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A Család Évében egyházmegyénk könyvkiadója egy 

Imádkozzunk a családunkért!
immár negyedik kiadását is hamar elkapkodták az 
imádkozni vágyók. Többek között ez a siker is adta a 

-
-

gyarokat. 
De azért is szükségét láttuk ezen imakönyv megje-

lentetésének, mert Szent Mártonnal kapcsolatban csak 

-

egyéni, mind a közösségi imádkozás alkalmait. Márpe-

-

(vö. 1Tessz 5,17). Viszont azzal is szembesülünk nap 
mint nap, hogy még azt sem tudjuk, hogyan kell helye-
sen imádkozni (vö. Róm 8,26). Pál apostoltól azt is tud-

a Szentlélek. A Lélek által inspirált imádságok össze-
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-
-

Egyház tagjainak, a szenteknek közbenjáró könyörgé-
seivel. Ezért e könyv imáiban bizalommal fordulunk 

-
nyerjük a vágyva vágyott lelki javakat.

-

és Isten imádásában!

Szombathely, 2014. november 11., Szent Márton ün-
nepén

Veres András
szombathelyi püspök





-
-
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-

-

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

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te-
veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te 

-

-
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-

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, 

a mi Urunkban;

szenvedett Poncius Pilátus alatt;

Alászállt a poklokra, 
harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, 
ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;

Hiszek Szentlélekben.
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Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;

Credo-t -

-

-

-

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak és 

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, 
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Isten egyszülött Fiában,

Született, de nem teremtmény,

Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, 

és emberré lett.

Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,

és országának nem lesz vége.

aki az Atyától és a Fiútól származik,

mint az Atyát és a Fiút.

Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli 
Anyaszentegyházban.

Várom a holtak föltámadását
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-

-
légy, Mária...

Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd 

-
légy, Mária...

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy 

Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe 
szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által 
szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését meg-

-
-

-
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-

-

-
-

 Ó, Jézusom, bocsásd meg 

mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban 
rászorulnak irgalmadra.

Az örvendetes olvasó

1. aki hitünket növelje,

A tizedekre:
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A világosság olvasója

A tizedekre:
1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,

3. aki meghirdette Isten országát,

5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.

A fájdalmas olvasó

A tizedekre:
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2. akit érettünk megostoroztak,
3. akit érettünk tövissel koronáztak,
4. aki érettünk a keresztet hordozta,

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,



-

-

-
-

-
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Szent Márton püspök! Krisztus megjelent neked, miu-

igazolja, 
„nem vonakodom 

, abban megmutatkozott apostoli buzgósá-
god. Add, hogy mi is észrevegyük rászoruló embertár-

szolgálta életében és halálában. Add, hogy kegyelmed 

-

-
-
-

Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik 
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. 
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Ó, boldog férfi, aki elnyerted a mennyet! Amiért ör-

mindörökre!

te nagyon szent lélek, aki ugyan az üldözés kardjától 

Hozzád jövünk, Szent Márton, Isten katonája, Krisz-
tus küldötte, az evangélium tanúja és az Egyház pászto-
ra. Kérünk, járj közben értünk Istennél fájdalmas csen-
dünkben és magányos éjszakáinkon!

hitben és az imádságban!
Amikor még meg sem kaptad a keresztséget, köpe-

nyed felét egy koldusnak adtad. 

Amikor életed alkonyához értél, nem vonakodtál a 
terhek és munkák sokaságától. 

-

veled, hozzád egészen közel, s mi is megismerjük a bol-



20

Jóságos Atyánk! Tégy bennünket nyitottá egymás 
-

éljünk! Hadd váljunk mi magunk is Szent Mártonná, 

 

nia földjén, mai hazánk területén, és éltél Európában, ami-
kor közel háromszáz éves üldözés alól felszabadult frissen 
fakadó Egyházunk. A hatalmas római birodalmat új esz-
mék járták át. Bár egyre jobban terjedt Isten országának 

-
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Kérünk, a tiédhez hasonló korunkban, 
minket!

-

magyar királyokat koronáztak, 

Nagyasszonyunk után a legtöbb templomot ajánlották 
szenteléskor, 

István maradék fiai oly méltatlanul elfeledték, 

-
tásakor megemlékezett, 

minket!

-

-
dót kutassuk, 
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Ó, Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!
-

getévé váljon!

-
kozzunk ellenségeinkért!

Hisz ki tudná jobban tenálad, hogy a háború, a vi-
-

lyen múlandó, kétes dolgok. Az igazi, maradandó ér-

szüntelen imáinkkal embertársaink javát szolgáljuk! 
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-
szédet,

égre kiáltó fáját,
-

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,

Jöjj, Szent Márton, Pannon föld szülötte, Szent Ist-

és velünk együtt könyörögj érettünk s hazánkért,  Mária 
Országáért!

szabaduljunk, lélekben megújuljunk,

-
zed, hogy mi is rózsa és liliom legyünk a tövisek kö-
zött, galambok legyünk a ragadozó ölyvek között, bá-
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rányok a ragadozó farkasok között, szentek és igazak 

körül bennünket, bajok, támadások és üldözések között 
élünk, ragyogjunk mégis köztük, mint a hajnalcsillag, 
teljes türelemben.

-

Oh, boldog férfiú, akinek lelke a mennyországot élve-
-

tek kórusa hangosan ünnepel, a szüzek serege kiáltva 

 
E:
V:

Könyörögjünk! Istenünk, te látod, hogy a magunk 
-

sen, hogy Szent Márton hitvalló és püspök közbenjárá-
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-
-

kozott fohászok után közösen mondjuk: 

Celebráns: Szent Márton püspök! Te már kisgyermek 
-

sére, ezért felvétetted magadat a hittanulók közé.
 Imádkozzál értünk, hogy mi is mind-

annyian éhezzük és szomjazzuk az igazságot, és jutal-
mul elnyerjük az igaz hit világosságát!

