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$MQOV
A Család Évében egyházmegyénk könyvkiadója egy
QDJ\VLNHUë LPDN³Q\YYHO DMQG¦NR]WD PHJ QHP]HW¹QN
KªY×Q¦S¦W$]Imádkozzunk a családunkért!FªPëN³Q\Y
immár negyedik kiadását is hamar elkapkodták az
imádkozni vágyók. Többek között ez a siker is adta a
EWRUªWVW DKKR] KRJ\ D 6]HQW 0UWRQ V]¹OHW¦V¦QHN
 ¦YIRUGXO°MUD N¦V]¹O× 6]RPEDWKHO\L (J\K]PHJ\HHJ\·MDEENLDGYQQ\DODMQG¦NR]]DPHJDKªY×PDgyarokat.
De azért is szükségét láttuk ezen imakönyv megjelentetésének, mert Szent Mártonnal kapcsolatban csak
NHY¦VLPGVJRWLVPHUQHNKªY×N³]³VV¦JHLQN9LV]RQW
D]HEEHQDN³WHWEHQ³VV]HJ\ëMW³WWIRKV]RNNDON³Q\³UJ¦VHNNHO ¦V HOP¦ONHG¦VHNNHO JD]GDJªWKDWMXN PLQG D]
egyéni, mind a közösségi imádkozás alkalmait. MárpeGLJHUUHW³EEOHKHW×V¦JHWDNDUXQNNªQOQLPLQGDPRVW
NH]G×G×HO×N¦V]¹OHWLPLQGSHGLJD]D]WN³YHW×MXELOHXPLHV]WHQG×EHQ
6]HQW 3O DSRVWRO DUUD EX]GªWMD D 7HVV]DORQLNEDQ
¦O×NULV]WXVN³YHW×NHWKRJ\V]¹QWHOHQ¹OLPGNR]]DQDN
(vö. 1Tessz 5,17). Viszont azzal is szembesülünk nap
mint nap, hogy még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni (vö. Róm 8,26). Pál apostoltól azt is tudMXNKRJ\HEEHQDJ\HQJHV¦J¹QNEHQVHJªWV¦J¹QNUHVLHW
a Szentlélek. A Lélek által inspirált imádságok összeJ\ëMW¦V¦YHOV]HUHWQ¦QNPLLVāKDFVDNQDJ\RQV]HU¦Q\
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P°GRQ LV ā KR]]MUXOQL DKKR] KRJ\ D] LVWHQLPGV
IRO\WRQRVDQ]HQJMHQDKªY×HPEHUHNDMNQ
(J\K]XQNWDQªWVE°OD]WLVWXGMXNKRJ\LVWHQGLFV¦UHW¹QND]]DOJD]GDJDEEYOLNKDDN¹]G×(J\K]WDJMDLYDJ\LVDPLLPGVJXQNHJ\HV¹ODPUPHJGLFV×¹OW
Egyház tagjainak, a szenteknek közbenjáró könyörgéseivel. Ezért e könyv imáiban bizalommal fordulunk
6]HQW0UWRQKR]KRJ\KR]]FVDWODNR]YD,VWHQW×OHOnyerjük a vágyva vágyott lelki javakat.
.ªYQRPPLQGHQ7HVWY¦UHPQHNKRJ\H]D]·MNLDGYQ\VHJªWVHPLQGQ\MXNDW6]HQW0UWRQWLV]WHOHW¦EHQ
és Isten imádásában!
Szombathely, 2014. november 11., Szent Márton ünnepén

Veres András
szombathelyi püspök
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Ĉ0UWRQ3DQQRQLD6DEDULDQHYëYURVEDQV]¹OHWHWWć
Ĉ0UWª]¦YHVNRUEDQV]¹OHLDNDUDWDHOOHQ¦UHHJ\WHPSORPKR]PHQHN¹OW
¦V N¦UWH KRJ\ NDWHNXPHQ OHKHVVHQ 0DMG FVRGODWRV P°GRQ WHOMHVHQ ,VWHQ
V]ROJODWUDDGWDPDJW¦VPLG×QWL]HQN¦W¦YHVOHWWDSXV]WEDNªYQNR]RWW
.³YHWWHYROQDYJ\WGH¦YHLQHNFVHN¦O\V]PDPHJDNDGO\R]WDWHUY¦WOHON¦WD]RQEDQUHPHWHV¦JHNYDJ\WHPSORPRNIRJODONR]WDWWN¦VPUJ\HUPHNNRUEDQD]RQHOP¦ONHGHWWDPLWN¦V×EEDO]DWRVEX]J°VJJDOPHJYDO°VªWRWWć
6XOSLFLXV6HYHUXV6]HQW0UWRQ¦OHWH

)HOHPHOÜV]HUHWHWĐ6]HQW0UWRQLPDN³Q\Y

.DWROLNXVNHUHV]W¦Q\N³V]³QW¦V
'LFV¦UWHVV¦ND-¦]XV.ULV]WXVā0LQG³U³NN¦~PHQ
???

$NHUHV]WYHW¦V
$NHUHV]WPHJYOWVXQNMHOH$NHUHV]WOWDOV]HQWHOLPHJ8UXQND]HPEHUW
O¦Q\¦QHN OHJSDUQ\LEE ª]¦LJ LV (] HU×W DG D NªV¦UW¦VEHQ H] ROWDOPD] D YHV]¦O\EHQ+DQHPHOKDPDUNRGYDNDSNRGYDYHWM¹NDNHUHV]WHWKDQHPQ\XJRGWDQPLQGHQJRQGRODWXQNDWHJ¦V]¦U]HOHPYLOJXQNDWEHOHIRJODOYDHEEHD
MHOEHDNNRUPHJWDSDV]WDOMXNPLQW³OHOWPLQNHWVKRJ\³VV]HIRJI³ODYDW
PHJV]HQWHO OHIRJODO ¦V PHJWHUP¦NHQ\ªW D V]HQWKURPVJ· ,VWHQ QHY¦EHQ
5RPDQR*XDUGLQLDODSMQ

ĉ$]$W\DD)L·¦VD6]HQWO¦OHNQHY¦EHQ~PHQ
???

$]ULPGVJDĆ0LDW\QN
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;
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és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
D]HOOHQ¹QNY¦WNH]×NQHN
¦VQHYªJ\PLQNHWNªV¦UW¦VEH
GHV]DEDGªWVPHJDJRQRV]W°O~PHQ
???

$QJ\DOL¹GY³]OHW
$%ROGRJVJRV6]¹]HWOHJP¦OW°EEDQD6]HQW/XNFVHYDQJ¦OLXPE°OYHWW
V]DYDNNDO N³V]³QWKHWM¹N $] HOV× PRQGDW D] DQJ\DOW°O WDQXOW ¹GY³]O¦V D
PVRGLN(U]V¦EHW¦ /N $]LPGVJPVRGLNIHOHD](J\K]OWDO
KR]]Ië]³WWHVHGH]¦V

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te
P¦KHGQHNJ\¹P³OFVH-¦]XV$VV]RQ\XQN6]ë]0ULD
,VWHQQHN V]HQW $Q\MD LPGNR]]O ¦UHWW¹QN EëQ³V³N¦UWPRVW¦VKDOOXQN°UMQ~PHQ
???

$6]HQWKURPVJGLFVÜªW¦VH
$6]HQWKURPVJHJ\,VWHQ³U³NGLFV×V¦J¦WKLUGHW×U³YLGYHUVHWD]VROWURNKR]¦VPVLPGVJRNKR]KR]]Ië]YHDONDOPD]]DD](J\K]PUD]HOV×
V]]DGRNW°ONH]GYH
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'LFV×V¦J D] $W\QDN D )L·QDN ¦V D 6]HQWO¦OHNQHN
PLN¦SSHQNH]GHWEHQPRVW¦VPLQG³U³NN¦~PHQ
???

$]$SRVWROL+LWYDOOVĆ+LV]HNHJ\
+LW¹QNOHJIRQWRVDEELJD]VJDLQDN³VV]HIRJODOVW$SRVWROL+LWYDOOVQDN
QHYH]]¹NPHUWHOHPHLEHQD]DSRVWRORNUDPHJ\YLVV]D(]DKLW×VLV]DEO\D
(OHLQWH D NHUHV]WHO¦VQ¦O N¦V×EE PV V]HUWDUWVRNEDQ LV PRQGWN 'H QHP
FVDNKLWYDOOVKDQHPLPGVJLV,VWHQWLWNDLQDNLPG°V]HPO¦O¦VHKODDGV D NLQ\LODWNR]WDWRWW LJD]VJRN¦UW ¦V ,VWHQQHN V]°O° KëV¦JQ\LODWNR]DW
1HPFVDND],VWHQKH]V]°O°EHV]¦GOHKHWLPGVJKDQHPD],VWHQU×OV]°O°LV
ā6]HUWDUWVRNRQNªY¹OLVUHQGV]HUHVHQ¦OM¹QNYHOHKLW¹QNHU×VªW¦V¦UH

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
PHQQ\QHN¦VI³OGQHN7HUHPW×M¦EHQ
V-¦]XV.ULV]WXVEDQD]ÖHJ\V]¹O³WW)LEDQ
a mi Urunkban;
DNLIRJDQWDWRWW6]HQWO¦OHNW×OV]¹OHWHWW6]ë]0ULW°O
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
PHJIHV]ªWHWW¦NPHJKDOW¦VHOWHPHWW¦N
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
RQQDQM³QHOªW¦OQL¦O×NHW¦VKROWDNDW
Hiszek Szentlélekben.
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Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
DV]HQWHNN³]³VV¦J¦WDEëQ³NERFVQDWW
DWHVWIHOWPDGVW¦VD]³U³N¦OHWHW~PHQ
???

$1LFHDNRQVWDQWLQSRO\L+LWYDOOV
$V]HQWPLV¦EHQD1LFHDNRQVWDQWLQSRO\L+LWYDOOVW Credo-t LPGNR]]XN$6]HQWKURPVJU°O¦V.ULV]WXVLVWHQHPEHULWHUP¦V]HW¦U×OV]°O°WDQªWV
KLW¹QN¦VNHUHV]W¦Q\¦OHW¹QNDODSMD$V]]DGRNIRO\DPQD](J\K]WDQªWVYDONDSFVRODWEDQN¹O³QI¦OHWRU]ªWVRNNHOHWNH]WHN(]HNYHV]¦O\H]WHWW¦ND
KLWWLV]WDVJW¦VD]DEE°OIDNDG°HUN³OFVL¦VDOLWXUJLNXV¦OHWHWLV(]¦UWD]
(J\K] N¹O³Q³V JRQGGDO O¦SHWW I³O PLQGHQ LO\HQ W¦YHG¦VVHO V]HPEHQ V ·ME°O¦V·ME°ONLIHMWHWWHD]LJD]KLWHWJ\D]$SRVWROL+LWYDOOVWDQLFHDL  
¦VNRQVWDQWLQSRO\L  ]VLQDWRNRQDKHO\HV×VLWDQªWVW¦VKDJ\RPQ\W
PDJEDQIRJODO°HJ\V¦JHNU¦V]OHWHVHEENLIHMW¦V¦YHONLE×YªWHWW¦N1HFVDN·J\
WHNLQWV¹NHV]³YHJHWPLQWDKLWOHJIRQWRVDEEW¦WHOHLQHNIHOVRUROVWKDQHPHOP¦ONHGM¹QNDQQDNP¦O\HEEWDUWDOPQLV$.DWROLNXV(J\K].DWHNL]PXVD
U¦V]OHWHVHQEHV]¦OD]LPDHJ\HVU¦V]HLU×O+DWROMXQNEHDV]³YHJVHJªWV¦J¦YHO
P¦JMREEDQ,VWHQWLWNDLED9OM¦NDMNXQNRQLPGVVVHJ\EHQKODDGVV
DPL¦UW,VWHQ³QPDJD¦OHW¦WD](J\K]RQNHUHV]W¹OI³OWUWDQHN¹QN

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak és
OWKDWDWODQQDN7HUHPW×M¦EHQ
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban,
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Isten egyszülött Fiában,
DNLD]$W\W°OV]¹OHWHWWD]LG×NH]GHWHHO×WW
,VWHQD],VWHQW×OYLOJRVVJDYLOJRVVJW°O
YDO°VJRV,VWHQDYDO°VJRV,VWHQW×O
Született, de nem teremtmény,
D]$W\YDOHJ\O¦Q\HJë¦VPLQGHQOWDODOHWW
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért,
OHV]OORWWDPHQQ\E×O
0HJWHVWHV¹OWD6]HQWO¦OHNHUHM¦E×O6]ë]0ULW°O
és emberré lett.
3RQFLXV3LOWXVDODWW¦UW¹QNNHUHV]WUHIHV]ªWHWW¦N
NªQKDOOWV]HQYHGHWW¦VHOWHPHWW¦N
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
GH·MUDHOM³QGLFV×V¦JEHQªW¦OQL¦O×NHW¦VKROWDNDW
és országának nem lesz vége.
+LV]HND6]HQWO¦OHNEHQ8UXQNEDQ¦V¦OWHW×QNEHQ
aki az Atyától és a Fiútól származik,
DNLW¦SS·J\LPGXQN¦VGLFV×ªW¹QN
mint az Atyát és a Fiút.
ÖV]°OWDSU°I¦WNV]DYYDO
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli
Anyaszentegyházban.
9DOORPD]HJ\NHUHV]WV¦JHWDEëQ³NERFVQDWUD
Várom a holtak föltámadását
¦VD]HOM³YHQG×³U³N¦OHWHW~PHQ
???
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$]UDQJ\DOD
$PHJWHVWHV¹O¦VV]HQWWLWNU°OPHJHPO¦NH]×LPGVJXQNKURPYHUVE×O
DKR]]MXNNDSFVRO°G°GY³]O¦J\E×OPDMGHJ\]U°N³Q\³UJ¦VE×OOO$NHUHV]W¦Q\Q¦SQDJ\KªWDWWDOPRQGMDDUHJJHOLG¦OL¦VHVWLKDUDQJV]°UD$G¦OL
KDUDQJV]° QHN¹QN PDJ\DURNQDN N¹O³Q³VHQ NHGYHV ,,, .DOOL[WXV] SSD
UHQGHOWHHO+XQ\DGL-QRVQQGRUIHK¦UYULJ\×]HOP¦QHNHPO¦N¦UH$6]HQW
-QRV HYDQJ¦OLXPE°O YHWW KDUPDGLN YHUVQ¦O W¦UGHW KDMWXQN YDJ\ P¦O\HQ
PHJKDMOXQN

$]UDQJ\DODN³V]³QW¦D%ROGRJVJRV6]ë]0ULW
¦V×P¦K¦EHIRJDG6]HQWO¦OHNW×OV]HQW)LWāGY³]légy, Mária...
Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd
V]HULQWāGY³]O¦J\0ULD
VD],JHWHVWW¦O×Q¦VPLN³]W¹QNODNR]¦NāGY³]légy, Mária...
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy
P¦OW°NOHKHVV¹QN.ULV]WXVªJ¦UHWHLUH
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe
szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által
szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megLVPHUW¹ND]×NªQV]HQYHG¦VH¦VNHUHV]WMHOWDODIHOWPDGVGLFV×V¦J¦EHYLWHVV¹QN.ULV]WXVDPL8UXQNOWDO~PHQ
$]UDQJ\DODKHO\HWWDK·VY¦WLLG×EHQDĈ0HQQ\QHN.LUO\Q¦$VV]RQ\Dć 5HJLQDFDHOL 0ULDDQWLIRQWLPGNR]]XN
???
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$U°]VDI¹]¦UMWDWRVVJ
KDJ\RPQ\RVP°GRQ
$U°]VDI¹]¦UN³]³VV¦JEHQYDO°LPGNR]VQDNW³EEI¦OHYOWR]DWDOHKHWV¦JHV0HJIHOHO×QHNOWV]LNKDHO×LPGNR]°YH]HWLD]LPGVJRWDKªYHNSHGLJ
IRO\WDWMND]OWDODHONH]GHWWLPW
$ Q¦J\ U°]VDI¹]¦UW D N³YHWNH]×N¦SSHQ LPGNR]KDWMXN K¦WI×Q ¦V V]RPEDWRQD]³UYHQGHWHVU°]VDI¹]¦UWFV¹W³UW³N³QDYLOJRVVJWLWNDLWNHGGHQ¦V
S¦QWHNHQDIMGDOPDVDW¦VV]HUGQYDODPLQWYDVUQDSDGLFV×V¦JHVHW(WW×O
D]RQEDQHOLVOHKHWW¦UQL

$ U°]VDI¹]¦UW NHUHV]WYHW¦VVHO NH]GM¹N PDMG HOPRQGMXN D]
$SRVWROL KLWYDOOVW $] HOV× V]HPHNUH HOPRQGMXN D EHYH]HW×
LPNDW0L$W\QNČKURPGY³]O¦J\0ULDDPHJIHOHO×
WLWNRNNDO ¦V 'LFV×V¦J (]W N³YHW×HQ NH]GM¹N D] HOV× WL]HGHW D
0LDW\QNNDO¦VDWª]GY³]O¦JJ\HO$WL]HGHNY¦J¦QD'LFV×V¦JHW LPGNR]]XN 6RN KHO\HQ V]RNVEDQ YDQ KRJ\ HOLPGNR]]NDN³YHWNH]×LPGVJRW Ó, Jézusom, bocsásd meg
EëQHLQNHW PHQWV PHJ PLQNHW D SRNRO W¹]¦W×O YLGG D
mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban
rászorulnak irgalmadra.
Az örvendetes olvasó
$EHYH]HW×KURPGY³]O¦J\UH
1. aki hitünket növelje,
DNLUHP¦Q\¹QNHWHU×VªWVH
DNLV]HUHWHW¹QNHWW³N¦OHWHVªWVH
A tizedekre:
DNLWWH6]HQW6]ë]D6]HQWO¦OHNW×OIRJDQWO
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DNLWWH6]HQW6]ë](U]V¦EHWHWOWRJDWYQKRUGR]WO
DNLWWH6]HQW6]ë]DYLOJUDV]¹OW¦O
DNLWWH6]HQW6]ë]DWHPSORPEDQEHPXWDWWO
DNLWWH6]HQW6]ë]DWHPSORPEDQPHJWDOOWO
???
A világosság olvasója
$EHYH]HW×KURPGY³]O¦J\UH
DNLPHJWLV]WªWVRQPLQNHW
DNLOHON¹QNE¦N¦M¦WPHJ×UL]]H
DNLDV]HQWV¦JHNEHQPHJHU×VªWVHQ
A tizedekre:
1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,
DNLDNQDLPHQ\HJ]×QNLQ\LOYQªWRWWDLVWHQLHUHM¦W
3. aki meghirdette Isten országát,
DNLD7ERUKHJ\¦QPHJPXWDWWDLVWHQLGLFV×V¦J¦W
5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
???
A fájdalmas olvasó
$EHYH]HW×KURPGY³]O¦J\UH
DNL¦UWHOP¹QNHWPHJYLOJRVªWVD
DNLHPO¦NH]HW¹QNHWPHJHU×VªWVH
DNLDNDUDWXQNDWW³N¦OHWHVªWVH
A tizedekre:
DNL¦UHWW¹QNY¦UUHOYHUªW¦NH]HWW
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2. akit érettünk megostoroztak,
3. akit érettünk tövissel koronáztak,
4. aki érettünk a keresztet hordozta,
DNLW¦UHWW¹QNNHUHV]WUHIHV]ªWHWWHN
???
$GLFVÖV¦JHVROYDV°
$EHYH]HW×KURPGY³]O¦J\UH
DNLJRQGRODWDLQNDWLUQ\ªWVD
2. aki szavainkat vezérelje,
3. aki cselekedeteinket kormányozza.
A tizedekre:
1. aki a halálból feltámadt,
2. aki a mennybe felment,
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte,
DNLW¦JHG6]HQW6]ë]DPHQQ\EHI³OYHWW
DNLW¦JHG6]HQW6]ë]DPHQQ\EHQPHJNRURQ]RWW
3U£RUDWRUā/LWXUJLNXVYH]¦UN³Q\Y
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,PN6]HQW0UWRQS¹VS³NK³]
Ĉ0LXWQDFVV]URNHOUHQGHOW¦NKRJ\DYHWHUQRNILDLNDWRQDLV]ROJODWRWN³WHOHVHNWHOMHVªWHQL0UWRQWDSMDVHJªWV¦J¦YHODNLJ\ëO³OWH¹GY³VWHWWHLW
WL]HQ³W¦YHVNRUEDQHOIRJWN¦VPHJN³W³]W¦NPDMGDNDWRQDLHVN¹OHW¦WHO¦UH
N³WHOH]W¦N0HJHO¦JHGHWWHJ\HWOHQUDEV]ROJDNªV¦U×YHODNLYHOD]RQEDQV]HUHSHWFVHU¦OWÖD]XUDV]ROJOWDNLV]ROJMWV×WDQQDNOEEHOLM¦WLV0UWRQ
K·]WDOH¦VPDJDWLV]WªWRWWD$]¦WHOWLVN³]³VHQIRJ\DV]WRWWNUDGVXOLJHQ
J\DNUDQ×V]ROJOWIHOQHNLD]DV]WDOQO0HJNHUHV]WHONHG¦VHHO×WWKURP¦YHW
W³OW³WWDKDGVHUHJEHQGHPHQWHVYROWD]RQEëQ³NW×OPHO\HNDNDWRQDVJQO
V]ROJO°HPEHUHNUHMHOOHP]×HN,JHQM°LQGXODW·YROWDWUVDLYDOV]HPEHQFVRGODWUDP¦OW°V]HUHWHWYDODPLQWHPEHULP¦UW¦NHWIHO¹OP·O°W¹UHOHP¦VDO]DWRVVJMHOOHPH]WHOHWYLWHO¦QHNV]HU¦Q\V¦J¦WQHPV]¹NV¦JHVN¹O³QGLFV¦UQL
PHUWPUDEEDQD]LG×EHQ·J\¦OWKRJ\LQNEEY¦OW¦NV]HU]HWHVQHNPLQWNDWRQQDN(]HQWHWWHLYHODQQ\LUDPHJQ\HUWHPDJQDNDNDWRQDWUVDLWKRJ\
FVRGODWRVV]HUHWHWWHOYHWW¦NN³U¹O%UP¦JQHPV]¹OHWHWW·MM.ULV]WXVEDQ
M° FVHOHNHGHWHL PLDWW D NHUHV]WV¦J YURPQ\RVQDN EL]RQ\XOW YLUUDV]WRWW D
EHWHJHNPHOOHWWVHJªWHWWDQ\RPRUXOWDNRQWSOOWDDV]ëN³ON³G×NHWUXKYDO
OWWDHODPH]ªWHOHQHNHW¦VDPLQGHQQDSL¦OHOHPUHV]¹NV¦JHVHQNªY¹OVHPPLW
VHPWDUWRWWPHJPDJQDND]VROGME°O0UHNNRUVHPFVDNV¹NHWKDOOJDW°MD
YROWD]HYDQJ¦OLXPQDN¦VQHPW³U×G³WWDKROQDSSDOć
6XOSLFLXV6HYHUXV6]HQW0UWRQ¦OHWH

)HOHPHOÜV]HUHWHWĐ6]HQW0UWRQLPDN³Q\Y

,PN6]HQW0UWRQS¹VS³NK³]
Szent Márton püspök! Krisztus megjelent neked, miuWQDGLGHUJ×NROGXVVDOPHJRV]WRWWDGN³SHQ\HGHWKRJ\
igazolja, ĈDPLWHJJ\HOWHWWHWHNDOHJNLVHEEHNN³]¹OD]WYHOHP
WHWW¦WHNć $PLW KDOORG HO×WW PRQGWO „nem vonakodom
DPXQNW°Oć, abban megmutatkozott apostoli buzgóságod. Add, hogy mi is észrevegyük rászoruló embertárVDLQNDW ¦V ,VWHQ RUV]JQDN ¦SªW¦V¦Q PXQNONRGMXQN
~PHQ
???
,VWHQ¹QN 6]HQW 0UWRQ S¹VS³N D WH GLFV×V¦JHGHW
szolgálta életében és halálában. Add, hogy kegyelmed
HUHMHEHQQ¹QNLVKDW¦NRQ\DQPëN³GM¦N¦VV]HUHWHWHGW×O
VH¦OHWVHKDOOHOQHV]DNªWVRQPLQNHW$NL¦OV]¦VXUDONRGROPLQG³U³NN³Q³U³NN¦~PHQ
???
8UXQN ,VWHQ¹QN WH 6]HQW 0UWRQ S¹VS³N³W D UEª]RWWDN JRQGRV DW\MY ¦V VHJªW×M¦Y¦ WHWWHG $GG N¦U¹QNKRJ\PLQGHQKªYHGKëV¦JHVHQEHW³OWVHW×OHGNDSRWW KLYDWVW ¦V WHOMHVªWVH N³WHOHVV¦JHLW D PL 8UXQN
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
~PHQ
???
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Ó, boldog férfi, aki elnyerted a mennyet! Amiért örYHQGH]QHND]DQJ\DORNXMMRQJDQDNDI×DQJ\DORNDV]HQ
WHNNDUDV]°OªWDV]¹]HNVHUHJHKªYRJDW0DUDGMYHO¹QN
mindörökre!
 V]HQW S¹VS³N DNL HJ¦V] V]ªYYHO V]HUHWWH .ULV]WXV
.LUO\W ¦V QHP I¦OW D I³OGL KDWDOPDN IHMHGHOPHLW×O 
te nagyon szent lélek, aki ugyan az üldözés kardjától
PHJPHQHN¹OW¦O P¦JLV HOQ\HUWHG D Y¦UWDQ·N J\×]HOPL
SOPMW~PHQ
???

