Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – Szent Márton különszám 2014. november 11

SZENT MÁRTON ÉVRE KÉSZÜLÜNK
Szent Márton születésének 1700. évfordulója közeledik. Egyházmegyénk védőszentjére ez alkalomból is méltó módon kívánunk emlékezni. Dr. Veres András
megyéspüspök úr

Szent Márton Évet
hirdetett meg. Az ünnepségsorozat 2014. november 8-án 10.00 órakor veszi
kezdetét Szombathelyen, a székesegyházban tartandó szentmisével.

Templomunkban 2014. november 22-23-án tartózkodik

Szent Márton ereklyéje.
November 22. szombat:
 17.30 az ereklye ünnepélyes fogadása, szentmise, imaóra.
November 23. vasárnap:
 8.30 ünnepi szentmise a Lenti templomban, körmenet a szent
ereklyével.
A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond:
Martin Dolamič Konrad – lendvai plébános
 11.30 ünnepi szentmise Máhomfán az ereklyével.

SZENT MÁRTON ÉLETE
Szent Márton a római birodalom Pannónia nevű tartományának Savaria nevű
városában született 316-ban vagy 317-ben. Bár szülei pogányok voltak – apja a
római légió tisztje –, de Mártont már megérintette a kereszténység. Alig 12 éves
volt, amikor szülei tudta nélkül felvételét kérte a hittanulók közé. Követve a családi hagyományokat fiatalon katona lett, de szolgálata alatt is kitűnt szolgálatkészségével és szerénységével, amellyel kivívta katonatársai megbecsülését.
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339-ben megkeresztelkedett, de két évig még a légióban szolgált. Leszerelése
után a rangfokozatok legalsó lépcsőjén kezdte meg az egyházi szolgálatát. Szívéhez a remeteélet, a visszavonulás állt a legközelebb. Álmában kapott utasítás
hatására mégis útnak indult és visszatért szülőföldjére, hogy ott hirdesse Krisztus igazságát. Pogány szülei közül édesanyját sikerült megtérítenie és – a hagyomány szerint – a Szent Márton templom előtti kút vízével meg is keresztelte.
Visszatérve Galliába, 371-ben Tours városban püspökké választották. A nép –
ismerve Márton szerénységét, egyszerű életvitelét és hallott a személyéhez köthető csodákról – ragaszkodott Márton személyéhez. Még nyolcvan évesen is
járta az egyházközségeket. A halál is út közben érte, Candesben 397. november
8-án. Testét Tours keresztény temetőjében helyezték nyugalomra 397. november 11-én. Tisztelete halála után nagyon gyorsan terjedt egész Európában.
Márton püspök a keresztény egyház első olyan szentje, aki nem vértanúhalált
halt, hanem életében elért tetteivel emelkedett a szentek sorába. Sírja a keresztény világ leglátogatottabb zarándokhelyei közé tartozik.
2.

ÉNEKEK SZENT MÁRTONRÓL

(A Hozsanna 300. énekének dallamára.)
Szent Márton püspök, kedves védőszentünk,
Ünneped napján örömmel köszöntünk.
A szeretetnek nagy hőse, dicsérünk; szent példaképünk.
Szegény koldusnak didergő testében
Krisztus urunkat láttad, s oltalmaztad.
Fél köpenyeddel testét betakartad, s megvigasztaltad.
Szent Márton, kérünk, oltalmazz bennünket,
szent szeretetre buzdítsd kőszívünket.
Hogy itt a földön érdemet szerezzünk, s mind üdvöt nyerjünk.

Ó, Szent Márton püspök, példaképünk, Lépteid nyomába híven lépünk.
A te nemes életed nekünk eszmény, Azt követjük utánad törekedvén.
Szavária földjén, itt születtél, Nagy dicső utadra innen mentél.
Ó ne feledd, ne feledd szülőfölded, Szent áldásod mireánk bőven küldjed.
Láttad a szegényben Krisztus arcát, Utánoztad Jézus szent irgalmát.
A koldussal köntösöd megfelezted, Eszközölj ki nekünk is ily nagy lelket.
A hívságos rangot nem kerested, Csak egyet akartál: a keresztet.
Tested fölött mindenkor győzött lelked, Hű szerelmed nem hagyott megpihenned.
Szent halálod által még oktattál, Igaz megnyugvásra példát adtál.
Lelked élni s meghalni készen állott, Krisztusi volt életed és halálod.
Szülőfölded népe és papsága, Hamvaid zokogva körülállja.
Hogy példádat követi, megígéri, Közbenjáró imádat esdve kéri.

3.

SZENT MÁRTON A HAGYOMÁNYBAN


A Szent Márton ereklyét a tours-i püspök engedélyével Mikes János
püspök 1913-ban hozta a szombathelyi székesegyházba.

Szent Márton kultusza Pannónia területén már a honfoglalás előtt is
virágzott. Szent István tisztelete jeléül a zászlaira a hadvezér Márton képét
festette. A hagyomány szerint a szent egy álomban sietett a király és az ország
védelmére. Így Szent Márton, Szűz Mária után, az ország patrónusa lett. A
legújabb kutatások minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy Márton szülővárosa Savaria, vagyis Szombathely.

Márton alázatból a ludak óljába bújt, hogy püspökké választása elől
kitérjen. Ezek azonban zajgásukkal elárulták, és így kénytelen volt a püspökséget elvállalni.

„Aki Márton-napon libát nem eszik, egész éven át éhezik” – így tartották egykor. Márton-napon országszerte
lakomákat rendeztek, hogy egész esztendőben bőven ehessenek, ihassanak. Szent
Márton napjára általában megforr az újbor. „A bornak Szent Márton a bírája”
– tartja a mondás. Úgy gondolták, minél
többet isznak, annál több erőt és egészséget vesznek magukba.

Mint minden jeles naphoz, Márton napjához is kapcsolódnak időjárásjósló praktikák és megfigyelések. A liba csontjából az időjárást jósolták: ha a
liba csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid,
akkor sáros. Az aznapi időjárásból is jósoltak: „Ha Márton fehér lovon jön,
enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.” Egy kalendáriumi regula szerint:
„Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.”
A Szent Mihály Hírlevél a Lenti Római Katolikus Plébánia lapja.
Megjelenik kéthavonta a páros számú hónapokban.
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