Hívek: 

Celebráns: Szent Márton püspök! Te a keresztség fel-

 Imádkozzál értünk, hogy mi is mindig 
és mindenütt tudatában legyünk keresztény mivoltunk-
nak, és elkötelezett keresztényhez méltó legyen a min-
dennapi életünk is!

Hívek: 

Celebráns: -
-

ted keresztény hitedet.
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 Imádkozzál értünk, hogy korunk esz-

Hívek: 

Celebráns: Szent Márton püspök! Te szerzetestársaiddal 
együtt elmélyült tanulással, buzgó imádkozással és sok-
sok önmegtagadással készültél fel az apostoli munkára.

 Imádkozzál értünk, hogy mi is min-

megismerésére, a rendszeres imádkozásra és a keresz-
tény élettel együtt járó áldozatok vállalására! 

Hívek: 

Celebráns: Szent Márton püspök! Te Krisztus evan-
-

 Imádkozzál értünk, hogy mi se felejt-
sük el soha: az emberek a jónak megismert igazság kö-
vetésére szánják csak el magukat!

Hívek: 

Celebráns: Szent Márton püspök! Te megosztottad 

közeledik embertársai felé.
 Imádkozzál értünk, hogy mi is észre-

vegyük rászoruló embertársainkat, és készek legyünk 
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ket, szellemi és anyagi javainkat!
Hívek: 

Celebráns: Szent Márton püspök! Te mindent meg-
tettél azért, hogy szerzetesközösséged tagjai, egyház-

családias szellemben éljenek.
 Imádkozzál értünk, hogy mi, mai ke-

-
ben csak akkor tudunk eredményesen apostolkodni, ha 
komolyan vesszük az egymás iránt való igaz keresztény 
szeretet gyakorlását! Hogy rólunk is elmondhassák: néz-
zétek, ezek a keresztények mennyire szeretik egymást!

Hívek: 

Celebráns: Szent Márton püspök! Te egész életedben 

Ezért éltél püspökként is szerzetesi életet. Továbbra is a 
kolostor cellájában laktál és szerzetestársaiddal együtt 
vállaltad a közös élet szigorú fegyelmét.

 Imádkozzál értünk, hogy mi is le tud-

felismerjük Isten akaratát! 
Hívek: 
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Celebráns: Szent Márton püspök! Te apostoli mun-
kád során példát adtál nekünk a türelemre és az állha-
tatosságra, hiszen hosszú éveken át készültél erre az 

-
-

voltáról. Nem egyszer órákon át imádkoztál egy-egy 
betegágynál, hogy kiimádkozd a gyógyulás ajándékát 
beteg embertársaid számára.

 Imádkozzál értünk, hogy mi is min-

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 

Hívek: 

Celebráns:
tieidet nem csupán a keresztény életre, hanem a közele-

-

 Imádkozzál értünk, hogy mi is igaz 
-

adástól! Ehelyett örömmel készülhessünk a Mennyei 
Atyánkkal való találkozásra.

Hívek: 
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Kedves Testvérek!

-

-
mutatkozott Szent Márton püspök életében és halálá-

-

akkor is, amikor hitújoncként megosztotta köpenyét 

papi és püspöki szolgálatával egyaránt. 
Amikor igédet hirdette, gyakorolta a felebaráti sze-

-
te földi életében, miként legszentebb Fiad is. Fiaddal 

 (Jn 17,4).
Add meg, Urunk, nekünk is, akik Szent Márton egy-

amikor igédet hirdetjük vagy hallgatjuk, amikor köte-
-

testvéreinkkel, amikor bántalmazóinknak megbocsá-
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-

évszázaddal halálod után mi is meghatódott lélekkel 
kérünk: ne hagyj minket árván! Imádkozzál értünk, 

hitben, a töretlen reményben és a tevékeny szeretetben. 
-

senek itt új papi és szerzetesi hivatások.

Mennyei Atyánk! Tekints kegyesen igaz szolgád köz-
-

sük Megváltó Krisztusunkat és Szent Mártonnal együtt 
egykor mi is az üdvözültek seregébe jussunk! Krisztus, 

-

-

-
-

-
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-
mutatkozott Szent Márton püspök életében és halálában 

-

is, amikor hitújoncként megosztotta köpenyét a dider-

püspöki szolgálatával egyaránt. Amikor igédet hirdette, 

-

 (Jn 17,4).

Add meg, Urunk, nekünk is, akik Szent Márton tiszte-
-

legyen. Amikor imádkozunk, amikor igédet hirdetjük 

kor jót cselekszünk embertestvéreinkkel, amikor bán-
talmazóinknak megbocsátunk és a bántalmakat békével 

-
det szolgálhassuk!
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-
sok 

évszázaddal halálod után mi is meghatott lélekkel ké-
rünk: ne hagyj minket árván! Imádkozzál értünk, hogy 

-
ben, a töretlen reményben és a tevékeny szeretetben! 

-
senek itt új papi és szerzetesi hivatások! Imádkozzál 
Szent István országáért és népünkért, hogy minden 
nehézség ellenére kitartsunk a hitben és a testvéri sze-
retetben.

Mennyei Atyánk! Tekints kegyesen igaz szolgád köz-
-

vessük Megváltó Krisztusunkat, és Szent Mártonnal 
együtt egykor mi is az üdvözültek seregébe jussunk! 

