magyarországnak édes oltalma!
Szent királyok közt drágalátos gyöngy, csillagok között, fényességes
csillag!
2. Szentháromságnak igaz szolgája, Jézus Krisztusnak jó tanítványa,
te Szentléleknek tiszta edénye, Szűz Máriának választott vitéze.
3. Testedben ékes, karodban erős, lelkedben fényes, szívedben bátor,
igaz ügyeknek gondját viselted, szegényeknek te voltál oltalma.
4. Mert kiválasztott a Szűz Mária, és felmagasztalt sok ajándékkal,
hogy te őrizzed s megoltalmazzad, néki ajánlott jó Magyarországot.
5. Dicsérnek téged szent zsolozsmával, papok, diákok és városnépek,
dicsérnek téged magyarok, mondván: Üdvözlégy mennyben, Szent László
királyunk!
SZLÉ 31
1. Szent László király Istennek szolgája, Krisztus hitének igaz plántálója,
légy magyarságnak mennyben szószólója, és orvoslója.
2. Kegyes voltából irgalmas Istennek, Szent László király adattál e földnek,
hogy szent híreddel útja igaz hitnek, lennél e népnek.
3. Magyar koronát, hogy fejére tevé, sok szent dolgokra mindjárt szívét vévé,
római hitnek lőn nagy őrzőjévé, Szent László király.
4. Azért őbenne Istennek telt kedve, mindenütt járván Isten előtt félve,
szent koronával azért lőn tisztelve, Szent László király.
5. Krisztusnak anyját áldott Szűz Máriát, híven tisztelé, mint édes Asszonyát,
ennek érezte országostúl hasznát, Szent László király.
6. Szent László király könyörgése által, áldassék földünk boldog állapottal,
és ne pusztuljon ellenséges haddal, úgy legyen, ámen.
D.U. 273
1. Sziklahitű László, ki nem ismersz félelmet, légy ereje, pajzsa gyengeszívű
népednek: ingadozó lelkek, sok csapással vertek tőled kérnek védelmet.
2. Vitéz, hős csatákban néped élén harcoltál, Isten erejével hitért síkra
szállottál, fergeteges vészben, halálos veszélyben égi jelül állottál.

INTROITUS: D.U. 252b GAUDEAMUS OMNES ( Lk 15,10, 32. zs. 1.v.1Sám 2,35)

Ör-ven-dez-zünk mindnyájan az Úr-

ban, ün-ne-pi na-pot ül- vén

Szent László királynak tisz-tele-tére: kinek ünnepén örülnek az angyalok

és ma-gasz-tal-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.
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala most és /mindenkor * és mindörökkön örökké /Ámen.

KYRIE: D.U. 482
E: Uram irgalmazz! N: Uram irgalmazz! Uram irgalmazz!
E: Krisztus kegyelmezz! N: Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz!
E: Uram irgalmazz! N: Uram irgalmazz! Uram irgalmazz!
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 a Szent, te
vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel
együtt, az Atyaisten dicsőségében. Ámen.

VI. Könyörgés és befejezés
Pap: Az Úr legyen veletek! Hívek: És a te lelkeddel!
(Ha nem pap vezeti: Uram, hallgasd meg könyörgésemet! H.: És az én
kiáltásom jusson eléd!)
Könyörögjünk:
Istenünk, te sokféle csodával dicsőítetted meg Szent László királyt.
Érdemeiért és közbenjárására add, hogy őrizkedni tudjunk minden rossztól, és
vezess a boldog örök életre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.
Pap: Az Úr legyen veletek! Hívek: És a te lelkeddel!
(Ha nem pap vezeti: Uram, hallgasd meg könyörgésemet! H.: És az én
kiáltásom jusson eléd!)