Hozzád jövünk, Szent Márton, Isten katonája, Krisztus küldötte, az evangélium tanúja és az Egyház pásztora. Kérünk, járj közben értünk Istennél fájdalmas csendünkben és magányos éjszakáinkon!
$GMDPHJQHN¹QND]UKRJ\KëV¦JHVHQNLWDUWVXQND
hitben és az imádságban!
Amikor még meg sem kaptad a keresztséget, köpenyed felét egy koldusnak adtad.
6HJªWVKRJ\PLLVRV]WR]]XQNWHVWY¦UHLQNNHO
Amikor életed alkonyához értél, nem vonakodtál a
terhek és munkák sokaságától.
6HJªWV KRJ\ HQJHGHOPHVHQ PHJWHJ\¹N D] $W\D DNDUDWWEUHVV]YJ\DWV]ªY¹QNEHQKRJ\HJ\HNOHJ\¹QN
veled, hozzád egészen közel, s mi is megismerjük a bolGRJ³U³NN¦YDO°VJ³U³P¦W~PHQ
$QGUHDV'URXYH'HUKHLOLJH0DUWLQ3DWURQGHU$UPHQā
9RUELOGGHU1¡FKVWHQOLHEH
???
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Jóságos Atyánk! Tégy bennünket nyitottá egymás
LUQW ¦V VHJªWV KRJ\ PHJKDOOMXN D PVLN FVHQGHV N¦U¦V¦W$GM HU×W KRJ\ HJ\V¦JEHQOHJ\¹QN¦V HJ\PV¦UW
éljünk! Hadd váljunk mi magunk is Szent Mártonná,
KDGG³OW³]WHVV¹NIHODPH]ªWHOHQHNHWKDGGRVV]XNPHJ
PLQGHQ¹QNHWD]RNNDODNLNVHJªWV¦J¹QNUHYUQDN
.LVPDUWRQL(J\K]PHJ\H6]HQW0UWRQI¹]HW
???
~WDGRP PDJDP QHNHG 6]HQW 0UWRQ N³Q\³U³JM
¦UWHP ~WDGRP PDJDPDW QHNHG )UDQFLDKRQ QDJ\
V]HQWMH 6]HJ¦Q\HV URVV] ³QPDJDP V]HOªG Y¦GHOPHGUH
Eª]RP0LQ¦OV]QDOPDVDEEDNYDJ\XQNDQQOLQNEE
V]¹NV¦JHVKRJ\HU×VY¦GHOPH]×QNOHJ\HQ
&KDUOHVGH)RXFDXOGLPMD
???
6]HQW0UWRQ7HRO\DQLG×EHQV]¹OHWW¦ODU°PDL3DQQ°
nia földjén, mai hazánk területén, és éltél Európában, amikor közel háromszáz éves üldözés alól felszabadult frissen
fakadó Egyházunk. A hatalmas római birodalmat új eszmék járták át. Bár egyre jobban terjedt Isten országának
³U³PKªUHWHUMHGWDW¦YWDQªWVDV]¦WK·]V¦VDYLV]O\NRGVLV7HE³OFVS¹VS³NUHQGªWKHWHWOHQV]LOUGKLWHGGHO
¦V E³OFVHVV¦JHGGHO D] LVWHQL NHJ\HOHP VHJªWV¦J¦YHO ·M
KDMWVRNDWIDNDV]WRWWODV]¦SHQWHUMHG×(J\K]WHVW¦Q
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Kérünk, a tiédhez hasonló korunkban, KDOOJDVV PHJ
minket!
āDNLWHOV×V]HQWNLUO\XQNILDWDORUV]JXQNY¦GHOPH]×M¦¹OIHON¦UWKDOOJDVVPHJPLQNHW
āDNLQHNWLV]WHOHW¦UHROWUN¦SHNHWV]HQWHOWHN¦VHO×WW¹N
magyar királyokat koronáztak, KDOOJDVVPHJPLQNHW
ā DNLQHN ROWDOPED D] ~USGK]L NLUO\RN LGHM¦Q
Nagyasszonyunk után a legtöbb templomot ajánlották
szenteléskor, KDOOJDVVPHJPLQNHW
ā DNLQHN QHY¦W WLV]WHOHW¦W ¦V VHJªW× V]HUHWHW¦W 6]HQW
István maradék fiai oly méltatlanul elfeledték, KDOOJDVV
PHJPLQNHW
āDNLU×O6]HQW,,-QRV3OSSDV]RPEDWKHO\LOWRJDtásakor megemlékezett, KDOOJDVVPHJPLQNHW
āDNLD]HXU°SDLHJ\K]DNDW³VV]HN³W³GKDOOJDVVPHJ
minket!
.¦U¹QNW¦JHGN³]EHQMU°LPGGDOVHJªWVPLQNHW
ā KRJ\ ,VWHQ NHJ\HOP¦E×O ·M HU×UH NDSMXQN KDOOJDVV
PHJPLQNHW
ā KRJ\ PHJN¹O³QE³]WHVV¹N D M°W D URVV]W°O KDOOJDVV
PHJPLQNHW
ā KRJ\ IHON¦V]¹OM¹QN D] LJD]L M° PHJYDO°VªWVUD ¦V
KëV¦JJHO¦OM¹QN.ULV]WXVHYDQJ¦OLXPQDNV]HOOHP¦EHQ
KDOOJDVVPHJPLQNHW
āKRJ\V]¦WK·]VKHO\HWWD]³VV]HIRJVWNHUHVV¹NKDOOJDVVPHJPLQNHW
āKRJ\DKDV]RQWDODQKHO\HWWD]¦UW¦NHVHWDPDUDGDQdót kutassuk, KDOOJDVVPHJPLQNHW
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āKRJ\DSRJQ\VJPDLV]HOOHP¦W×O°YMPHJPLQNHW
KDOOJDVVPHJPLQNHW
āKRJ\N¦SHVV¦JHLQNHWIHOLVPHUM¹NIHMOHVV]¹N¦V,VWHQ
QDJ\REEGLFV×V¦J¦UHNDPDWR]WDVVXNKDOOJDVVPHJPLQNHW
ā KRJ\ (J\K]XQNDW KD]QNDW ¦V HPEHUWUVDLQNDW
DO]DWRVO¦OHNNHOV]ROJOMXN~PHQ
???
Ó, Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!
6HJªWVKRJ\QHP]HW¹QN¦VHJ¦V](XU°SDDE¦NHV]Lgetévé váljon!
6HJªWVKRJ\PHJNHUHVV¹NPHJWDOOMXN¦VPHJ×UL]]¹N
V×WQ³YHOM¹NPDJXQNEDQDE¦N¦W
6HJªWVKRJ\DKLW¹QN¦UWYOODOWWPDGVRNDWE¦N¦EHQ
HOYLVHOM¹N¦VWLV]WD×V]LQWHV]ªYYHOKDUDJQ¦ON¹OLPGkozzunk ellenségeinkért!
6HJªWVKRJ\DURVV]¦UWPLQGLJM°YDOIL]HVV¹QN
Hisz ki tudná jobban tenálad, hogy a háború, a viV]O\NRGVDV¦UWHWWV¦JDKDUFLGLFV×V¦J¦VKªUQ¦YPLlyen múlandó, kétes dolgok. Az igazi, maradandó érW¦N,VWHQNHJ\HOP¦E×OEHO¹OU×ODV]ªYE¦N¦M¦E×OIDNDG
6HJªWV KRJ\ WXGVXQN J\DUDSªWVYDO N¦SHVV¦JHLQN
IHOLVPHU¦V¦YHO¦VNDPDWR]WDWVYDOMHOOHP¹QN¦SªW¦V¦YHO
szüntelen imáinkkal embertársaink javát szolgáljuk!
~PHQ
???
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-³MM6]HQW0UWRQUQWVGHO×NDUGRGDWYHGGHO×IHMszédet,
G³QWVGNLDSRJQ\VJXQNVEëQHLQN¦JEHPDJDVRG°
égre kiáltó fáját,
PHO\ PU ·J\ I³O¦QN PDJDVRGRWW KRJ\ HOYHV]L HO×lünk a menny látását!
Jöjj, s hozd el újra a megváltó Krisztust nekünk, akit
elfeledtünk.
A te példád adjon látást, hogy Jézus lábnyomát újra
felfedezzük,
KRJ\D]×·WMU°OW³EE¦OHQHW¦UM¹QN
Jöjj, Szent Márton, Pannon föld szülötte, Szent IstYQ°WDPDJ\DURNY¦GHOPH]×MH
-³MM D 6]HQW 6]ë]]HO ¦JL ¦GHVDQ\QNNDO D PDJ\DU
V]HQWHNNHODPHJGLFV×¹OWOHONHNNHOD]¦JDQJ\DODLYDO
és velünk együtt könyörögj érettünk s hazánkért, Mária
Országáért!
6HJªWV KRJ\ P¦OW° YH]HW×NHW NDSMXQN D] ³Q]¦VW×O
szabaduljunk, lélekben megújuljunk,
DFV¹JJHG¦VWHOKDJ\MXN·MHU×UHNDSMXQND-¦]XVW°O
W³EE¦HOQHV]DNDGMXQN~PHQ
???
 V]HQW I×SDS DNLQHN V]ªY¦EHQ D] LUJDORP PU D]
DQ\DP¦KE×ORWWUHMOHWWWH¦OHWHGEHQM°VJRV¦VLUJDOPDV
YROWOPLQGHQNLLUQWUDV]GI³O¦QNLUJDOPDVV]ªYHGHW
¦VMUGNLV]PXQNUD,VWHQW×ODNLQHNPRVWOWVW¦OYHzed, hogy mi is rózsa és liliom legyünk a tövisek között, galambok legyünk a ragadozó ölyvek között, bá-
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rányok a ragadozó farkasok között, szentek és igazak
DJRQRV]RNN³]³WW%UPRVWPLQGHQ¹WWIHOK×NYHV]QHN
körül bennünket, bajok, támadások és üldözések között
élünk, ragyogjunk mégis köztük, mint a hajnalcsillag,
teljes türelemben.
5¦V]OHW /DQFVLFV %RQLIF 26% 6]LJHWYURQ EHQ PRQGRWW ODWLQ Q\HOYë V]HQWEHV]¦G¦E×O 6°O\PRV 6]LOYHV]WHU 6]HQW
0UWRQWLV]WHOHW¦QHNHPO¦NHL3DQQRQKDOPQ3DQQRQKDOPD
R 
???
Oh, boldog férfiú, akinek lelke a mennyországot élve]LH]¦UWXMMRQJDQDND]DQJ\DORN¦VI×DQJ\DORNDV]HQtek kórusa hangosan ünnepel, a szüzek serege kiáltva
V]°OªW0DUDGMYHO¹QNPLQG³U³NUH
E:6]HUHWWH×WD]U¦VIHOPDJDV]WDOWD
V:$GLFV×V¦JUXKMED³OW³]WHWWH
Könyörögjünk! Istenünk, te látod, hogy a magunk
¦UGHP¦E×OQHPOOKDWXQNPHJHO×WWHG$GGPHJNHJ\Hsen, hogy Szent Márton hitvalló és püspök közbenjáráVD PLQGHQ HOOHQV¦JHV WPDGVVDO V]HPEHQ HU×VV¦J¹QN
OHJ\HQ.ULV]WXVDPL8UXQNOWDO~PHQ
6°O\PRV6]LOYHV]WHU26%6]HQW0UWRQWLV]WHOHW¦QHNHPO¦NHL
3DQQRQKDOPQ3DQQRQKDOPD āR 
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,PGVJ6]HQW0UWRQHUHNO\¦MHHOÜWW,
.HGYHV 7HVWY¦UHN ,WW 6]HQW 0UWRQ HUHNO\¦MH HO×WW
V]HUHWQ¦QN IHOLG¦]QL HJ\K]PHJ\¦QN Y¦G×V]HQWMH S¦OGDPXWDW°¦OHW¦QHNPDLVLG×V]HUëYRQVDLW$]HO×LPGkozott fohászok után közösen mondjuk: .¦U¹QN W¦JHG
KDOOJDVVPHJPLQNHW
Celebráns: Szent Márton püspök! Te már kisgyermek
NRURGEDQ×V]LQWHV]ªYYHOYJ\DNR]WO,VWHQPHJLVPHU¦sére, ezért felvétetted magadat a hittanulók közé.
(OÖLPGNR]° Imádkozzál értünk, hogy mi is mindannyian éhezzük és szomjazzuk az igazságot, és jutalmul elnyerjük az igaz hit világosságát!
Hívek: .¦U¹QNW¦JHGKDOOJDVVPHJPLQNHW
Celebráns: Szent Márton püspök! Te a keresztség felY¦WHOHXWQHJ¦V]V]ªYYHO-¦]XVV]ROJODWEDV]HJ×GW¦O
(OÖLPGNR]° Imádkozzál értünk, hogy mi is mindig
és mindenütt tudatában legyünk keresztény mivoltunknak, és elkötelezett keresztényhez méltó legyen a mindennapi életünk is!
Hívek: .¦U¹QNW¦JHGKDOOJDVVPHJPLQNHW
Celebráns:6]HQW0UWRQS¹VS³N7H,VWHQVHJªWV¦J¦YHODNDWRQDVJQODSRJQ\N³UQ\H]HWEHQLVPHJ×UL]ted keresztény hitedet.
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(OÖLPGNR]° Imádkozzál értünk, hogy korunk eszPHL]ëU]DYDUEDQPLLVKëV¦JHVHNPDUDGMXQNNDWROLNXV
NHUHV]W¦Q\PHJJ\×]×G¦V¹QNK³]
Hívek: .¦U¹QNW¦JHGKDOOJDVVPHJPLQNHW
Celebráns: Szent Márton püspök! Te szerzetestársaiddal
együtt elmélyült tanulással, buzgó imádkozással és soksok önmegtagadással készültél fel az apostoli munkára.
(OÖLPGNR]° Imádkozzál értünk, hogy mi is minGLJN¦V]HNOHJ\¹QN(J\K]XQNWDQªWVQDNHJ\UHMREE
megismerésére, a rendszeres imádkozásra és a keresztény élettel együtt járó áldozatok vállalására!
Hívek: .¦U¹QNW¦JHGKDOOJDVVPHJPLQNHW
Celebráns: Szent Márton püspök! Te Krisztus evanJ¦OLXPQDN HUHGP¦Q\HV KLUGHW×MH YROWO PHUW V]DYDLGDWPLQGLJKLWHOHVªWHWWHQHPHV¦OHWHGS¦OGMD
(OÖLPGNR]° Imádkozzál értünk, hogy mi se felejtsük el soha: az emberek a jónak megismert igazság követésére szánják csak el magukat!
Hívek: .¦U¹QNW¦JHGKDOOJDVVPHJPLQNHW
Celebráns: Szent Márton püspök! Te megosztottad
N³SHQ\HGHWDGLGHUJ×NROGXVVDOPHUWM°OWXGWDGKRJ\D
YLOJ¦VD]HPEHUHNHO×WWFVDND]V]PªWD]HYDQJ¦OLXP
KLWHOHV WDQ·MQDN DNL ×V]LQWH ¦V QDJ\OHONë V]HUHWHWWHO
közeledik embertársai felé.
(OÖLPGNR]° Imádkozzál értünk, hogy mi is észrevegyük rászoruló embertársainkat, és készek legyünk
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PHJRV]WDQLYHO¹NHJ\¹WW¦U]¦V¹QNHWLG×QNHWILJ\HOP¹Q
ket, szellemi és anyagi javainkat!
Hívek: .¦U¹QNW¦JHGKDOOJDVVPHJPLQNHW
Celebráns: Szent Márton püspök! Te mindent megtettél azért, hogy szerzetesközösséged tagjai, egyházPHJ\¦G SDSMDL ¦V KªYHL OHONL HJ\V¦JUH W³UHNHGMHQHN ¦V
családias szellemben éljenek.
(OÖLPGNR]° Imádkozzál értünk, hogy mi, mai keUHV]W¦Q\HNLVPHJ¦UWV¹ND](J\K]RQNªY¹OOO°NN³U¦ben csak akkor tudunk eredményesen apostolkodni, ha
komolyan vesszük az egymás iránt való igaz keresztény
szeretet gyakorlását! Hogy rólunk is elmondhassák: nézzétek, ezek a keresztények mennyire szeretik egymást!
Hívek: .¦U¹QNW¦JHGKDOOJDVVPHJPLQNHW
Celebráns: Szent Márton püspök! Te egész életedben
PLQGLJD]HJ\V]HUëV¦JUH¦VD]DO]DWRVVJUDW³UHNHGW¦O
Ezért éltél püspökként is szerzetesi életet. Továbbra is a
kolostor cellájában laktál és szerzetestársaiddal együtt
vállaltad a közös élet szigorú fegyelmét.
(OÖLPGNR]° Imádkozzál értünk, hogy mi is le tudMXNJ\×]QLDKL·VJDQDJ\UDYJ\V¦VDPVRNNDOYDO°
YHUVHQJ¦VNªV¦UW¦V¦W¦VN¦V]V¦JHVHQHOIRJDGMXN¦OHW¹QN
NHGYH]×¦VNHGYH]×WOHQN³U¹OP¦Q\HLWVPLQGHJ\LNEHQ
felismerjük Isten akaratát!
Hívek: .¦U¹QNW¦JHGKDOOJDVVPHJPLQNHW
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Celebráns: Szent Márton püspök! Te apostoli munkád során példát adtál nekünk a türelemre és az állhatatosságra, hiszen hosszú éveken át készültél erre az
DSRVWROL PXQNUD +HWHNHQ W V]HOªG W¹UHOHPPHO LJ\HNH]W¦OPHJJ\×]QLSRJQ\¦VHUHWQHNKDOOJDW°LGDW.ULV]WXV HYDQJ¦OLXPQDN ¦V D] (J\K] WDQªWVQDN LJD]
voltáról. Nem egyszer órákon át imádkoztál egy-egy
betegágynál, hogy kiimádkozd a gyógyulás ajándékát
beteg embertársaid számára.
(OÖLPGNR]° Imádkozzál értünk, hogy mi is minGLJW¹UHOPHVHNOHJ\¹QNPVRNWDQªWVDQHYHO¦VH¦VM°
·WUD VHJªW¦VH VRUQ .³]EHQ OOKDWDWRVDQ N¦UM¹N ,VWHQ
kegyelmét annak tudatában, hogy a mi feladatunk:
folyton hinteni a jó magot, öntözni a gyenge palántát,
a növekedés ütemét és a termés beérésének idejét pedig
D-°LVWHQUHEª]QL
Hívek: .¦U¹QNW¦JHGKDOOJDVVPHJPLQNHW
Celebráns: 6]HQW 0UWRQ S¹VS³N 7H PHJWDQªWRWWDG
tieidet nem csupán a keresztény életre, hanem a közeleG×KDOOYUVUD¦VHOIRJDGVUDLV$-°LVWHQUHEª]WDG
KRJ\ NªYQMDH W×OHG I³OGL FVDOGRG WDJMDLQDN WRYEEL
V]ROJODWWYDJ\SHGLJPUHON¦V]ªWHWWH¦VN¹OGLV]PRGUDD]³U³NKD]EDV]°O°PHJKªYVW
(OÖLPGNR]° Imádkozzál értünk, hogy mi is igaz
NHUHV]W¦Q\¦OHWHW¦OM¹QNLWWDI³OG³QVªJ\QHNHOOMHQI¦OQ¹QNDKDOOW°OYDJ\LVD]³U³NEªU°HO×WWW³UW¦Q×V]P
adástól! Ehelyett örömmel készülhessünk a Mennyei
Atyánkkal való találkozásra.
Hívek: .¦U¹QNW¦JHGKDOOJDVVPHJPLQNHW
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,PGVJ6]HQW0UWRQHUHNO\¦MHHOÜWW,,
Kedves Testvérek!
,WW6]HQW0UWRQHUHNO\¦MHHO×WWV]HUHWQ¦QNGLFV×ªWHQL
,VWHQW ¦V IHOLG¦]QL HJ\K]PHJ\¦QN Y¦G×V]HQWMH S¦OGDPXWDW°¦OHW¦QHNPDLVLG×V]HUëYRQVDLW
0LQGHQKDW°M°VJRV,VWHQ¹QN$WHGLFV×V¦JHGPHJmutatkozott Szent Márton püspök életében és haláláEDQHJ\DUQWÖPHJGLFV×ªWHWWW¦JHGDNNRUDPLNRUSRJQ\ V]¹O×N J\HUPHNHN¦QW EHOOW D KLWWDQXO°N N³]¦ ¦V
V]RUJDOPDVDQ LVPHUNHGHWW WDQªWVRGGDO 0HJGLFV×ªWHWW
akkor is, amikor hitújoncként megosztotta köpenyét
D GLGHUJ× NROGXVVDO 0HJGLFV×ªWHWW V]HU]HWHVL ¦OHW¦YHO
papi és püspöki szolgálatával egyaránt.
Amikor igédet hirdette, gyakorolta a felebaráti szeUHWHWHWEHWHJHNHWJ\°J\ªWRWWKDORWWDNDWWPDV]WRWWIHO
KDUDJRVRNDWE¦NªWHWWNLPLQGLJDWHGLFV×V¦JHGHWNHUHVte földi életében, miként legszentebb Fiad is. Fiaddal
HJ\¹WW HOPRQGKDWWD × LV Ĉ$W\P ¦Q PHJGLFV×ªWHWWHOHN
7¦JHGDI³OG³QDIHODGDWRWDPHO\QHNHOY¦J]¦V¦WUPEª]WDG
HOY¦JH]WHPć (Jn 17,4).
Add meg, Urunk, nekünk is, akik Szent Márton egyK]PHJ\¦M¦QHN SDSMDL ¦V KªYHL YDJ\XQN KRJ\ HJ¦V]
¦OHW¹QN D WH GLFV×ªW¦VHG OHJ\HQ $PLNRU LPGNR]XQN
amikor igédet hirdetjük vagy hallgatjuk, amikor köteOHVV¦JHLQNHW WHOMHVªWM¹N DPLNRU M°W FVHOHNV]¹QN HPEHUtestvéreinkkel, amikor bántalmazóinknak megbocsáWXQN ¦V D EQWDOPDNDW E¦N¦YHO WëUM¹N DPLNRU ¦OHWHU×
W³OW HO EHQQ¹QNHW ¦V DPLNRU D VªU IHO¦ KDQ\DWOLN I³OGL
¦OHW¹QNPLQGHQNRUDWHGLFV×V¦JHGHWV]ROJOKDVVXN
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6]HQW 0UWRQ S¹VS³N $PLNRU KDOGRNROWO WDQªWYQ\DLGVªUYDN¦UW¦NQHKDJ\G×NHWUYQ0RVWVRNVRN
évszázaddal halálod után mi is meghatódott lélekkel
kérünk: ne hagyj minket árván! Imádkozzál értünk,
KRJ\PHJPDUDGKDVVXQN¦VPHJHU×V³GKHVV¹QND]LJD]
hitben, a töretlen reményben és a tevékeny szeretetben.
,PGNR]]O HJ\K]PHJ\¦QN¦UW KRJ\ E×V¦JJHO V]¹OHVsenek itt új papi és szerzetesi hivatások.
Mennyei Atyánk! Tekints kegyesen igaz szolgád közEHQMUVUD¦VDGGKRJ\D]×Q\RPGRNDLQMUYDN³YHVsük Megváltó Krisztusunkat és Szent Mártonnal együtt
egykor mi is az üdvözültek seregébe jussunk! Krisztus,
DPL8UXQNOWDO~PHQ
Ĉ(J\ V]RNRWWQO M°YDO NHP¦Q\HEE W¦O N³]HS¦Q PLG×Q D KLGHJW×O VRNDQ PHJIDJ\WDN ¦V 0UWRQQDN PU VHPPLMH VHP YROW
DIHJ\YHU¦Q¦VD]HJ\V]HUëNDWRQDLN³SHQ\¦QNªY¹OKRJ\$PELDQXP
$PLHQV  YURV NDSXMQO HJ\ UXKWODQ NROGXVVDO WDOONR]RWW $ V]HUHQFV¦WOHQ HPEHU N³Q\³UJ³WW D] DUUD MU°NKR] KRJ\ V]QMN PHJ GH
PLQGQ\MDQHOPHQWHNPHOOHWWH)RJWDWHKWD]ROGDOQKRUGRWWNDUGMW
¦VN³]¦SHQHOYJWDYHOHN³SHQ\¦WD]HJ\LNU¦V]¦WRGDDGWDDNROGXVQDN
DPDUDG¦NRWSHGLJPDJUDWHUªWHWWH6RNDQQDJ\RWV°KDMWRWWDNPHUW
VHPPLKDVRQO°WQHPWHWWHNEUN¦WV¦JNªY¹OW³EEM¹NYROWKRJ\IHO³OW³]WHVV¦NDUXKWODQW¦VPHJWHKHWW¦NYROQDDQ¦ON¹OKRJ\V]¹NV¦JHWV]HQYHGWHNYROQD
$ N³YHWNH]× ¦MV]DND 0UWRQ PLN³]EHQ P¦O\HQ DOXGW PHJOWWD
.ULV]WXVWXJ\DQD]RQI¦ON³SHQ\EH³OW³]YHDPHOO\HODNROGXVWEHWDNDUWD0DMGKDOORWWDKRJ\-¦]XVDN³U¹O³WWHOO°DQJ\DORNVRNDVJKR]
IHQQKDQJRQ ªJ\ V]°OW x0UWRQ WDNDUW EH H]]HO D UXKYDO SHGLJ P¦J
NDWHNXPHQlć
 6XOSLFLXV6HYHUXV6]HQW0UWRQ¦OHWH
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,PGVJ6]HQW0UWRQROWUQO
0LQGHQKDW°M°VJRV,VWHQ¹QN$WHGLFV×V¦JHGPHJmutatkozott Szent Márton püspök életében és halálában
HJ\DUQW 0HJGLFV×ªWHWW W¦JHG DNNRU DPLNRU SRJQ\
V]¹O×N J\HUPHNHN¦QW EHOOW D KLWWDQXO°N N³]¦ ¦V V]RUJDOPDVDQLVPHUNHGHWWWDQªWVRGGDO0HJGLFV×ªWHWWDNNRU
is, amikor hitújoncként megosztotta köpenyét a diderJ×NROGXVVDO0HJGLFV×ªWHWWV]HU]HWHVL¦OHW¦YHOSDSL¦V
püspöki szolgálatával egyaránt. Amikor igédet hirdette,
J\DNRUROWDDIHOHEDUWLV]HUHWHWHWEHWHJHNHWJ\°J\ªWRWW
IHOWPDV]WRWWKDORWWDNDWNLE¦NªWHWWKDUDJRVRNDWPLQGLJ
DWHGLFV×V¦JHGHWNHUHVWHPLN¦QWOHJV]HQWHEE)LDG)LDGGDOHJ\¹WWHOPRQGKDWWD×LVĈ$W\P¦QPHJGLFV×ªWHWWH
OHNW¦JHGDI³OG³QDIHODGDWRWDPHO\QHNHOY¦J]¦V¦WUPEª]WDG
HOY¦JH]WHPć (Jn 17,4).
Add meg, Urunk, nekünk is, akik Szent Márton tiszteO×L YDJ\HJ\K]PHJ\¦M¦QHNSDSMDL¦VYDJ\KªYHL YDJ\XQN KRJ\ HJ¦V] ¦OHW¹QN LVWHQLPGV LVWHQGLFV×ªW¦V
legyen. Amikor imádkozunk, amikor igédet hirdetjük
YDJ\KDOOJDWMXNDPLNRUN³WHOHVV¦JHLQNHWWHOMHVªWM¹NDPL
kor jót cselekszünk embertestvéreinkkel, amikor bántalmazóinknak megbocsátunk és a bántalmakat békével
WëUM¹NDPLNRU¦OHWHU×W³OWHOEHQQ¹QNHW¦VDPLNRUDVªU
IHO¦KDQ\DWOLNI³OGL¦OHW¹QNPLQGHQNRUDWHGLFV×V¦JHdet szolgálhassuk!
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6]HQW 0UWRQ S¹VS³N $PLNRU KDOGRNROWO WDQªWYQ\DLGVªUYDN¦UW¦NQHKDJ\G×NHWUYQ0RVWVRNsok
évszázaddal halálod után mi is meghatott lélekkel kérünk: ne hagyj minket árván! Imádkozzál értünk, hogy
PHJPDUDGKDVVXQN ¦V PHJHU×V³GKHVV¹QN D] LJD] KLWben, a töretlen reményben és a tevékeny szeretetben!
,PGNR]]O HJ\K]PHJ\¦QN¦UW KRJ\ E×V¦JJHO V]¹OHVsenek itt új papi és szerzetesi hivatások! Imádkozzál
Szent István országáért és népünkért, hogy minden
nehézség ellenére kitartsunk a hitben és a testvéri szeretetben.
Mennyei Atyánk! Tekints kegyesen igaz szolgád közEHQMUVUD ¦V DGG KRJ\ D] × Q\RPGRNDLQ MUYD N³vessük Megváltó Krisztusunkat, és Szent Mártonnal
együtt egykor mi is az üdvözültek seregébe jussunk!
8J\DQD]RQ6]HQW)LDG-¦]XV.ULV]WXVOWDO~PHQ
$QGUHDV'URXYH'HUKHLOLJH0DUWLQ3DWURQGHU$UPHQā
9RUELOGGHU1¡FKVWHQOLHEH7RSRV7DVFKHQE¹FKHU
Ĉ0LG×Q WL]HQQ\ROF ¦YHV OHWW PHJPHUªWNH]HWW D NHUHV]WV¦J YL]¦EHQć
Ĉ$NDWRQDVJRWD]RQEDQQHPKDJ\WDHOU³JW³QPHUWHQJHGHWWWULEXQXVDN¦U¦V¦QHNDNLQHNPHJKLWWEDUWMD¦VODN°WUVDYROWVDNLPHJªJ¦UWH0UWRQQDNKRJ\WULEXQXVLLGHMHOHMUWYDO×LVOHPRQGDYLOJU°O
0UWRQHUHP¦Q\EHQEUFVDNQ¦YOHJP¦JPDMGQHPN¦W¦YLJNDWRQVNRGRWWPHJNHUHV]WHONHG¦VHXWQć
 6XOSLFLXV6HYHUXV6]HQW0UWRQ¦OHWH

