
   K 

I.  

2016. november 2. 

Áder János köztársasági elnöknek a Szent Márton év megnyitásakor elhangzott beszédéből 

„A krisztusi ember félelem nélkül tud szembenézni minden veszedelemmel, mert tudja, hogy Isten 

ott áll szolgája oldala mellett, életben és halálban.” Ezekkel a szavakkal egy fiatal katona fordult a 

martalócokhoz, akik életére törtek. Az egyik rabló halálos csapásra emelte baltáját, de keze 

lehanyatlott. A kérdésre, hogy miért nem sújtott le, így válaszolt: „nem tudtam elviselni az ifjú 

félelem nélküli, nyugodt tekintetét.” 

„Mi volt az, ami Márton életét különlegessé tette?” II. János Pál pápát idézem. 

„A hitben való bátorsága és a mindenki mással szemben tanúsított nagylelkűsége. (…) Egész életét 

felebaráti szeretetének szentelte attól a híres éjszakától kezdve, amikor még a keresztség előtt állt, 

és egy éjszaka szemleútját végezte a legnagyobb téli fagyban.”  

A nevezetes jelenetet, ahogy Szent Márton még katonaként megosztja köpenyét a fázó koldussal, 

minden kor művészei megrajzolták, megfestették a maguk módján. Ezeken a képeken Szent Márton 

néha nem is egyetlen szegény emberen segít, hanem koldusok hada közepette áll, és már a 

tekintetével gyógyít. 

Nem véletlen, hogy halála után hamarosan Európa egyik legtiszteltebb szentje lett. Az első, akinek 

ehhez nem kellett mártírhalált halnia. A krónikák bőséggel sorolják erényeit. Természetességével 

erős közösséget épített, szerény és tiszteletre méltó vezetőként kormányozta a rábízottakat. Példát 

adott a hősiességre, a félelem nélküli életre, a kitartásra, bátorságra, jólelkűségre. 

Ezért lett Márton számos élethivatás apostola. Katonák védelmezője, betegek gyámola, szerzetesek 

oltalmazója, királyok lelkiismerete, földművesek és borászok védőszentje. De legfőképpen és 

mindenekfelett - lett: a szolgáló, a felemelő szeretet szentje. 

 

 

Mennyei Atyánk, amikor Szent István király új államban kívánta összefogni népét, és az ország 

szolgálatára, az Evangélium terjesztéséért Pannónia hegyén monostort alapított, Szent Márton 

szerzetespüspökre bízta annak égi pártfogását. Szent Márton püspök és Szent István király 

közbenjárásában bízva kérünk most téged hazánkért és minden embertársunkért.  

Emlékezzél meg, Urunk, azokról, akik útra kelnek: vendégeinkről, a zarándokokról, turistákról – és 

mindazokról, akik befogadják őket. 

        Vbbbbbhvbvhvíygbbbbvfxxxxbbbvßgvbbbgvvbh.vbbbv}vvvvvvbbbbhvbbbbíygbbbvfbbbvßgvvgvvbh.vv{bvvvbbbhvbvhbbbvíygbbbbbbbbbbb 
              Y-ri-e   e-lé- i-son.  ․ Christe   e-lé- i-son.   Ky-ri- e 

Vbbbfxxxxbbbvßgvbbbgvbvbh.vbbbbbb}ccxcccccvcccccccvvvvvvvvvvvvvvvvv 
   e-lé- i-son.   
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II.  

2016. november 3. 

Áder János köztársasági elnöknek a Szent Márton év megnyitásakor elhangzott beszédéből 

Márton itt született, Pannóniában, idestova 1700 esztendeje. Élete egészen rövidke részét töltötte 

ezen a vidéken. Mi, magyarok mégis a magunkénak valljuk egy római család sarját, Gallia hittérítőjét, 

Tours városának püspökét.  

Ezt a hegyet, ahol most vagyunk, Géza fejedelem több mint ezer éve Szent Mártonnak szentelte. 

Bencés apátságot alapított itt egy erős ország büszke támaszául. Mert tudta, hogy nemcsak a 

térképen kell megtalálnunk a helyünket. Tudta, hogy a formálódó Európa a királyok patrónusát, a 

keresztény uralkodói erények őrzőjét tiszteli Szent Mártonban. 

