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Amit az ereklyetiszteletről tudni érdemes
A vallástörténet tanúsága szerint a körmenetekben, érintésben,
csókban kifejeződő ereklyetisztelet alapja a hit, hogy a próféták,
üdvhozók, hősök és más szentek ereje haláluk után is hat; célja az
ebben az erőben való részesedés. [...] 2. A Katolikus Egyházban az
ereklyetisztelet tágabb értelemben a vallásosság erényének, szoros
értelemben az imádásnak és a szentek tiszteletének megnyilvánulása.
Története: Az ősegyház kezdettől fogva tisztelte a vértanúk maradványait. Kezdetben a közvetlen környezet vette körül nagy megbecsüléssel a vértanúk maradványait. Sírjuk és holttestük vallásos
tiszteletét a pogány halottkultusz miatt mellőzték. A mai értelemben vett ereklyetisztelet 150 után kezdett kibontakozni a római katakombákban. 257: Valerianus rendelete, mely betiltotta a temetők
látogatását, valójában e kultuszt tiltotta be. Valószínűleg ez váltotta
ki, hogy vértanúk temetésekor egy-egy testrészt a hívek magukkal
vittek. A textíliával fölfogott vér valószínűleg ugyanezen ok miatt a
sírt helyettesítette.
Test vagy testrészek őrzéséről az első nyomok a 4. század elejéről vannak. A római törvények őrizték, s a keresztény császárok ismételten megerősítettek a sírok sérthetetlenségét, az Egyház viszont
nem akadályozta, hogy magánszemélyek kiemeljenek a sírból maradványokat. Az ereklyék oltárba való helyezése a 6. század elején
kezdődött, amikor a szent maradványokat bevitték a templomokba,
és megszűnt a vértanú sírja közelében való misézés. A század végén már ritka az ereklye nélküli oltár, s a II. niceai zsinat 787-ben
a képrombolásra válaszul kötelezővé is tette az oltárkő, illetve az
antimenzion használatát.
Az ereklyék szétosztása azzal kezdődött, hogy közösségek, melyeknek több vértanúja volt, ereklyéiből másoknak is adtak át. Rómában Szent Péter, Pál, Lőrinc, Dömötör testéből nem adtak ereklyét.
A hívek is akartak ereklyét birtokolni személyük védelmére, még a
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sírba is melléjük temették, mint a föltámadás zálogát. Az amulettek
és varázsszövegek elleni harcban a 4. század teológusai, s később a
hívek is a szentek erejére hivatkoztak, mely a legkisebb ereklyében is
jelen van. Az ereklyék darabolása így mértéktelenné vált, s nemcsak
testi maradványok, hanem használati tárgyak is e sorsra jutottak. Az
ereklyékhez érintett, s ezáltal megszentelt tárgyak (brandeum) révén
még szélesebb kör jutott ereklyéhez.
Az ereklyetisztelet lényege. Az ereklyetisztelet relatív kultusz, azaz
csak azért illet meg egy tárgyat, mert az Úr Krisztusé, Máriáé vagy
egy szenté volt, a személyben megnyilvánult szentségnek szól. A trienti zsinat dogmaként megerősítette a korábbi tanítást, mely szerint
az ereklyéket tisztelet illeti, s elítélte azokat, akik elvetik az ereklyetiszteletet (DS 342, 440, 679, 985).
Az ereklyetisztelet fajtái. Az ereklyetisztelet lehet liturgikus vagy magán; a liturgikus ereklyetisztelet tárgya csak hiteles (helybenhagyott)
ereklye lehet. – A hivatalos ereklyetisztelet formái: zarándoklat ereklyét őrző búcsújáró helyre (Szentföld, Compostela, Bari, Róma stb.);
szentmise oltárkőbe, oltárba foglalt ereklye fölött; oltárra, gyertyatartók közé állandóan kihelyezett ereklyetartó; ájtatosság (pl. litánia)
oltárra helyezett ereklyetartó előtt; ereklyecsókoltatás, ereklyés körmenet. – A magán ereklyetisztelet formái: magánájtatosság ereklye
előtt; ereklye őrzése és viselése.
Magyar Katolikus Lexikon nyomán
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Zsámbéky Monika írása a Szent Márton-ereklyéről
Szent Márton sírjánál Tours-ban előbb kápolna, majd bazilika
épült, amelyet már a meroving és karoling királyok is látogattak.
Ereklyéit először a kriptában, az oltár alatt lehetett megtekinteni. A
normann pusztítás után az ezredfordulón építették újjá a székesegyházat. Ekkor a modernebb elrendezés szerint az ereklyék felkerültek
a templom szentélyébe, megtekintésüket a szentélykörüljáró biztosította. Szent Márton kultusza folyamatos volt a középkor végéig,
sírja nemzeti zarándokhely és az európai zarándokútvonal fontos állomása volt. A templom és gazdag kincstára a 16. századi vallásháborúnak esett áldozatul. 1562-ben a templom leégett, számos ereklye
megsemmisült, Szent Márton maradványaiból csak kar- és koponyacsontokat sikerült kimenekíteni. A francia forradalom idején a bazilikát bezárták, kifosztották és istállónak használták. A főhajó tengelyében közutat létesítettek, falaihoz házak épültek. A középkori
templomból csak két torony maradt meg részlegesen. A megőrzött
ereklyéket a múlt század végén épült új bazilikában helyezték el.
Szent Márton-ereklyéket természetesen nemcsak Tours-ban őriztek, a francia királyi jelvények közé tartozott a szent szétvágott köpenye, melyet csatában zászlóként hordoztak. Egyéb ereklyéiért királyok és egyházfők versengtek. VIII. Károly francia király Mátyás
magyar királynak 1487-ben Szent Márton ereklyéjét küldte el, amely
a tours-i székesegyház kincstárából származott. Nem tudjuk, hogy
ezt az ereklyét milyen foglalatban őrizték. Nem ismerjük a további
sorsát sem, hogy mi történt vele Mátyás halála után. Ezzel kapcsolatban több adat szól a 18. századból, amely a szombathelyi Szent
Márton-ereklye létezését bizonyítja. Feltételezzük, hogy a Savariából származó szent szobra már a középkor folyamán a templomban
állt, hiszen tisztelete folyamatosan kimutatható a városban. A 18.
századtól több híradás szól a Szent Márton-ereklyéről: domonkos
szerzők és Bél Mátyás leírásai. Szombathelyre Mária Terézia ado7
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mányából is került Szent Márton-ereklye, amelyet Szily János püspöknek küldött az új egyházmegyei szeminárium felszentelésekor,
az ereklye a mai napig a szeminárium kápolnájában az oltárban van
elhelyezve. A legújabb korban Szombathely 1913-ban kapott Szent
Márton-ereklyét Renou tours-i érsektől, amit a székesegyház Szent
Márton-oltárán egy akkor készült hermában helyeztek el. A Szent
Márton-templomban jelenleg van Szent Márton-ereklye, egy kisméretű monstrancia alakú ötvösmű foglalatban.
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A Szent Márton-ereklye fogadása és
imaóra az ereklye előtt
Az ereklye fogadása a templom kapujában
Ha az ereklye a szertartás kezdetén érkezik a templomba, akkor
a pap, a ministránsok és a segédkezők liturgikus ruhában a templom
előtt várakoznak. A pap öltözete reverenda fölé vett karing, fehér stóla és palást. Amikor az ereklye megérkezik, megszólalnak a harangok. A templom lelkipásztora jelképesen átveszi az ereklyét és átadja azoknak, akik azt körmenetben a templomba viszik. A körmenet
élén a keresztvivő és két gyertyavivő halad, majd a segédkezők és a
ministránsok, a pap, s végül az ereklye.
Az ereklyetartót az előre elkészített helyre teszik. Ez lehetőség
szerint ne az oltár legyen, hiszen az az eucharisztikus áldozat számára van lefoglalva. Így elkerülhető az is, hogy szentmise vagy szentségimádás esetén az ereklyét mozgatni kelljen.
A bevonulás alatt a következő ének énekelhető:
Bevonulás
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Lelkesülten, meghatottan...
Szöveg: Székely László
Dallam: Werner Alajos