32

,PN6]HQW0UWRQS¹VS³NK³]

)HODMQO°LPGVJ6]HQW0UWRQKR]
D]HJ\K]N³]V¦JEHQ
Szent Márton püspök, közbenjárásodat kérve fohászkodunk hozzád a mai ünnepen (napon): Te földünkön,
Pannóniában születtél. Neked ajánljuk minden születenG× NLVJ\HUPHN¹QNHW YG VHJªWVG ¦V Y¦GHOPH]G ×NHW
hogy Egyházunk és hazánk büszkeségei legyenek, növekedjenek korban és kedvességben Isten és az emberek
HO×WW
6]HQW0UWRQS¹VS³N7HPHJW¦UªWHWWHG¦VPHJNHUHV]telted édesanyádat. Oltalmadat kérjük településünkön
PLQGHQ¦GHVDQ\DV]PUDKRJ\VHJªWV¦JHGGHO³U³P¹ket leljék gyermekeikben, mint ahogy benned is kedve
telt édesanyádnak.
1DJ\OHONë¦VLUJDOPDV6]HQW0UWRQ7HN³SHQ\HGHW
megosztottad a koldussal. Oltalmadba ajánljuk egyházN³]V¦J¹QN PLQGHQ Q¦ON¹O³]× ¦V V]¹NV¦JHW V]HQYHG×
KªY¦W $GM D UV]RUXO°NQDN NHQ\HUHW D PXQNDQ¦ON¹OLHNQHNPXQNDOHKHW×V¦JHW¦VDGGKRJ\HPEHUKH]P¦OW°
¦OHWHW¦OKHVVHQHN%WRUªWVEHQQ¹QNHWKRJ\PLLVKR]]G KDVRQO°DQ Q\LWRWW V]ªYYHO IRUGXOMXQN D VHJªWV¦JHW
N¦U×NIHO¦
*\°J\ªW°6]HQW0UWRQ7HYLVV]DDGWDGD]HJ¦V]V¦J¦W
VRN EHWHJQHN 2OWDOPDGED DMQOMXN EHWHJV¦JJHO N¹]G×
WHVWY¦UHLQNHW~OOMHJ\K]N³]V¦J¹QNEHWHJHLPHOO¦DGM
QHNLN OHONL HU×W D EHWHJV¦J D V]HQYHG¦V ¦V D] LG×VNRU
keresztjeinek hordozására!
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~OOKDWDWRV 6]HQW 0UWRQ 7H D JRQRV] O¦OHNNHO LV
KDUFUDNHOW¦O2OWDOPD]]EHQQ¹QNHWDNLNNªV¦UW¦VHNNHO
küzdünk! Védj meg minket a gonosz sugallataitól, hogy
,VWHQWHWV]¦V¦UH¦OM¹QN¦VDFVEªWVRNDWOHJ\×]]¹N
Végül mindnyájunkat, akik itt vagyunk, oltalmadba
és közbenjáró imádba ajánljuk! Add, hogy mi, a te tiszWHO×LGPLQGLJE¹V]N¦NOHJ\¹QN¦V³U¹OM¹QNDQQDNKRJ\
pártfogásodban élhetünk. Püspöki áldásod legyen minGLJ YHO¹QN -°VJRV WHNLQWHWHG ×UN³GM¦N V]¹O×I³OGHG
egyházközségünk és templomunk felett. A mi Urunk,
Jézus Krisztus által, aki az Atyával és a Szentlélekkel
HJ\¹WW¦O¦VXUDONRGLNPLQG³U³NN³Q³U³NN¦~PHQ
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/LWQLDHOP¦ONHG¦V
HJ\HWHPHVN³Q\³UJ¦V
Ĉ)HOKDJ\YDDNDWRQDLV]ROJODWWDOHOPHQW6]HQW+LODULXVKR]3LFWDYLXP
3RLWLHUV YURVS¹VS³N¦KH]DNLQHN,VWHQWLWNDLEDQYDO°KLWHPLDWWHNNRULEDQ
FVRGODWRVKªUHYROW¦VQODLVPDUDGWHJ\LGHLJć
Ĉ0LNRU0UWRQD]DGRPQ\RNRV]WVQOVRUUDNHU¹OWPHJIHOHO×QHNOWWDDSLOODQDWRWKRJ\HOERFVWVWN¦UMHDNDWRQDVJW°O1HPWDUWRWWDYROQD
WLV]WHVV¦JHVQHN KRJ\ HOIRJDGMD D] DGRPQ\W KRORWW QHP NªYQ KDUFROQL
x(GGLJQHNHGV]ROJOWDPāV]°OWDFVV]UKR]āHQJHGGPHJKRJ\PRVWPU
,VWHQQHNNDWRQVNRGMDP$GRPQ\RGDWIRJDGMDHOD]DNLKDUFROQLDNDU¦Q
.ULV]WXVNDWRQMDYDJ\RNH]¦UWQHNHPPUQHPV]DEDGKDUFROQRPlć
6XOSLFLXV6HYHUXV6]HQW0UWRQ¦OHWH
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/LWQLD6]HQW0UWRQS¹VS³NWLV]WHOHW¦UH
8UDPLUJDOPD]]QHN¹QNā8UDPLUJDOPD]]QHN¹QN
.ULV]WXVNHJ\HOPH]]QHN¹QNā
.ULV]WXVNHJ\HOPH]]QHN¹QN
8UDPLUJDOPD]]QHN¹QNā8UDPLUJDOPD]]QHN¹QN
.ULV]WXVKDOOJDVVPLQNHWā.ULV]WXVKDOOJDVVPLQNHW
.ULV]WXVKDOOJDVVPHJPLQNHWā
.ULV]WXVKDOOJDVVPHJPLQNHW
0HQQ\HL$W\DLVWHQā,UJDOPD]]QHN¹QN
0HJYOW°)L·LVWHQā,UJDOPD]]QHN¹QN
6]HQWO¦OHNULVWHQā,UJDOPD]]QHN¹QN
6]HQWKURPVJHJ\,VWHQā,UJDOPD]]QHN¹QN
6]HQWV¦JHV6]ë]0ULDā.³Q\³U³JM¦UHWW¹QN
6]HQW0UWRQS¹VS³N6DYDULDGLFV×V]¹O³WWH
6]HQW0UWRQS¹VS³N7RXUVYURVQDNMHOHVI×SV]WRUD
6]HQW0UWRQS¹VS³NDNDWRQNGLFV×V¦JH
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
6]HQW0UWRQS¹VS³NDNDWROLNXVKLWWHUMHV]W×MH
6]HQW0UWRQS¹VS³ND],VWHQGLFV×V¦J¦UH
buzgólkodó apostol
6]HQW0UWRQS¹VS³NDQ\XJDWLHJ\K]GLFV×V¦JH
Szent Márton püspök, a valódi tökéletesség példája
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6]HQW0UWRQS¹VS³NDNLDKLWE×O¦OW¦O
Szent Márton püspök, aki a szegény koldussal
megosztottad palástodat
Szent Márton püspök, aki mélységesen alázatos voltál
6]HQW0UWRQS¹VS³NDNLDV]HPO¦O×G¦VQHN
kiváló mestere voltál
Szent Márton püspök, aki szüntelenül imádkoztál
6]HQW0UWRQS¹VS³NDNLQHNV]ªYH
¦J×V]HUHWHWW×OOQJROW
6]HQW0UWRQS¹VS³NDE¦NHWëU¦VS¦OGDN¦SH
Szent Márton püspök, a gonosz lelkek ellensége
Szent Márton püspök, a szegények atyja
Szent Márton püspök, a szorongatottak vigasztalója
6]HQW0UWRQS¹VS³NDEHWHJHNJ\°J\ªW°MD
6]HQW0UWRQS¹VS³NNLYO°FVRGDWHY×
Szent Márton püspök, három halott feltámasztója
Szent Márton püspök, fáradhatatlan férfiú,
ki a munkától sohasem vonakodtál
Szent Márton püspök, akinek halálán
az angyalok kara örvendezett
6]HQW0UWRQS¹VS³NDNLQHNGLFV×V¦J¦W
az összes nemzetek hirdetik
6]HQW0UWRQS¹VS³NDEHQQHGEª]°NROWDOPD]°MD
6]HQW0UWRQS¹VS³NHJ\K]PHJ\¦QNY¦G×V]HQWMH
6]HQW0UWRQS¹VS³NSO¦EQLQNY¦G×V]HQWMH
,VWHQ%UQ\DWHHOYHV]HGDYLOJEëQHLWā
.HJ\HOPH]]QHN¹QN
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,VWHQ%UQ\DWHHOYHV]HGDYLOJEëQHLWā
+DOOJDVVPHJPLQNHW
,VWHQ%UQ\DWHHOYHV]HGDYLOJEëQHLWā
,UJDOPD]]QHN¹QN
E: Imádkozzál érettünk, Szent Márton püspök!
V:+RJ\P¦OW°NOHKHVV¹QN.ULV]WXVªJ¦UHWHLUH
Könyörögjünk!
,VWHQ¹QNW¦JHG6]HQW0UWRQS¹VS³NDNLYO°I×SDS
¦OHW¦YHO¦VKDOOYDOPHJGLFV×ªWHWWMªWVGPHJV]ªY¹QNben a te kegyelmednek ugyanazon csodáit, hogy sem a
KDOOVHPD]¦OHWHOQHV]DNªWKDVVRQPLQNHW)LDGQDND
PL8UXQN-¦]XV.ULV]WXVQDNV]HUHWHW¦W×O$NLYHOHG¦V
a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik mindörökN³Q³U³NN¦~PHQ
6]HQW0UWRQS¹VS³N ā KDOOQDN¦YIRUGXO°MUDDV]RPEDWKHO\LS¹VS³NV]M°YKDJ\VYDO

Ĉ+LODULXV PHJSU°EOWD 0UWRQW D GLDNRQWXV V]ROJODWYDO
PHJEª]YDV]RURVDEEDQPDJKR]¦VD]LVWHQLV]ROJODWKR]N³WQLGH
×LVP¦WHOWHQYRQDNRGRWWHWW×OD]WKDQJR]WDWYDKRJ\P¦OWDWODQU$
QDJ\E³OFVHVV¦JëI¦UILEHOWWDKRJ\FVDNHJ\P°GRQWXGMDOHN³WHOH]QL
KDRO\DQIHODGDWWDOEª]]DPHJDPHO\QHNHOIRJDGVKR]DO]DWUDYDQ
V]¹NV¦J J\ DUUD N¦UWH KRJ\ ³UG³Jë]× OHJ\HQ (]W D SDSL IRNR]DWRW
0UWRQQHPXWDVªWRWWDYLVV]DQHKRJ\·J\WëQM¦NKRJ\PHJYHWLDNLVHEESDSLUHQGHWć
6XOSLFLXV6HYHUXV6]HQW0UWRQ¦OHWH
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.³]³VHOP¦ONHG¦V6]HQW0UWRQ¦OHW¦UÜO
E: Urunk, Istenünk, Szent Márton püspök életére és
tetteire emlékezünk. Személyében az imádság mesterét
és az emberség példaképét ajándékoztad nekünk. Mártonból sugárzott az isteni ige:
V: Örüljetek az Úrban mindenkor!
E:$]³U³PEHOV×OQJāH]¦UWN¦U¹QNW¦JHG
V: Fáradságainkban és nehézségek között,
E: légy velünk mindig!
V:8UXQNUDJ\RJGEHV]ªY¹QNHW
E: csalódások és válság idején!
V:8UXQNUDJ\RJGEHV]ªY¹QNHW
E:DPLNRUPVRNW°ONHY¦VEWRUªWVWNDSXQN
V:8UXQNUDJ\RJGEHV]ªY¹QNHW
E: jelenléted által!
V:8UXQNUDJ\RJGEHV]ªY¹QNHW
E: Örüljetek az Úrban mindenkor!
V: Örüljetek az Úrban mindenkor!
E: Márton megélte az Isten igéjét:
V: szüntelenül imádkozzatok!
E:$]LPGVJEHOV×IRUUVāH]¦UWN¦U¹QNW¦JHG
V: éjjel és nappal!
E:8UXQNWDQªWVPLQNHWLPGNR]QL
V: zajban és csendben!
E:8UXQNWDQªWVPLQNHWLPGNR]QL
V: amikor másokkal találkozunk,
s amikor egyedül vagyunk!