És Géza fejedelem erre a jó hagyományra akarta alapozni, ehhez a kultúrához kívánta kötni 

Magyarországot. Királlyá koronázott fia, Szent István intelmeiben jól tükröződik ez az atyai szándék. 

„Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a 

hatalomhoz. 

Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. 

Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. 

Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. 

Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen.” 

Pannonhalmán a Bencés Apátság szelleme ugyanezekből az időtálló erényekből táplálkozott. Ezért 

lettek a pannonhalmi bencések Szent Márton örökségének őrzőivé, s minden történelmi viharban az 

ország lelki támaszává. 

Pannonhalmán Szent István intésére itt ma sem szűnnek imádkozni „pro stabilitate regni”, „az ország 

fennmaradásáért”. Hivatásukká lett nemcsak a regula szerinti élet, de az is, hogy példájukkal 

figyelmeztessenek minket a változatlan, örök értékekre. Hogy a világtól elvonultan is az emberek 

szolgálatára legyenek, Szent Mártonhoz híven a munkától „sosem vonakodva”. 

E monostor szerzetesei több mint ezer éve tanítják a magyaroknak a keresztény hitet. Ahogy II. János 

Pál pápa 1996-ban a millenniumát ünneplő Pannonhalmát meglátogatva fogalmazott: 

„mint hegyre épült város”,mint „fényforrás e vidék és az egész nemzet számára”.  

 

Mennyei Atyánk, amikor Szent István király új államban kívánta összefogni népét, és az ország 

szolgálatára, az Evangélium terjesztéséért Pannónia hegyén monostort alapított, Szent Márton 

szerzetespüspökre bízta annak égi pártfogását. Szent Márton püspök és Szent István király 

közbenjárásában bízva kérünk most téged hazánkért és minden embertársunkért. Különösen a 

kiszolgáltatott emberekért imádkozunk ma hozzád: az elvándorlókért és menekültekért, a 

hajléktalanokért, a bántalmazások és visszaélések áldozataiért, valamint a környezetünkben élő 

szenvedő emberekért. 

        Vbbbbbhvbvhvíygbbbbvfxxxxbbbvßgvbbbgvvbh.vbbbv}vvvvvvbbbbhvbbbbíygbbbvfbbbvßgvvgvvbh.vv{bvvvbbbhvbvhbbbvíygbbbbbbbbbbb 
              Y-ri-e   e-lé- i-son.  ․ Christe   e-lé- i-son.   Ky-ri- e 

Vbbbfxxxxbbbvßgvbbbgvbvbh.vbbbbbb}ccxcccccvcccccccvvvvvvvvvvvvvvvvv 
   e-lé- i-son.   
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III.  

2016. november 4. 

Áder János köztársasági elnöknek a Szent Márton év megnyitásakor elhangzott beszédéből 

A legenda szerint, amikor Szent Márton egyszer megfékezett egy mérgeskígyót, így szólt: „A kígyók 

hallgatnak rám, nem úgy az emberek”. 

Ma, 1700 évvel a születése után nekünk, 21. századi magyaroknak itt, Európában és a Kárpát-

medencében be kell bizonyítanunk, hogy hallgatnunk kell a jó szóra. 

Meg kell mutatnunk, hogy van bennünk figyelem és megértés a körülöttünk élők gondjai iránt. Meg 

kell mutatnunk, hogy az alázat nem divatjamúlt tulajdonság. Hogy egy több mint ezeréves kultúra 

nem régi, hanem ma is élő alkotóerő. Hogy a hagyomány nemcsak köt a múlthoz, de megtart a 

jövőben is. Hogy az emberi munkának ma is célja, értelme és becsülete van. 

A Szent Márton-év fontos üzenete, hogy gazdag szellemi örökségünk nemcsak kulturális értékeket 

jelent, hanem az erkölcsi tanítások folytatását is. S hogy ebben a gazdag kultúrájú, gyönyörű 

országban minden adott ahhoz, hogy a jóság és tisztesség közösséget formáljon. S hogy milyen 

közösségekben élünk, az mindennél jobban függ attól, tudunk-e bátrak és nagylelkűek lenni. 