2. Ha képedre föltekintünk, s körülálljuk hamvaid,
Irgalomnak, emberségnek nagy példáját kapjuk itt.
Bízva, esdve...
3. Ó, Szent Márton, szent ereklyéd nagyrabecsült, drága kincs,
Hisszük, lelked most velünk van és a mennyből ránk tekint.
Bízva, esdve...
A bevonulást követően a pap megtömjénezi az ereklyét, majd elfoglalja helyét, ahonnét az ájtatosságot vezetni fogja. Megfelelő az
imádságokat az ereklye előtt állva végezni.
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Bevezető gondolatok
Az ájtatosság kezdetén a pap néhány bevezető gondolatot mondhat a Szent Márton-évről és az ereklyéről vagy arról, miért jelentős
a plébániai közösség életében az ereklye látogatása. Ezek a gondolatok elmondhatók az ambótól vagy más megfelelőnek tűnő helyről.
Imaóra
A bevezető gondolatok után kezdődik az imaóra, az itt közölt
rend szerint. A helyzetnek megfelelően szabad ezt más alkalmas
imádsággal vagy énekkel kiegészíteni, vagy éppen kihagyni belőle
részeket, ha úgy tűnik megfelelőnek.

Ó, Szent Márton püspök, példaképünk...
Dallam: Sz.V.U. 303.
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2. Savaria földjén, itt születtél,
Nagy dicső utadra innen mentél.
Ó, ne feledd, ne feledd szülőfölded,
Szent áldásod mireánk bőven küldjed!
3. Láttad a szegényben Krisztus arcát,
Utánoztad Jézus szent irgalmát.
A koldussal köntösöd megfelezted,
Eszközölj ki nekünk is ily nagy lelket!
4. A hívságos rangot nem kerested,
Csak egyet akartál: a keresztet.
Tested fölött mindenkor győzött lelked,
Hű szerelmed nem hagyott megpihenned.
5. Szent halálod által még oktattál,
Igaz megnyugvásra példát adtál.
Lelked élni s meghalni készen állott,
Krisztusi volt életed és halálod.
6. Szülőfölded népe és papsága
Hamvaid zokogva körülállja.
Hogy példádat követi, megígéri,
Közbenjáró imádat esdve kéri.