39

)HOHPHOÜV]HUHWHWĐ6]HQW0UWRQLPDN³Q\Y

E:8UXQNWDQªWVPLQNHWLPGNR]QL
V: jelenléted által.
E:8UXQNWDQªWVPLQNHWLPGNR]QL
E: Szüntelenül imádkozzatok!
V: Szüntelenül imádkozzatok!
E:0UWRQV]ªY¦EHIRJDGWDD]LVWHQLLJ¦W
V: Legyetek hálásak mindenért!
E:$KODD]¦UWHOHPPDJDWDUWVDāH]¦UWN¦U¹QNW¦JHG
V:KRJ\PLQGHQ¦UWDPLNLFVLQHN¦VPDJW°O¦UWHW×G×QHN
WëQLNHQJHGMKOVQDNOHQQ¹QN8UXQN
E:OHW¹QN¦UW¦VOHKHW×V¦JHLQN¦UW
V: engedj hálásnak lennünk, Urunk!
E: Hogy mindazért, ami életünk titka marad,
V: engedj hálásnak lennünk, Urunk!
E: Jelenléted által,
V: engedj hálásnak lennünk, Urunk!
E: Legyetek hálásak mindenért!
V: Legyetek hálásak mindenért!
E: Márton szolgálatát Isten igéjének szellemében
fogadta:
V: a Lelket ki ne oltsátok! A prófétai beszédet
meg ne vessétek!
E:(]HNDV]DYDNE³OFVHVV¦JHW¦VI¦Q\WVXJUR]QDNā
ezért kérünk téged, hogy beszélgetéseinkben és
vitáinkban,
V: Urunk, vezess minket!
E: Amikor gondolkodunk és tervezünk.
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V: Urunk, vezess minket!
E:$PLNRUDM³Y×¦UWDJJ°GXQN¦VN¹]G¹QN
V: Urunk, vezess minket!
E: Szentlelked által.
V: Urunk, vezess minket!
E: A Lelket ki ne oltsátok!
A prófétai beszédet meg ne vessétek!
V: A Lelket ki ne oltsátok!
A prófétai beszédet meg ne vessétek!
E: Márton Isten igéjének szellemében látta el szolgálatát:
V: Vizsgáljatok meg mindent, a jót tartsátok meg!
E:(V]DYDNP¦UF¦WMHOHQWHQHN¦VVHJªWHQHN
Kérünk téged: Nehéz döntéseinkben.
V:8UXQNDGMQHN¹QNE³OFVV]ªYHW
E: Amikor fenyegetnek minket.
V:8UXQNDGMQHN¹QNE³OFVV]ªYHW
E: Amikor türelmetlenek vagyunk.
V:8UXQNDGMQHN¹QNE³OFVV]ªYHW
E: Szentlelked által.
V:8UXQNDGMQHN¹QNE³OFVV]ªYHW
E: Vizsgáljatok meg mindent, a jót tartsátok meg!
V: Vizsgáljatok meg mindent, a jót tartsátok meg!
.LVPDUWRQL(J\K]PHJ\H/LWXUJLNXV7DQFVD*RWWIULHG3LQWHU
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.³]³VHOP¦ONHG¦V6]HQW0UWRQ¦OHW¦UÜO
V]HQWªUVLV]DNDV]RNNDO
I. Bevezetés
QHN6]HQW0UWRQKR]
E: Urunk és Istenünk, te mindenkor megajándékozod a világot olyan emberekkel, akik tanúságot tesznek
MHOHQO¦WHGU×O ¦V V]HUHWHWHGU×O 0D 6]HQW 0UWRQUD ILJ\HO¹QNÖW3DQQ°QLDV]¹O³WW¦WD6]RPEDWKHO\L(J\K]PHJ\H¦VD]H]HU¦YHVSDQQRQKDOPLNRORVWRUY¦G×
V]HQWM¦W OOªWRG HO¦QN KRJ\ N³]³VV¦JHLQNEHQ HOHYHQHQ
WDUWVXNS¦OGMWV¦OHW¦E×OPLQWQ\LWRWWN³Q\YE×O.ULV]
tus evangéliumát olvassuk:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a menynyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd
PHJYLJDV]WDOMN ×NHW%ROGRJRN D V]HOªGHNPHUW ³Y¦N
lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az
igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a
WLV]WD V]ªYëHN PHUW PHJOWMN D] ,VWHQW %ROGRJRN D
E¦NHVV¦JEHQ¦O×NPHUW,VWHQILDLQDNKªYMNPDMG×NHW
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert
övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva
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minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és
ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok!”
(Mt 5,3-12)
QHN

II. Vágyaink nyomában
F: Szent Márton 316 körül Savariában született, a
PDL 0DJ\DURUV]J WHU¹OHW¦Q IHNY× U°PDL YURVEDQ
2ODV]RUV]JEDQQ×WWIHO6]¹OHLHO×NHO×HPEHUHNYROWDN
s ahogy az akkoriban szokás volt, a római isteneknek
áldoztak. Apja tiszti rangú zsoldos katona volt.
0UWRQ Wª]¦YHV NRUD N³U¹O NH]GHWW ¦UGHNO×GQL D NHresztény hit iránt. Szülei akarata ellenére jelentkezett a
keresztségi oktatásra.
Amikor a fiatalokat császári rendelettel kötelezték a
katonai szolgálatra, az akkor tizenöt éves Mártonnak is
esküt kellett tennie a császár mellett. Majd három évig
NDWRQDYROWP¦JPLHO×WWPHJNHUHV]WHOW¦NYROQD.DWRQDLV]ROJODWDLGHM¦QLVEL]RQ\ªWRWWDDNHUHV]WV¦JLUQWL
NRPRO\ YJ\W V ¦OHWP°GMYDO LV KLWHOHVHQ WDQ·VªWRWWD
PHJJ\×]×G¦V¦W VHJªWHWW D EHWHJHNQHN ¦V D V]RPRUNRdóknak, támogatta a szegényeket, megosztotta velük
ételét és ruháját, zsoldjából pedig csak annyit tartott
meg magának, amennyire feltétlenül szüksége volt.
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Márton az evangélium szellemében élt, és nem aggódott a holnap miatt.
Rövid csend
E:,VWHQHPEHUHNHWKªYPHJV]ROJODWUD,VPHULV]ªY¹NHW ¦V YJ\DLNDW +ªY° V]DYD VRNI¦OH KDQJRQ V]°ODO
meg, és sohasem hallgat el. Isten életünk eseményein
¦VWDOONR]VDLQWV]°OªWPHJPLQNHWWLWRN]DWRVDQYDJ\
HJ\¦UWHOPëHQEWRUªW°YDJ\NLKªY°V]°YDOWHOYHV]HUHtettel és végtelen türelemmel.
E: 8UXQN ,VWHQ¹QN 6]HQW 0UWRQUD WHNLQW¹QN Ö
kora ifjúságában megismerte Krisztust, s attól fogva
EWUDQN³YHWWHV]ªY¦QHNKDQJMWPHJ¦UWYH-¦]XVV]DYW
Jöjj, kövess engem! Ezért kérünk téged:
E:$V]¹O×NQHNDNLNDJJ°G°V]HUHWHWWHOV]HUHWQHN
V: te légy az út!
E: A gyermekeknek nyitottságukban,
V: te légy az út!
E: A fiataloknak, akik szomjazzák az életet,
V: te légy az út!
E: Amikor nehéz felismerni a jót,
V: mutasd meg nekünk az utat!
E: Amikor döntéseink csak zavart okoznak,
V: mutasd meg nekünk az utat!
E:$PLNRUDM³Y×VHPPLM°WVHPN¦V]ªW
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V: mutasd meg nekünk az utat!
E: Amikor lelkesedünk, és nagyon várunk valamire,
V:NªV¦UMPLQNHWD]·WRQ
E: A bizonytalanság és kétely idején,
V:NªV¦UMPLQNHWD]·WRQ
E: Fáradtan és kedvetlenül is arra kérünk,
V:NªV¦UMPLQNHWD]·WRQ
E: A mindennapos kötelességek és feladatok között,
V: egyengesd utunkat!
E: Tanulmányaink végzésében és munkahelyünkön,
V: egyengesd utunkat!
E: Amikor sikert aratunk, és amikor vesztesek vagyunk,
V: egyengesd utunkat!
E:,VWHQ¹QNWHYJ\DNR]VWNHOWHV]V]ªY¹QNEHQKRJ\
VRKDVHV]ëQM¹QNPHJW¦JHGNHUHVQL0XWDVGPHJPLQGHQILDWDOQDND]¦OHW·WMW¦VNªV¦UG×NHWOGVRGGDO
V:~PHQ
QHN

,,,5HMWÖ]N³GÖP¦OW°VJ
F: Egy hideg téli napon Márton találkozott egy koldussal, aki Amiens kapujánál üldögélt. A koldusnak
VHPPLPHOHJKROPLMDVHPYROWDPLYHOGLGHUJ×WDJMDLW
befedhette volna, és Márton is csak katonaköpenyét viVHOWH$V]HJ¦Q\NROGXVVHJªWV¦JHWN¦UWD]DUUDMU°NW°O
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de egyik a másik után csak elment mellette. Márton abEDQDSLOODQDWEDQPHJ¦UWHWWHKRJ\QHNLNHOOVHJªWHQLH
'H PLW WHJ\HQ" +LV]HQ D N³SHQ\¦Q NªY¹O VHPPL VHP
volt nála. Erre fogta a kardját, amelyet övében hordott,
s kettévágta köpenyét, a felét odaadta a koldusnak, a
másikat meg saját magán húzta össze. A körülötte állók
kinevették, mert furcsán nézett ki a fél köpenyben. De
mások szégyenkeztek is, mert tehettek volna valamit,
P¦JVHPVHJªWHWWHN
$N³YHWNH]×¦MV]DNQ0UWRQQDNOPDYROW.ULV]WXVW
látta, amint azt a fél köpenyt viselte, amely a fagyoskodó koldusnak jutott.
Az Úr pedig azt mondta: „Márton adta rám ezt a köpenyt, pedig még meg sincs keresztelve.” Márton felisPHUWHKRJ\,VWHQNHJ\HOPHPëN³G³WWOWDODVD]XWQ
meg is keresztelkedett.
Rövid csend
E: Minden nap találkozunk emberekkel. LegtöbbV]³U FVDN IXW°ODJ YHVV]¹N ¦V]UH ×NHW 1¦KD D]RQEDQ
W³EEHWOWXQNEHQQ¹N(J\SLOODQWVDV]ªY¹QNLJKDWRO
valahogy megmarad bennünk egy szó, egy mozdulat
részvétet kelt. A találkozások olykor megváltoztatják
¦OHW¹QNHW.ULV]WXVNHUHV]WH]LDPLXWXQNDWLVUHMW×]N³G×Q D PLQGHQQDSRN YLOJEDQ D]RNEDQ D] HPEHUHNben, akikkel együtt élünk.
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E: Urunk, Istenünk, Szent Mártonra tekintünk. Neki
¦EHUILJ\HOPHQ\LWRWWV]ªYH¦VWHWWHU×VNH]HYROW%HWHOjesült benne Jézus szava: „Amit egynek a legkisebbek
közül tettetek, velem tettétek.” Ezért kérünk:
E:+RJ\D]HPEHUHNV]DYEDQPHJKDOOMXNKªYVRGDW
V: adj nekünk éber figyelmet!
E: Hogy a szegények szemében felfedezzük tekintetedet,
V: adj nekünk éber figyelmet!
E: Hogy a teremtmények szenvedésében megsejtsük
fájdalmadat,
V: adj nekünk éber figyelmet!
E: Mindazt, amit már ismerünk,
V:IRJDGMXNQ\LWRWWV]ªYYHO
E: Mindazt, ami új és idegen,
V:IRJDGMXNQ\LWRWWV]ªYYHO
E: Mindazokat, akik rászorulnak irgalmunkra,
V:IRJDGMXNQ\LWRWWV]ªYYHO
E: Hogy a gyengék mellé állhassunk,
V:VHJªWVKRJ\WHJ\¹NDM°W
E: Hogy osztozzunk szegénységben és gazdagságban,
V:VHJªWVKRJ\WHJ\¹NDM°W
E: Hogy az igazságosság szolgái lehessünk,
V:VHJªWVKRJ\WHJ\¹NDM°W
E: Ha elfogy bennünk a szeretet,
V: add nekünk lelkedet!
E:+DHOYHV]ªW¹QNDV]HP¹QNHO×O
V: add nekünk lelkedet!
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E:+DDYLOJªQV¦JHW³EE¦QHPKDWRODV]ªY¹QNLJ
V: add nekünk lelkedet!
E: Istenünk, te azt akarod, hogy az emberek reményeikben, örömeikben, félelmeikben és aggodalmaikban
UGWDOOMDQDN6HJªWVKRJ\VRKDHOQHIHOHMWV¹NPLQGHQ
HPEHUDNLDNDUDWRGDWWHOMHVªWL6]HQW)LDGQDN-¦]XVQDN
WHVWY¦UH¦VQ×Y¦UH
V:~PHQ
QHN

IV. Keresztényként a mai világ körülményei között
F: Márton egy ideig még a császár katonája maradt
a keresztség felvétele után is. Amikor a germán törzsek
betörtek Galliába, Julianus császár csapatait Worms
mellett vonta össze. Ahogy az akkoriban szokás volt,
DFVDWDHO×WWS¦Q]WRV]WRWWV]¦WDNDWRQNN³]³WWDS¦Q]
WY¦WHO¦UHPLQGHQNLWN¹O³QNLV]°OªWRWWDN$PLNRU0Utonra került a sor, kihasználta az alkalmat, hogy megN¦UMHDFVV]UWDVHUHJE×OYDO°HOERFVWVUD$S¦Q]W
sem akarta már elfogadni.
Így szólt a császárhoz: „Máig neked szolgáltam, engedd meg, hogy mostantól Istennek szolgáljak! Adományodat pedig kapják meg azok, akik harcolni akarnak.
Én Krisztus katonája vagyok, harcolnom nem szabad.”
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A császár haragra gerjedt: „Félsz a holnapi csatától,
azért tagadod meg a szolgálatot, nem a hited miatt!”
0UWRQD]RQEDQQHPKDJ\WDKRJ\PHJI¦OHPOªWV¦N¦V
KDWUR]RWWDQªJ\YODV]ROWĈ+DD]WKLV]HGKRJ\J\YD
vagyok, akkor holnap fegyver nélkül állok a csatasor
élére, és Jézus Krisztus nevében, a kereszt jelével, sisak
és pajzs nélkül rontok az ellenség sorai közé.” „Akkor hát
OHJ\HQćāPRQGWDDFVV]U0UWRQQDNPHJSDUDQFVROWN
hogy fegyvertelenül nézzen szembe az ellenséggel. De
PLHO×WWDFVDWDPHJNH]G×G³WWYROQDD]HOOHQV¦JPHJDGta magát. Márton tehát, aki kész volt arra is, hogy fegyYHUQ¦ON¹OKDUFROMRQKDUFQ¦ON¹OLVJ\×]HOPHWDUDWRWW
Rövid csend
E: A legtöbb ember olyan körülmények között él,
amelyeket nem saját maga választott. Sokan másféle
¦OHWU×OOPRGWDN0VRNN¦Q\V]HUE×ORO\DVPLWWHV]QHN
DPLWDOHONLLVPHUHW¹NHOXWDVªW6HQNLVHPPHQWHV¹ODWW°O
KRJ\NRQIOLNWXVRN¦VIHV]¹OWV¦JHNQHKH]ªWV¦N¦OHW¦W$]
élet ellentmondásosságában is arra kell törekednünk,
hogy Isten vezetését keressük, és a lelkiismeret szaváEDQD]×KªYVUDKDOOJDVVXQN
E: Urunk, Istenünk, Szent Mártonra tekintünk. Katonaként evilági körülmények között élt, de keresztényként ellenállt a világ törvényeinek. Hallgatott Jézus szavára: senki sem szolgálhat két úrnak. Ezért kérünk:
E:$SROLWLND¦VDWUVDGDORPYH]HW×LQHN
V: adj bátorságot és tisztánlátást!
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E:$JD]GDVJIHOHO×VHLQHN
V: adj bátorságot és tisztánlátást!
E: Mindazoknak, akik döntéseket hoznak mások
¦OHW¦U×O
V: adj bátorságot és tisztánlátást!
E: Azoknak, akik életkörülményeik miatt szenvednek,
V: add meg, hogy felfedezzék, ami lehetséges!
E:$]RNQDNDNLNLJ\HNH]QHN×V]LQW¦NOHQQL
V: add meg, hogy felfedezzék, ami lehetséges!
E: Azoknak, akiket hivatásuk konfliktusokba visz,
V: add, hogy felfedezzék, ami lehetséges!
E: A beosztottaknak és az elöljáróknak,
V: add meg a szeretet távlatát!
E:$]HJ\V]HUëHPEHUHNQHN¦VDKDWDOPDVRNQDN
V: add meg a szeretet távlatát!
E:0LQGD]RNQDNDNLNDODNªWMNDYLOJRW
V: add meg a szeretet távlatát!
E: Istenünk, te senkit sem terhelsz túl, nem mérsz
ránk nagyobb terhet, mint amit el tudunk viselni. Add,
KRJ\ M° V]ªYYHO HOIRJDGMXN DPLQ QHP WXGXQN YOWR]tatni, és bátorságot, hogy megváltoztassuk, amit lehet.
$GME³OFVHVV¦JHWKRJ\HNHWW×WHJ\PVW°OPHJWXGMXN
különböztetni.
V:~PHQ
QHN
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V. Gyökeret verni Istenben – szeretni az embereket
F: Márton Tours püspökeként is kitartott addigi életIRUPMEDQDO]DWRVV]ªYYHO¦VHJ\V]HUëN¹OV×EHQ¦OW$
V]HU]HWHVN¦QWNLDODNªWRWWPDJDWDUWVWPRVWVHPDNDUWD
feladni. Ezért egy ideig abban a cellában lakott, amelyet
DS¹VS³NLWHPSORPPHOO¦¦SªWHWWHN$PLNRUPUN¦SWHlen volt elviselni az állandó felfordulást a látogatók miDWWNRORVWRUWDODSªWRWWDYURVRQNªY¹OVRWW¦OWPLQWHJ\
nyolcvan szerzetes testvérrel együtt. Márton minden
alkalmat megragadott, hogy imádkozzon vagy a SzentªUVWROYDVVD0¦JKDYDODPLPVVDOLVYROWHOIRJODOYDD]
imádságot soha nem hagyta abba. Mint az a kovács, aki
MREENH]¦YHODNNRULVD]¹OO×UHV·MWDPLNRUEDONH]¦YHO
PVWWHV]KRJ\ªJ\NLQHHVVHQDULWPXVE°O0UWRQLV
ªJ\¦OWD]LPGVJV]ªYGREEDQVDV]HULQW
0LO\ N¹O³QOHJHV PLO\HQ QDJ\V]HUë DGRPQ\RNNDO
PHJOGRWWI¦UILYROW0UWRQKªMQPLQGHQUDYDV]NRGVQDN ¦V ªW¦ONH]¦VQHN D PVRNNDO V]HPEHQL KDUDJRVNRGV¦VERVV]·OOVV]HOOHP¦W×OPHQWHV2O\DQW¹UHOPHV
YROWKRJ\P¦JDOHJHJ\V]HUëEEOHONLSV]WRURNLVE¹QWHWOHQ¹OV¦UWHJHWKHWW¦N×WDS¹VS³N³WLO\HVPL¦UWVRKDVHQNLWQHPKHO\H]HWWWVRKDQHP]UWNLDV]HUHWHW¦E×O
Rövid csend
E:$NLFVDNDPXQNQDN¦OD]WQ\RPDV]WMDDIHOHO×VV¦J ¦V D JRQG +RJ\ HJ¦V]HQ ¦O× HPEHUHN OHKHVV¹QN
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távolságot kell tartanunk, kiegyensúlyozottnak kell lennünk, elmélyülésre és imádságra is szükségünk van.
Imádkozni munka közben, akár szavak nélkül is lehet.
Az imádkozó ember hálás, eltölti az Isten nagysága feOHWWL³U³P,VWHQHO¦WUMDDYLOJJRQGMWHU×W¦VYLOJRVVJRWN¦U$NLªJ\LPGNR]LNV]HPEHWXGQ¦]QL¦OHWH
feladataival, s közben azt is tudja, hogy a siker Isten
kezében van.
E: Urunk, Istenünk, Szent Mártonra tekintünk, aki
LPGVJEDQOODQG°EHOV×NDSFVRODWEDQYROWYHOHG%HWHOMHV¹OW EHQQH D] UV V]DYD 6HPPL VHP V]DNªWKDW HO
PLQNHW,VWHQV]HUHWHW¦W×O(]¦UWN¦U¹QN
E: Mindennapi feladataink között,
V:×UL]]PHJV]HUHWHWHGEHQ
E: Feszültségek és konfliktusok idején,
V:×UL]]PHJV]HUHWHWHGEHQ
E: Zavaros korunkban,
V:×UL]]PHJV]HUHWHWHGEHQ
E: Amikor félünk a holnaptól,
V: vezess minket szereteteddel!
E: A kis lépések útján,
V: vezess minket szereteteddel!
E: Sikertelenségeinkben és kudarcainkban,
V: vezess minket szereteteddel!
E: Ha félreértenek és megszidnak,
V:×UL]]PHJPLQNHWV]HUHWHWHGEHQ
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E: Ha jogtalanságot szenvedünk,
V:×UL]]PHJPLQNHWV]HUHWHWHGEHQ
E:+DDV]DYDNPUQHPVHJªWHQHN
V:×UL]]PHJPLQNHWV]HUHWHWHGEHQ
E: Emberi határainkon túl is,
V: áldj meg minket szereteteddel!
E:$EEDQDPLWYOODOXQN¦VDPLWHOXWDVªWXQN
V: áldj meg minket szereteteddel!
E: Életünkben és halálunkban,
V: áldj meg minket szereteteddel!
E: Istenünk, állj mellettünk találkozásainkban, munNQNEDQ¦VSLKHQ¦V¹QNEHQ/HJ\HQHU×QNMHOHQO¦WHG¦V
szereteted, s mint Szent Márton, lehessünk általad mi is
a béke munkásai.
V:~PHQ
QHN