Valahogy úgy, miként Szent Mártonra emlékezve egy másik szent, II. János Pál pápa kérte tőlünk a 20. 

században. 

 

 

Mennyei Atyánk, amikor Szent István király új államban kívánta összefogni népét, és az ország 

szolgálatára, az Evangélium terjesztéséért Pannónia hegyén monostort alapított, Szent Márton 

szerzetespüspökre bízta annak égi pártfogását. Szent Márton püspök és Szent István király 

közbenjárásában bízva kérünk most téged hazánkért és minden embertársunkért. Különösen azokért 

könyörgünk, akik megtapasztalják az együttélés nehézségeit és kihívásait: hazánk vezetőiért és a 

politikusokért, a Kárpát-medencében élő népekért, a hazánkban élő kisebbségekért, különösen a 

roma közösségekért. 

        Vbbbbbhvbvhvíygbbbbvfxxxxbbbvßgvbbbgvvbh.vbbbv}vvvvvvbbbbhvbbbbíygbbbvfbbbvßgvvgvvbh.vv{bvvvbbbhvbvhbbbvíygbbbbbbbbbbb 
              Y-ri-e   e-lé- i-son.  ․ Christe   e-lé- i-son.   Ky-ri- e 

Vbbbfxxxxbbbvßgvbbbgvbvbh.vbbbbbb}ccxcccccvcccccccvvvvvvvvvvvvvvvvv 
   e-lé- i-son.   
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IV.  

2016. november 5. 

Áder János köztársasági elnöknek a Szent Márton év megnyitásakor elhangzott beszédéből 

4. Szent Márton ma is itt van a Pannonhalmi Főapátság több mint ezer évre visszatekintő jelen 

idejében. Az ősi falakban és a megőrzött szellemiségben. Az imádkozásban épp úgy, mint a 

mindennapi munkában. És ott van mintegy félszáz magyar település nevében − határon innen és túl. 

De Szent Márton velünk van akkor is, amikor a hagyomány szerint áldást kérünk a föld ajándékaira, a 

megtermelt javakra. 

És ott lesz a Szent Márton-év minden eseményében. Amikor szorgos kezek ételt osztanak, amikor a 

hagyomány megelevenedik, amikor a beszélgetések az összetartozásunkról szólnak, amikor a 

művészet megérint minket, amikor közösen emlékezünk, és amikor áldást kérünk a magyarok 

jövőjére. 

 

 

Mennyei Atyánk, amikor Szent István király új államban kívánta összefogni népét, és az ország 

szolgálatára, az Evangélium terjesztéséért Pannónia hegyén monostort alapított, Szent Márton 

szerzetespüspökre bízta annak égi pártfogását. Szent Márton püspök és Szent István király 

közbenjárásában bízva kérünk most téged hazánkért és minden embertársunkért. Különösen azokért 

kérünk, akik hazánk jövőjének reményét hordozzák: a magyar fiatalokért, a családokért, a tanárokért, 

művészekért és az értelmiségiekért. 

        Vbbbbbhvbvhvíygbbbbvfxxxxbbbvßgvbbbgvvbh.vbbbv}vvvvvvbbbbhvbbbbíygbbbvfbbbvßgvvgvvbh.vv{bvvvbbbhvbvhbbbvíygbbbbbbbbbbb 
              Y-ri-e   e-lé- i-son.  ․ Christe   e-lé- i-son.   Ky-ri- e 

Vbbbfxxxxbbbvßgvbbbgvbvbh.vbbbbbb}ccxcccccvcccccccvvvvvvvvvvvvvvvvv 
   e-lé- i-son.   
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V.  

2016. november 6. 

Fekete Károly református püspök beszédéből, amelyet 2016. november 13-án mondott 

Pannonhalmán  

 

Megkezdődött a Szent Márton jubileumi év és elindult Pannonhalmán a „Közösségben vagyunk” 
jelmondat beteljesülése is, hiszen most éppen az egyik célkitűzés jegyében szólhat itt egy református 
püspök, Bár ez bencések és debreceni reformátusok között nem a kezdet, hanem folytatása annak, 
amit 1898-ban Balogh Ferenc debreceni professzor mondott ki először, később pedig Prohászka 
Ottokár püspök fogalmazott még veretesebbre: Pannonhalma és Debrecen között a műveltség és a 
szeretet szivárványhídja húzódik, amelyen a megértés angyalai járnak, s ez a híd egy új délkör, egy új 
magyar meridián. 