-

-
-

-
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Szent Márton püspök, közbenjárásodat kérve fohász-
kodunk hozzád a mai ünnepen (napon): Te földünkön, 
Pannóniában születtél. Neked ajánljuk minden születen-

hogy Egyházunk és hazánk büszkeségei legyenek, nö-
vekedjenek korban és kedvességben Isten és az emberek 

-
telted édesanyádat. Oltalmadat kérjük településünkön 

-
ket leljék gyermekeikben, mint ahogy benned is kedve 
telt édesanyádnak.

megosztottad a koldussal. Oltalmadba ajánljuk egyház-

-

-

keresztjeinek hordozására!
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küzdünk! Védj meg minket a gonosz sugallataitól, hogy 

Végül mindnyájunkat, akik itt vagyunk, oltalmadba 
és közbenjáró imádba ajánljuk! Add, hogy mi, a te tisz-

pártfogásodban élhetünk. Püspöki áldásod legyen min-

egyházközségünk és templomunk felett. A mi Urunk, 
Jézus Krisztus által, aki az Atyával és a Szentlélekkel 



-
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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 

buzgólkodó apostol 

Szent Márton püspök, a valódi tökéletesség példája 



37

Szent Márton püspök, aki a szegény koldussal 
megosztottad palástodat 

Szent Márton püspök, aki mélységesen alázatos voltál 

kiváló mestere voltál 
Szent Márton püspök, aki szüntelenül imádkoztál 

Szent Márton püspök, a gonosz lelkek ellensége 
Szent Márton püspök, a szegények atyja 
Szent Márton püspök, a szorongatottak vigasztalója 

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 

az összes nemzetek hirdetik 
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E: Imádkozzál érettünk, Szent Márton püspök! 
V:

Könyörögjünk!

-
ben a te kegyelmednek ugyanazon csodáit, hogy sem a 

a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik mindörök-

-

-
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E: Urunk, Istenünk, Szent Márton püspök életére és 
tetteire emlékezünk. Személyében az imádság mesterét 
és az emberség példaképét ajándékoztad nekünk. Már-
tonból sugárzott az isteni ige:

V: Örüljetek az Úrban mindenkor!
E:
V: Fáradságainkban és nehézségek között,
E: légy velünk mindig!
V:
E: csalódások és válság idején!
V:
E:
V:
E: jelenléted által!
V:
E: Örüljetek az Úrban mindenkor!
V: Örüljetek az Úrban mindenkor!

E: Márton megélte az Isten igéjét: 
V: szüntelenül imádkozzatok!
E:
V: éjjel és nappal!
E:
V: zajban és csendben!
E:
V: amikor másokkal találkozunk, 

s amikor egyedül vagyunk!
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E:
V: jelenléted által.
E:
E: Szüntelenül imádkozzatok!
V: Szüntelenül imádkozzatok!

E:
V: Legyetek hálásak mindenért!
E:
V:

E:
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:
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:
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:

Kérünk téged: Nehéz döntéseinkben.
V:
E: Amikor fenyegetnek minket.
V:
E: Amikor türelmetlenek vagyunk.
V:
E: Szentlelked által.
V:
E: Vizsgáljatok meg mindent, a jót tartsátok meg!
V: Vizsgáljatok meg mindent, a jót tartsátok meg!
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I. Bevezetés

E: Urunk és Istenünk, te mindenkor megajándéko-
zod a világot olyan emberekkel, akik tanúságot tesznek 

-
-

tus evangéliumát olvassuk:

 „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a meny-
nyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd 

lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az 
igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgal-
masok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a 

Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert 
övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miat-
tam 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) 

II. Vágyaink nyomában

F: Szent Márton 316 körül Savariában született, a 

s ahogy az akkoriban szokás volt, a római isteneknek 
áldoztak. Apja tiszti rangú zsoldos katona volt.

-
resztény 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 

-

-
dóknak, 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 aggó-
dott a holnap miatt.

Rövid csend

E: -

meg, és sohasem hallgat el. Isten életünk eseményein 

-
tettel és végtelen türelemmel. 

E:
kora ifjúságában megismerte Krisztust, s attól fogva 

Jöjj, kövess engem! Ezért kérünk téged:
E:
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:  
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V: mutasd meg nekünk az utat!
E: Amikor lelkesedünk, és nagyon várunk valamire,
V:
E: A bizonytalanság és kétely idején,
V:
E: Fáradtan és kedvetlenül is arra kérünk,
V:
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:
-

V:

F: Egy hideg téli napon Márton találkozott egy kol-
dussal, aki Amiens kapujánál üldögélt. A koldusnak 

befedhette volna, és Márton is csak katonaköpenyét vi-
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de egyik a másik után csak elment mellette. Márton ab-

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, 

látta, amint azt a fél köpenyt viselte, amely a fagyosko-
dó koldusnak jutott. 

Az Úr pedig azt mondta: „Márton adta rám ezt a kö-
penyt, pedig még meg sincs keresztelve.” Márton felis-

meg is keresztelkedett.

Rövid csend

E: Minden nap találkozunk emberekkel. Legtöbb-

valahogy megmarad bennünk egy szó, egy mozdulat 
részvétet kelt. A találkozások olykor megváltoztatják 

-
-

ben, akikkel együtt élünk. 
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E: Urunk, Istenünk, Szent Mártonra tekintünk. Neki 
-

jesült benne Jézus szava: „Amit egynek a legkisebbek 
közül tettetek, velem tettétek.” Ezért kérünk:

E:
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:
E: Mindazt, ami új és idegen,
V:
E: Mindazokat, akik rászorulnak irgalmunkra,
V:
E: Hogy a gyengék mellé állhassunk,
V:
E: Hogy osztozzunk szegénységben és gazdagságban,
V:
E: Hogy az igazságosság szolgái lehessünk,
V:
E: Ha elfogy bennünk a szeretet,
V: add nekünk lelkedet!
E:
V: add nekünk lelkedet!
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E:
V: add nekünk lelkedet!