VI. Úton az evangélium szolgálatában
F: Mártonnak egyszer Candes városát kellett meglátogatnia. Az ottani papjai összevesztek egymással,
0UWRQSHGLJV]HUHWWHYROQDNLE¦NªWHQL×NHW%UWXGWD
hogy már nem él sokáig, vállalta a hosszú utazást. FölGL PëN³G¦VH PHJNRURQ]VW OWWD DEEDQ KRJ\ YLV]szaadja egy plébániai közösség békéjét. Egészen addig
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RWWPDUDGWDN³]³VV¦JEHQDPªJDSDSVJWDJMDLNLQHP
békültek egymással.
Márton egész élettörténete tanúságot tett a szeretet új
parancsáról, amelyet Jézus hagyott örökül valamennyi
WDQªWYQ\QDN Q×NQHN ¦V I¦UILDNQDN HJ\DUQW ~WDODkuló korában Márton az újfajta irgalmasság kultúráját
N¦SYLVHOL0DLVFVDNHEE×OIDNDGKDWYDO°GLPHJ·MXOV
az emberek és a világ számára.
Rövid csend
E: Ahol emberek élnek és dolgoznak együtt, ott ellenW¦WHNUHLVV]PªWDQLNHOO0¦JKDPLQGHQNLDOHJMREEDW
DNDUMDLVHO×IRUGXOKDWQDNYLWVHVHWHN$V]HPEHQOO°
felek még nem feltétlen ellenségek. Hogy az evangéliumból élünk-e, az nem annyira a viták nélkül zajló
életben mutatkozik meg, hanem mind inkább abban,
hogyan bánunk egymással a viták idején. Figyelmesek
és jóakaratúak vagyunk-e ilyenkor is, készen arra, hogy
³QPDJXQN¦VHJ\PVLUQWLLUJDORPPDOV]°OªWVXNPHJ
egymást.
E: Urunk, Istenünk, Szent Mártonra tekintünk. PüsS³NL PëN³G¦V¦W D] HYDQJ¦OLXP LKOHWWH ¦V LUQ\ªWRWWD
Mártonban valóra vált az Írás szava: Kerüld a rosszat és
tedd a jót, keresd a békét és azt kövessed! Ezért kérünk:
E: A nemzedékek közös életében,
V: mutasd meg nekünk a béke útját!
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E: A népek és csoportok konfliktusaiban,
V: mutasd meg nekünk a béke útját!
E: A politika és társadalom vitás kérdéseiben,
V: mutasd meg nekünk a béke útját!
E: A vallások egymás mellett élésében,
V: vezess a béke útján!
E: Amikor más kultúrákkal találkozunk,
V: vezess a béke útján!
E:$PLNRUDWHUP¦V]HWU×O¦VDWHUHPW¦VU×O
gondoskodunk,
V: vezess a béke útján!
E: Mindennapi életünkben,
V: tölts el irgalommal és békével!
E:$PLNRUEëQQHO¦VKLEYDOWDOONR]XQN
V: tölts el irgalommal és békével!
E:$PLNRUM³Y×QNHW¦SªWM¹N
V: tölts el irgalommal és békével!
E: ,VWHQ¹QN W³OWVG HO V]ªY¹QNHW PLQGHQ WDOONR]VXQNEDQILJ\HOHPPHO¦VE³OFVHVV¦JJHO6HJªWVKRJ\WHUHWHQJHGM¹QNLUJDOPDGQDNVªJ\HJ\PVN³]³WWDE¦NH
útjait egyengessük.
V:~PHQ
QHN
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VII. Beteljesült élet
F:$PLNRU0UWRQEHIHMH]WHE¦NHV]HU]×N¹OGHW¦V¦WD
candes-i papság körében, vissza akart térni kolostorába.
(UHMHD]RQEDQFVHUEHQKDJ\WDVV]HKªYWDDWHVWY¦UHNHW
és azt mondta, nemsokára meg fog halni. A testvéreket
D]RQEDQP¦O\J\V]IRJWDHO¦VªJ\V]°OWDNĈ0UWRQ
atyánk, miért akarsz elhagyni minket? Kire hallgassunk, ha többé nem állsz mellettünk?”
0UWRQW PHJ¦ULQWHWWH IMGDOPXN ¦V ªJ\ LPGNR]RWW
„Uram, ha népednek még szüksége van rám, nem vonakodom a munkától, legyen meg a te akaratod!” Ebben
is Szent Márton nagysága mutatkozott meg: nem félt a
KDOOW°O¦VQHPYRQDNRGRWWD]¦OHWW×OVHP
Napok óta magas láza volt, éjszakáit mégis imádságban virrasztva töltötte. Tekintetét és kezét az ég felé
HPHOYHWLV]WD³QWXGDWWDOªJ\V]°OWĈ~EUDKPNHEHO¦UH
ölel majd.” Ezekkel a szavakkal lehelte ki lelkét 397.
november 8-án.
Rövid csend
E: Földi életünket ennek a világnak feltételei hatáUR]]N PHJ OHW¹QN Y¦JHV (U×QN ¦V OHKHW×V¦JHLQN LV
NRUOWR]RWWDN6HQNLVHPYDO°VªWKDWPHJPLQGHQWDPL
¦UW¦NHV¦VV]¦SYROQD$KªY×HPEHUV]PUDD]RQEDQ
a halál nem pusztán az élet vége, hanem annak betelje-
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VHG¦VHLV0DJD,VWHQHJ¦V]ªWLPDMGNLD]]DODPLP¦J
hiányzik. Ezért odaadással fáradozunk azért, amire
képesek vagyunk, a többit pedig bizalommal Istenre
hagyjuk.
E: Urunk, Istenünk, Szent Mártonra tekintünk. Életét és halálát eltöltötte a benned való hit, az utánad való
YJ\DNR]V %HWHOMHV¹OW EHQQH D] DSRVWRO V]DYD $PªJ
élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, az Istennek
halunk meg. Ezért kérünk:
E:$PLNRUHOHQJHG¹QNYDODNLW¦VE·FV·WYHV]¹QNW×OH
V: adj nekünk fényt és világosságot!
E:$PLNRUNLHQJHV]WHO×G¦VW¦VE¦N¦WNHUHV¹QN
V: adj nekünk fényt és világosságot!
E: Amikor saját életünkre visszapillantunk,
V: adj nekünk fényt és világosságot!
E:$]LG×VHNHWDNLNEHWHJV¦JW×OV]HQYHGQHN¦V
VHJªWV¦JUHV]RUXOQDN
V:VHJªWVG×NHWKDWDOPDGGDO
E:$]RNDWDNLNKLYDWVV]HUëHQYDJ\
FVDOGLV]HUHWHWE×OPVRNDWSROQDN
V:VHJªWVG×NHWKDWDOPDGGDO
E:$]RNDWDNLNDJJ°GQDND]LG×VNRUPLDWW
V:VHJªWVG×NHWKDWDOPDGGDO
E: Mindazoknak, akik ebben az órában értek a halál
kapujába,
V: add jelét közelségednek!
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E:0LQGD]RNQDNDNLNHWD]¦OHWNLPHUªWHWW
V: add jelét közelségednek!
E:$KERU·NHU×V]DNRVFVHOHNP¦Q\HN¦V
terrortámadások áldozatainak,
V: add jelét közelségednek!
E:$PLNRU¦UH]]¹NKRJ\¦OHW¹QNY¦J¦KH]N³]HOªW
V: nyújtsd ki felénk karodat!
E:9¦JV×PDJQ\XQNEDQ
V: nyújtsd ki felénk karodat!
E: Halálunk óráján,
V: nyújtsd ki felénk karodat!
E:,VWHQ¹QNW×OHGNDSWXND]LG×DMQG¦NW(QJHGG
hogy meglássuk az utat, amely hozzád vezet. Adj felDGDWRW DPHO\ WHOMHVV¦ WHKHWL ¦OHW¹QNHW ¦V VHJªWV RO\DQ
emberekre találnunk, akikkel megoszthatjuk szeretetünket. Te légy mindenben a kezdet és a vég, alfa és
°PHJDDPªJPDMGV]ªQU×OV]ªQUHOWXQNW¦JHG
V:~PHQ
QHN

VIII. Befejezés
E: Urunk, Istenünk, Szent Márton élete értékes örökV¦JN¦QWOOHO×WW¹QN0HJVHMWM¹NEHQQHD]WDV]HUHWHWHW
DPHO\HW PLQGHQ HPEHUQHN IHONªQOV] 3¦OGMD I¦Q\W
UDV]WPLQGDPDLQDSLJVªJ\PLQNHWLVEWRUªW-¦]XV

58

/LWQLDHOP¦ONHG¦VHJ\HWHPHVN³Q\³UJ¦V

.ULV]WXV N³YHW¦V¦UH .³]EHQMUVD HU×VªWVHQ PLQNHW
utunkon, hogy reá tekintve szolgáljunk téged és emberWUVDLQNDWJ\OGMRQ¦VYH]HVVHQPLQNHWDKëV¦JHV,Vten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
V:~PHQ
0DUJUHW 6FK¡IHU.UHEV ¦V (OLVDEHWK 6FKPLWWHU HOP¦ONHG¦VH
D5RWWHQEXUJ6WXWWJDUWL(J\K]PHJ\H6]HQW0UWRQ=DUQGRNN³Q\Y¦E×O$6]HQW0UWRQ¦OHW¦UHYRQDWNR]°V]DNDV]RN6XO
SLFLXV6HYHUXV0UWRQ¦OHWUDM]QDNIHOKDV]QOVYDON¦V]¹OWHN

Ĉ0UWRQNLVFHOOWFVROWPDJQDNIE°O¦VDWHVWY¦UHNN³]¹O
VRNDQXJ\DQH]WWHWW¦NDOHJW³EEHQD]RQEDQDIHOHWW¹NPDJDVRG°
KHJ\ ¹UHJHV V]LNOLEDQ N¦V]ªWHWWHN PDJXNQDN UHPHWHODNRW 0DMGQHP
Q\ROFYDQWDQªWYQ\¦OWRWWDNLNHWDV]HQWPHVWHUS¦OGMDQHYHOW6HQNLQHNQHPYROWPDJQWXODMGRQDPLQGHQ¹NN³]³VYROW5LWNQKDJ\WN
HO D FHOOMXNDW FVDN DPLNRU D] LPGVJ KHO\¦UH J\ëOWHN HJ\EH WHOW
PLQGQ\MDQN³]³VHQDE³MW°UMDXWQYHWWHNPDJXNKR]6HQNLVHP
LYRWWERUWFVDNDNLQHNDEHWHJV¦JHPLDWWV]¹NV¦JHYROWUć
6XOSLFLXV6HYHUXV6]HQW0UWRQ¦OHWH

59

)HOHPHOÜV]HUHWHWĐ6]HQW0UWRQLPDN³Q\Y

(J\HWHPHVN³Q\³UJ¦V6]HQW0UWRQQDSMQ
Pap: Testvéreim! A kegyelem átformálja az ember
életét, és Isten gyermekeivé teszi. A kegyelem formáló
erejét csodáljuk Szent Mártonban, és kérjük azt a magunk számára is közös imával:
Lektor: Istenünk, te a keresztségben kiválasztottál és
J\HUPHNHLGG¦WHWW¦OPLQNHW$GGKRJ\¦O×OHJ\HQEHQQ¹QNNHJ\HOPHGā.¦U¹QNW¦JHGKDOOJDVVPHJPLQNHW
ċ ,VWHQ¹QN NHJ\HOPHGE×O D NLYODV]WRWWDN V]HQWHNN¦
lesznek. Add, hogy püspökeink és papjaink Szent MárWRQS¦OGMWN³YHVV¦Nā.¦U¹QNW¦JHGKDOOJDVVPHJPLQNHW
ċ 8UXQN D NHJ\HOPL ¦OHWEHQ YDO° HO×UHKDODGVXQNDW
OHONLYH]HW×LQNUH Eª]WDG $GG KRJ\ HQJHGHOPHVHQ N³YHVV¹NLUQ\ªWVXNDWā.¦U¹QNW¦JHGKDOOJDVVPHJPLQNHW
• Istenünk, kegyelmed ösztönözte a szenteket, hogy
másokat is elvezessenek hozzád. Add, hogy általunk
LV WHUMHGMHQ HYDQJ¦OLXPRG ā .¦U¹QN W¦JHG KDOOJDVV PHJ
minket!
ċ ,VWHQ¹QN6]HQW 0UWRQW HUU×O D I³OGU×O V]°OªWRWWDG
követésedre. Add, hogy ma is legyenek hazánk földjén
YRQ]° V]HQW S¦OGDN¦SHN ā .¦U¹QN W¦JHG KDOOJDVV PHJ
minket!
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ċ,VWHQ¹QNWHDV]HQWHN¦OHW¦QNHUHV]W¹OEL]RQ\ªWRWWDG
V]PXQNUD KRJ\ D] OWDODG IHONªQOW ·W MUKDW° 0HJDGWDGDOHKHW×V¦JHWKRJ\D]×N³]EHQMUVXNDWLVN¦Uhetjük. Add, hogy Szent Márton püspökhöz intézett
LPLQNQODGPHJKDOOJDWVUDWDOOMDQDNā.¦U¹QNW¦JHG
KDOOJDVVPHJPLQNHW
Pap:8UXQN-¦]XV.ULV]WXVVHJªWVKRJ\PLLVSDUDQFVDLGV]HULQWDVHJªW×V]HUHWHWV]HOOHP¦EHQ¦OM¹QNLWWD
földön, halálunk után pedig eljussunk hozzád az atyai
házba, aki élsz és uralkodol örökkön-örökké.
M:~PHQ

ĈYDO°EDQEROGRJI¦UIL·DNLEHQQHPYROWOQRNVJ6HQNLW
PHJQHPªW¦OWVHQNLWQHPNUKR]WDWRWWVHQNLQHNURVV]¦UWURVV]DO
QHPIL]HWHWW$NNRUDW¹UHOPHWWDQ·VªWRWWPLQGHQPHJEQWVVDOV]HPEHQKRJ\EUI×SDSYROWP¦JDOHJDODFVRQ\DEEUDQJ·NOHULNXVLVE¹QWHWOHQ¹OV¦UWKHWWHPHJVRKDVHPPR]GªWRWWDHODKHO\¹NU×OD]LO\HQHNHW
¦VDPHQQ\LUHFVDNW×OHI¹JJ³WWVRKDQHP]UWDNL×NHWV]HUHWHW¦E×Oć
6XOSLFLXV6HYHUXV6]HQW0UWRQ¦OHWH
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Ĉ+LODULXV PHJSU°EOWD 0UWRQW D GLDNRQWXV V]ROJODWYDO PHJEª]YD
V]RURVDEEDQPDJKR]¦VD]LVWHQLV]ROJODWKR]N³WQLGH×LVP¦WHOWHQYRQDNRGRWW HWW×O D]W KDQJR]WDWYD KRJ\ P¦OWDWODQ U $ QDJ\ E³OFVHVV¦Jë I¦UIL
EHOWWD KRJ\ FVDN HJ\ P°GRQ WXGMD OHN³WHOH]QL KD RO\DQ IHODGDWWDO Eª]]D
PHJDPHO\QHNHOIRJDGVKR]DO]DWUDYDQV]¹NV¦JJ\DUUDN¦UWHKRJ\³UG³Jë]×OHJ\HQ(]WDSDSLIRNR]DWRW0UWRQQHPXWDVªWRWWDYLVV]DQHKRJ\
·J\WëQM¦NKRJ\PHJYHWLDNLVHEESDSLUHQGHWć
6XOSLFLXV6HYHUXV6]HQW0UWRQ¦OHWH
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$6]HQW0UWRQKHUPD
DV]HQWNRSRQ\DFVRQWMQDNHJ\GDUDEMWÜU]ÜHUHNO\HWDUW°
7°WK,VWYQ
6DUO°V%ROGRJDVV]RQ\V]¦NHVHJ\K]6]HQW0UWRQROWU 6]RPEDWKHO\
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Jámbor, józan volt, okos és szemérmes,
·WMDV]HSO×WOHQFVXSDV]HQWDO]DW
J\³QJHWHVW¦WPªJHOHYHQW¹]¦YHOODNWDDO¦OHN
6ªUMDV]HQWKHO\OHWWPDJDV¦UGHP¦¦UW
VRNV]HQYHG×QHNWHVWH·MUD¦SOHV]
bármi betegség gyötörte is addig, újra felépül.
Ünnepnapjáról mi is emlékezve
érdemét zengjük közös énekszóval,
¦JLV]°V]°O°QNOHJ\HQªJ\LPMDPLQGHQLG×EHQ
Hódolat néked s örökös dicséret,
aki mennyekben ragyogó király vagy,
Úr és kormányzó az egész világon hármas is, egy is.
~PHQ
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Uram, a te hajlékodban ki lakhat? *
A te szent hegyeden ki pihenhet?
Aki feddhetetlenül él, és helyesen cselekszik, *
DNLQHNÖV]LQWHV]ªYHgondolatja,
aki álnokságot nem terjeszt nyelvével, †
felebarátjának nem okoz ártalmat, *
és embertársára nem szór gyalázkodást,
aki a gonoszt semminek sem nézi, *
ám becsüli az istenféOÖHPEHUW
aki nem szeg esküt akkor sem, ha kárt vall, †
nem kölcsönzi pénzét uzsorakamatra, *
s nem fogad el vesztegetést ártatlan ellen.
Aki így cselekszik, *
soha meg nem inog.
'LFV×V¦JD]$W\QDNDFiúnak, *
és a Szentléleknek,
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miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
1. antifóna: Ó, eléggé...

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, *
M°VJRVÖLUJDOPDV¦Vigazságos.
%ROGRJDNLV]ªYHVHQDGN³Ocsön, †
aki a törvény szerint intézi dolgait, *
mert szilárdan áll mindörökké.
Örök emlékezete marad az igaznak, *
URVV]KªUWÖOnem kell félnie.
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6]ªYHQ\XJRGWPHUWD]UEDQEªzik, †
V]ªYHHU×Vnem ismer félelmet, *
PªJHOOHQV¦JHLszégyenben maradnak.
%ÖV¦JHVDGRPQ\WRV]WDV]HJ¦Q\HNnek; †
igazsága megmarad örökre, *
IHMHGLFVÖV¦JHVHQfelemelkedik.
Látja ezt a gonosz, és bosszankodik, †
fogát csikorgatja, és magát emészti.*
$EëQ³V³NYJ\Dszertefoszlik.
'LFVÖV¦JD]$tyának, a Fiúnak, *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökN¦~PHQ
2. antifóna: Ó, Uram...
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Nagy és csodálatos minden Pëved, *
mindenható Urunk, Istenünk.
+êV¦JHVHN¦VLJD]DNútjaid, *
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.
'LFV×V¦JD]$W\QDNDFiúnak, *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
3. antifóna: Márton püspök...

Akik közületek elöljárók, azokat mint magam is elöljáró és Krisztus szenvedésének tanúja s egyszer majd
Q\LOYQYDO°Y YO° GLFV×V¦J¦QHN LV U¦V]HVH N¦UHP OHJHOWHVV¦WHN,VWHQQHNUWRNEª]RWWQ\MWYLVHOM¦WHNJRQGMW QH N¦Q\V]HUE×O KDQHP ³QN¦QW D] ,VWHQ V]QG¦ND
V]HULQWQHKDV]RQOHV¦VE×OKDQHPEX]J°VJE°O
Ne zsarnokoskodjatok a válaszottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei.
+DPDMGPHJMHOHQLNDOHJI×EESV]WRUHOQ\HULWHNDGLFV×V¦JKHUYDGKDWDWODQNRV]RU·MW
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Magasztalja lelkem az Urat, *
¦VV]ªYHPXMMRQJ¹GY³]ªW×Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: *
íme, ezentúl boldognak hirdetnek
az összes nemzedékek,
mertQDJ\RWPëYHOWYHOHP×, aki hatalmas: *
×DNLWSzentQHNKªYXQN
Nem]HG¦NUÖOQHP]HG¦NUHPHJPDUDGirgalma azokon, *
akik isWHQI¦OÖN
CsRGWPëYHOWeU×VNDUMYDO
DNHY¦O\NHG×NHWszéjjelszórta,
hatalmasokat elê]³WWWU°QMXNU°O
kicsinyeket pedig felmagasztalt;
az¦KH]×NHWPLQGHQjóval betölti, *
a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt: *
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajGDQPHJªJ¦UW
~EUDKPQDN¦VXW°GDLQDNmindörökké.
'LFVÖV¦JD]Atyának, a Fiúnak,
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben,
most és mindörökN¦~PHQ
1DJ\DQWLI°QDEROGRJI×SDS
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.ULV]WXVI×SDSSOHWWD]HPEHUHN¦UWPLQGDEEDQDPLYHO
Istennek tartozunk. Mondjunk méltó dicséretet neki, és
alázatosan kérjük: GY³]ªWVG8UXQNDWHQ¦SHGHW
Te, aki Egyházadat szent és kiváló elöljárókkal meg³UYHQGH]WHWWHG$GMPLQGLJE³OFVYH]HW×NHWNHUHV]W¦Q\
néped örömére!
GY³]ªWVG8UXQNDWHQ¦SHGHW
7HPHJERFVWRWWDGQ¦SHGEëQHLWDPLNRUDV]HQW¦OHWë
lelkipásztorok Mózes módjára hozzád fohászkodtak.
.³]EHQMUVXNUDWLV]WªWVG¦VV]HQWHOWPHJ(J\K]DGDW
GY³]ªWVG8UXQNDWHQ¦SHGHW
Szentjeidet testvéreik körében felavattad szolgálatodra és rájuk árasztottad Lelkedet. Töltsd el a SzentlélekNHOQ¦SHGPLQGHQYH]HW×M¦W
GY³]ªWVG8UXQNDWHQ¦SHGHW
A szent lelkipásztoroknak te magad lettél jutalma.
$GGKRJ\DNLN¦UWY¦UHGHWKXOODWWDGHOQHYHV]ªWVHQHN
téged!
GY³]ªWVG8UXQNDWHQ¦SHGHW
7HDNL(J\K]DGSV]WRUDLOWDOU¦V]HVªWHGKªYHLGHWD]
³U³N¦OHWEHQ¹GY¹]ªWVGD]HOKXQ\WDNDWDNLN¦UW¦OHWHGHW
DGWDGKRJ\VHQNLHOQHUDJDGKDVVD×NHWNH]HGE×O
GY³]ªWVG8UXQNDWHQ¦SHGHW
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,VWHQ¹QN 7RXUVL 6]HQW 0UWRQ S¹VS³N D WH GLFV×ségedet szolgálta életében és halálában is. Add, hogy
NHJ\HOPHGHUHMHEHQQ¹QNLVKDW¦NRQ\DQPëN³GM¦N¦V
V]HUHWHWHGW×OVH¦OHWVHKDOOHOQHV]DNªWVRQPLQNHW$
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökN³Q³U³NN¦~PHQ