A „megértés angyalai” között bizonyára ott van Szent Márton is, akinek az életprogramja és a kora 
ma is tükröt tart elénk. Elénk protestánsok elé is, mert mi is valljuk, hogy a szentek „Krisztus élő 

tagjai, Isten barátai, akik a testet és a világot dicsőségesen legyőzték. Szeretjük tehát őket mint 

testvéreinket, és tiszteljük is, de nem imádattal, hanem a róluk való tiszteletteljes vélekedéssel, s illő 

dicsérettel. Követjük is példájukat...” 

Ezért számunkra is fontos, hogy Márton püspök minden tevékenységét apostoli célok irányították: a 
rábízottak üdvössége és az igaz tanítás megőrzése. Márton tudott keménykezű is lenni, ha a hit 
tisztasága került veszélybe, ha a hívők babonaságba estek, vagy ha pogányos elképzelések 
akadályozták az evangélium terjedését. Ugyanakkor a nép atyjaként szerette őt, mert úgy élt 
közöttük, mint a legszegényebbek, s csak segíteni és békességet teremteni akart mindenütt. Kész volt 
mindenét megosztani felebarátaival, mint az irgalmas samaritánus, aki a legszorongatóbb 
helyzetekben is felebaráti szeretettel élt. 

 

Mennyei Atyánk, amikor Szent István király új államban kívánta összefogni népét, és az ország 

szolgálatára, az Evangélium terjesztéséért Pannónia hegyén monostort alapított, Szent Márton 

szerzetespüspökre bízta annak égi pártfogását. Szent Márton püspök és Szent István király 

közbenjárásában bízva kérünk most téged hazánkért és minden embertársunkért. Emlékezzél meg 

azokról, akik életük értelmét és célját keresik: a magyarországi keresztyén közösségekről, a 

hazánkban élő, különböző vallásokat követőkről, a zsidókról, muszlimokról és buddhistákról, minden 

istenkereső emberről. 

        Vbbbbbhvbvhvíygbbbbvfxxxxbbbvßgvbbbgvvbh.vbbbv}vvvvvvbbbbhvbbbbíygbbbvfbbbvßgvvgvvbh.vv{bvvvbbbhvbvhbbbvíygbbbbbbbbbbb 
              Y-ri-e   e-lé- i-son.  ․ Christe   e-lé- i-son.   Ky-ri- e 

Vbbbfxxxxbbbvßgvbbbgvbvbh.vbbbbbb}ccxcccccvcccccccvvvvvvvvvvvvvvvvv 
   e-lé- i-son.   
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VI.  

2016. november 7. 

Fekete Károly református püspök beszédéből, amelyet 2016. november 13-án mondott 
Pannonhalmán 

Márton püspökhöz hasonlóan nekünk is meg kell tanulnunk sorsközösséget vállalni honfitársainkkal, 
meg kell szabadulnunk előítéleteinktől, és alázattal, Jézus Krisztus felemelő szeretetével kell 
odafordulnunk embertársainkhoz. 

A Jézus adta szeretetparancs a keresztyén élet útmutatója és szabályozója: Isten- és emberszeretet 
együttes megélése. Jézusnál az uralkodó imperatívusz pozitív fogalmazású: „Szeresd az Urat!” és 

„Szeresd felebarátodat!” Nem tilt, hanem kíván, nem elnyom, hanem cselekvésre hív; nem tilalomfa-
gyűjtemény, hanem lehetőség. Egyszerűen: életprogram. A Szent Márton-féle lelkiség felfedezte és 
ma is észreveszi, hogy Isten helyezi elém a maga kikerülhetetlenségével a másikat, mégpedig azért, 
hogy szeretetem alanya lehessen. Ezért a felebaráti szeretet is csak akkor valódi és célba érő, ha az 
teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből és teljes erőből történik.  