Alázatos szívvel, töredelmes lélekkel leborulok ereklyéd előtt,
Szent Márton püspök. Te egész életeddel tanúságot tettél arról, hogy
Jézus tanítása és példája számomra is követhető és megvalósítható.
Mi mindnyájan az Atya kedves gyermekei vagyunk függetlenül eddigi cselekedeteinktől, tévelygésünktől, bűneinktől. Az Atya személyesen meghívott valamennyiünket az ő örök országába a számunkra
előre elkészített helyre, ahol mint a hatalmas angyalok, szüntelen
benne gyönyörködhetünk.
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Te valóban megtapasztaltad, hogy Jézus követésének keskeny
útja nem mentes a nehézségektől. Az életünk során ránk rótt kereszt
súlya, Jézus értem vállalt megváltó szenvedésére, megbocsátó szeretetére emlékeztet. Arra, hogy csak a töredelmes, alázatos és a teljesen Istennek átadott szív képes a Szentlélek szelíd szavának vezető
intelmeit befogadni. Rosszra hajló emberi természetünk miatt csak a
tudatos lemondás, önmegtagadás, ezek hiányában pedig a szenvedés
tud minket lelki életünkben előre vinni.
Megmutattad, hogy a szenvedést, a kereszthordozást, a nevelő
célzattal kötelezően ránk rótton kívül, mások üdvösségére és megmentésére is vállalhatjuk. A lelkek megmentéséért még életed sem
kímélted. Így a pogányok által imádott fa kivágásakor vállaltad, hogy
a kidőlés irányában a földre kötözzenek, vagy még halálod előtt is
azt kérted Teremtődtől, hogy ha testvéreidnek oly nagy szüksége van
rád, még maradhass segítségükre.
Az élő Jézust hordoztad a szívedben. Ez a teljesen átadott, átlátszóan tiszta szíved lehetővé tette Jézus számára, hogy általad, rajtad
keresztül cselekedjen: imával, lélekbe ható tanítással, példával, gyógyítással, halottak feltámasztásával tehettél minden korok számára
bizonyságot arról, hogy Jézus irántunk tanúsított szeretete végtelen.
Ő élő valóság számunkra!
Szentéletű püspök, életpéldádból erőt merítve arra kérlek, segíts,
hogy Jézus útját kövessem. Válhassak én is Krisztus hordozójává
családom, környezetem és szülőfölded, édes hazám számára, hogy
együtt örvendezhessünk Isten jelenlétében az égi hazánkban. Ámen.
A következő Szent Márton litániában a csillaggal jelölt részeket
csak akkor imádkozzuk, ha ténylegesen igaz a megszólítás. Ellenkező esetben ezek a részek kimaradnak.
Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! – Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! – Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten – Irgalmazz nekünk!
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Megváltó Fiúisten –
Szentlélek Úristen –
Szentháromság egy Isten –
Szentséges Szűz Mária – Könyörögj érettünk!
Szent Márton püspök, Savaria dicső szülöttje –
Szent Márton püspök, Tours városának jeles főpásztora –
Szent Márton püspök, a katonák dicsősége –
Szent Márton püspök, a szerzetesek példaképe –
Szent Márton püspök, papok eszménye –
Szent Márton püspök, a pogányok számára ragyogó világosság –
Szent Márton püspök, a bálványok bátor lerombolója –
Szent Márton püspök, a katolikus hit terjesztője –
Szent Márton püspök, az Isten dicsőségére buzgólkodó apostol –
Szent Márton püspök, a nyugati egyház dicsősége –
Szent Márton püspök, a valódi tökéletesség példája –
Szent Márton püspök, ki a hitből éltél –
Szent Márton püspök, ki a szegény koldussal megosztottad
palástodat –
Szent Márton püspök, ki mélységesen alázatos voltál –
Szent Márton püspök, ki a szemlélődésnek kiváló mestere voltál –
Szent Márton püspök, ki szüntelenül imádkoztál –
Szent Márton püspök, kinek szíve égő szeretettől lángolt –
Szent Márton püspök, a béketűrés példaképe –
Szent Márton püspök, a gonosz lelkek ellensége –
Szent Márton püspök, a szegények atyja –
Szent Márton püspök, a szorongatottak vigasztalója –
Szent Márton püspök, a betegek gyógyítója –
Szent Márton püspök, kiváló csodatevő –
Szent Márton püspök, három halott feltámasztója –
Szent Márton püspök, fáradhatatlan férfiú, ki a munkától
sohasem vonakodtál –
Szent Márton püspök, kinek halálán az angyalok kara örvendezett –
Szent Márton püspök, kinek dicsőségét az összes nemzetek hirdetik –
Szent Márton püspök, a benned bízók oltalmazója –
*Szent Márton püspök, egyházmegyénk védőszentje –
*Szent Márton püspök, plébániánk védőszentje –
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*Szent Márton püspök, falunk és a hozzánk tartozó falvak
oltalmazója –
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit – Irgalmazz nekünk!
Imádkozzál érettünk, Szent Márton püspök! –
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk! Istenünk, téged Szent Márton püspök, a kiváló
főpap életével és halálával megdicsőített. Újítsd meg szívünkben a
te kegyelmednek ugyanazon csodáit, hogy sem a halál, sem az élet
el ne szakíthasson minket Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus szeretetétől. Aki veled és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.

Ó, Szent Márton, rád tekint...
Szöveg: Székely László
Dallam: Werner Alajos
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2. Körülálljuk ezt az oltárt bizalommal.
Ó, takarj be minket is szánó irgalommal!
Benned bízva, esdve kérünk tégedet,
Óvjad, védjed hozzád síró népedet!
Szentbeszéd
Megfelelő rövid elmélkedést tartani Szent Márton erényeiről s az
ő követéséről. A szentbeszédet rövid csend vagy meditatív orgonajáték követi.
Csend / Orgonajáték
Felajánló imádság
Szent Márton püspök, közbenjárásodat kérve fohászkodunk hozzád a mai ünnepen (napon).
Te földünkön, Pannóniában születtél. Neked ajánljuk minden
születendő kisgyermekünket. Óvd, segítsd és védelmezd őket, hogy
Egyházunknak és hazánknak büszkeségei legyenek, és növekedjenek korban és kedvességben Isten és az emberek előtt!
Dicsőséges Szent Márton, te megkeresztelted édesanyádat. Oltalmadat kérjük településünkön minden édesanya számára, hogy pártfogásod segítségével örömüket leljék gyermekeikben, mint ahogy
benned is kedve telt édesanyádnak.
Nagylelkű Szent Márton, aki köpenyedet megosztottad a koldussal! Oltalmadba ajánljuk településünk minden nélkülöző, szükséget
szenvedő hívét! Adj rászoruló híveinknek kenyeret, munkalehetőséget és add, hogy emberhez méltó életet élhessenek! Bátoríts, hogy
mi is hozzád hasonlóan jó szívvel forduljunk a segítséget kérők felé!
Gyógyító Szent Márton, aki visszaadtad egészségét sok betegnek!
Oltalmadba ajánljuk betegséggel küzdő testvéreinket. Állj egyházközségünk betegei mellé, adj nekik lelki erőt a betegség, a szenvedés
és az időskor keresztjeinek hordozására!
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Szent Márton, állhatatosság példaképe, te a gonosz lélekkel is
harcra keltél. Oltalmazz bennünket, akik kísértésekkel küzdünk.
Védj meg minket a gonoszság sugallataitól, hogy Isten tetszésére éljünk.
S végül mindnyájunkat, akik itt vagyunk, oltalmadba és közbenjáró imádba ajánljuk. Add, hogy mi, a te tisztelőid, mindig büszkék
legyünk arra, örüljünk annak, hogy pártfogásod alatt élünk. Püspöki
áldásod legyen mindig velünk! Jóságos tekinteted őrködjék szülőfölded, egyházközségünk és templomunk felett. A mi Urunk, Jézus
Krisztus által, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik
mindörökkön-örökké. Ámen.
Szent Márton, te olyan időben születtél a római Pannónia földjén, a mai hazánk területén, és éltél Európában, amikor háromszáz
év üldözése alól felszabadult frissen fakadó Egyházunk. A pusztuló
római birodalmat új, más eszmék hatották át. Kiáradt Isten országának, Krisztus tanításának ereje, amely a még pogány Gallia megtérítésére hívott; de mint mindig itt a Földön, jobban terjedt a tévtanítás,
széthúzás, a viszálykodás is. Te bölcs püspök, rendíthetetlen, szilárd
hiteddel és bölcsességeddel az isteni kegyelem segítségével új hajtásokat fakasztottál a szépen terjedő Egyház testén.
Az előimádkozott részre most ezt válaszoljuk: Hallgass meg minket!
Kérünk, a tiédhez hasonló korunkban – Hallgass meg minket!
Kérünk, akit első szent királyunk fiatal országunk védelmezőjéül
felkért –
Kérünk, akinek tiszteletére oltárképeket szenteltek és
előttük magyar királyokat koronáztak –
Kérünk, akinek oltalmába az Árpád-házi királyok idején
Nagyasszonyunk után a legtöbb templomot ajánlották szenteléskor –
Kérünk, akinek nevét és tiszteletét, segítő szeretetét Szent István
maradék fiai oly méltatlanul elfeledték –
Kérünk, akiről II. János Pál pápa szombathelyi látogatásakor
megemlékezett –
Kérünk, aki az európai keresztény közösségeket összekötöd –
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A továbbiakban ez legyen feleletünk: Kérünk téged, segíts minket!
Hogy felébredjünk, új erőre kapjunk – Kérünk téged, segíts minket!
Hogy megkülönböztethessük a jót a rossztól –
Hogy felkészüljünk az igazi jó megvalósítására
és hűséggel átéljük Krisztus evangéliumának szellemét –
Hogy széthúzás helyett az összefogást keressük –
Hogy a haszontalan helyett az értékeset, a maradandót kutassuk –
Hogy a pogányság mai szellemét megszégyenült futásra késztessük –
Hogy képességeinket felismerjük, fejlesszük,
és Isten nagyobb dicsőségére kamatoztassuk –
Hogy embertársainkat, hazánkat az isteni Szeretet alázatos
lelkével szolgálhassuk –

