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ÉNEKEK

HIMNUSZOK 

I.  Középkori himnusz; szöveg: Pannonhalma

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbH    itvalló Márton, püspökünk, Erődből semmit nem veszít

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
  tested, hogy jelzi tagja- in: Ha-lá-lod napja már közel.

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
   Á- men.

2 Viszály helyébe elhozod, 
Mit Krisztus egykor ránk hagyott, 
De eltöröltek harcaink: 
A béke újra éltetőnk.

3 Ki ifjú kortól szólított, 
Úgy hallod most az ő szavát, 
Halálnak néma mélyeit 
Az Úr igéje járja át.
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4 Zarándokúton társaid, 

Forrás vizére szomjazók – 
Szülőhazádnak népe kér: 
Maradj mivélünk, pártfogónk.

5 Az éhezőnek ételét, 
A fáradónak vígaszát, 
A nyugtalannak enyhülést 
Mint régen, hozd el most nekünk.

6 Hogy mind, kik zengjük himnuszod, 
S az egy királyhoz tartozunk, 
E háznak összes tagjait 
Szeressük úgy, mint Krisztusunk.

7 Az angyalkórus társaként 
A szentek, hitvallók között 
Hadd áldjuk, Márton, véletek 
Egységben hármas Istenünk. / Ámen.

II.  Szent Odó apát;  
  a Tolnai-féle breviáriumból, Pannonhalma

	bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbÚ    r Krisztus, bátor bajnokod, Kit díszít az, hogy éked ő,

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
 Tanítson, kérünk, minket is  Mindenben Téged álda-ni!

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
     Á-   men.
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2 Zarándok, bárhol járd utad, 

A fénye jelzi majd a célt, 
S ki bűnök súlyát hordozod, 
Példája oldja terheid.

3 Szegénységével gazdagon 
Erőtlen indul ég felé. 
Szentek ezernyi kórusa – 
Sietve jönnek ő elé.

4 Mint élte, áldott holta is, 
S mint föld, hazája lett az ég 
Örvendő szível ő köszönt 
Majd égi honban minket is!

5 Mit Márton vallott egykoron, 
Most angyalénekszóval áld, 
Ővéle zengi kórusunk 
Szentháromságnak himnuszát. / Ámen.

NÉPÉNEKEK

Szent Márton püspöknek... Szöveg és dallam: 
  Szent Márton imakönyv, 107.

 
2 Mint csillag az égen tündöklik érdeme, 

az Élők Könyvébe írta őt Istene.

3 Szívében megfogant az Isten kegyelme, 
s mert híven ápolta, gyümölcsét termette.

Szent Márton püs-pöknek   ün-ne-pi  napjá- ra

hív minket Jé-zus- nak  Anya-  szent- egyhá-za.
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4 Jutalmát elnyerte, közbenjár érettünk. 

Példáját követve, hogy mi is megtérjünk.

5 Dicsőség Atyának, Fiúnak, Léleknek, 
a három Személyben egy-örök Istennek!

Márton püspök, rád tekint... Szöveg: Szabó Flóris 
  Dallam: Werner Alajos

 
2 Téged hív ma szózatunk telve bizalommal. 

Jöjj, takarj be minket is szánó irgalommal. 
Benned bízva hittel kérünk tégedet, 
Óvjad, védjed hozzád esdő népedet.

3 Szóljon ének szárnyalón égi jó Atyának. 
Szent Fiának, Léleknek, örök Háromságnak. 
Kit Szent Márton életében hűn szolgált,  
Halálában boldogságban megtalált.

Már- ton püs-pök, rád tekint szülő- földed  né-pe.

Hisz te vol-tál  min-denkor szent-je, pél- da- ké-pe.

Ben-ned   bíz- va      hit-tel ké-rünk   té-ge-    det:

Óv-jad,    véd-jed     hoz-zád es-dő    né-pe-   det.
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Minden élő dicsér... Szöveg: Pannonhalma 
  Dallam: Éneklő Egyház 202.

 

2 Hadd kövessük bátran, mi védelmezőnket 
Krisztus katonáját, Márton püspökünket 
Itt született hajdan, pannon nép javára  
Itt van néki most is hűséges családja.

3 Ifjú hévvel nézte Róma nagy tusáját  
Pogány uralmának kínos végóráját 
Szülei még óvnák Krisztusé ne légyen 
Katonának adják, csak hogy meg ne térjen.

4 Pannónia hegyén fogadalmat tészen: 
Száműzetésének, mikor vége lészen 
Visszajön majd akkor, szülőföldje táját 
védelmébe veszi szenteknek hazáját.

5 Őrjáratba indult messzi Galliában, 
Mezítelen koldust lát az út porában, 
Zord világnak telét megenyhíti Márton: 
Köpönyegét nyújtja – Jézus hogy ne fázzon.

Min-den é-  lő  di- csér,     ö- rök A-tya-   is-  ten,
szol-gál- ni  te-né-  ked      e- léd ál- lunk ké-szen,

ma-gasz-taltak  egykor        ő-  si nemze-dé- kek,

ő nyo-muk-ban jár- va       di-csé-rünk mi té-ged.
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6 Császár parancsára hívják harcra kelni, 

Háborúban küzdve hősi halált halni.  
Másra vágyik ő már: más csatába menni, 
Krisztus seregének katonája lenni.

7 Gúnyolja a császár, csúfolják a társak, 
„Új istennek hódol: hitvány gyávaságnak”. 
Így szól akkor Márton: „Fegyver nélkül megyek,  
Ellenségnek, ha kell, prédájává leszek.”

8 Hadd legyünk ma mi is fegyver nélkül hősök, 
gazdagok szegényen, gyengén mind erősök, 
Ezért hozzuk eléd minden adományunk, 
Szívünket is fogadd, Jézusunk, Királyunk!

Ének Pannóniai Szent Mártonhoz Szöveg: Magyar Ferenc 
  Dallam: Mathia Károly

 

2 Hazánk drága földjét, hitünk régi fényét 
Ellenség ha vívta,  
Zászlaink selymére népünk bizodalma 
A te neved írta.

Ünne-ped szent nap-ján     te-hoz-zád ki-ál-  tunk:

Di-cső- sé- ges Már-ton!       Pan-nó- ni-  a   föld- jén,

a- hol böl-csőd rin- gott,    Min-den   lé- lek  áld- jon!
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3 Eldobtad magadtól rangodat s a kardot, 

Harcok dicsőségét. 
Szerezd meg nekünk is közbenjáró szóddal 
Istentől a békét.

4 Aki betakartad a didergő koldus 
Mezítelenségét, 
Oltalmaddal óvjad, védelmeddel védjed 
Magyarország népét!

5 Csodákkal tündöklő, hitvalló életed  
Szép világossága 
Lobogjon előttünk, s vezéreljen hozzád 
Isten udvarába.
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