Isten tegye áldássá régi, hűséges szolgájának életpéldáját a bencés közösségben, népünk életében és 
az európai keresztyénség köreiben, hogy – miként a Zsidókhoz írd levélben olvassuk – meglátszódjék 
rajtunk: „Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet 
nyerjünk.” (Zsid 10,39) Soli deo gloria! 

 

 

Mennyei Atyánk, amikor Szent István király új államban kívánta összefogni népét, és az ország 

szolgálatára, az Evangélium terjesztéséért Pannónia hegyén monostort alapított, Szent Márton 

szerzetespüspökre bízta annak égi pártfogását. Szent Márton püspök és Szent István király 

közbenjárásában bízva kérünk most téged hazánkért és minden embertársunkért. Ma különösen a 

környezetünkben élő szenvedő emberekért kérünk, és azokért, akik a szenvedés enyhítésén 

fáradoznak: minden beteg, küszködő és haldokló embertársunkért, a szenvedélybetegekért és a 

függőségben élőkért, az orvosokért és betegápolókért. 

        Vbbbbbhvbvhvíygbbbbvfxxxxbbbvßgvbbbgvvbh.vbbbv}vvvvvvbbbbhvbbbbíygbbbvfbbbvßgvvgvvbh.vv{bvvvbbbhvbvhbbbvíygbbbbbbbbbbb 
              Y-ri-e   e-lé- i-son.  ․ Christe   e-lé- i-son.   Ky-ri- e 

Vbbbfxxxxbbbvßgvbbbgvbvbh.vbbbbbb}ccxcccccvcccccccvvvvvvvvvvvvvvvvv 
   e-lé- i-son.   
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VII.  

2016. november 8. 

Erdő Péter bíborosnak a Szent Márton-év megnyitásakor elhangzott homíliájából 

Márton püspök itt született Pannoniában, alig három évvel a keresztényüldözések korát lezáró 
milánói rendelet után. A súlyos válsággal küzdő Római Birodalom a kereszténységből új erőt merítve 
igyekezett ismét magára találni. De messze volt még a lakosság nagy része a keresztény vallástól. 
Márton édesapja is hivatásos katonatisztként inkább a háború istenére, Marsra gondolt, amikor fiát 
Martinusnak, kis Marsnak nevezte el. Évekkel később, amikor a család az apa áthelyezése miatt már 
Észak-Itáliában élt, Márton valahogyan – talán társai révén – megismerkedett a kereszténységgel. 
Alig lehetett több tíz évesnél, amikor már szeretett volna a keresztségre jelentkezni. De közben a 
hittanulók útját járta. Évekig tartott a felkészülés. Valószínűleg a helyi püspök számára sem volt 
sürgős, hogy konfliktusba kerüljön a tábornok családjával. Közben a jó képességű fiatalember az 
akkori időkben lehetséges korkedvezmény alapján  már tizenöt éves korában belépett a hadseregbe, 
hogy letegye a katonai esküt és hivatásos tiszt legyen. Olyan időket élt akkor a társadalom és az 
Egyház, hogy sokan cserélték volna fel a közigazgatásban betöltött tisztviselői szerepüket vagy a 
katonai pályát az egyházi hivatással. Az Egyház saját szabályai azonban tiltották, hogy hivatásos 
katonát fölvegyenek a klérusba . 
Ebből a háttérből emelkedik ki a híres epizód, hogy Márton még keresztsége előtt megosztotta 
köpenyét a didergő koldussal. Csodálatos eseménynek tulajdonították a kortársak azt is, ahogyan 
Mártonnak sikerült leszerelnie a hadseregből. Egy ütközet előtt, amelyre a mai történészek szerint 
354-ben kerülhetett sor, a parancsnok pénzt osztott a katonáknak. Márton ezt visszautasította és azt 
kérte, hogy elhagyhassa a hadsereget. A tábornok erre gyávának nevezte. Márton csak azt felelte, 
hogy másnap a csata előtt egyedül és fegyvertelenül megy ki az arcvonal elé, csak a kereszt jele fogja 
védeni. Szaván is fogták. Láncra verve őrizték másnap reggelig, és egyedül küldték előre a hadsereg 
előtt. Amikor elindult az ellenség felé, a barbárok követet küldtek, hogy békét kérjenek. A 
keresztények pedig azt kiáltották, hogy csoda történt. Markáns vonásokkal rajzolódik ki Márton képe: 
hivatásos katona, szolgálatmegtagadó, kemény ember, aki nem félti az életét.  