Szent Márton püspök, kedves védőszentünk...
Dallam: Sz.V.U. 303.
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2. Szegény koldusnak didergő testében
Krisztus Urunkat láttad, s oltalmaztad.
Fél köpenyeddel Testét betakartad,
S megvigasztaltad!
3. Szent Márton, kérünk, oltalmazz bennünket,
Szent szeretetre buzdítsd kőszívünket,
Hogy itt a földön érdemet szerezzünk,
S mind üdvöt nyerjünk!

Mindenható jóságos Istenünk! A te dicsőséged megmutatkozott
Szent Márton püspök életében és halálában egyaránt. Ő megdicsőített téged akkor, amikor a pogány szülők gyermekeként beállt a hittanulók közé és szorgalmasan ismerkedett tanításoddal. Megdicsőített akkor is, amikor hitújoncként megosztotta köpenyét a didergő
koldussal. Megdicsőített szerzetesi életével, papi és püspöki szolgálatával egyaránt. Amikor igédet hirdette, gyakorolta a felebaráti szeretetet, betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel, haragosokat
kibékített: mindig a te dicsőségedet kereste, miként legszentebb Fiad.
Fiaddal együtt elmondhatta ő is: „Atyám, én megdicsőítettelek téged a földön: a feladatot, amelynek elvégzését rám bíztad, elvégeztem” (Jn 17,4).
Add meg, Urunk, nekünk is, akik Szent Márton tisztelői (vagy:
egyházmegyéjének papjai és hívei) vagyunk, hogy egész életünk istenimádás, istendicsőítés legyen. Amikor imádkozunk, amikor igédet
hirdetjük vagy hallgatjuk, amikor kötelességeinket teljesítjük, amikor jót cselekszünk embertestvéreinkkel, amikor bántalmazóinknak
megbocsátunk és a bántalmakat békével tűrjük, amikor életerő tölt
el bennünket és amikor a sír felé hanyatlik földi életünk: mindenkor
a te dicsőségedet szolgálhassuk.
Szent Márton püspök! Amikor haldokoltál, tanítványaid sírva
kérték: ne hagyd őket árván. Most, sok-sok évszázaddal halálod
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után mi is meghatott lélekkel kérünk, ne hagyj minket árván! Imádkozzál értünk, hogy megmaradhassunk és megerősödhessünk az
igaz hitben, a töretlen reményben és a tevékeny szeretetben. Imádkozzál egyházmegyénkért, hogy bőséggel szülessenek itt új papi és
szerzetesi hivatások.
Mennyei Atyánk! Tekints kegyesen az igaz szolgád közbenjárására, és add, hogy az ő nyomdokain járva kövessük Megváltó Krisztusunkat és Szent Mártonnal együtt egykor mi is az üdvözültek seregébe jussunk! Ugyanazon Szent Fiad, Jézus Krisztus által. Ámen.
Ezt követően a hívők közösen imádkozhatják a Szent Márton Jubileumi Év imádságát:

A Szent Márton Jubileumi Év imádsága
Istenünk, hálát adunk neked Szent Mártonért, akit példaképül és
segítőnkül adtál az irántad, az Egyház és az emberek iránti áldozatos szeretetben.
Ebben a jubileumi esztendőben, mint szülőföldjének gyermekei,
még inkább igyekszünk követni őt az irgalmasság útján. Az embertársainkat felemelő szeretet által bizonyságot akarunk adni a szeretet
minden bajt legyőző és a világot újjáalkotó erejéről.
Szent Márton, légy közbenjárónk az Atyánál, hogy hitünkben
megerősödve építsük a szeretet civilizációját. Miként te, mi se adjuk fel soha a reményt, hogy Jézus megváltásának erejében képesek
vagyunk legyőzni a bennünk és a világban lévő bűnt. Végül követni
akarunk téged abban is, hogy a Szentlélek erejében bízva rendíthetetlenül hiszünk a szeretet végső győzelmében. Ámen.
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Zengje a szívünk...
Szöveg: Latin himnusz-motívumok alapján
Dallam: Náray György, 1695. Sz.V.U. 299.; ÉE. 307/368