E: Mondjunk áldást az Úr-nak!
N: Istennek le- gyen há- la!
P: A meghalt hívek lelkei Isten irgalmából békességben nyugodjanak. Ámen

4. Mert nagy dolgot cselekedett énvelem a Hatalmas, *
és szent az ő /neve. ( Antifona )
5. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre, * azokon, kik őt félik.
6. Hatalmasságot cselekedett az ő karjával, * szétszórta a
gőgösöket szívüknek elbizakodottsága által.
7. Letette a hatalmasokat a székről, * és fölmagasztalta az alázatosakat.
8. Az éhezőket betöltötte jókkal, * és a gazdagokat üresen küldte el. (Ant.)
9. Fölvette Izraelt az ő szolgáját, * hogy ne felejtse irgalmasságát.
10. Miképpen megmondotta vala atyáinknak, *
Ábrahámnak és az ő ivadékának mindörökké.
(Meghajlás) Dicsőség az Atyának és Fiúnak,* és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben vala most és mindenkor, * és mindörökkön örökké.
Ámen.
Antifóna : A szenteknek nevei…
Fohászok:
Adjunk hálát az Atyaistennek, aki szüntelenül gondoskodik népéről, és
mondjuk: Köszönjük neked Szent László királyt!
1. Jóságos Atyánk, magasztalunk gondviselésedért, hogy szent királyt adtál
nekünk, add, hogy népünk vezetői mindenkor az igazság és a béke útján
vezessenek bennünket! Köszönjük neked Szent László királyt!
2. Szent László által megerősítetted első szent királyunk apostoli művét,
engedd, hogy a keresztény hit szerint éljen ma is nemzetünk!
Köszönjük neked Szent László királyt!
3. László király bátran védelmezte nemzetét és hitét, segíts, hogy tanúságot
tegyünk életünkkel magyar és keresztény voltunkról!
Köszönjük neked Szent László királyt!
4. Kegyelmed erejével László király megbocsátott az ellene vétőknek,
add, hogy mi is jóságosak és irgalmasak lehessünk mindenkihez!
Köszönjük neked Szent László királyt!
5. László király az Oltáriszentségből merített erőt életének utolsó órájában is,
engedd, hogy a szent Útravalóval megerősítve boldogan jussunk el hozzád!
Köszönjük neked Szent László királyt!
Mi Atyánk ...

GRADUALE: SZLÉ 14a DOMINE PRÆVENISTI EUM

Elébe si-et- tél, U- ram, édességes ál-dá-sok-kal,

fejére koronát tettél drá-ga kő-ből.
V: Szíve kívánságát megadtad néki, *
és ajkának kéréseit nem tagadtad meg tőle.
Fejére koronát…. Elébe siettél…
Vagy:
VÁLASZOS ZSOLTÁR
Boldog az az ember, * aki az Urat féli. 111. zs. 1.v.
ALLELUJA: SZLÉ 15b BEATUS VIR SANCTUS REX LADISLAUS

Al - le -

lu - ja.

V: Boldog férfiú, Szent László király, * ki úgy ragyog, mint nap az égen.
A halhatatlanság ajándékát magához ölelve * már a mennyei paradicsomban
örvendezik örökké.

SZENTBESZÉD ELŐTT: D.U. 126
Jöjj, Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen mennyből fényességedet,
mennyből fényességedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, Jöjj, Szentlélek Úristen!

CREDO: D.U. 484 / 1
Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden
láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus
Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete
előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a
valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű; és
minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a
mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és
eltemették. Harmadnapra feltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe,
ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat,
és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és
éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik; akit éppúgy imádunk és
dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az
egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy
keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az
eljövendő örök életet. Ámen.

IV. Himnusz
1. Áve, égi Király híve, királyoknak gyöngye, éke, László, mennynek
sorsosa!
Ég Királyát hűn követted, országunkat védelmezzed, légy hazánknak
bajnoka!
2. Menedéke magyaroknak, örök-társa angyaloknak, égi kegynek eszköze:
Üdvöz légy, ó, kiváltságos, híres-neves, igazságos, jó ítélet hírnöke.
3. Vigadozzál, magyar nemzet, harsonáljad, énekeljed új Királynak új dalod.
Boldog Várad, szálljon híred, növekedjék dicsőséged, visszhangozzák
századok.
4. Krisztus, földről himnusz szárnyal hozzád, aki keresztfáddal
magadhoz vonsz népeket.
Szentek útja te vagy égbe, hitvallóknak dicsősége, néked áldás, tisztelet!
Ámen.