 

Mennyei Atyánk, amikor Szent István király új államban kívánta összefogni népét, és az ország 

szolgálatára, az Evangélium terjesztéséért Pannónia hegyén monostort alapított, Szent Márton 

szerzetespüspökre bízta annak égi pártfogását. Szent Márton püspök és Szent István király 

közbenjárásában bízva kérünk most téged hazánkért és minden embertársunkért. Emlékezzél meg 

azokról, akikkel együtt élünk: családunkról, barátainkról, munkatársainkról, a ránk bízottakról, 

jótevőinkről és ellenségeinkről. 

        Vbbbbbhvbvhvíygbbbbvfxxxxbbbvßgvbbbgvvbh.vbbbv}vvvvvvbbbbhvbbbbíygbbbvfbbbvßgvvgvvbh.vv{bvvvbbbhvbvhbbbvíygbbbbbbbbbbb 
              Y-ri-e   e-lé- i-son.  ․ Christe   e-lé- i-son.   Ky-ri- e 

Vbbbfxxxxbbbvßgvbbbgvbvbh.vbbbbbb}ccxcccccvcccccccvvvvvvvvvvvvvvvvv 
   e-lé- i-son.   



   K 

VIII.  

2016. november 9. 

Erdő Péter bíborosnak a Szent Márton-év megnyitásakor elhangzott homíliájából 

Márton püspök a városon kívül lakott, ami akkor még nem volt magától értetődő. A papok ugyanis, a 
presbiterek testületet alkottak a város püspöke körül. Ekkor ismerte fel Márton, hogy milyen nagy 
szükség van a falvak lelkipásztori gondozására. Márton szerzetes módjára élt tanítványai körében, így 
hirdette az evangéliumot a környék lakóinak: már ebben az időben terjedni kezdett csodáinak híre. 
Azt beszélték, hogy halottakat támasztott fel, előbb egy katekument, aztán pedig egy fiatal 
rabszolgát, aki felakasztotta magát. A goromba életkörülmények hátteréből az irgalmas szeretet 
megrendítő képe bontakozik ki ezekben az eseményekben. És egy olyan csodatevő arca, aki nem azt 
nézi, hogy mekkora volt a bűne a vidéki birtokon öngyilkosságba menekülő kétségbeesett 
rabszolgának, hanem megmutatja az isteni szeretet mélységét. Ilyen a híre Mártonnak, amikor 
meghívják, hogy Tours város püspöke legyen. 
Ezt a küldetését újszerű, személyes és nagyszabású tettek jellemezték. Látogatta a környék falvait, 
ismerte a szegény telepesek és a nagybirtokon élő rabszolgák nyomorúságát. Addig az ő érdekükben 
szinte semmi sem történt. Márton nagy koncepciója, ha tetszik püspöki stratégiája, a vidék 
evangelizálása volt. Felismerte, hogy ehhez papokra van szükség. Tehát a városban élő papi 
testületen kívül vidékre is papokat, méghozzá jól képzett papokat kell küldeni az egyes közösségekbe. 
Ez az a folyamat, amit ma a plébániarendszer kialakulásának nevezünk. Ehhez alkotta meg Márton 
egész Galliában elsőként azt a központot, ahol a klerikusokat az egyházmegyei szolgálatra kiképezték. 
Szerzetesi ihletésű életeszmény és lelkipásztori elkötelezettség jellemezte munkásságát. 
Márton püspöki tevékenysége alkotó és küzdelmes volt. Harcolt a keresztény köntösben is megjelenő 
babonaság, a szegénység, a nyomorúság és minden fajta gonoszság ellen. Katonás, bátor és egyszerű 
életet élt, ami távol állt püspöktársai előkelő életmódjától. Ezért is zárták szívükbe az emberek, akik a 
csodatevőt is elbűvölten tisztelték benne. 