E: Istenünk, te azt akarod, hogy az emberek remé-
nyeikben, örömeikben, félelmeikben és aggodalmaikban 

V:

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, 

-
tonra került a sor, kihasználta az alkalmat, hogy meg-

sem akarta már elfogadni.
Így szólt a császárhoz: „Máig neked szolgáltam, en-

gedd meg, hogy mostantól Istennek szolgáljak! Adomá-
nyodat 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!” 

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 

hogy fegyvertelenül nézzen szembe az ellenséggel. De 
-

ta magát. Márton tehát, aki kész volt arra is, hogy fegy-

Rövid csend

E: A legtöbb ember olyan körülmények között él, 
amelyeket nem saját maga választott. Sokan másféle 

élet ellentmondásosságában is arra kell törekednünk, 
hogy Isten vezetését keressük, és a lelkiismeret szavá-

E: Urunk, Istenünk, Szent Mártonra tekintünk. Ka-
tonaként evilági körülmények között élt, de keresztény-
ként ellenállt a világ törvényeinek. Hallgatott Jézus sza-
vára: senki sem szolgálhat két úrnak. Ezért kérünk:

E:
V: adj bátorságot és tisztánlátást!
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E:
V: adj bátorságot és tisztánlátást!
E: Mindazoknak, akik döntéseket hoznak mások 

V: adj bátorságot és tisztánlátást!

E: Azoknak, akik életkörülményeik miatt szenvednek,
V: add meg, hogy felfedezzék, ami lehetséges!
E:
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:
V: add meg a szeretet távlatát!
E:
V: add meg a szeretet távlatát!

E: Istenünk, te senkit sem terhelsz túl, nem mérsz 
ránk nagyobb terhet, mint amit el tudunk viselni. Add, 

-
tatni, és bátorságot, hogy megváltoztassuk, amit lehet. 

különböztetni.
V:
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V. Gyökeret verni Istenben – szeretni az embereket

F: Márton Tours püspökeként is kitartott addigi élet-

feladni. Ezért egy ideig abban a cellában lakott, amelyet 
-

len volt elviselni az állandó felfordulást a látogatók mi-

nyolcvan szerzetes testvérrel együtt. Márton minden 
alkalmat megragadott, hogy imádkozzon vagy a Szent-

imádságot soha nem hagyta abba. Mint az a kovács, aki 

-
-

-
-

Rövid csend

E: -
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távolságot kell tartanunk, kiegyensúlyozottnak kell len-
nünk, elmélyülésre és imádságra is szükségünk van. 
Imádkozni munka közben, akár szavak nélkül is lehet. 
Az imádkozó ember hálás, eltölti az Isten nagysága fe-

-

feladataival, s közben azt is tudja, hogy a siker Isten 
kezében van.

E: Urunk, Istenünk, Szent Mártonra tekintünk, aki 
-

E: Mindennapi feladataink között, 
V:
E: Feszültségek és konfliktusok idején, 
V:
E: Zavaros korunkban, 
V:

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:
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E: Ha jogtalanságot szenvedünk,
V:
E:
V:

E: Emberi határainkon túl is,
V: áldj meg minket szereteteddel!
E:
V: áldj meg minket szereteteddel!
E: Életünkben és halálunkban, 
V: áldj meg minket szereteteddel!

E: Istenünk, állj mellettünk találkozásainkban, mun-

szereteted, s mint Szent Márton, lehessünk általad mi is 
a béke munkásai.

V:

VI. Úton az evangélium szolgálatában

F: Mártonnak egyszer Candes városát kellett meg-
látogatnia. Az ottani papjai összevesztek egymással, 

hogy már nem él sokáig, vállalta a hosszú utazást. Föl-
-

szaadja egy plébániai közösség békéjét. Egészen addig 
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békültek egymással. 
Márton egész élettörténete tanúságot tett a szeretet új 

parancsáról, amelyet Jézus hagyott örökül valamennyi 
-

kuló korában Márton az újfajta irgalmasság kultúráját 

az emberek és a világ számára. 

Rövid csend

E: Ahol emberek élnek és dolgoznak együtt, ott ellen-

felek még nem feltétlen ellenségek. Hogy az evangé-
liumból 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 

egymást.

E: Urunk, Istenünk, Szent Mártonra tekintünk. Püs-

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:

gondoskodunk,
V: vezess a béke útján!

E: Mindennapi életünkben,
V: tölts el irgalommal és békével!
E:
V: tölts el irgalommal és békével!
E:
V: tölts el irgalommal és békével!

E: -
-

útjait egyengessük. 
V:
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VII. Beteljesült élet

F:
candes-i papság körében, vissza akart térni kolostorába. 

és azt mondta, nemsokára meg fog halni. A testvéreket 

atyánk, miért akarsz elhagyni minket? Kire hallgas-
sunk, ha többé nem állsz mellettünk?” 

„Uram, ha népednek még szüksége van rám, nem vona-
kodom a munkától, legyen meg a te akaratod!” Ebben 
is Szent Márton nagysága mutatkozott meg: nem félt a 

Napok óta magas láza volt, éjszakáit mégis imád-
ságban virrasztva töltötte. Tekintetét és kezét az ég felé 

ölel majd.” Ezekkel a szavakkal lehelte ki lelkét 397. 
november 8-án. 

Rövid csend

E: Földi életünket ennek a világnak feltételei hatá-

a halál nem pusztán az élet vége, hanem annak betelje-
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hiányzik. Ezért odaadással fáradozunk azért, amire 
képesek vagyunk, a többit pedig bizalommal Istenre 
hagyjuk. 

E: Urunk, Istenünk, Szent Mártonra tekintünk. Éle-
tét és halálát eltöltötte a benned való hit, az utánad való 

élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, az Istennek 
halunk meg. Ezért kérünk:

E:
V: adj nekünk fényt és világosságot!
E:
V: adj nekünk fényt és világosságot!
E: Amikor saját életünkre visszapillantunk,
V: adj nekünk fényt és világosságot!

