BOLDOG SÁNDOR ISTVÁN
SZENTMISE
KÖNYÖRGÉS
Mindenható, örök Isten, aki Boldog István vértanúnak megadtad a kegyelmet,
hogy a megpróbáltatásokkal és az üldözésekkel hittel szembeszálljon és az
ifjúság érdekében életét feláldozza. Közbenjárására engedd meg nekünk, hogy
az igazság szolgálatában mindig tevékenykedjünk, és általa az evangélium
örömét minél többen megismerhessék.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE

1Jn 4,19 – 5,5

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
És ez a győzelem – győzelem a világ fölött! – ez a mi hitünk.
Testvéreim! Szeressük Istent, mert ő előbb szeretett minket! Aki azt mondja:
„Szeretem Istent”, de testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti
testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát? Ezt a parancsot
kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse testvérét is. Mindenki, aki hiszi,
hogy Jézus a Krisztus, az az Isten szülötte; aki pedig a szülőt szereti, szereti a
szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük
az Istent, és eleget teszünk parancsainak. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy
megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek. Mert mindenki, aki az Istentől
született, legyőzi a világot. és ez a győzelem – győzelem a világ fölött! – ez a
mi hitünk.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.

VÁLASZOS ZSOLTÁR

125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 8 G. tónus.

Válasz: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik
álmodnánk.
Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással.
–
Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
Akkor így beszéltek a nemzetek: * „Az Úr nagydolgot művelt vélünk.”
Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
–
Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat.
Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
–
Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek és
hozzák kévéiket.
–
Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
ALLELUJA

Jn 8,12bc 4 g. tónus.

Alleluja.
Ezt mondja, ami Urunk: * „Aki engem követ, övé lesz az élet világossága”.
Alleluja.
EVANGÉLIUM

Jn 12,24–26

Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
 EVANGÉLIUM Szent János könyvéből. – Dicsőség neked, Istenünk.
Ha a búzaszem elhal, sok termést hoz.
Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz: „Bizony, bizony, mondom
nektek: Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha
azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki
gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem
szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem
szolgál, azt becsülni fogja az Atya.”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Testvéreim! Ünnepi örömmel és hálatelt szívvel vesszük körül Krisztus
asztalát, hogy a bennünket éltető áldozati lakomájában részesedjünk hitünk
növekedésére és szeretetünk erősödésére. Kérjük Őt, hogy jelenlétének
örvendezve töltse el lelkünket kegyelmének gazdagságával!
1. Emberi életünkben osztozó Isten Fia, szolgád Sándor István vértanú,
szalézi szerzetes testvér, a Teremtőtől neki juttatott minden emberi
képességével a Te ügyedet, a fiatalok üdvösségét szolgálta és mindig
akaratodat kereste. Add, hogy mi is az ránk bízottak teljes életét,
személyiségük kibontakoztatását építsük kegyelmeddel, hallgass meg Urunk!
2. Tanítványokat oktató Mester, szolgád Sándor István vértanú, szalézi
szerzetes testvér, igehirdető és hitoktató munkájában, mindig Országod
igéinek vetésében fáradt. Add, hogy a mi munkásságunk is meghívjon
fiatalokat a Szalézi Család lelki, hivatásbeli közösségébe, mert az aratnivaló
most is sok, de a munkás kevés, hallgass meg Urunk!
3. Embereken csodás hatalmában segítő Krisztus, mennyei erőddel szolgád
Sándor István vértanú, szalézi szerzetes testvér, a te szegényeket boldoggá
tevő jóságodat emberi áldozatok nehézségeiben is töretlenül sugározta. Add,
hogy példájára mi is fáradhatatlanul dolgozzunk a fiatalok üdvösségéért,
hallgass meg Urunk!
4. A mennyei szentélybe saját vére feláldozásával belépő Főpap, szíved szerint
ismered mindig szolgád Sándor István vértanú, szalézi szerzetes testvér, élet
áldozatát. Szerzetesi közösségeink élete jelenítse meg a te Golgotai
áldozatodat egyházad éltetésére, hallgass meg Urunk!
5. Százszoros jutalmat osztó igaz Bíránk, aki az érted hozott legkisebb
jócselekedetért is fizetséget ígértél, jutalmazd az örök élet boldogságával,
szentjeid és boldogjaid mennyei közösségével, szolgád Sándor István vértanú,
szalézi szerzetes testvér, hiteles életútját, hallgass meg Urunk!
6. Az élet sebeinek Gyógyító Orvosa, aki egyházad gyengeségeinek ápolására
szent hivatásokat ébresztesz, add, hogy Bosco Szent János és Szalézi Szent
Ferenc égi közbenjárására, szolgád Sándor István szalézi vértanú, szerzetes
testvér, példájára szerzetesi hivatásunk a hátrányos helyzetű ifjúság felkarolására
a szalézi rendben megerősödjön, hallgass meg Urunk!
Hívő népednek gondviselő Pásztora, Jézus Krisztus, hallgasd meg az itt
egybegyűlt nyájadnak kéréseit, áldást adó jóságod segítse mindannyiunk életét,
hogy nekünk Tebenned, Neked mibennünk mindig örömöd teljen, és a
boldogító életed teljességére juttasd zarándokéletünk, aki élsz és uralkodol
örökkön örökké.

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Jóságos Istenünk, áraszd áldásodat áldozati adományainkra, minket pedig
erősíts meg abban a hitben, amelyről Boldog István vértanú vére hullásával
tett tanúságot. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
PREFÁCIÓ
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket! – Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! – Méltó és igazságos.
Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt
hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten:
Mert Boldog István szalézi testvér hitünkért vérét ontotta, a Megváltó
nyomába lépett, és kegyelmed csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngeségében is
hőssé avatja érted szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt néki
Krisztus, a mi Urunk által.
És ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül
magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül
zengjük.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
A szent áldozatban megerősödve, kérünk, segíts meg, Istenünk, hogy Boldog
Sándor István csodálatos állhatatosságát követni tudjuk, és a kitartó hűség
örök jutalmát elnyerjük.
Krisztus a mi Urunk által. – Ámen.