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, Tours-nak városában,
Nagy méltóságban, egyszerűen élvén.
Védelmezője ragadozók ellen,
S atyja a nyájnak.
5. Szent Márton, kérünk, ki már mennybe értél,
Főpapok dísze, légy a papok őre.
S a magyar földet, hol születtél egykor,
Mi atyánk, óvjad!
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Körmenet
Az imaóra befejeztével körmenet tartható Szent Márton ereklyéjével akár a templomon belül, akár a templomon kívül.
Legelőször az ájtatosság vezetője megtömjénezi a szent ereklyéjét, amelyet követően indul a körmenet. A Præorator előírásai szerint (185.o.) elöl halad a keresztvivő két gyertyavivővel, őket követi
a hívek egy része, majd a segédkezők és a ministránsok, a pap, az
ereklye, a kórus, végül pedig a hívek második része. A körmenet alatt
a szentről szóló énekek énekelhetők, vagy bármilyen más megfelelő
közismert népének.
Ha a körmenetet az esti órákban vagy éjszaka tartják, a hívek
gyertyát vagy mécsest vigyenek magukkal. Ha nappal zajlik a körmenet, a hívek egy szál virágot tartsanak kezükben.
Amikor a körmenet visszaért a templomba, a pap újra megtömjénezi az ereklyét. Ha megfelelőnek látszik, elénekelhető az időszaknak megfelelő Mária-antifóna a könyörgéssel (Præorator 65. oldaltól).
A szertartás az áldással fejeződik be.
Kivonulásra énekelhető: H 293 vagy más Szent Mártonról szóló
ének
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A Szent Márton-ereklye elbúcsúztatása
Megfelelőnek tűnik, hogy az ereklye elbúcsúztatása hálaadó
szentmise után történjen. A liturgikus szabályok figyelembevételével
a szentmise szövegeit választhatjuk akár Szent Mártonról, akár a hálaadó szentmise imádságait.
A szentmise záróáldását követően a celebráns megtömjénezheti
az ereklyét, miközben a hívők a következő éneket éneklik:

Lelkesülten, meghatottan...
Szöveg: Székely László
Dallam: Werner Alajos

24

2. Ha képedre föltekintünk, s körülálljuk hamvaid,
Irgalomnak, emberségnek nagy példáját kapjuk itt.
Bízva, esdve...
3. Ó, Szent Márton, szent ereklyéd nagyrabecsült, drága kincs,
Hisszük, lelked most velünk van és a mennyből ránk tekint.
Bízva, esdve...
Ezt követően a celebráns az ereklye előtt állva Szent Márton litániáját vagy pedig a Szent Márton imakönyv más, megfelelőbb imádságát imádkozza. A következő Szent Márton litániában a csillaggal
jelölt részeket csak akkor imádkozzuk, ha ténylegesen igaz a megszólítás. Ellenkező esetben a csillaggal jelölt részek kimaradnak.
Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! – Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! – Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten –
Szentlélek Úristen –
Szentháromság egy Isten –
Szentséges Szűz Mária – Könyörögj érettünk!
Szent Márton püspök, Savaria dicső szülöttje –
Szent Márton püspök, Tours városának jeles főpásztora –
Szent Márton püspök, a katonák dicsősége –
Szent Márton püspök, a szerzetesek példaképe –
Szent Márton püspök, papok eszménye –
Szent Márton püspök, a pogányok számára ragyogó világosság –
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Szent Márton püspök, a bálványok bátor lerombolója –
Szent Márton püspök, a katolikus hit terjesztője –
Szent Márton püspök, az Isten dicsőségére buzgólkodó apostol –
Szent Márton püspök, a nyugati egyház dicsősége –
Szent Márton püspök, a valódi tökéletesség példája –
Szent Márton püspök, ki a hitből éltél –
Szent Márton püspök, ki a szegény koldussal megosztottad
palástodat –
Szent Márton püspök, ki mélységesen alázatos voltál –
Szent Márton püspök, ki a szemlélődésnek kiváló mestere voltál –
Szent Márton püspök, ki szüntelenül imádkoztál –
Szent Márton püspök, kinek szíve égő szeretettől lángolt –
Szent Márton püspök, a béketűrés példaképe –
Szent Márton püspök, a gonosz lelkek ellensége –
Szent Márton püspök, a szegények atyja –
Szent Márton püspök, a szorongatottak vigasztalója –
Szent Márton püspök, a betegek gyógyítója –
Szent Márton püspök, kiváló csodatevő –
Szent Márton püspök, három halott feltámasztója –
Szent Márton püspök, fáradhatatlan férfiú,
ki a munkától sohasem vonakodtál –
Szent Márton püspök, kinek halálán az angyalok kara örvendezett –
Szent Márton püspök, kinek dicsőségét az összes nemzetek hirdetik –
Szent Márton püspök, a benned bízók oltalmazója –
*Szent Márton püspök, egyházmegyénk védőszentje –
*Szent Márton püspök, plébániánk védőszentje –
*Szent Márton püspök, falunk és a hozzánk tartozó falvak
oltalmazója –
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit – Irgalmazz nekünk!
Imádkozzál érettünk, Szent Márton püspök! –
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
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Könyörögjünk! Istenünk, téged Szent Márton püspök, a kiváló
főpap életével és halálával megdicsőített. Újítsd meg szívünkben a
te kegyelmednek ugyanazon csodáit, hogy sem a halál, sem az élet
el ne szakíthasson minket Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus szeretetétől. Aki veled és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.