E:

V:
E:

V:
E:
V:

E: Mindazoknak, akik ebben az órában értek a halál 
kapujába,

V: add jelét közelségednek!
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E:
V: add jelét közelségednek!
E:

terrortámadások áldozatainak,
V: add jelét közelségednek!
E:
V: nyújtsd ki felénk karodat!
E:
V: nyújtsd ki felénk karodat!
E: Halálunk óráján,
V: nyújtsd ki felénk karodat!

E:
hogy meglássuk az utat, amely hozzád vezet. Adj fel-

emberekre találnunk, akikkel megoszthatjuk szerete-
tünket. Te légy mindenben a kezdet és a vég, alfa és 

V:

VIII. Befejezés

E: Urunk, Istenünk, Szent Márton élete értékes örök-
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utunkon, hogy reá tekintve szolgáljunk téged és ember-
-

ten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
V:

-

-
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Pap: Testvéreim! A kegyelem átformálja az ember 
életét, és Isten gyermekeivé teszi. A kegyelem formáló 
erejét csodáljuk Szent Mártonban, és kérjük azt a ma-
gunk számára is közös imával:

Lektor: Istenünk, te a keresztségben kiválasztottál és 
-

lesznek. Add, hogy püspökeink és papjaink Szent Már-

-

• Istenünk, kegyelmed ösztönözte a szenteket, hogy 
másokat is elvezessenek hozzád. Add, hogy általunk 

minket!

követésedre. Add, hogy ma is legyenek hazánk földjén 

minket!
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-
-

hetjük. Add, hogy Szent Márton püspökhöz intézett 

Pap: -

földön, halálunk után pedig eljussunk hozzád az atyai 
házba, aki élsz és uralkodol örökkön-örökké.

M:

-
-





-

-
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Jámbor, józan volt, okos és szemérmes,

bármi betegség gyötörte is addig, újra felépül.

Ünnepnapjáról mi is emlékezve
érdemét zengjük közös énekszóval,

Hódolat néked s örökös dicséret,
aki mennyekben ragyogó király vagy,
Úr és kormányzó az egész világon hármas is, egy is. 
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Uram, a te hajlékodban ki lakhat? *
A te szent hegyeden ki pihenhet?

Aki feddhetetlenül él, és helyesen cselekszik, *
gondolatja,

aki álnokságot nem terjeszt nyelvével, †
felebarátjának nem okoz ártalmat, *
és embertársára nem szór gyalázkodást,

aki a gonoszt semminek sem nézi, *
ám becsüli az istenfé

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.

Fiúnak, * 
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, *
igazságos.

csön, †
aki a törvény szerint intézi dolgait, *
mert szilárdan áll mindörökké.

Örök emlékezete marad az igaznak, *
nem kell félnie.
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zik, †
nem ismer félelmet, *

szégyenben maradnak.
nek; †

igazsága megmarad örökre, *
felemelkedik.

Látja ezt a gonosz, és bosszankodik, †
fogát csikorgatja, és magát emészti.*

szertefoszlik.
tyának, a Fiúnak, *

és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *

most és mindörök

2. antifóna: Ó, Uram...
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Nagy és csodálatos minden ved, *
mindenható Urunk, Istenünk.

útjaid, *
nemzetek Királya!

Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, *
ki ne dicsérné nevedet?

Egyedül csak te vagy a szent, †
eljön minden nemzet, és színed elé borul, *
mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.

Fiúnak, *
és a Szentléleknek,

miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.

3. antifóna: Márton püspök...

Akik közületek elöljárók, azokat mint magam is elöl-
járó és Krisztus szenvedésének tanúja s egyszer majd 

-
-

Ne zsarnokoskodjatok a válaszottak fölött, hanem le-
gyetek a nyájnak példaképei.

-
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Magasztalja lelkem az Urat, *
Istenemben.

Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: *
íme, ezentúl boldognak hirdetnek 
az összes nemzedékek,

mert , aki hatalmas: *
Szent

Nem irgalma azokon, *
akik is

Cs e
széjjelszórta,

hatalmasokat el
kicsinyeket pedig felmagasztalt;

az jóval betölti, *
a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.

Gondjába vette gyermekét, Izraelt: *
megemlékezett irgalmáról,

melyet atyáinknak haj
mindörökké.

Atyának, a Fiúnak,
és a Szentléleknek,

miképpen kezdetben,
most és mindörök
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Istennek tartozunk. Mondjunk méltó dicséretet neki, és 
alázatosan kérjük: 

Te, aki Egyházadat szent és kiváló elöljárókkal meg-

néped örömére!

lelkipásztorok Mózes módjára hozzád fohászkodtak. 

Szentjeidet testvéreik körében felavattad szolgálatod-
ra és rájuk árasztottad Lelkedet. Töltsd el a Szentlélek-

A szent lelkipásztoroknak te magad lettél jutalma. 

téged!
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-
ségedet szolgálta életében és halálában is. Add, hogy 

mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörök-

P: Az Úr legyen veletek!
H: És a te lelkeddel.
P:

az Atya, a Fiú és a Szentlélek!
H:
P: Menjetek békével!
H: Istennek legyen hála!
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-

-
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-

Szent Márton püspök! 

templomhoz menekültél, és kérted, hogy hittanuló le-

életedben.
Hiszem, hogy a szent keresztség szentségében én is Is-

ten gyermeke, a Szentlélek temploma és a mennyország 
örököse lettem. 