P: Az Úr legyen veletek!
H: És a te lelkeddel.
P:~OGMRQPHJEHQQHWHNHWDPLQGHQKDW°,VWHQ
az Atya, a Fiú és a Szentlélek!
H:~PHQ
P: Menjetek békével!
H: Istennek legyen hála!
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6]HQWNLOHQFHGHN
Ĉ0UWRQČILJ\HOPH]WHW¦VWNDSRWWOPEDQKRJ\YDOOVRVOHON¹OHWE×OIDNDG°JRQGRVNRGVVDONHUHVVHIHODV]¹O×KD]MW¦VV]¹OHLWDNLNHWP¦JDSRJQ\VJ WDUWRWW IRJYD 6]HQW +LOULXV] EHOHHJ\H]¦V¦YHO ·WUD NHOW PLXWQ D
S¹VS³NVRNN¦U¦VVHO¦VN³QQ\HON¦UYHN¦UWHKRJ\W¦UMHQYLVV]Dć
6XOSLFLXV6HYHUXV6]HQW0UWRQ¦OHWH
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$ NLOHQFHG KDJ\RPQ\RV LPDP°G D V]RNVRVQO LQWHQ]ªYHEELPGVJEDQW³OW³WWNLOHQFQDSRVLG×$YUDNR]VWIHMH]LNL
¦VDN¦U¦VWQ\RPDW¦NRVªWMD*\³NHUH¦VPLQWMD8UXQNPHQQ\
EHPHQHWHOH ¦V S¹QN³VG N³]³WWL  QDS DPLNRU D %ROGRJVJRV
6]ë] 0ULD ¦V D] DSRVWRORN -HUX]VOHPEHQ YLVV]DYRQXOYD
LPGNR]YD¦VE³MW³OYHYUWND6]HQWO¦OHNHOM³YHWHO¦W

6]HQWNLOHQFHG6]HQW0UWRQWLV]WHOHW¦UH
(OVÖQDS
Szent Márton püspök!
7HPUWª]¦YHVNRURGEDQV]¹OHLGDNDUDWDHOOHQ¦UHHJ\
templomhoz menekültél, és kérted, hogy hittanuló leKHVV (QJHGW¦O V]ªYHG YRQ]DOPQDN KRJ\ PHJLVPHUG
-¦]XVW¦VD]×WDQªWVWDNLKH]KëV¦JHVPDUDGWOHJ¦V]
életedben.
Hiszem, hogy a szent keresztség szentségében én is Isten gyermeke, a Szentlélek temploma és a mennyország
örököse lettem.
Könyörögj érettem, hogy élni tudjak a keresztségben
NDSRWW NHJ\HOPHNNHO ¦V D]RN VHJªWVHQHN HJ¦V] ¦OHWHP
folyamán. Legyen meg bennem is az a lelki szomjúság,
amely benned volt, hogy képes legyek életem minden
KHO\]HW¦EHQ,VWHQDNDUDWDV]HULQWG³QWHQL~PHQ
0LDW\QNGY³]O¦J\
Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!
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Második nap
Szent Márton püspök!
7HPLQWNDWRQDPHJRV]WRWWDGN³SHQ\HGHWDGLGHUJ×
koldussal. Megismerted és követted Jézus szavát: „amit
egynek tesztek a legkisebbek közül, nekem teszitek”. A
N³YHWNH]×¦MV]DNDPLN³]EHQP¦O\HQDOXGWOOPRGEDQ
Krisztust láttad a te fél köpenyedbe öltözve, amellyel a
koldust betakartad. Hallottad, hogy Jézus a körülötte
OO°DQJ\DORNVRNDVJKR]ªJ\V]°OWĈ0UWRQWDNDUWEH
ezzel a ruhával, pedig még katekumen.”
Könyörögj érettem Istennél, hogy képes legyek éleWHPPLQGHQKHO\]HW¦EHQPHJWHQQLDM°W¦VVHJªWVHNPLQden rászorulón, akik körülöttem vannak. Vegyek észre
PLQGHQ EDMEDMXWRWWDW ¦V VHJªWVHN UDMWXN ·J\ DKRJ\DQ
tudok! Tegyem ezt mindig azzal a hittel és szándékkal,
KRJ\XJ\DQ·J\DKRJ\DQWH-¦]XVQDNWHV]HP~PHQ
0LDW\QNGY³]O¦J\
Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!

Harmadik nap
Szent Márton püspök!
Te, mint katona mondtad a császárnak „eddig, mint
katona neked szolgáltam, engedd meg, hogy most már
Istennek katonáskodjam!” Amikor a zsarnok meghal-
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lotta szavaidat, haragra lobbant, és azzal vádolt, hogy
félsz a másnapi harctól, és nem hited miatt vonakodsz
a gyilkos háborútól.
Könyörögj érettem Istennél, hogy életem minden
helyzetében én is meg tudjam vallani hitemet. Jussanak
eszembe Jézus szavai „aki megvall engem az emberek
HO×WW¦QLVPHJYDOORP×WD]¦Q0HQQ\HL$W\PHO×WWć
~PHQ
0LDW\QNGY³]O¦J\
Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!

Negyedik nap
Szent Márton püspök!
7H PLQW 6]HQW +LOULXV] S¹VS³N WDQªWYQ\D P¦OWDWlannak tartottad magadat a papságra, ezért csak a kisebb papi rendeket vetted fel. Ekkor ébredt fel benned
DYJ\KRJ\IHONHUHVGV]¹O×KD]GDW¦VV]¹OHLGHWKRJ\
×NHW LV D NHUHV]W¦Q\ KLWUH W¦UªWVG GHVDQ\G V]DYDGUD
megtért, de édesapád pogány maradt.
Könyörögj érettem Istennél, hogy életem példájával
¦VV]DYDLYDOPLQ¦OW³EEHPEHUWUVDPDWVHJªWVHP-¦]XV
WDQªWVD V]HULQW ¦OQL DNL DUUD EL]WDW PLQGDQQ\LXQNDW
„úgy világoskodjék a ti világosságotok az emberek
HO×WWKRJ\OWYDM°FVHOHNHGHWHLWHNHWGLFV×ªWV¦N$W\WRNDWDNLDPHQQ\HNEHQYDQć~PHQ
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0LDW\QNGY³]O¦J\
Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!

Ötödik nap
Szent Márton püspök!
Útban szüleidhez eltévedtél, és rablók közé kerültél.
$PLNRU D]W N¦UGH]W¦N W×OHG I¦OV]H WH UHQGªWKHWHWOHQ
nyugalommal megvallottad, hogy sohasem voltál ilyen
nyugodt, mert hitted, hogy Isten irgalma leginkább a
PHJSU°EOWDWVRNEDQM³QVHJªWV¦JHGUH9¦J¹OLVPHJW¦UªWHWWHGD]HJ\LNUDEO°WDNLN¦V×EEV]HU]HWHVOHWW
Könyörögj érettem Istennél, hogy életem minden
KHO\]HW¦EHQ ¦Q LV HU×V OHJ\HN O¦OHNEHQ 2O\DQ NRUEDQ
élek, hogy nem a földi értékeinket, hanem sokkal inkább lelki kincsünket, a hitünket akarják elrabolni. SeJªWVKRJ\PHJWXGMDPN¹O³QE³]WHWQLDM°WDURVV]W°O¦V
N¦SHVOHJ\HNPLQGLJDM°WPHJWHQQL~PHQ
0LDW\QNGY³]O¦J\
Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!

Hatodik nap
Szent Márton püspök!
Te már gyermekkorodban is remete akartál lenni. Ké-
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V×EEL¦OHWHGIRO\DPQLVPLQGLJNHUHVWHGDFVHQGHW¦VD
magányt, hogy az imádságban Istenhez emeld a lelkedet. Fontos volt számodra, hogy megbeszéld dolgaidat
a Mennyei Atyával, éppen úgy, mint mestered, Jézus,
aki nem egyszer visszavonult magányos helyre, hogy
imádkozzék.
Könyörögj érettem Istennél, hogy az élet forgatagában
¦QLVWHUHPWVHNLG×WD]LPGVJUD+R]]IRKV]NRGYD
kezdjem minden munkámat, kezdjem el és fejezzem be
DQDSRW-¦]XVDUUDWDQªWV]¹QWHOHQNHOOLPGNR]QL¦V
QHPV]DEDGEHOHIUDGQL.³]EHQMUVRGGDOVHJªWVKRJ\
PLQGLJOOKDWDWRVOHJ\HND]LPEDQ~PHQ
0LDW\QNGY³]O¦J\
Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!

Hetedik nap
Szent Márton püspök!
Te alázatosan visszavonultál, a marmoutier-i remeteségbe, imában és böjtben akartad eltölteni az életedet.
(NNRU M³WW D KªU KRJ\ D PHJ¹UHVHGHWW WRXUVL S¹VS³NL
székbe téged választottak. Bár tiltakoztál, hogy te nem
YDJ\P¦OW°DIHOHO×VWLV]WV¦JYOODOVUDP¦JLVKLWWHO¦V
DO]DWWDO IRJDGWDG H]W D PHJKªYVW 0LQW S¹VS³N WRvábbra is szegény remete szerzetesként éltél.
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Könyörögj értem Istennél, hogy mindig el tudjam fogadni azt az élethelyzetet, amelyet éppen akkor kapok a
Mennyei Atyától. Higgyem, hogy életem minden helyzetében, jó és balsorsban, egészségben és betegségben
VRKDQHPKDJ\HODJRQGYLVHO×,VWHQ0HJNDSRPW×OHD
NHJ\HOPHWKRJ\N¦SHVOHJ\HNWHQQLD]×DNDUDWDV]HULQWLM°W~PHQ
0LDW\QNGY³]O¦J\
Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!

Nyolcadik nap
Szent Márton püspök!
7HV]LJRU·YROWOPDJDGKR]GHV]HOªGHPEHUWUVDLGhoz. Mindenkiben Krisztust láttad. Bárkivel beszéltél,
mintha Krisztushoz szóltál volna, bármit tettél, mintha
Krisztusnak tetted volna.
.³Q\³U³JM¦UHWWHP,VWHQQ¦OKRJ\¦QLV-¦]XVWDQªWVD
szerint éljek „legyetek irgalmasok, amint a ti Mennyei
Atyátok irgalmas”. Soha ne legyek senkivel szemben
durva. Viselkedésem ne legyen bántó, szavaim pedig leJ\HQHNPLQGLJLUJDOPDVDN¦VPHJERFVW°N~PHQ
0LDW\QNGY³]O¦J\
Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!
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Kilencedik nap
Szent Márton püspök!
3DSMDLGDWPHQW¦OE¦NªWHQLDPLNRU¦UH]WHGKRJ\KDmarosan elköltözöl a földi világból. Papjaid látták állapotodat, és azt kérdezték: „Atyánk, miért hagysz el
PLQNHW".LUHEª]ROPLQNHWKDHOKDJ\V]PLQNHW"5DJDdozó farkasok törnek nyájadra: ki véd meg minket?” Te
DNNRUD]UKR]IRUGXOYDDVªU°NQDNLO\V]DYDNNDOYlaszoltál: „Uram, ha népednek még szüksége van rám,
nem vonakodom attól, hogy munkálkodjam értük: legyen meg a te akaratod!”
Könyörögj érettem Istennél, hogy bármilyen baj is ér,
mindig ki tudjam mondani én is, „legyen meg a te akaUDWRGćÖV]LQW¦QKLJJ\HPKRJ\,VWHQM°DNLPLQGHQNLQHNªJ\QHNHPLVFVDNM°WDNDU~PHQ
0LDW\QNGY³]O¦J\
Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!
Ĉ0UWRQPLN³]EHQHOW¦YHGWD]$OSRNEDQUDEO°NIRJVJED
NHU¹OW+WUDN³W³WW¦N0UWRQNH]HLW¦VD]HJ\LNWUVXNDWPHJEª]WNKRJ\×UL]]H¦VYHJ\HQHOW×OHPLQGHQW$UDEO°W³EEV]³UPHJN¦UGH]WHKRJ\I¦OHW×OH(UUH0UWRQUHQGªWKHWHWOHQQ\XJDORPPDOPHJYDOORWWDKRJ\VRKDVHPYROWLO\HQQ\XJRGWPHUWWXGMDKRJ\,VWHQLUJDOPD
OHJLQNEE D PHJSU°EOWDWVRNEDQ M³Q VHJªWV¦J¹O V LQNEE V]QMD ×W
PHUW UDEO°N¦QW ¦OYH P¦OWDWODQ .ULV]WXV LUJDOPUD 0DMG HONH]GWH D]
HYDQJ¦OLXPRWPDJ\DU]QL¦V,VWHQLJ¦M¦WKLUGHWWHQHNL.¦V×EEV]HU]HWHVOHWWVDPLWLWWHOPRQGWXQNW×OHPDJW°OKDOORWWXNć
6XOSLFLXV6HYHUXV6]HQW0UWRQ¦OHWH
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.LOHQFHGD6]HQW0UWRQWLV]WHOHW¦UH¦S¹OW
WHPSORPEDQ
Üdvözlégy, Isten boldog barátja, Szent Márton, templomunk égi pártfogója. A választottak koronájával ékeVªWYHGLFV×V¦JEHQUDJ\RJV]DPHQQ\HLKD]EDQDKRY
erényeid jutalmául jutottál. Legyen szent életed a mi
¦OHW¹QN PLQWDN¦SH .³YHWQL DNDUMXN HU¦Q\HLGHW HU×V
KLWHGHWWLV]WDVJRGDWDO]DWRVVJRGDWNLWDUW°E¦NHWërésedet és Isten akaratában való megnyugvásodat.
Legyél továbbra is szószólónk Istennél! Vigyázz
WHPSORPXQNUDDPHO\WLV]WHOHWHGUH¦S¹OW6HJªWVG¦VROWDOPD]G OHONLSV]WRUDLW ~OGG PHJ D]RNDW DNLN EHQQH
imádkoznak, akiket itt kereszteltek meg, és légy azok
HU×VV¦JHDNLNDJ\°QWDW°V]¦NEHQLWWWPDGWDN·M¦OHWUH
+ªYG.ULV]WXVV]HQWROWUKR]DIUDGWDNDW¦VWDUWVGPHJ
KëV¦JEHQPLQGD]RNDWDNLNLWWN³W³WWHNV]HQWK]DVVgot! Vigasztalj és támogass mindenkit, akik pártfogáVRGDW N¦ULN ¦V N³Q\³U³JM D PHJKROW KªYHN¦UW DNLN¦UW
a szent áldozatot bemutatjuk! Add, hogy Isten örök
templomában, a mennyben vég nélkül örvendezhesV¹QNYHOHG~PHQ
0LDW\QNGY³]O¦J\'LFV×V¦J
6]HQW0UWRQS¹VS³NN³Q\³U³JM¦UHWW¹QN~PHQ
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Ĉ$]DULQXVW¦YWDQªWVH]HNEHQD]¦YHNEHQD]HJ¦V]I³OGNHUHNV¦JHQHOWHUMHGWGHOHJLQNEE,OOªULEDQ$SDSRNHUHWQHNV¦JHHOOHQV]LQWHHJ\HG¹O0UWRQ
N¹]G³WWLJHQKDWUR]RWWDQ¦VHPLDWWVRNEQWDORP¦UWHQ\LOYQRVDQPHJYHVV]×]W¦NPDMGY¦J¹ODWDUWRPQ\E°OLVNLë]W¦N,WOLEDYLVV]DW¦UYHPLXWQWXGRPVWV]HU]HWWDUU°OKRJ\*DOOLEDQLVYLV]O\WPDGWD]HJ\K]EDQ
6]HQW +LODULXV WYR]VD PLDWW DNLW D] HUHWQHNHN VRNDVJD V]Pë]HW¦VEH
N¦Q\V]HUªWHWW0UWRQUHPHWHODNRW¦SªWHWWPDJQDN0HGLRODQXPEDQć
6XOSLFLXV6HYHUXV6]HQW0UWRQ¦OHWH
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$6]HQW0UWRQ·WUDLQGXO°]DUQGRNRN
PHJOGVDLJHOLWXUJLYDO
KDIHOV]HQWHOWSDSLQGªWMDÜNHW
Keresztvetés
Ének Szent Mártonhoz
2OYDVPQ\D7HUHPW¦VN³Q\Y¦EÖO 
$]UªJ\V]°OW~EUPKR]Ĉ9RQXOMNLI³OGHGU×OURNRQVJRGN³U¦E×O¦VDW\GK]E°ODUUDDI³OGUHDPHlyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás
leszel.” Ez az Isten igéje.
M: Istennek legyen hála.
$]ROYDVPQ\XWQ¦QHNHOKHW×DNH]G×¦QHNHJ\PVLNYHUV
V]DND
Evangélium
Pap: Az Úr legyen veletek.
Hívek: És a te lelkeddel.
(YDQJ¦OLXP6]HQW0W¦N³Q\Y¦EÖO 
Ĉ$PLNRU HOM³Q GLFV×V¦J¦EHQ D] (PEHUILD ¦V YHOH
minden angyal, helyet foglal fönséges trónján. Elébe
J\ëOQHNPLQGDQHP]HWHN×SHGLJN¹O³QYODV]WMD×NHW
egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat

88

=DUQGRNODW

DNRVRNW°O$MXKRNDWMREEMUDOOªWMDDNRVRNDWSHGLJ
EDOMUD$]WQªJ\V]°ODNLUO\DMREEMQOO°NKR]-³Mjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdeW¦W×OQHNWHNN¦V]ªWHWWRUV]JRWKHVYROWDP¦VDGWDWRN
ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok.
Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam,
és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak: Uram,
mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy
szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk
idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna?
$NLUO\ªJ\IHOHO%L]RQ\PRQGRPQHNWHNDPLWHOHJNLsebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.
(]XWQ D EDOMQ OO°NKR] LV V]°O 7YR]]DWRN V]ªQHP
HO×OWLWNR]RWWDND]³U³NWë]UHDPHO\D]³UG³JQHN¦V
angyalainak készült. Mert éhes voltam, s nem adtatok
ennem. Szomjas voltam, s nem adtatok innom. Idegen
voltam, s nem fogadtatok be. Nem volt ruhám, s nem
ruháztatok fel. Beteg és fogoly voltam, s nem jöttetek el
meglátogatni. Ekkor ezek is megkérdezik: Uram, mikor
láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgálatodra? Erre majd ezt feleli: Bizony mondom nektek,
amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem
nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak
meg örök életre.” Ezek az evangélium igéi.
M:~OGXQNW¦JHG.ULV]WXV
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/HKHWROYDVQL-Q-
Homília
Zarándokok megáldása
Mennyei Atyánk!
Egész földi életünk zarándokút az örök haza felé.
Úton vagyunk feléd! Úton vagyunk, hogy sok tervünk,
reményünk, életünk célba érkezzen.
Halmozd el áldásoddal mindazokat, akik ezen a
zarándokúton most elindulnak! Emlékezzél meg azokról is, akik ezt az útvonalat létrehozták, és akik az álloPVRNRQV]ªYHVHQIRJDGMND]¦UNH]×NHW
YG PHJ ×NHW ]DUQGRN·WMXN IRO\DPQ PLQGHQ EDMW°O 6HJªWVG PLQGQ\MXNDW KRJ\ ·WN³]EHQ 6]HQW 0UWRQ S¹VS³N WHWWHLU×O ¦V V]DYDLU°O HOP¦ONHGYH N³]HOHEE
jussanak hozzád!
7³OWVGHOV]ªY¹NHW³U³PPHOKRJ\HJ¦V]V¦JEHQPHJ¦Ukezzenek a szent helyekre, gazdagodva a te kegyelmeddel és egymás értékei által! Add, hogy Szent Márton
nyomában járva gyakorolják az irgalmas szeretet cseleNHGHWHLW6HJªWVG×NHWKRJ\DV]HQWS¹VS³NWLV]WHO×LN¦QW
nagy lelki családot alkossanak, hiszen te vagy minden
közösség forrása és életben tartója!
~OGGPHJDPRVWLQGXO°]DUQGRNRNDWOGGPHJ·Wjukat † az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
~PHQ
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Pap: Induljatok békében, maradjatok meg Krisztus és
egymás szeretetében!
M: Istennek legyen hála!
$] OGVW RV]W° DW\D PHJKLQWL ×NHW V]HQWHOWYª]]HO PDMG D
]DUQGRNNHUHV]WHWDNH]¦EHY¦YHHOLQGXODPHQHW¦O¦QQHNHOYHNLYH]HWLD]DUQGRNRNDWDWHPSORPNDSXMDHO¦DKROWDGMD
DNHUHV]WHWDNLMHO³OWNHUHV]WYLY×QHN

Ĉ3DXOLQXV 1RODL DNL N¦V×EE DQQ\LUD S¦OGDPXWDW° ¦OHWHW
¦OWHJ\V]HUV·O\RVIMGDOPDW¦U]HWWDV]HP¦EHQ¦VSXSLOOMWPU
YDVWDJKO\RJERUªWRWWDEH0UWRQV]LYDFVRVDQ\DJJDO¦ULQWHWWHPHJD
V]HP¦W¦VPHJV]¹QWHWYHPLQGHQIMGDOPWYLVV]DDGWDNRUEELHJ¦V]V¦J¦Wć
 6XOSLFLXV6HYHUXV6]HQW0UWRQ¦OHWH
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$]DUQGRNRNLQGªWVD
KDOHONLSV]WRULPXQNDWUV
YDJ\D]DUQGRNODWYH]HWÜMHY¦J]L
Ének Szent Mártonról
9LOJLKªYÖ Szent Márton nyomában útnak indulunk
ma, aki maga is sokszor volt úton. Mindig akkor kelt
·WUD DPLNRU YDODNLQ VHJªWHQL NHOOHWW D V]HJ¦Q\ ¦V EDMEDQO¦Y×PHOO¦OOW7HWWHH]WD]¦UWKRJ\KDUFROMRQD]
LJD]VJ¦UW(J\LNLO\HQ·WVHPYROWV]PUDPHJWHUKHO×
YDJ\W·OWYROLÖD]DNLPRVWLVEWRUªWEHQQ¹QNHWKRJ\
elinduljunk, hogy odamenjünk a másikhoz, kinyissuk a
V]ªY¹QNHWPHJRVV]XN³U³PHLQNHW¦VV]HQYHG¦VHLQNHW
ÖD]DNLPRVWEWRUªWEHQQ¹QNHWKRJ\·MXWDNUDLQGXOMXQNKRJ\KDJ\MXNPDJXQNDWYH]HWQLD]·WRQO¦Y×
QHK¦]V¦JHWOHJ\×]]¹N¦V·MF¦ORNDWIHGH]]¹QNIHO
2OYDVPQ\D7HUHPW¦VN³Q\Y¦EÖO   OIHQW
(OÖLPGNR]° Jóságos Isten, kérjük áldásodat utunkra! Vezesd lépteinket, és óvj bennünket a nehéz és a fáradságos úton!
M: Legyél velünk az úton!
(OÖLPGNR]° Nyisd ki szemünket a teremtés szépségeire!
Válasz: Legyél velünk az úton!
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(OÖLPGNR]°$MQG¦NR]]QHN¹QNQ\LWRWWV]ªYHWPLQG
azok felé, akik velünk együtt most zarándokútra indulnak!
M: Legyél velünk az úton!
(OÖLPGNR]° Tégy nyitottá a váratlan helyzetekkel
szemben, és hálássá a megtapasztalt vendégszeretetért!
M: Legyél velünk az úton!
(OÖLPGNR]° Engedd, hogy Szent Márton lelkületében növekedjünk és megértésben legyünk együtt!
M: /HJ\¦O YHO¹QN D] ·WRQ 0DUDGM YHO¹QN NªV¦UG
utunkat áldásoddal, és vezess el minket célunkhoz!
~PHQ
Szent Márton ének