OFFERTORIUM: D.U. 271 REGIS REGUM CIVIS AVE
1. Áve, égi király híve, királyoknak gyöngye, éke, László, mennynek sorsosa!
Ég királyát hűn követted, országunkat védelmezzed, légy hazánknak
bajnoka!
2. Menedéke magyaroknak, öröktársa angyaloknak, égi kegynek eszköze:
üdvözlégy, ó kiváltságos, híres neves, igazságos, jó ítélet védnöke!
3. Vigadozzál magyar nemzet, harsonáljad, énekeljed, új Királynak új dalod!
Boldog Várad, szálljon híred, növekedjék dicsőséged, visszhangozzák
századok!
4. Krisztus, földről himnusz szárnyal, Hozzád, aki keresztfáddal magadhoz
vonsz népeket. Szentek útja te vagy égbe, hitvallóknak dicsősége,
néked áldás, tisztelet. Ámen

R: Imádkozzál érettünk szent László hitval- ló!
R: Hogy méltók lehessünk a Krisztus igéreteti- re.

SANCTUS: D.U. 485
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.

Verzikulus

V. Magnificat Ant. 2. tónus

A Szentek-nek ne- ve- i felirat-tak a mennyben,

és Krisztussal örvendeznek, al-le- lu- ja.
(Keresztvetés) †MAGASZTALJA * az én lelkem az Urat.
2. És örvendezik az én lelkem, * az én üdvözítő Istenemben.
3. Mert meglátta az ő szolgálójának alázatosságát, *
és íme, mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetek.

Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, * ki ne dicsérné nevedet?
Egyedül csak te vagy a Szent, † eljön minden nemzet, és színed elé borul, *
mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.
(Meghajlás) Dicsőség az Atyának és Fiúnak,* és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben vala most és mindenkor, * és mindörökkön örökké.
Ámen.
Antifona: Az atyai áldást ő megnyerte…
III. Capitulum – Olvasmány Ef 6, 14-17
Csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás
páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának
hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz
minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a
lélek kardját, vagyis az Isten szavát.
Responzórium - Válaszos ének

Vigadjatok az Úr- ban, és újjong-ja-tok ti i- ga- zak!

V: Legyen dicsőség nék-tek, mind, i-gaz-szí-vű- ek!

R: és újjong-ja-tok ti i-ga- zak!

V: Dicsőség az A-tyának, és a Fi-ú- nak, és a Szent-lé- lek- nek.
Vigadjatok az Úrban…

AGNUS DEI: D.U. 487
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: SZLÉ 20a BEATUS SERVUS

Boldog az a szol- ga, kit mi-kor ura eljövend, ébren ta- lál:

bi- zony mon-dom nék- tek, minden va- gyo-na fö-lé ren- de- li.

( 1.t.)

†

*

72. zs. Isten, add ítéletedet a /Királynak, * és igazságodat a Király /Fiának.
Hogy a te népedet igazságban /ítélje, * és szegényeidet igaz ítélettel. Ant.
Megítéli majd a népnek szegényeit, † és megszabadítja a szegények /fiait, *
és megalázza a hamisan /vádolót. Tarzisz és a szigetek ajándékokat /áldoznak, *
Arábia és Sába királyai adományokat /hoznak. Ant.
És imádják őt a földnek minden kirá/lyai, * és minden népek szolgálnak /néki.
Mert megszabadítja a szegényt a hatal/mastól, * a szegényt, kinek segítője /nem volt.
Ant.

SZENTSÉGI ÉNEKEK: 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!

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!
D.U. 187
1. Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat, millió szív összecsengjen,
magasztalja az Urat! Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett,
Mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett.
R:Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!
2. Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként 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. R:
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. R:
4. István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod, borulj térdre, szórd
elébe minden gondod, bánatod! A kereszt volt ezer éven reménységed
oszlopa, most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga. R:
HIMNUSZOK : PÁPAI D.U. 364
Hol Szent Péter sírba téve és Rómának dobog szíve,
ezrek ajkán, ezer nyelven hő ima zeng édesdeden:
Tartsd meg Isten, szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját!
MAGYAR: D.U. 365
Isten, áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel, / nyújts feléje védő kart,
ha küzd ellenséggel, / balsors akit régen tép, hozz reá víg esztendőt, /
megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt.