Könyörögj érettem, hogy élni tudjak a keresztségben 

folyamán. Legyen meg bennem is az a lelki szomjúság, 
amely benned volt, hogy képes legyek életem minden 

Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!
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Második nap

Szent Márton püspök!

koldussal. Megismerted és követted Jézus szavát: „amit 
egynek tesztek a legkisebbek közül, nekem teszitek”. A 

Krisztust láttad a te fél köpenyedbe öltözve, amellyel a 
koldust betakartad. Hallottad, hogy Jézus a körülötte 

ezzel a ruhával, pedig még katekumen.” 
Könyörögj érettem Istennél, hogy képes legyek éle-

-
den rászorulón, akik körülöttem vannak. Vegyek észre 

tudok! Tegyem ezt mindig azzal a hittel és szándékkal, 

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 

Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!

Negyedik nap

Szent Márton püspök!
-

lannak tartottad magadat a papságra, ezért csak a ki-
sebb papi rendeket vetted fel. Ekkor ébredt fel benned 

megtért, de édesapád pogány maradt. 
Könyörögj érettem Istennél, hogy életem példájával 

„úgy világoskodjék a ti világosságotok az emberek 
-
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Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!

Ötödik nap

Szent Márton püspök!
Útban szüleidhez eltévedtél, és rablók közé kerültél. 

nyugalommal megvallottad, hogy sohasem voltál ilyen 
nyugodt, mert hitted, hogy Isten irgalma leginkább a 

-

Könyörögj érettem Istennél, hogy életem minden 

élek, hogy nem a földi értékeinket, hanem sokkal in-
kább lelki kincsünket, a hitünket akarják elrabolni. Se-

Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!

Hatodik nap

Szent Márton püspök!
Te már gyermekkorodban is remete akartál lenni. Ké-
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magányt, hogy az imádságban Istenhez emeld a lelke-
det. 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 

kezdjem minden munkámat, kezdjem el és fejezzem be 

Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!

Hetedik nap

Szent Márton püspök!
Te alázatosan visszavonultál, a marmoutier-i remete-

ségbe, imában és böjtben akartad eltölteni az életedet. 

székbe téged választottak. Bár tiltakoztál, hogy te nem 

-
vábbra is szegény remete szerzetesként éltél.
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Könyörögj értem Istennél, hogy mindig el tudjam fo-
gadni azt az élethelyzetet, amelyet éppen akkor kapok a 
Mennyei Atyától. Higgyem, hogy életem minden hely-
zetében, jó és balsorsban, egészségben és betegségben 

-

Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!

Nyolcadik nap

Szent Márton püspök!
-

hoz. Mindenkiben Krisztust láttad. Bárkivel beszéltél, 
mintha Krisztushoz szóltál volna, bármit tettél, mintha 
Krisztusnak tetted volna. 

szerint éljek „legyetek irgalmasok, amint a ti Mennyei 
Atyátok irgalmas”. Soha ne legyek senkivel szemben 
durva. Viselkedésem ne legyen bántó, szavaim pedig le-

Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!
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Kilencedik nap

Szent Márton püspök!
-

marosan elköltözöl a földi világból. Papjaid látták ál-
lapotodat, és azt kérdezték: „Atyánk, miért hagysz el 

-
dozó farkasok törnek nyájadra: ki véd meg minket?” Te 

-
laszoltál: „Uram, ha népednek még szüksége van rám, 
nem vonakodom attól, hogy munkálkodjam értük: le-
gyen meg a te akaratod!”

Könyörögj érettem Istennél, hogy bármilyen baj is ér, 
mindig ki tudjam mondani én is, „legyen meg a te aka-

-

Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!

-
-
-

-
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Üdvözlégy, Isten boldog barátja, Szent Márton, temp-
lomunk égi pártfogója. A választottak koronájával éke-

erényeid jutalmául jutottál. Legyen szent életed a mi 

-
résedet és Isten akaratában való megnyugvásodat.

Legyél továbbra is szószólónk Istennél! Vigyázz 
-

imádkoznak, akiket itt kereszteltek meg, és légy azok 

-
got! Vigasztalj és támogass mindenkit, akik pártfogá-

a szent áldozatot bemutatjuk! Add, hogy Isten örök 
templomában, a mennyben vég nélkül örvendezhes-





-

-

-
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Keresztvetés

Ének Szent Mártonhoz

-
-

lyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek. Meg-
áldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás 
leszel.” Ez az Isten igéje.

M: Istennek legyen hála.

Evangélium

Pap: Az Úr legyen veletek.
Hívek: És a te lelkeddel.

minden angyal, helyet foglal fönséges trónján. Elébe 

egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat 
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-
jetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezde-

ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen vol-
tam, 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 be-
tegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? 

-
sebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. 

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 ruhát-
lanul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgá-
latodra? 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:
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-

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 azok-
ról is, akik ezt az útvonalat létrehozták, és akik az állo-

-
-

jussanak hozzád!
-

kezzenek a szent helyekre, gazdagodva a te kegyelmed-
del és egymás értékei által! Add, hogy Szent Márton 
nyomában járva gyakorolják az irgalmas szeretet csele-

nagy lelki családot alkossanak, hiszen te vagy minden 
közösség forrása és életben tartója!

-
jukat † az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
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Pap: Induljatok békében, maradjatok meg Krisztus és 
egymás szeretetében!

M: Istennek legyen hála!

-

 

-
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Ének Szent Mártonról

 Szent Márton nyomában útnak indulunk 
ma, aki maga is sokszor volt úton. Mindig akkor kelt 

-

elinduljunk, hogy odamenjünk a másikhoz, kinyissuk a 

-

 Jóságos Isten, kérjük áldásodat utunk-
ra! Vezesd lépteinket, és óvj bennünket a nehéz és a fá-
radságos úton! 

M: Legyél velünk az úton!

 Nyisd ki szemünket a teremtés szép-
ségeire!

Válasz: Legyél velünk az úton!
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azok felé, akik velünk együtt most zarándokútra indul-
nak!

M: Legyél velünk az úton!