Ĉ0UWRQ*DOOLQDULDV]LJHW¦UHYRQXOWYLVV]DHJ\SDSWUVDVJEDQDNLWNLYO°HU¦Q\HLU×OLVPHUWHN*DOOLQULDV]LJHW¦QVRNLJ
DQ³Y¦Q\HNJ\³NHUHLYHOWSOONR]RWW(J\V]HUPLQWPRQGMNDKXQ\RU
P¦UJHVV]UWYHWWHPDJKR]HOHGHO¹OGHPLNRUPHJ¦UH]WHKRJ\DP¦UHJWMUMDDWHVW¦WVN³]HOYDQDKDOODDI¦OHOPHWHVYHV]HGHOPHWLPGVJYDOHOë]WH¦VD]RQQDOPHJV]ëQWPLQGHQIMGDOPDć
 6XOSLFLXV6HYHUXV6]HQW0UWRQ¦OHWH

93

)HOHPHOÜV]HUHWHWĐ6]HQW0UWRQLPDN³Q\Y

=DUQGRNRNIRJDGVD
Kedves Testvérek!
Megérkeztünk zarándoklásunk céljához, és most azért
J\ëOW¹QN ³VV]H KRJ\ PLQGHQW ,VWHQ HO¦ KHO\H]]¹QN
amit ezekben a napokban, akár önmagunkkal, akár a
zarándoktársainkkal vagy azokkal az emberekkel kapcsolatban megtapasztaltunk, akikkel útközben találkozWXQN 1\LWRWW V]ªYYHO HOIRJDGWXN HJ\PVW ¦V N³]HOHEE
kerültünk egymáshoz. Most néhány percnyi csöndben
azokat a gondolatainkat tegyük Isten elé, amelyek különösen foglalkoztatnak: örömet vagy szomorúságot,
I¦OHOPHWYDJ\KOWLQGªWRWWDNPHJEHQQ¹QNLOOHWYHW³SUHQJ¦VUHLQGªWRWWDNPLQNHW
Csend
2OYDVPQ\,]DLVSU°I¦WDN³Q\Y¦EÖO 
„Maga az Úr vezérel szüntelen, s még a kietlen helyeNHQLVIHO¹GªW(U×YHOW³OWLHOWDJMDLGDWRO\DQOHV]HOPLQW
D]³QW³]³WWNHUW¦VPLQWDYª]IRUUVDPHO\QHNYL]HQHP
apad el soha.” Ez az Isten igéje.
M: Istennek legyen hála.
Most még egyszer arra tekintünk, akinek nyomdokaLQKDODGWXQNÖPHJPXWDWMDQHN¹QNKRJ\DQNHOO,VWHQ
HUHM¦E×O¦OQ¹QN(]¦UWªJ\LPGNR]XQN
Istenünk, aki az élet és szeretet forrása vagy, hálát
adunk neked Szent Mártonért, aki egyházmegyénk SO¦-
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EQLQNWHPSORPXQNN³]³VV¦J¹QN Y¦G×V]HQWMH~OWDODD
te Szent Fiad, Jézus Krisztus közelebb került hozzánk.
V:~OWDOD-¦]XVN³]HOHEENHU¹OWKR]]QN
E: Márton azok közé az emberek közé tartozott, akik
XWQDG YJ\DNR]QDN $ V]¹NV¦JKHO\]HWEHQ O¦Y×NNHO
mindenét megosztotta.
V:~OWDOD-¦]XVN³]HOHEENHU¹OWKR]]QN
E: 0UWRQ V]HJ¦Q\V¦JEHQ ¦V HJ\V]HUëV¦JEHQ WHWW WDnúságot rólad, és a te igazságodért szenvedett.
V:~OWDOD-¦]XVN³]HOHEENHU¹OWKR]]QN
E:(PEHUHNHWJ\°J\ªWRWWPHJEHWHJV¦J¹NE×O¦VHPHOW
I³OHOHVHWWV¦J¹NE×O0HJV]DEDGªWRWWD×NHWDI¦OHOHPW×O¦V
a szomorúságtól.
V:~OWDOD-¦]XVN³]HOHEENHU¹OWKR]]QN
E: Közbenjárására kérünk téged, jóságos Atyánk:
$MQG¦NR]]QHN¹QNE³OFV¦V¦EHUV]ªYHW
F: Szent Márton, könyörögj érettünk!
E: Add kegyelmedet, hogy téged egyre jobban megismerjünk és szeressünk!
V: Szent Márton, könyörögj érettünk!
E: Adj nyitottságot, hogy embertársainkban meglássunk és elfogadjunk téged!
V: Szent Márton, könyörögj érettünk!
E:$MQG¦NR]]PHJNHJ\HOPHGGHOKRJ\VHJªWKHVV¹QN
másokon!
V: Szent Márton, könyörögj érettünk!
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E: Adj nekünk békét és igazságot!
V: Szent Márton, könyörögj érettünk!
E: Add áldásodat egyházmegyénkre SO¦EQLQNUD és
PLQGD]RNUDDNLNIHOHO×VV]ROJODWWDOUHQGHONH]QHN
V: Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!
E: Mennyei Atyánk, add, hogy Szent Márton példáMUDRO\DQHPEHUHNN¦YOMXQNDNLNV]HUHWHWHGU×O¦VM°VJRGU°OWDQ·VJRWWHV]QHND]HPEHUHNHO×WWDYLOJEDQ
Áldás: Hamarosan visszatérünk mindennapi életünkEHDPHJV]RNRWWN³UQ\H]HW¹QNEHÖUL]]PHJEHQQ¹QNHW
KRJ\ DPLW NHJ\HOPHGE×O PHJWDSDV]WDOWXQN PHJ×UL]]¹N D V]ªY¹QNEHQ $GM HU×W KRJ\ OODQG°DQ PHJPDradjunk zarándokoknak, akik téged keresnek és mindig
tudatában legyünk annak, hogy csak nálad, az atyai
házban lesz igazi otthonunk.
M:~PHQ

Ĉ+LODULXV D]RQEDQ PU HOWYR]RWW H]¦UW 0UWRQ Q\RPEDQ
N³YHWWH ×W 3LFWDYLXPED 3RLWLHUV  0LXWQ D S¹VS³N V]ªY¦O\HVHQ
IRJDGWD D YURVKR] N³]HO UHPHWHODNRW ¦SªWHWW PDJQDN (N³]EHQ HJ\
NDWHNXPHQLVFVDWODNR]RWWKR]]PHUWYJ\DNR]RWWDUUDKRJ\DV]HQW
I¦UIL·WDQªWVDV]HULQW¦OMHQć
6XOSLFLXV6HYHUXV6]HQW0UWRQ¦OHWH
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Ĉ(NNRULEDQDWRXUVLHJ\K]¦O¦UHS¹VS³N³WNHUHVWHNGHPLYHO0UWRQWQHK¦]YROWNLPR]GªWDQLDUHPHWHV¦J¦E×OHJ\5XVWLFLXVQHYëSROJUIHOHV¦J¦QHN
V]ªQOHOWEHWHJV¦JH¹U¹J\¦QDW¦UG¦KH]ERUXOYDHO¦UWHKRJ\·WQDNLQGXOMRQ
J\W³UW¦QWKRJ\PUD]·WRQDYURVSROJUDLQDNVRNDVJDIRJWDN³U¹O¦V
PLQWHJ\×UL]HWDODWWYH]HWW¦NHJ¦V]HQDYURVLJ&VRGODWRVP°GRQKLKHWHWOHQ
VRNDVJ J\ëOW ³VV]H D V]DYD]VUD GH QHPFVDN HEE×O D YURVE°O KDQHP D
N³UQ\H]×NE×OLV0HJHJ\H]HWWPLQGQ\MXNDNDUDWDPLQGQ\MXNV]DYD]DWD
¦VY¦OHP¦Q\H0UWRQDOHJP¦OW°EEDS¹VS³NV¦JUHEROGRJOHV]D]D]HJ\K]
DPHO\QHNLO\HQI×SDSMDYDQć
6XOSLFLXV6HYHUXV6]HQW0UWRQ¦OHWH

)HOHPHOÜV]HUHWHWĐ6]HQW0UWRQLPDN³Q\Y

Márton, Krisztus apostola
(J\K]LQHNHN¦V,PGVJRN3DQQRQKDOPD
'DOODP6]98

7¦JHGNHWWÖVQDJ\V]HUHWHW
PUHI³OG³QOHONHVªWHWW
Egyik Istenhez felvonzott,
másik feleidhez húzott.
7HDKDOOWQHPUHWWHJWHG
az életet sem kerülted,
Ha életed szükségesnek
OWV]RWW¦O×KªYHLGQHN
.LHI³OG³PV]êN³ON³GW¦O
P¦JLVPVRQVHJªWHWW¦O
Most már gazdag az egekben,
VHJªWVDMPERUOHONHNHQ
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Szent Márton püspök, Pannon földnek szentje...
'DOODP6]98

.ROGXVQDNDGWDGNHWW¦V]HOWSDOVWRG
Mert a szegényben Krisztus Urunk fázott.
$GGLUJDOPDVV]HQWV]HUHWHWW×O¦OM¹QN
Könyörögj értünk!
%DMYªY°NDUGRGV]HOLGNHUHV]WW¦OHWW
Ünnepnap nékünk mennybe érkezésed.
Óvj, hogy utadról soha le ne térjünk.
Könyörögj értünk!
6]HQW¦O\HGPLQGLJKD]DYU°RWWKRQ
Krisztusi szóra példád ide hozzon.
Égi kenyérért oltárodhoz lépjünk.
Könyörögj értünk!

6]HU]×MHLVPHUHWOHQDEXGDSHVWYL]DIRJ°L6]HQW0UWRQWHPSORPEDQKDV]QODWRV
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Lelkesülten, meghatottan...
6]³YHJ6]¦NHO\/V]O°
'DOODP:HUQHU$ODMRV

+DN¦SHGUHI³OWHNLQW¹QNVN³U¹OOOMXNKDPYDLG
Irgalomnak, emberségnek nagy példáját kapjuk itt.
%ª]YDHVGYHN¹OGLKR]]GV]¹O×I³OGHGV°KDMW
Óvd meg, védd meg minden bajban ezt a drága, szent hazát!
6]HQW0UWRQV]HQWHUHNO\¦GQDJ\UDEHFV¹OWGUJDNLQFV
+LVV]¹NOHONHGPRVWYHO¹QNYDQ¦VDPHQQ\E×OUQNWHNLQW
%ª]YDHVGYHN¹OGLKR]]GV]¹O×I³OGHGV°KDMW
Óvd meg, védd meg minden bajban ezt a drága, szent hazát!
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6]HQW0UWRQS¹VS³NS¦OGDN¦S¹QN
'DOODP6]98

6DYDULDI³OGM¦QLWWV]¹OHWW¦O
1DJ\GLFV×XWDGUDLQQHQPHQW¦O
QHIHOHGGQHIHOHGGV]¹O×I³OGHG
6]HQWOGVRGPLUHQNE×YHQN¹OGMHG
/WWDGDV]HJ¦Q\EHQ.ULV]WXVDUFW
Utánoztad Jézus szent irgalmát.
A koldussal köntösöd megfelezted,
Eszközölj ki nekünk is ily nagy lelket!
$KªYVJRVUDQJRWQHPNHUHVWHG
Csak egyet akartál: a keresztet.
7HVWHGI³O³WWPLQGHQNRUJ\×]³WWOHONHG
+ëV]HUHOPHGQHPKDJ\RWWPHJSLKHQQHG
6]HQWKDOORGOWDOP¦JRNWDWWO
Igaz megnyugvásra példát adtál.
Lelked élni s meghalni készen állott,
Krisztusi volt életed és halálod.
6]¹OÖI³OGHGQ¦SH¦VSDSVJD
Hamvaid zokogva körülállja.
+RJ\S¦OGGDWN³YHWLPHJªJ¦UL
Közbenjáró imádat esdve kéri.
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6]HQW0UWRQUGWHNLQW
6]³YHJ6]¦NHO\/V]O°
'DOODP:HUQHU$ODMRV

.³U¹OOOMXNH]WD]ROWUWEL]DORPPDO
Ó, takarj be minket is szánó irgalommal!
%HQQHGEª]YDHVGYHN¦U¹QNW¦JHGHW
YMDGY¦GMHGKR]]GVªU°Q¦SHGHW
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Szabária szülötte...
6]³YHJ6]¦NHO\/V]O°
'DOODP6]98

+DPYDLGKR]ERUXOYDHPO¦NH]W¹QNDP·OWUD
Ó, Szent Márton!
$],VWHQWEHV]HUHWWHGV]ªYHNHUWM¦WPëYHOWHG
Ó, Szent Márton! Ó, Szent Márton.
.HJ\HVV]HPPHOPRVRO\JYDQ¦]]OHU¦JLKRQRGUD
Ó, Szent Márton!
Életpéldád serkentsen, lelked köztünk lebegjen:
Ó, Szent Márton! Ó, Szent Márton.

103

)HOHPHOÜV]HUHWHWĐ6]HQW0UWRQLPDN³Q\Y

Szent Márton napját szentelvén...
'DOODP6]98

(V]HQWP¦JNLVGHGNRUEDQ³V]W³QW¦UH]Y¦QPDJEDQ
(OKDJ\MDSRJQ\V]¹O×LWLVPHU×LW
Keresztény számba vétetik s neveltetik.
/¦Y¦QKDGDNVHUHJ¦EHQHJ\NROGXVWKRJ\N¦U¦V¦EHQ
1HPYDODPLYHOVHJªWVHVHO¦JªWVH
Adá részér köntösének e szegénynek.
.HGYHVYROWDODPL]VQMDPHUWU.ULV]WXVM³WWKR]]MD
0RQGYQQDJ\¦UGHPëOGVWQ\HUWHSDOVW
0HOO\HO0UWRQE¦IHGH]WHªJ\NHGYH]H
(S¦OGEDQNHUHV]W¦Q\V¦JOVGPHO\KªYHQIL]HWD]¦J
Óh, ember, itten ösztönt végy, mással jót tégy,
Isten hozzád lész irgalmas és jutalmas.
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Szent Márton püspök...
6]³YHJ9ROSHU.DUROD
'DOODP6]98

7HWWEHQPXWDWWDGPHJLJD]KLWHGHW
Isten népének adtad életedet.
Nagy szeretettel vezetted népedet:
Isten ölébe.
3O¦EQLQNQDNOG°Y¦GÖV]HQWMH
Hozzád könyörgünk alázattal kérve:
Példád vezessen hitben, szeretetben,
,JD]KëV¦JEHQ
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6]HQW0UWRQS¹VS³NNHGYHVY¦GÖV]HQW¹QN
'DOODP6]98

6]HJ¦Q\NROGXVQDNGLGHUJÖWHVW¦EHQ
Krisztus Urunkat láttad, s oltalmaztad.
Fél köpenyeddel testét betakartad,
S megvigasztaltad!
6]HQW0UWRQN¦U¹QNROWDOPD]]EHQQ¹QNHW
6]HQWV]HUHWHWUHEX]GªWVGN×V]ªY¹QNHW
Hogy itt a földön érdemet szerezzünk,
S mind üdvöt nyerjünk!
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Szent Márton püspöknek...
6]³YHJ7DUNQ\L;,;V]
'DOODPQ¦SJ\ëMW¦V(

0LQWFVLOODJD]¦JHQW¹QG³NOLN¦UGHPH
$]O×N.³Q\Y¦EHªUWD×W,VWHQH
6]ªY¦EHQPHJIRJDQWD],VWHQNHJ\HOPH
6PHUWKªYHQSROWDJ\¹P³OFV¦WWHUPHWWH
-XWDOPWHOQ\HUWHN³]EHQMU¦UHWW¹QN
Példáját követve, hogy mi is megtérjünk.
'LFVÖV¦J$W\QDN)L·QDN/¦OHNQHN
A három személyben egy-örök Istennek!
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Szent Mártonnak ünnepén...
5WNDL)HUHQF

3RJQ\YROWÖNDWRQD·J\OHWW,VWHQEDMQRND
.HWW¦YJWDGªV]HVN³SHQ\¦W
betakarta koldus testét.
2VV]XNV]¦WDN³SHQ\¦WU³NV¦JHDPL¦QN
Pannon földnek drága, nagy fia
VHJªWVPLQNHWYªJ\DM°UD
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Ünneped szép napján...
6]³YHJ0DJ\DU)HUHQF
'DOODP0DWKLDV.URO\

+D]QNGUJDI³OGM¦WKLW¹QNU¦JLI¦Q\¦WHOOHQV¦JKDYªYWD
=V]O°LQNVHO\P¦UHQ¦S¹QNEL]RGDOPDDWHQHYHGªUWD
(OGREWDGPDJDGW°OUDQJRGDWVDNDUGRWKDUFRNGLFVÖV¦J¦W
6]HUH]GPHJQHN¹QNLVN³]EHQMU°V]°GGDO,VWHQW×ODE¦N¦W
$NLEHWDNDUWDGDGLGHUJÖNROGXVPH]ªWHOHQV¦J¦W
Oltalmaddal óvjad, védelmeddel védjed Magyarország népét!
&VRGNNDOW¹QG³NOÖKLWYDOO°¦OHWHGV]¦SYLOJRVVJD
/RERJMRQHO×WW¹QNYH]¦UHOMHQKR]]G,VWHQXGYDUED
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Zengje a szívünk...
6]³YHJ/DWLQKLPQXV]PRWªYXPRNDODSMQ
'DOODP1UD\*\³UJ\6]98(

UWHOPH¦OHV¦OHW¦EHQM°]DQ
Római császár derék katonája,
6KLWWDQXO°N¦QWV]ªY¦EHQPU¦ULN
Isten igéje.
,UJDOPDVV]ªYYHOPHJOWMDDNROGXVW
ÖWIHOUXK]YQPHJLVPHUL.ULV]WXVW
Majd érett fejjel messzi Galliában
Papja lesz néki.
VªPHS¹VS³N7RXUVQDNYURVEDQ
1DJ\P¦OW°VJEDQHJ\V]HUëHQ¦OY¦Q
9¦GHOPH]×MHUDJDGR]°NHOOHQ
S atyja a nyájnak.
6]HQW0UWRQN¦U¹QNNLPUPHQQ\EH¦UW¦O
)×SDSRNGªV]HO¦J\DSDSRN×UH
S a magyar földet, hol születtél egykor,
Mi atyánk, óvjad!
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Ĉ3¹VS³NN¦ V]HQWHO¦VH XWQ PLO\HQ ¦V PHQQ\LUH NLYO° ¦OHWHW ¦OW DQQDN
HOPRQGVD YDO°EDQ PHJKDODGMD HU×PHW ~OOKDWDWRVDQ NLWDUWYD XJ\DQD]
PDUDGWDPLYROWV]ªY¦EHQDO]DWRVUXKMDV]HJ¦Q\HVJ\W³OW³WWHEHQDJ\
WHNLQW¦OO\HO¦VNHJ\HOHPEHQDS¹VS³NLP¦OW°VJRWKRJ\DV]HU]HWHVL¦OHWHV]P¦Q\W¦VHU¦Q\HNHWQHPDGWDIHO(J\LGHLJDWHPSORPDPHOOHWWLNLVFHOOMEDQ
ODNRWWPDMGPLG×QPUQHPWXGWDHOYLVHOQLDOWRJDW°N]DYDU°VRNDVJW
DYURVRQNªY¹ON³U¹OEHO¹ON¦WP¦UI³OGQ\LUHUHPHWHV¦JHW¦SªWHWWPDJQDNć
6XOSLFLXV6HYHUXV6]HQW0UWRQ¦OHWH
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Támadj föl közénk!
Szeret téged a gall-földi nép,
úgy, mint a kies Pannónia.
Mária után te vagy, Márton
6RNVHEëKD]QNSDWU°QXVD
Támadj föl csak egyszer is közénk,
ágnyi éltünkben fogytán a rend.
Egykor csatázó vitéz voltál,
értünk harcolj ma, katonaszent!
7HWWHLGWDOQVHJªWHQ¦
NLEªUQLM°V]°NKLQ\DLW
megvetnél ringy-rongy acsarkodást,
s lennél a hitünk pásztora itt.
Vezetne példád, akár a fény,
Istenhez szólna tiszta imád.
,VPHUM¹NKªUHVW³UW¦QHWHG
ahogy a ludak vigyáztak rád,
Vë]W¦ND]HOOHQWJJRJYDHO
teremtve akkor igaz csodát,
PHUWEL]RQ\0UWRQFVRGNKªMQ
szegényebb lenne ez a világ.
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Szorongat minket ezernyi gond,
Pénz nógat hajszát, szégyen a jó!
Püspök úr, mond, mi lesz velünk, ha
súlyos a csönd, és pusztul a szó?
%DORJK-°]VHI