Házát jólét és gazdagság tölti be, * és igazsága örökre megmarad.
Az igaz úgy világít, mint fény a sötétben, * jóságos ő, irgalmas és igazságos.
Boldog, aki szívesen ad kölcsön, †
aki a törvény szerint intézi dolgait, * mert szilárdan áll mindörökké.
Örök emlékezete marad az igaznak, * rossz hírtől nem kell félnie.
Szíve nyugodt, mert az Úrban bízik, †
szíve erős, nem ismer félelmet, * míg ellenségei szégyenben maradnak.
Bőséges adományt oszt a szegényeknek; †
igazsága megmarad örökre, * feje dicsőségesen felemelkedik.
Látja ezt a gonosz, és bosszankodik, †
fogát csikorgatja, és magát emészti. ’*’ A bűnösök vágya szertefoszlik.
(Meghajlás) Dicsőség az Atyának és Fiúnak,* és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben vala most és mindenkor, * és mindörökkön örökké.
Ámen.
Antifona: László királyt népünk áldja…
3. Ant. 1. tónus

Az a-tya- i ál-dást ő meg-nyer-te, őt magához Isten fele-mel- te,

s életének szolgálata mindenkinek fény- lő pél- da:

ígért öröksége várta, és mennye- i ko- ro- ná- ja.
Kantikum – Jel 15, 3-4 A hódolat éneke
Nagy és csodálatos minden műved, * mindenható Urunk, Istenünk.
Hűségesek és igazak útjaid, * nemzetek Királya!

Uram, a te hajlékodban ki lakhat? * A te szent hegyeden ki pihenhet?
Aki feddhetetlenül él, és helyesen cselekszik, * akinek őszinte szíve gondolata,
aki álnokságot nem terjeszt nyelvével, †
felebarátjának nem okoz ártalmat, * és embertársára nem szór gyalázkodást,
aki a gonoszt semminek sem nézi, *ám becsüli az istenfélő embert,
aki nem szeg esküt akkor sem, ha kárt vall, †
nem kölcsönzi pénzét uzsorakamatra, * s nem fogad el vesztegetést ártatlan
ellen.
Aki így cselekszik,’*’ soha meg nem inog.
(Meghajlás) Dicsőség az Atyának és Fiúnak,* és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben vala most és mindenkor, * és mindörökkön örökké.
Ámen.
Antifona: Ki igazságos volt életében…
2. Ant. 1. tónus

László ki- rályt népünk áld-

ja, a ki- rá-lyok koro-ná- ja

ragyog fe-jén, az-zal é-kes, ékkövekkel fé-nyes- sé- ges,

övé a nagy mél-tó- ság, ö-rök, é- gi bol-dog-ság.
111. zsoltár Az igaz ember boldogsága
Éljetek úgy, mint a világosság fiai. A világosság gyümölcse csupa jóság,
igazságosság és egyenesség (Ef 5, 8-9).
Boldog ember, aki az Urat féli, * akinek öröme telik az Úr félelmében.
Hatalmas lesz annak ivadéka a földön, * mert áldást élvez az igazak
nemzetsége.

ZÁRÓÉNEK: D.U. 258
1. Isten hazánkért térdelünk Elődbe, rút bűneinket jóságoddal född be,
szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, érdemét idézzed!
2. István királynak szíve gazdagságát, Szent Imre herceg kemény tisztaságát,
László királynak vitéz lovagságát, ó, ha csak ezt látnád!
3. Szent Erzsébetből hős szeretet árad, Margit imái vezekelve szállnak;
minket hiába, Uram, ne sirasson áldott Boldogasszony!
4. Ránk, bűnösökre minden verés ránk fér, de könyörögnek ők tépett
hazánkért, hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek,
hazánkat így mentsd meg!

VESPERÁS
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY
TISZTELETÉRE

VESPERÁS - ESTI DICSÉRET
I. Bevezetés Magyarul
Pap: Isten, figyelmezz az én segítségemre!
Nép: Uram, siess megsegíteni engem!
(Meghajlás) Pap: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek,
Nép: miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.
Ámen. Alleluja.
Latinul
Pap: Deus in adjutórium meum inténde!
Hívek: Domine, ad adjuvándum me festina!
P: Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto,
H: sicut erat in princípio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Alleluia.
II. Zsoltározás: 1. Ant. 1. tónus

Ki i-gaz-sá-gos volt é-le- té- ben, és e-rős volt Isten kegyel-mében,

most az ö-rök fé-nyes-ség- ben, a szenteknek sere-gé- ben ör- vend

bol- dog ö- rö- mé-ben.
14. zsoltár Isten előtt megállni ki méltó?
Ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához (Zsid 12, 22).