 Tégy nyitottá a váratlan helyzetekkel 
szemben, és hálássá a megtapasztalt vendégszeretetért! 
M: Legyél velünk az úton!

 Engedd, hogy Szent Márton lelkületé-
ben növekedjünk és megértésben legyünk együtt!

M:
utunkat áldásoddal, és vezess el minket célunkhoz! 

Szent Márton ének

-

-
-
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Kedves Testvérek!
Megérkeztünk zarándoklásunk céljához, és most azért 

amit ezekben a napokban, akár önmagunkkal, akár a 
zarándoktársainkkal vagy azokkal az emberekkel kap-
csolatban megtapasztaltunk, akikkel útközben találkoz-

kerültünk egymáshoz. Most  néhány percnyi csöndben 
azokat a gondolatainkat tegyük Isten elé, amelyek kü-
lönösen foglalkoztatnak: örömet vagy szomorúságot, 

-

Csend

„Maga az Úr vezérel szüntelen, s még a kietlen helye-

apad el soha.” Ez az Isten igéje.
M: Istennek legyen hála.

Most még egyszer arra tekintünk, akinek nyomdoka-

Istenünk, aki az élet és szeretet forrása vagy, hálát 
adunk neked Szent Mártonért, aki egyházmegyénk -
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te Szent Fiad, Jézus Krisztus közelebb került hozzánk.

V:
E: Márton azok közé az emberek közé tartozott, akik 

mindenét megosztotta.
V:
E: -

núságot rólad, és a te igazságodért szenvedett.
V:
E:

a szomorúságtól.
V:

E: Közbenjárására kérünk téged, jóságos Atyánk: 

F: Szent Márton, könyörögj érettünk!
E: Add kegyelmedet, hogy téged egyre jobban megis-

merjünk és szeressünk!
V: Szent Márton, könyörögj érettünk!
E: Adj nyitottságot, hogy embertársainkban meglás-

sunk és elfogadjunk téged!
V: Szent Márton, könyörögj érettünk!
E:

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  és 

V: Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!

E: Mennyei Atyánk, add, hogy Szent Márton példá-
-

Áldás: Hamarosan visszatérünk mindennapi életünk-

-
-

radjunk zarándokoknak, akik téged keresnek és mindig 
tudatában legyünk annak, hogy csak nálad, az atyai 
házban lesz igazi otthonunk. 

M:



-
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Márton, Krisztus apostola

Egyik Istenhez felvonzott,
másik feleidhez húzott.

az életet sem kerülted,
Ha életed szükségesnek

Most már gazdag az egekben,
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Szent Márton püspök, Pannon földnek szentje...

Mert a szegényben Krisztus Urunk fázott.

Könyörögj értünk!

Ünnepnap nékünk mennybe érkezésed.
Óvj, hogy utadról soha le ne térjünk.
Könyörögj értünk!

Krisztusi szóra példád ide hozzon.
Égi kenyérért oltárodhoz lépjünk.
Könyörögj értünk!

-
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Lelkesülten, meghatottan...

Irgalomnak, emberségnek nagy példáját kapjuk itt.

Óvd meg, védd meg minden bajban ezt a drága, szent hazát!

Óvd meg, védd meg minden bajban ezt a drága, szent hazát!
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Utánoztad Jézus szent irgalmát.
A koldussal köntösöd megfelezted,
Eszközölj ki nekünk is ily nagy lelket!

Csak egyet akartál: a keresztet.

Igaz megnyugvásra példát adtál.
Lelked élni s meghalni készen állott,
Krisztusi volt életed és halálod.

Hamvaid zokogva körülállja.

Közbenjáró imádat esdve kéri.
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Ó, takarj be minket is szánó irgalommal!
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Szabária szülötte...

Ó, Szent Márton!

Ó, Szent Márton! Ó, Szent Márton.

Ó, Szent Márton!
Életpéldád serkentsen, lelked köztünk lebegjen:
Ó, Szent Márton! Ó, Szent Márton.
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Szent Márton napját szentelvén...

Keresztény számba vétetik s neveltetik.

Adá részér köntösének e szegénynek.

Óh, ember, itten ösztönt végy, mással jót tégy, 
Isten hozzád lész irgalmas és jutalmas.
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Szent Márton püspök...

Isten népének adtad életedet.
Nagy szeretettel vezetted népedet:
Isten ölébe.

Hozzád könyörgünk alázattal kérve:
Példád vezessen hitben, szeretetben,
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Krisztus Urunkat láttad, s oltalmaztad.
Fél köpenyeddel testét betakartad,
S megvigasztaltad!

Hogy itt a földön érdemet szerezzünk,
S mind üdvöt nyerjünk!
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Szent Márton püspöknek...

Példáját követve, hogy mi is megtérjünk.

A három személyben egy-örök Istennek!
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Szent Mártonnak ünnepén...

betakarta koldus testét.

Pannon földnek drága, nagy fia 



109

Ünneped szép napján...

Oltalmaddal óvjad, védelmeddel védjed Magyarország népét!
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Zengje a szívünk...

Római császár derék katonája,

Isten igéje.

Majd érett fejjel messzi Galliában
Papja lesz néki.

S atyja a nyájnak.

S a magyar földet, hol születtél egykor,
Mi atyánk, óvjad!



-
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Támadj föl közénk!

Szeret téged a gall-földi nép,
úgy, mint a kies Pannónia.
Mária után te vagy, Márton

Támadj föl csak egyszer is közénk, 
ágnyi éltünkben fogytán a rend.
Egykor csatázó vitéz voltál,
értünk harcolj ma, katonaszent!

megvetnél ringy-rongy acsarkodást,
s lennél a hitünk pásztora itt.

Vezetne példád, akár a fény,
Istenhez szólna tiszta imád.

ahogy a ludak vigyáztak rád,

teremtve akkor igaz csodát,

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?
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Szent Márton

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.