Ĉ0DMGQHPQ\ROFYDQWDQªWYQ\¦OWRWWDNLNHWDV]HQWPHVWHU
S¦OGMD QHYHOW 6HQNLQHN QHP YROW PDJQWXODMGRQD PLQGHQ¹N
N³]³V YROW 6HP YHQQL¹N VHP HODGQLXN QHP YROW V]DEDG PLQW H] D
V]HU]HWHVHNQHN D V]RNVD 0HVWHUV¦JHNNHO QHP IRJODONR]WDN NLY¦YH D
PVROVW DPHO\HW D ILDWDODEEDNNDO Y¦JH]WHWWHN D] LG×VHEEHN FVDN D]
LPGVJQDN ¦OWHN 5LWNQ KDJ\WN HO D FHOOMXNDW FVDN DPLNRU D]
LPGVJKHO\¦UHJ\ëOWHNHJ\EHć
6XOSLFLXV6HYHUXV6]HQW0UWRQ¦OHWH
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Szent Márton
Ĉ6HPPLHQ\¦PPHUWPLQGHQ,VWHQ¦ćā
a katekumen mindezt hol tanulta?
A Bibliát forgatta százszor újra,
s Jézus élete költözött belé.
Hányan vannak, kik épp hogy alig élnek
s az utakon hány koldus kéreget?
Van-e ruhája? Észre sem veszed,
mily farkas foga van a téli szélnek.
0UWRQPLQGLJV]ªY¦UHKDOOJDWRWW
V-¦]XVV]DYUD%×YHQDGMDWRN
Istennek adod, amit adsz szegénynek!
És mindenét, nem csak a köpenyét,
HJ¦V]¦OHW¦WªJ\RV]WRWWDV]¦W
mert boldogok, akik másoknak élnek.
&VDQG %¦OD )RUUV 9¦G×V]HQWHG S¦OGDN¦SHG (FFOHVLD
%XGDSHVW
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Szent Márton
Ünneped hajnalán tehozzád kiáltunk,
GLFV×V¦JHV0UWRQ
3DQQ°QLDI³OGM¦QDKROE³OFV×GULQJRWW
minden lélek áldjon.
Hazánk drága földjét, hitünk régi fényét
HOOHQV¦JKDYªYWD
zászlóink selymére népünk bizodalma
DWHQHYHGªUWD
Eldobtad magadtól rangodat s a kardot,
KDUFRNGLFV×V¦J¦W
szerezd meg nékünk is, közbenjáró szóddal
,VWHQW×ODE¦N¦W
$NLEHWDNDUWDGDGLGHUJ×NROGXV
PH]ªWHOHQV¦J¦W
oltalmaddal óvjad, védelmeddel védjed
Magyarország népét.
&VRGNNDOW¹QG³NO×KLWYDOO°¦OHWHG
szép világossága
ORERJMRQHO×WW¹QNYH]¦UHOMHQKR]]G
Isten udvarába.
0DJ\DU)HUHQF
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Szent Márton dal
Szent Márton hóban lovagolt,
lova szélnél is gyorsabb volt.
6]HQW0UWRQORYDJROWYªJDQ
Meleg köpenybe burkoltan.
A hóban koldus vacogott,
nem viselt mást, hitvány rongyot.
ĈO¦J\DVHJªWV¦JHPUH
vagy megvesz Isten hidege!”
+·]]D6]HQW0UWRQDJ\HSO×W
PHJOODGLGHUJ×HO×WW
Szent Márton éles szablyája
a meleg köpenyt szétvágja.
Felét Szent Márton od’adja,
koldus hálásan fogadja,
de Szent Márton már vágtat el
köpenye másik felével.
,VPHUHWOHQ Q¦PHW N³OW× 0UWRQ /V]O° IRUGªWVD +LW¦OHW
QRYHPEHUROG
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Gyermekek fohásza
Ó Szent Márton, ki szétvágtad köpenyed,
látván, hogy egy szegény koldus didereg.
+R]]GVªUQDNV]RPEDWKHO\LJ\HUHNHN
VIRKV]XNN³QQ\HLQNW×OPHJUHPHJ
Köszönjük, hogy hozzánk visszalátogatsz,
szellemeddel szent tüzeket gyújtogatsz.
$V]ªYHNHWDKROS¦OGGIHOUDJ\RJ
szeretetre, irgalomra hangolod.
OHWHGU×OUHJ¦OLWWDU³J
a szegények szeretete itt örök.
2O\DQQDJ\YROWDWHV]ªYHGRO\GHU¦N
KRJ\KHY¦E×OQHN¹QNLVMXWP¦JHO¦J
6]RPEDWKHO\V]HQW×UV]HOOHPHPHJN¦U¹QN
M°WHY×LQNWDUWVGPHJVRNPLQ¦N¹QN
7HY¦GG×NHWWH×UN³GM¦ONHJ\HVHQ
hogy életünk boldog, vidám, szent legyen.
6]¦NHO\/V]O°

117

)HOHPHOÜV]HUHWHWĐ6]HQW0UWRQLPDN³Q\Y

Szent Márton jótette
Ment az úton jó Szent Márton,
PHQWHO×UHM°ORYQ
Hát ott lát egy árva koldust,
oly beteg és oly sovány.
Didereg az utcasarkon,
nincs, ki neki fillért adjon.
Egy regiment vonul arra,
sok római katona,
irgalmatlan, zord a lelkük,
az arcuk is marcona.
Rimánkodik szegény öreg:
Könyörület! Könyörület!
Jó Szent Márton lelkes arcán
DU¦V]Y¦WW×ON³QQ\UDJ\RJ
Nincs már pénze, nincs fillére,
szegényekre elfogyott.
No de van piros palástja,
fogja kardját, kettévágja.
Kinevetik a bajtársak:
No Márton, ezt jól megjártad.
6]¦NHO\/V]O°
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6]RPEDWKHO\GLFVÖV]¹O³WWMH
6]RPEDWKHO\GLFV×V]¹O³WWMH6]HQW0UWRQS¹VS³N
nézz ránk,
6]HQWHJ\K]XQNY¦G×V]HQWMH
hallgasd meg buzgó imánk,
0HO\HWQHNHGPDLQDSRQWLV]WDV]ªY¹QN³POHGH]
~OGR]DWXOH]ROWURQEHPXWDWYQHVHGH]
9URVXQNPLQGHQODN°MW×UL]GYHV]HGHOHPW×O
$]³]YHJ\HNVUYNMDMWIRUGªWVGHOV]HJ¦Q\HNW×O
~OGMPHJPLQNHWPLQGQ\MXQNDW
kik téged itt tisztelünk,
S majd, ha megfutjuk pályánkat,
mennyben veled örvendjünk!
0H]H\1HSRPXN-QRVEHQNLDGRWW¦QHNHVN³Q\Y¦E×O
¦QHN.XQV]HQWPUWRQR
Ĉ0UWRQPUU¦JHQHO×UHWXGWDKDOOW¦VPHJPRQGWDDWHVWY¦UHNQHNKRJ\N³]HOYDQWHVW¦QHNIHORV]OVD.³]EHQV]¹NV¦JHVV¦
YOWKRJ\PHJOWRJDVVD&RQGDFXP &DQGHV HJ\K]QDNKªY×N³]³VV¦J¦WPHUWH]HQHJ\K]NOHULNXVDLHJ\PVVDOYLV]O\NRGWDN¦V0UWRQ
KHO\UHNªYQWDOOªWDQLDE¦N¦W%UWXGWDKRJ\QDSMDLQDNY¦JHN³]HO
YDQHUUHKLYDWNR]YDQHPYRQDNRGRWWDWW°OKRJ\·WQDNLQGXOMRQDUUD
JRQGROWXJ\DQLVKRJ\HU¦Q\HLQHNV]¦SPHJNRURQ]VDOHQQHKDH]WD]
HJ\K]DWDQHNLYLVV]DDGRWWE¦N¦EHQKDJ\KDWQHOć
6XOSLFLXV6HYHUXV6]HQW0UWRQ¦OHWH
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Ének Szent Mártonról
Szent Márton Sabariában születék,
Krisztusnak hitében felnevelkedék,
,UJDOPDVVJ×EHQQHWDOOWDW¦N
6]HJ¦Q\NROGXVW×OHIHOUXK]DW¦N
$].ULV]WXV×Q¦NLHPHJMHOHQ¦N
Ilyen kegyes beszéddel emlékezék:
7HJQDSRQQDJ\PH]ªWHOHQV¦JLEHQ
Felruháztál engem koldus képiben,
0L¦UWWH¦QYHOHPGLFV×V¦JHPEHQ
Örvendezz mindörökre az mennyekben!
6]¦SS¦OGDO×QD]PDJ\DULQHP]HWHNQHN
+DOHV]QHNN³YHW×L¦OHW¦QHN
'LFV×V¦JDGDVV¦ND]ULVWHQQHN
Ki magát megjelenté nemzetének.
Ĉ(J\LGHLJDEEDQDIDOXEDQLOOHWYHHJ\K]LN³]³VV¦JEHQPDUDGWDKRY LQGXOW0LXWQKHO\UHOOªWRWWDDNOHULNXVRNN³]³WWD
E¦N¦WPUDUUDJRQGROWKRJ\YLVV]DW¦UMHQDPRQRVWRUEDDPLNRUWHVWL
HUHMHKLUWHOHQHOKDJ\WD(NNRUHJ\EHKªYWDDWHVWY¦UHNHW¦VPHJPRQGWD
QHNLNKRJ\PHJIRJKDOQL(QQHNKDOODWUDEQDW¦VJ\V]OHWW·UU
PLQGQ\MXNRQ ¦V PLQGDQQ\LDQ ªJ\ SDQDV]NRGWDN x$W\QN PL¦UW
KDJ\V]HOPLQNHW".LUHEª]ROPLQNHWKDHOKDJ\V]PLQNHW"5DJDGR]°
IDUNDVRNW³UQHNQ\MDGUDNLY¦GPHJPLQNHWKDUDSVXNW°OKDPHJYHUW¦NDSV]WRUW"Č0UWRQHNNRUPHJKDW°GRWWVªUVXNRQV]ªY¦WD]
UEDQHJ¦V]HQHOUDV]WRWWDD]LUJDORP¦VN³QQ\HNUHIDNDGW0DMGD]
UKR]IRUGXOYDDVªU°NQDNH]HQV]DYDNNDOYODV]ROWĈ8UDPKDQ¦SHGQHNP¦JV]¹NV¦JHYDQUPQHPYRQDNRGRPDWW°OKRJ\PXQNONRGMDP¦UW¹NOHJ\HQPHJDWHDNDUDWRGlć
6XOSLFLXV6HYHUXV+DUPDGLNOHY¦O%DVVXOKR]
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.³V]³QWÖ
'HU×GLFV×HVW¦UH
Sok Szent Márton nevére.
Mi is tehát tisztelni,
Jöttünk téged áldani.
Csillagod tündököljön,
0ªJY¦J°UMDHOM³Q
Végre fuss a mennyekbe,
Szenteknek seregébe.
.ªYQXQNV]¦SLG×NHW
6RNV]PRVHV]WHQG×NHW
0HO\¦OHWHGYLGªWMD
.³]W¹QNWRYEE·MªWMD
Sokszor érd nevednapját,
Élhesd boldog óráját,
Te szép úri házaddal
És minden magzatoddal.
'REUL0ULD0UWRQQDSLQ¦SV]RNVRN ,Q6]HQW0UWRQ
S¹VS³N ā +DOOQDN  ¦YIRUGXO°MUD .LDGMD D
6]RPEDWKHO\L (J\K]PHJ\HL +DW°VJ 6]RPEDWKHO\ 
S
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6]HQW0UWRQHUHNO\H
6]HQW0UWRQWHPSORP 6]RPEDWKHO\
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3¹VS³NLN³UOHY¦OD6]HQW0UWRQ-XELOHXPL
YUHYDO°IHON¦V]¹O¦VKH]
1HPHPHOI³OPUVHQNLVHP
EHOHQHKH]¹OWHPDVUED
IRJDGMILDGQDN,VWHQHP
KRJ\QHOHJ\HNNHJ\HWOHQUYD
,QWVGPHJPLQGNLNHWV]HUHWHN
KRJ\OHJ\HQHNMREEV]ªYYHOKR]]P
9L]VJOGPHJD]¦Q¹J\HPHW
PLHO×WWPDJDPIHOOGR]QP
-°]VHI $WWLOD1HPHPHOI³O
)ÖWLV]WHOHQGÖ3DSWHVWY¦UHN.HGYHV+ªYHN
$ N³OW× PDJQ\RV V]RPRU· ¦OHWKHO\]HW¦E×O IDNDG°
PHODQNROLNXV¦U]¦VHNU×OāKDQHPLVLO\HQLKOHWHWWV]DYDNNDOāIHOW¦WHOH]HPPLPDJXQNLVKDOOXQNHO¦JJ\DNUDQ HJ\HJ\ PHJQ\LOYQXOVW .¹O³QE³]× WHUKHN DODWW
J³UQ\HG× WHVWY¦UHLQN QHP EªUQDN PHJN¹]GHQL ¦OHW¹N
NLKªYVDLYDO .³]W¹N RO\DQRN LV DNDGQDN V]¦S V]Pban, akik úgy érzik, hogy számukra már lehetetlen a
I³ONHO¦V VHQNLM¹N VLQFV DNL OHJDOEE VHJªWHQL DNDUQD
UDMWXN$]LG¦]HWWYHUVEHQDN³OW×,VWHQKH]IRKV]NRGLN
VHJªWV¦J¦UWKRJ\LQWVHPHJIRUGªWVDV]HUHWWHLILJ\HOP¦W
feléje, aki nagyon egyedül maradt. Vannak, akik ilyen
helyzetben Istenhez fordulnak, de vannak olyanok is,
akik nem tudnak már hova fordulni, mert Istent nem
ismerik, vagy sorsuk végzetes helyzete éppen Isten elle-
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QLO]DGVUDYH]HWWH×NHW$KLWKLQ\DYDJ\J\HQJHV¦JH
kilátástalanná tudja tenni az ember életét. Viszont az az
ember nincs elveszve, aki ilyen végzetes helyzetben is a
zsoltárossal együtt tud imádkozni: $P¦O\V¦JE×ONLOWRN
8UDPKR]]G8UDPKDOOGPHJDV]DYDP)¹OHGILJ\HOMHQIHO
N³Q\³UJ×V]DYDPUD =VROW .
A magány, az elhagyatottság, az elesettség, a tehetetlenség örök problémája az embernek. Minden korban
YROWDN LO\HQ NLOWVWDODQQDN WëQ× VRUV· HPEHUHN 'H
KOD,VWHQQHNYROWDNPLQGLJRO\DQRNLVDNLNVHJªWV¦JHW
és új reményt tudtak adni ezen embertársaiknak. Ilyen
YROW 6]HQW 0UWRQ LV HJ\K]PHJ\¦QN Y¦G×V]HQWMH
akinek születési évfordulója közeleg. 2016-ban fogjuk
¹QQHSHOQL KRJ\ ,VWHQ H]HUK¦WV]] ¦YYHO H]HO×WW DGWD
×W D] (J\K]QDN Ö D]RQ V]HQWHN HJ\LNH ā U³YLGGHO
D](J\K]HOLQGXOVDXWQāDNLV]HQYHG×Q¦ON¹O³]×
PDJQ\RVHPEHUWUVDLEDQIHOLVPHUWHDV]HQYHG×.ULV]tust. Ezért minden igyekezetével arra törekedett, hogy
D EUPLO\HQ V]¹NV¦JEHQ V]HQYHG× HPEHUWUVDLW IHOHPHOMH $ MXELOHXPL ¦YUH N¦V]¹OYH D] × ¦OHWS¦OGMQDN
ezt a másokhoz odaforduló, másokat felemelni akaró
MHOOHJ]HWHVV¦J¦WV]HUHWQ¦PPLQGQ\MXQNHO¦OOªWDQL$
jubileumi év logója alá ezért került a felirat: )HOHPHO×V]Hretet-°OHQQHKDDPRVWLQGXO°HO×N¦V]¹OHWL¦YEHQPL
PDJXQND]HJ\K]PHJ\HSDSMDL¦VKªYHLN¹O³Q³VP°don gyakorolnánk Szent Márton ezen erényét! Testileg
YDJ\ OHONLOHJ VHJªWV¦JUH V]RUXO° HPEHU YDQ HO¦J 1¦KD
mi magunk is közéjük tartozunk. Most fokozottan törekedjünk arra, hogy körülöttünk ne maradjon észrevét-
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OHQ¹OVHPPLI¦OHV]¹NV¦JEHQV]HQYHG×HPEHUWUV(]WD]
HU¦Q\WVHPWXGMXNPVN¦SSHQHOVDMWªWDQLFVDNDWHY¦keny szeretet által.
6]HUHWQ¦PKDD]HO×N¦V]¹OHWL¦YHWHOV×VRUEDQDPDJXQNOHONLQ³YHNHG¦V¦UH¦VPHJHU×VªW¦V¦UHIRUGªWDQQN
(]¦UWDGMXNNLH]WD]LPDN³Q\YHWDPHO\VHJªWKHWLPLQG
D]HJ\¦QLPLQGDN³]³VV¦JLLPD¦OHWJD]GDJªWVW(QQHN D OHONL HO×N¦V]¹OHWQHN HJ\LN IRQWRV PR]]DQDWD
hogy Szent Márton ereklyéje zarándoklatra indul az
egyházmegyében. Szeretném, ha minél több egyházközségben, de legalább minden plébánián fogadnák az
HUHNO\¦W%L]WRVDNOHKHW¹QNDIHO×OKDHJ\HJ¦V]QDSRW
YDJ\HVHWOHJKRVV]DEELG×WLV6]HQW0UWRQN³]EHQMUsát kérve istendicséretben töltünk, az meg fogja teremni
a maga lelki gyümölcseit. Kérem is a paptestvéreket,
KRJ\HEEHQD]HV]WHQG×EHQDSU¦GLNFL°NEDQ¦VDOHOkigyakorlatokban is törekedjenek Szent Márton gazdag
OHON¹OHW¦QHN HJ\HJ\ VDMWRVVJUD LUQ\ªWDQL D ILJ\HOPHWKRJ\DUQNEª]RWWDNQ³YHNHGMHQHNLVPHUHWHNEHQ
lelki készségekben, és kapjanak ihletet arra vonatkozóan, hogyan lehet a IHOHPHO× V]HUHWHWHW a mindennapi keresztény élet részévé tenni.
(EEHQD]HV]WHQG×EHQPLQGHQHJ\K]PHJ\HLUHQGH]vényt is Szent Márton lelkiségének jegyében szeretnénk
megszervezni. Reményeink szerint különösen fontos
U¦V]HOHV]HQQHNDOHONLHO×N¦V]¹OHWQHND7RXUVEDLQGXO°]DUQGRNODW$PLQGHQ¦YEHQPHJUHQGH]¦VUHNHU¹O×
Egyházmegyei Ifjúsági Találkozón túl szeretnénk idén
az egyházmegyénkkel szomszédos egyházmegyék fia-
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WDOMDLYDOLVHJ\WDOONR]VWPHJYDO°VªWDQL+LV]HQDILDWDlok különösen fogékonyak a szépre, a jóra és az igazra.
Nekik szeretnénk azt a fiatal katekument (hitjelöltet)
bemutatni, aki nagyon tudatosan készült a keresztség felvételére, és óriási elszánással kötelezte el magát
.ULV]WXVN³YHW¦V¦UHDNLE×OIHOQ×WWNHUHV]W¦Q\N¦QWV]HUzetes, pap, majd püspök lett. Akit röviddel a halála után
már az egész világon a krisztusi élet példaképeként ismertek meg. Szeretnénk Szent Márton életpéldája alapján elvezetni a fiatalokat arra a felismerésre, hogy bár
különféle hivatásokban, de csak az evangéliumi úton
lehet az életük boldog és értelmes.
$OHONLHO×N¦V]¹OHW¹QNQHNHJ\VDMWRVU¦V]HD]LVKRJ\
D6]HQW0UWRQ-XELOHXPLYNLHPHONHG×KHO\V]ªQHLWD
Székesegyházat, a szombathelyi Szent Márton-tempORPRW ¦V D]RN N³]YHWOHQ N³UQ\H]HW¦W IHO·MªWMXN ¦V D
nagyszámú zarándokok fogadására alkalmassá tesszük.
.RUEELªJ¦UHWHNDODSMQHKKH]NRUPQ\]DWLVHJªWV¦JHW
LVNDSXQNKLV]HQ³QHU×E×OH]HNN³]¹OFVDNQDJ\RQNHYHVHW WXGQQN PHJYDO°VªWDQL 3HGLJ HUUH QDJ\ V]¹NV¦J
YDQPHUWDMHOHVMXELOHXPDONDOPE°OD]HO×UHMHO]¦VHN
DODSMQ OOªWKDWMXN VRNDQ IRJQDN HJ\K]PHJ\¦QNEH
¦UNH]QL KD]QNE°O D .USWPHGHQF¦E×O GH V]HUWH
Európából is. S miként az a Kedves Testvérek számára
közismert, erre a Jubileumi Évre a Szentatyát, Ferenc
SSW LV PHJKªYWXN DNL HOIRJDGWD D PHJKªYVW 2NW°EHU HOV× QDSMDLEDQ DONDOPDP YROW YHOH V]HP¦O\HVHQ LV
találkozni Rómában, ahol szóban is megismételtem, az
ªUVEDQ PU NRUEEDQ KR]] HOMXWDWRWW 6]RPEDWKHO\UH
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V]°O°PHJKªYVW9ODV]DHJ\N¦U¦VYROWDPLWPRVWV]HUHWQ¦N D +ªYHN IHO¦ LV WRYEEªWDQL 9D EHQH 3UHJDWH SHU
PH 5HQGEHQYDQ,PGNR]]DQDN¦UWHP Imádkozzunk a
6]HQWDW\¦UWKRJ\,VWHQWDUWVDPHJ×WM°HJ¦V]V¦JEHQ¦V
HU×EHQKRJ\PDMGN¦W¦YP·OYD³U³PPHON³V]³QWKHVV¹N×W6]RPEDWKHO\HQ6]HQW0UWRQV]¹O×YURVEDQ
Ezzel a körlevéllel, a benne foglalt tervekkel és kéréVHNNHO D 6]HQW 0UWRQ -XELOHXPL Y HO×N¦V]¹OHWL HV]WHQGHM¦W¹QQHS¦O\HVHQPHJQ\LWRP.ªYQRPKRJ\H]D
OHONLHO×N¦V]¹OHWEHQPHJ¦OWHV]WHQG×KR]]RQPLQGQ\junk számára hitben, reményben és szeretetben megHU×V³G¦VW 6]HQW 0UWRQ N³]EHQMUVUD HJ\K]PHgyénk minden tagja nyerjen lelki megújulást! A IHOHPHO×
szeretetben teljenek napjaink, hogy jócselekedeteink által
dicsérjék Mennyei Atyánkat azok is, akik még nem isPHULN×W¦VD]×PLQGHQNLWIHOHPHO×PLQGHQNLW¹GY³]ªteni akaró szeretetét.
Szombathely, 2014. november 8.

† András
püspök
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