A litániát követően a helyi adottságok figyelembe vételével tartható körmenet az ereklyével akár a templomon belül, akár a templomon kívül. Ajánlatos ezt főleg akkor megtartani, ha az ereklye érkezésekor nem volt körmenet.
Legelőször az ájtatosság vezetője megtömjénezi a szent ereklyéjét, amelyet követően indul a körmenet. A Præorator előírásai szerint (185.o.) elöl halad a keresztvivő két gyertyavivővel, őket követi
a hívek egy része, majd a segédkezők és a ministránsok, a pap, az
ereklye, a kórus, végül pedig a hívek második része. A körmenet alatt
a szentről szóló énekek énekelhetők vagy bármilyen más megfelelő
közismert népének.
Ha a körmenetet az esti órákban vagy éjszaka tartják, a hívek
gyertyát vagy mécsest vigyenek magukkal. Ha nappal zajlik a körmenet, a hívek egy szál virágot tartsanak a kezükben.
Amikor a körmenet visszaért a templomba, a pap újra megtömjénezi az ereklyét. Ha megfelelőnek látszik, elénekelhető az időszaknak megfelelő Mária-antifóna a könyörgéssel (Præorator 65. oldaltól).
A Mária-antifónát követően, ha megfelelőnek látszik, a plébános
záró gondolatokat mondhat, majd elbocsátja a hívő közösséget. Ha
az ereklyét rögtön el is viszik, az elbocsátást követően ünnepélyesen
kiviszik a templomból, s biztonságosan elhelyezik az autóban, amely
visszaszállítja azt Szombathelyre. A kivonulás alatt a harangok megszólalhatnak, a hívő közösség pedig a következő éneket énekelheti:
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Zengje a szívünk...
Szöveg: Latin himnusz-motívumok alapján
Dallam: Náray György, 1695. Sz.V.U. 299.; ÉE. 307/368

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, Tours-nak városában,
Nagy méltóságban, egyszerűen élvén.
Védelmezője ragadozók ellen,
S atyja a nyájnak.
5. Szent Márton, kérünk, ki már mennybe értél,
Főpapok dísze, légy a papok őre.
S a magyar földet, hol születtél egykor,
Mi atyánk, óvjad!
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Szentmise Szent Márton püspökről
Tours-i Szent Márton püspök,
az egyházmegye védőszentje
Főünnep
KEZDŐÉNEK					
1Sám 2, 35
Hűséges papot támasztok magamnak,
ő majd mindent szívem szerint tesz, ahogyan kívánom
– mondja az Úr.
DICSŐSÉG
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, Tours-i Szent Márton püspök
a te dicsőségedet szolgálta életében és halálában is.
Add, hogy kegyelmed ereje bennünk is hatékonyan működjék,
és szeretetedtől se élet, se halál el ne szakítson minket.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

61,1-3a

Az Úr kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek
A próféta így beszél: Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr
kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
és meggyógyítsam a megtört szívűeket; hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, és Istenünk bosszújának napját; hogy megvigasztaljam mind a gyászolókat, és koszorút adjak Sion gyászolóinak
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a hamu helyébe, örömnek olaját a gyászruha helyett, a szomorúság
lelke helyett meg ünnepi öröméneket.
Ez az Isten igéje.
VÁLASZOS ZSOLTÁR 88,2-5.21-22.25.27		

6. tónus

Válasz: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.
Előénekes: Az Úr irgalmáról énekelek örökkön-örökké, * hűségedet nemzedékről nemzedékre hirdeti ajkam.
Így szóltál: † Irgalmam szilárdan áll mindörökké. * Valóban, a te
hűséged erős, miként a mennybolt.
Hívek: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.
Választottammal szövetséget kötöttem, * megesküdtem szolgámnak,
Dávidnak:
Megerősítem ivadékodat örökre, * és megszilárdítom trónodat
nemzedékről nemzedékre.
Hívek: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.
Kiválasztottam szolgámat, Dávidot, * szent olajommal felkentem.
Biztos támasza kezem lesz, * karom teszi őt erőssé.
Hívek: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.
Vele lesz hűségem és kegyelmem, * magasra emelkedik feje az én
nevemben.
Így szólít majd engem: † „Atyám vagy nékem, * Istenem és üdvöm sziklája.”
Hívek: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.
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SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
12,3-13
A nektek juttatott kegyelem szerint segítsetek a szenteken.
Testvéreim! A nekem adott kegyelem segítségével azt mondom
mindnyájatoknak: Senki ne becsülje magát a kelleténél többre, hanem józanul gondolkodjatok, mindenki az Istentől neki juttatott hit
mértéke szerint.
Mi egy testet alkotunk Krisztusban, egyenként viszont egymásnak tagjai vagyunk. Az Istentől kapott kegyelemnek megfelelően
azonban különböző kegyelmi ajándékaink vannak. Aki a prófétálást
kapta feladatul, prófétáljon a hit szabálya szerint! Aki tisztséget kapott, gyakorolja tisztségét! Aki tanításra nyert megbízatást, tanítson!
Aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson! Aki jótékonykodik, tegye
egyszerűségben! Aki elöljáró, legyen gondos! Aki irgalmasságot gyakorol, tegye derűsen!
Szeressetek tettetés nélkül. Irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a
jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok! Legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok. A reményben
legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet.
Ez az Isten igéje.
ALLELUJA
Alleluja. 8. szám
Jézus mondja: † „Új parancsot adok nektek: * szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Jn 13,34
8 G. tónus
Alleluja.
31

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

25,31-40

Amit legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának
kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a
pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja,
a kosokat pedig a baljára.
Aztán a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!
Mert éhes voltam, és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom
adtatok; idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti
meglátogattatok!”
Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged
éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni
adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna
vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna?” Akkor a király
így felel: „Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül
eggyel is tettetek, velem tettétek!”
Ezek az evangélium igéi.
HITVALLÁS
HÍVEK KÖNYÖRGÉSEI
Testvéreim! Savaria földjén született és itt töltötte ifjúkorát Szent
Márton püspök. A mai napon őróla emlékezünk és az ő támogatását
remélve terjesztjük kéréseinket Mennyei Atyánk elé!
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1. Add, Urunk, hogy Szentatyánk, Ferenc pápa, András megyésfőpásztorunk és papjai Szent Márton püspök lelkületével végezzék
apostoli munkájukat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy a te szent néped áldozatos lélekkel gyakorolja az irgalmas felebaráti szeretetet!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3. Add, Urunk, hogy híveid anyagi javaikat Szent Márton példája
szerint osszák meg rászoruló testvéreikkel!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4. Add, Urunk, hogy a betegek Szent Márton alázatával fogadják
kezedből akár az életet, akár a halált!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5. Végül add, hogy elhunyt szeretteink irgalmadból a szentek boldogságában részesüljenek!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Mindenható Istenünk! Szent Márton püspök példája lelkesítsen
minket, hogy papjaid és hívő néped áldozatkész szeretetben összeforrva munkálkodjék a te dicsőségeden és embertársaik javán! Krisztus, a mi Urunk által.