Istennek adod, amit adsz szegénynek!

És mindenét, nem csak a köpenyét,

mert boldogok, akik másoknak élnek.
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Szent Márton

Ünneped hajnalán tehozzád kiáltunk,

minden lélek áldjon.

Hazánk drága földjét, hitünk régi fényét

zászlóink selymére népünk bizodalma

Eldobtad magadtól rangodat s a kardot,

szerezd meg nékünk is, közbenjáró szóddal

oltalmaddal óvjad, védelmeddel védjed
Magyarország népét.

szép világossága

Isten udvarába.
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Szent Márton dal

Szent Márton hóban lovagolt,
lova szélnél is gyorsabb volt.

Meleg köpenybe burkoltan.

A hóban koldus vacogott,
nem viselt mást, hitvány rongyot.

vagy megvesz Isten hidege!”

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.
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Gyermekek fohásza

Ó Szent Márton, ki szétvágtad köpenyed,
látván, hogy egy szegény koldus didereg.

Köszönjük, hogy hozzánk visszalátogatsz,
szellemeddel szent tüzeket gyújtogatsz.

szeretetre, irgalomra hangolod.

a szegények szeretete itt örök.

hogy életünk boldog, vidám, szent legyen.
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Szent Márton jótette

Ment az úton jó Szent Márton,

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

Nincs már pénze, nincs fillére,
szegényekre elfogyott.
No de van piros palástja,
fogja kardját, kettévágja.

Kinevetik a bajtársak:
No Márton, ezt jól megjártad.
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nézz ránk,

hallgasd meg buzgó imánk,

kik téged itt tisztelünk,
S majd, ha megfutjuk pályánkat, 

mennyben veled örvendjünk! 

 

-

-
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Ének Szent Mártonról

Szent Márton Sabariában születék,
Krisztusnak hitében felnevelkedék,

Ilyen kegyes beszéddel emlékezék:

Felruháztál engem koldus képiben,

Örvendezz mindörökre az mennyekben!

Ki magát megjelenté nemzetének.

-

-

-
-
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Sok Szent Márton nevére. 
Mi is tehát tisztelni, 
Jöttünk téged áldani. 

Csillagod tündököljön, 

Végre fuss a mennyekbe, 
Szenteknek seregébe. 

Sokszor érd nevednapját, 
Élhesd boldog óráját, 
Te szép úri házaddal 
És minden magzatoddal.  
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-
-

-
ban, akik úgy érzik, hogy számukra már lehetetlen a 

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-



124

kilátástalanná tudja tenni az ember életét. Viszont az az 
ember nincs elveszve, aki ilyen végzetes helyzetben is a 
zsoltárossal együtt tud imádkozni: 

.
A magány, az elhagyatottság, az elesettség, a tehetet-

lenség örök problémája az embernek. Minden korban 

és új reményt tudtak adni ezen embertársaiknak. Ilyen 

akinek születési évfordulója közeleg. 2016-ban fogjuk 

-
tust. Ezért minden igyekezetével arra törekedett, hogy 

-

ezt a másokhoz odaforduló, másokat felemelni akaró 

jubileumi év logója alá ezért került a felirat: -
retet

-
don gyakorolnánk Szent Márton ezen erényét! Testileg 

mi magunk is közéjük tartozunk. Most fokozottan töre-
kedjünk arra, hogy körülöttünk ne maradjon észrevét-
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-
keny szeretet által.

-

-

hogy Szent Márton ereklyéje zarándoklatra indul az 
egyházmegyében. Szeretném, ha minél több egyház-
községben, de legalább minden plébánián fogadnák az 

-
sát kérve istendicséretben töltünk, az meg fogja teremni 
a maga lelki gyümölcseit. Kérem is a paptestvéreket, 

-
kigyakorlatokban is törekedjenek Szent Márton gazdag 

-

lelki készségekben, és kapjanak ihletet arra vonatkozó-
an, hogyan lehet a  a mindennapi ke-
resztény élet részévé tenni.

-
vényt is Szent Márton lelkiségének jegyében szeretnénk 
megszervezni. Reményeink szerint különösen fontos 

-

Egyházmegyei Ifjúsági Találkozón túl szeretnénk idén 
az egyházmegyénkkel szomszédos egyházmegyék fia-
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-
lok különösen fogékonyak a szépre, a jóra és az igazra. 
Nekik szeretnénk azt a fiatal katekument (hitjelöltet) 
bemutatni, aki nagyon tudatosan készült a kereszt-
ség felvételére, és óriási elszánással kötelezte el magát 

-
zetes, pap, majd püspök lett. Akit röviddel a halála után 
már az egész világon a krisztusi élet példaképeként is-
mertek meg. Szeretnénk Szent Márton életpéldája alap-
ján elvezetni a fiatalokat arra a felismerésre, hogy bár 
különféle hivatásokban, de csak az evangéliumi úton 
lehet az életük boldog és értelmes.

Székesegyházat, a szombathelyi Szent Márton-temp-

nagyszámú zarándokok fogadására alkalmassá tesszük. 

-

Európából is. S miként az a Kedves Testvérek számára 
közismert, erre a Jubileumi Évre a Szentatyát, Ferenc 

-

találkozni Rómában, ahol szóban is megismételtem, az 
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-

 Imádkozzunk a 

-

Ezzel a körlevéllel, a benne foglalt tervekkel és kéré-
-

-
junk számára hitben, reményben és szeretetben meg-

-
gyénk minden tagja nyerjen lelki megújulást! A 
szeretetben teljenek napjaink, hogy jócselekedeteink által 
dicsérjék Mennyei Atyánkat azok is, akik még nem is-

-
teni akaró szeretetét.

Szombathely, 2014. november 8.

 † András
püspök
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