 

Mennyei Atyánk, amikor Szent István király új államban kívánta összefogni népét, és az ország 

szolgálatára, az Evangélium terjesztéséért Pannónia hegyén monostort alapított, Szent Márton 

szerzetespüspökre bízta annak égi pártfogását. Szent Márton püspök és Szent István király 

közbenjárásában bízva kérünk most téged hazánkért és minden embertársunkért. Egyházad tagjaiért 

kérünk most, Urunk: a világi hívekért; a szerzetesközösségekért; a papokért; azokért, akik az 

egyházban szolgálatot látnak el; azokért, akik az egyházban hiteltelenül élnek, és azokért, akiket az 

egyház tagjai megbántottak. 

        Vbbbbbhvbvhvíygbbbbvfxxxxbbbvßgvbbbgvvbh.vbbbv}vvvvvvbbbbhvbbbbíygbbbvfbbbvßgvvgvvbh.vv{bvvvbbbhvbvhbbbvíygbbbbbbbbbbb 
              Y-ri-e   e-lé- i-son.  ․ Christe   e-lé- i-son.   Ky-ri- e 

Vbbbfxxxxbbbvßgvbbbgvbvbh.vbbbbbb}ccxcccccvcccccccvvvvvvvvvvvvvvvvv 
   e-lé- i-son.   



   K 

IX.  

2016. november 10. 

Erdő Péter bíborosnak a Szent Márton-év megnyitásakor elhangzott homíliájából 

Amikor a szinódus végén Ferenc pápa mindnyájunknak egy könyvet  ajándékozott, egy válogatást a 
püspöki küldetésről szóló beszédeiből és írásaiból, Szent Márton jutott az eszembe. Mikor a pápa azt 
mondja, hogy a püspök legyen jó pásztor, akin megérezni a nyáj illatát, megjelenik előttünk a tours-i 
püspök képe, aki papjaival együtt az egyszerű földművesek módján élt, hogy mindenkihez elvihesse 
az evangélium jó hírét. 
Ez az emberközeli élet a szegények szeretetét is jelentette, amiről a mai evangélium szól. Amikor az 
idők végén az Emberfia magához hívja a népeket, ő is pásztor módjára választja el a juhokat a 
kosoktól. És nem a divatot és nem az illendőséget kéri számon, nem is a földi értelemben vett sikert, 
hanem azt kérdezi majd, hogy hogy is volt az a dolog az éhezővel. Hogy tudtunk-e segíteni, önzetlenül 
szeretni, mindenkinek az igazi javát akarni és szolgálni. Hogy miért kell ezt tennünk, arra ad választ a 
hitünk, az a hit, amelyet Márton hirdetett, az a hit, amelyre Európa népeinek és az emberiségnek ma 
is szüksége van. 
Kérjük az idén Szent Márton közbenjárását népünkért, Európa népeiért és minden emberért, hogy 
válságoktól, az átalakulás kínjaitól terhelt korunkban hitünk fényében értelmét lássuk minden igaz 
emberi erőfeszítésnek, és el is tudjuk végezni azt a munkát, amely ránk magunkra és egész 
nemzedékünkre hárul. Szent Márton püspök, könyörögj érettünk! Ámen. 

 

Mennyei Atyánk, amikor Szent István király új államban kívánta összefogni népét, és az ország 

szolgálatára, az Evangélium terjesztéséért Pannónia hegyén monostort alapított, Szent Márton 

szerzetespüspökre bízta annak égi pártfogását. Szent Márton püspök és Szent István király 

közbenjárásában bízva kérünk most téged hazánkért és minden embertársunkért. Ma azokért 

imádkozunk Urunk, akiknek feltámadásod fényére van szükségük: önmagunkért, a reménytelenekért, 

a kétségbeesettekért, a szegényekért és a halottakért. 

        Vbbbbbhvbvhvíygbbbbvfxxxxbbbvßgvbbbgvvbh.vbbbv}vvvvvvbbbbhvbbbbíygbbbvfbbbvßgvvgvvbh.vv{bvvvbbbhvbvhbbbvíygbbbbbbbbbbb 
              Y-ri-e   e-lé- i-son.  ․ Christe   e-lé- i-son.   Ky-ri- e 

Vbbbfxxxxbbbvßgvbbbgvbvbh.vbbbbbb}ccxcccccvcccccccvvvvvvvvvvvvvvvvv 
   e-lé- i-son.   
 

 

 