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, szenteld meg ezeket az áldozati adományokat,
amelyeket örvendező szívvel ajánlunk fel
Szent Márton püspök tiszteletére,
hogy egész életünkön át
jó és balsorsban egyaránt áldozatos szellemben éljünk.
Krisztus, a mi Urunk által.
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PREFÁCIÓ: Szent Márton püspökről
Az Úr legyen veletek! H: És a te lelkeddel.
Emeljük fel szívünket! H: Felemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! H: 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 megmutatod jóságodat,
és Szent Mártonban a Jó Pásztor élő képét adod nekünk.
A hitben ő biztosan vezette a rábízottakat az evangélium útján,
– a reményben a Megfeszítettet KÖvette,
és hivatalának terhét mindvégig hordozta.
A szeretetben megnyitotta szívét a szegények szüksége iránt,
így felragyogott benne Jézus Krisztus.
(És) Ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal és szentekkel
együtt,
– vidám lélekkel ÉNeklünk,
és hálás szívvel zengjük:
Szent vagy, szent vagy, szent vagy…

III. EUCHARISZTIKUS IMA
A pap kitárt karral mondja:
(Fő.) Valóban szent vagy, Istenünk,
és méltán dicsőít téged alkotásod,
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az egész teremtett világ,
mert Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által,
a Szentlélek erejével
éltetsz és megszentelsz mindent,
és népet gyűjtesz magad köré szüntelen,
hogy napkelettől napnyugatig
tiszta áldozatot mutasson be neked.
Kezét összeteszi, majd a felajánlott adományok fölé terjesztve mondja:
(Mind:) Kérve kérünk tehát, Istenünk,
a Szentlélek által szenteld meg
áldozati adományunkat,
kezét összeteszi,
keresztet rajzol a kenyér és a kehely fölé, mondván:
hogy teste és † vére legyen Fiadnak,
a mi Urunk, Jézus Krisztusnak,
kezét összeteszi
akinek rendelése szerint
ezeket a szent titkokat ünnepeljük.
A következő szakaszban az Úr szavait tagoltan és érthetően kell
mondani, amint azt e szavak természete megkívánja.
Ő ugyanis azon az éjszakán,
amelyen elárultatott,
kezébe veszi a kenyeret,
kissé felemelve az oltár felett tartja, és folytatja:
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kezébe vette a kenyeret,
és neked hálát adva áldást mondott,
megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt:
kissé meghajol

Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan,
mert ez az én testem,
mely értetek adatik.
A szentostyát felmutatja a népnek, ráteszi a paténára, és térdet hajt.
Majd így folytatja:
A vacsora után ugyanígy
kezébe veszi a kelyhet, kissé felemelve az oltár felett tartja, és így
folytatja:
kezébe vette a kelyhet,
és neked hálát adva áldást mondott,
majd tanítványainak adta, és így szólt:

Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan,
mert ez az én vérem kelyhe,
az új és örök szövetségé.
Ez a vér értetek és sokakért kiontatik
a bűnök bocsánatára.
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
A kelyhet felmutatja a népnek, ráteszi a korporáléra, és térdet
hajt. Ezután így szól:
(Fő.) Íme, hitünk szent titka:
36

A nép folytatja:
Halálodat hirdetjük, Urunk,
és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
Vagy:
(Fő.) Íme, megváltásunk szent titka:
A nép folytatja:
Valahányszor esszük ezt a kenyeret, és iszunk ebből a kehelyből,
halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz.
Vagy:
(Fő.) Íme, üdvösségünk szent titka:
A nép folytatja:
Üdvözíts bennünket, világ Megváltója,
ki kereszted és feltámadásod által megmentettél minket.
Ezután a pap kitárt karral mondja:
(Mind:) Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk,
hogy Fiad üdvösségünkért szenvedett,
csodálatosan feltámadt,
fölment a mennybe,
és második eljövetelét várva
hálás szívvel felajánljuk neked
ezt az élő és szent áldozatot.
Tekints, kérünk, Egyházad áldozati adományára,
ismerd föl benne Fiad áldozatát,
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amely által kiengesztelődni akartál.
Add, hogy mi,
akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük,
Szentlelkével eltelve
egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
(1. k.) Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá,
hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal:
elsősorban Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával,
Szent Józseffel, az ő jegyesével,
szent apostolaiddal,
a dicsőséges vértanúkkal,
(Szent Márton püspökkel)
és minden szenttel együtt.
Az ő közbenjárásukban bízva reméljük,
hogy mindenkor megsegítesz minket.
(2. k.) Kérünk, Istenünk,
hogy engesztelő áldozatunk
hozzon az egész világnak békét és üdvösséget.
Erősítsd meg hitben és szeretetben
földi zarándokútját járó Egyházadat:
szolgádat, N. pápánkat és N. püspökünket,
a püspökök testületét, a papságot
és egész megváltott népedet.
(3. k.) Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit,
hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk.
Jóságos Atyánk, vond magadhoz irgalmasan
a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
(4. k.) † Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat,
akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból,
fogadd be jóságosan országodba,
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ahol, reményünk szerint,
dicsőségedben velük együtt mi is
örökre gazdagon részesülünk
kezét összeteszi
Krisztus Urunk által,
mert általa árasztod el minden jóval a világot. †
Kezébe veszi a paténát a szentostyával, valamint a kelyhet, és
mindkettőt felemelve mondja:
(Mind:) Őáltala, ővele és őbenne
a tiéd, mindenható Atyaisten,
a Szentlélekkel egységben
minden tisztelet és dicsőség
mindörökkön-örökké.
A nép válaszol: Ámen.

ÁLDOZÁSI ÉNEK					
Mt 25,40
Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül
eggyel is tettetek, velem tettétek – mondja az Úr.

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Istenünk, add meg nekünk,
akik az egység szentségével megerősödtünk,
hogy mindenben tökéletesen egyetértsünk akaratoddal;
és amint Szent Márton püspök egészen átadta magát tenéked,
úgy mi is joggal dicsekedhessünk azzal,
hogy a tieid vagyunk.
Krisztus, a mi Urunk által.
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ÜNNEPÉLYES ÁLDÁS
Isten, a mi Atyánk adja meg nektek kegyelmét, amelyet kinyilvánított Szent Márton életében és munkálkodásában.
H: Ámen.
Márton szerette Istent és az embereket. A ti szeretetetek is növekedjen belátásban és megértésben, hogy mindig azt tudjátok választani, ami igazán lényeges.
H: Ámen.
Márton rendíthetetlenül hirdette az evangéliumot, és nem riadt
vissza semmilyen fáradságtól. Az ő közbenjárása segítsen benneteket, hogy életetek során mind jobban Krisztus tanúivá legyetek.
H: Ámen.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek.
H: Ámen.
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Esti dicséret Szent Márton püspökről
P: Istenem, jöjj segítségemre!
H: Uram, segíts meg engem!
E: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
H: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.
HIMNUSZ
Ím, a hitvalló, az Úr áldott hőse,
kit minden földön a hívek dicsérnek,
e nap lett méltó a magas mennyeknek
szállni honába.
Jámbor, józan volt, okos és szemérmes,
útja szeplőtlen, csupa szent alázat,
gyönge testét míg eleven tüzével
lakta a lélek.
Sírja szent hely lett, magas érdeméért
sok szenvedőnek teste újra ép lesz,
bármi betegség gyötörte is addig,
újra felépül.
Ünnepnapjáról mi is emlékezve
érdemét zengjük közös énekszóval,
égi szószólónk legyen így imája
minden időben.
Hódolat néked s örökös dicséret,
aki mennyekben ragyogó Király vagy,
Úr és Kormányzó az egész világon
Hármas is, egy is. Ámen.
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ZSOLTÁROZÁS
E: Ó, eléggé nem dicsérhető férfi, akit sem munka, sem halál nem
győzött le, nem félt meghalni, és nem vonakodott élni!
14. zsoltár
Isten előtt megállni ki méltó?
Ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához (Zsid 12,22).
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.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
Ó, eléggé nem dicsérhető férfi, akit sem munka, sem halál nem
győzött le, nem félt meghalni, és nem vonakodott élni!

E: Uram, ha népednek még szüksége van rám, nem vonakodom a
munkától. Legyen meg a te akaratod!
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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.
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.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
Uram, ha népednek még szüksége van rám, nem vonakodom a
munkától. Legyen meg a te akaratod!
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E: Márton püspök elköltözött a világból; Krisztusban él, mint a
főpapok gyöngye.
Kantikum – Jel 15,3-4
A hódolat éneke
Nagy és csodálatos minden műved, *
mindenható Urunk, Istenünk.
Hűségesek és igazak útjaid, *
nemzetek Királya!
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.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
Márton püspök elköltözött a világból; Krisztusban él, mint a főpapok gyöngye.

RÖVID OLVASMÁNY

1Pét 5,1-4

Akik közületek elöljárók, azokat mint magam is elöljáró és Krisztus szenvedéseinek tanúja, s egyszer majd nyilvánvalóvá váló dicsőségének is részese, kérem: legeltessétek az Istennek rátok bízott
nyáját; viseljétek gondját, ne kényszerből, hanem önként, az Isten
szándéka szerint; ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei. Ha majd megjelenik a legfőbb pásztor, elnyeritek a dicsőség
hervadhatatlan koszorúját.
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RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
E: Testvéreinek ez a barátja * Sokat imádkozik a népért.
H: Testvéreinek ez a barátja * Sokat imádkozik a népért.
E: Életét adta testvéreiért.
H: Sokat imádkozik a népért.
E: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
H: Testvéreinek ez a barátja * Sokat imádkozik a népért.
EVANGÉLIUMI KANTIKUM
E: Ó, boldog főpap, aki egész szívvel szerette Krisztus Királyt, és
nem félt a földi hatalmasságoktól! Ó, szent életű férfi, bár nem az üldözők kardja oltotta ki életét, mégis elnyerte a vértanúság pálmáját.
A lélek az Úrban ujjong
Lk 1,46-55
Magasztalja lelkem az Urat, *
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: *
Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas: *
ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, *
akik istenfélők.
Csodát művelt erős karjával: *
a kevélykedőket széjjelszórta,
hatalmasokat elűzött trónjukról, *
kicsinyeket pedig felmagasztalt;
az éhezőket minden jóval betölti, *
a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt: *
megemlékezett irgalmáról,
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melyet atyáinknak hajdan megígért, *
Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
Ó, boldog főpap, aki egész szívvel szerette Krisztus Királyt, és
nem félt a földi hatalmasságoktól! Ó, szent életű férfi, bár nem az üldözők kardja oltotta ki életét, mégis elnyerte a vértanúság pálmáját.

FOHÁSZOK
Krisztus főpappá lett az emberekért mindabban, amivel Istennek
tartozunk. Mondjunk méltó dicséretet neki, és alázatosan kérjük:
Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
Te, aki Egyházadat szent és kiváló elöljárókkal
megörvendeztetted,
– adj mindig bölcs vezetőket keresztény néped örömére!
Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
Te megbocsátottad néped bűneit, amikor a szent életű
lelkipásztorok Mózes módjára hozzád fohászkodtak,
– közbenjárásukra tisztítsd és szenteld meg mindig Egyházadat!
Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
Szentjeidet testvéreik körében felavattad szolgálatodra,
és rájuk árasztottad Lelkedet,
– töltsd el a Szentlélekkel néped minden vezetőjét!
Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
A szent lelkipásztoroknak te magad lettél jutalma,
– add, hogy akikért véredet hullattad, el ne veszítsenek téged!
Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
Te, aki Egyházad pásztorai által részesíted híveidet
az örök életben,
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– üdvözítsd az elhunytakat, akikért életedet adtad,
hogy senki el ne ragadhassa őket kezedből!
Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.

KÖNYÖRGÉS
Istenünk, Tours-i Szent Márton püspök a te dicsőségedet szolgálta életében is és halálában is. Add, hogy kegyelmed ereje bennünk is
hatékonyan működjék, és szeretetedtől se élet, se halál el ne szakítson minket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
P. Az Úr legyen veletek!
H. És a te lelkeddel!
P. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: Az Atya, a Fiú †
és a Szentlélek.
H. Ámen.
P. Menjetek békével! / Mondjunk áldást az Úrnak!
H. Istennek legyen hála!
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