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Márton napi liba 
Egy régi deák mondás 

szerint ludat ettek, bort it-

tak a szent püspök (Tours-i 

Szent Márton, november 

11.) ünnepén, amely az óév utolsó 

nagy jeles napja volt, mert ad-

venttel már az új esztendő kezdő-

dött. 

A lakomák célja volt, hogy egész 

esztendőben bőven ehessenek, 

ihassanak, illetve az is magyaráz-

za a nagy áldomásozást, hogy kö-

zeledett az advent, amely a kará-

csonyt megelőző böjti időszak volt. 

Márton napja Bod Péter szerint 

amolyan második farsang is volt a 

régieknél: sült ludat ettek és új-

bort ittak. Ezzel függ össze a múlt 

század végén még élő mezőkövesdi 

matyó hagyomány: a lakodalma-

kat az igazi nagyfarsang mellett 

Márton-nap táján ülték. 

A Szent Márton lúdja voltakép-

pen egy régi római étkezési szokás 

és hagyomány későbbi továbbélé-

se. Ehhez kapcsolódott a legenda: 

Márton alázatból a ludak óljába 

bújt, hogy ne válasszák püspökké. 

A libák azonban hangjukkal el-

árulták őt. 

Ezért Márton napjának a frissen 

tömött lúd vált az ünnepi eledelé-

vé. A Szombathelyi Egyházmegye 

kispapjai a szent patrónus napján 

hagyományosan Márton lúdját et-

tek, és bort ittak rá. 

Écs falu regulája szerint: „Aki 

Márton napján libát nem eszik, 

egész éven át éhezik.” Hasonló Za-

lalövő tanítása is: „Aki Márton 

napján ludat nem eszik, ehetik az 

bármit, mégis éhezik.” A mondás 

azok figyelmeztetésére szolgálha-

tott, akik nem adták meg a szent-

nek az őt megillető tiszteletet.  

G.F. 

Létige 
25. v.: Dán 7,13-14; Zs 92; Jel 1,5-

8; Jn 18,33b-37  

26. h.: Jel 14,1-3.4b-5; Zs 23; Lk 

21,1-4  

27. k.: Jel 14,14-19; Zs 95; Lk 21,5-

11  

28. sz.: Jel 15,1-4; Zs 97; Lk 21,12-

19  

29. cs.: Jel 18,1-2.21-23; 19,1-

3.9a; Zs 99; Lk 21,20-28  

30. p.: Róm 10,9-18; Zs 18A; Mt 

4,18-22  

1. sz.: Jel 22,1-7; Zs 94; Lk 21,34-36  

2. v. (Advent 1. vasárnapja): Jer 

33,14-16; Zs 24; 1Tessz 3,12 - 

4,2; Lk 21,25-28.34-36  

Evangélium 
…”Az ég és föld elmúlnak, de 

az én szavaim nem múlnak 

el”... (Mk 13,31) 

Nem azért nem múlnak el, mert 

Jézus mondta azokat, hanem mert 

a valóságra és igazságra épülnek. 

A rendszerváltás idején az a hír 

járta, hogy az akkori pápa, II. Já-

nos Pál pápának köszönhető, hogy 

a kommunizmus osztálytársadal-

mon alapuló eszmerendszere és 

állandó felülről vaktában irányí-

tott szerkezete megbukott. Ez 

nem igaz. A pápa nélkül is végé-

hez érkezett. Az, amit tanított és 

homokra felépített, előbb utóbb 

erre a sorsa volt ítélve. 

Jézus tanítása nem világnézet, 

vagy eszme, hanem valóság. Első-

sorban nem megtanulni kell azo-

kat, hanem magunkban felismer-

ni. Istenre és emberre épített világ 

ez.  

Például nézzük a tízparancsola-

tot. Így szól: 

„Isten nem kérdezi, hány nézet-

méteres házban laksz, de azt igen, 

hány embernek segítettél, akinek 

nincs háza. 

Isten nem azt kérdezi, hány ru-

hád van a szekrényben, hanem 

azt, hány ruhát adtál annak az 

emberek, akinek nincs egy sem. 

Isten nem kíváncsi arra, mennyit 

keresel, arra kíváncsi, hány em-

bert alázol meg naponta ahhoz, 

hogy ilyen fizetésed legyen. 

Istent nem érdekli, mennyi plusz 

munkát vállalsz, de az igen, hogy 

a családodért mennyit túlórázol. 

Istennek nem fontos, milyen cí-

meid és rangjaid vannak, de az 

igen, hogy másokat mennyire 

nagyba vagy semmibe nézel. 

Istent nem érdekli, mi a foglalko-

zásod, csak az, hogy a legjobb ké-

pességeid szerint végzed-e azokat? 

Isten nem kérdezi meg, miben 

segítettek neked a szüleid, hanem 

azt, te miben segíted őket. 

Isten nem kérdezi, mit teszel ma-

gadért, hanem mit teszel másokért. 

Isten nem kérdezi, mennyi bará-

tod van, hanem hogy hány ember 

szeretne, mivel felnéznek rád, a 

barátod lenni. 

Isten nem kíváncsi arra, mennyi 

a vagyonod, de arra igen, hogy 

ebből mennyi irányítja, és befolyá-

solja az életedet.” 

Miközben Isten országába, a 

mennyországba készülünk, úgy 

tűnik figyelmen kívül hagyva, fél 

oldalról vesszük ezt a világot, 

mintegy átnézünk rajta. Pedig 

ellentéte az igaz. Nem át, hanem 

túlnézünk rajta. Szemünket a túl-

só oldalra irányítjuk. Látjuk a 

célt, de bele látjuk mindazt, ami a 

célig előttünk van. Embereket, 

feladatokat egyaránt. 

Látjuk Jézus második eljövetel-

ét. A célt! De előttünk van az út, 

maga a hétköznapi élet, ami odáig 

vezet. 1938-ban az eucharisztikus 

kongresszust várta Magyarország. 

Szentmiséken, iskolákban, fiú és 

leány egyletekben énekekkel, 

imádságokkal készültek. Vasárna-

pi szentmisék végén elmondták az 

oltáriszentséghez szóló kérő imád-

ságot stb. A Knézich utcában, a 

szegény iskolanővérek patrónájá-

ban iránymutató alap mondatokat 

tanítottak az egyenruhába öltözte-

tett lányoknak. Francia és német 

nyelven kellett leírni és megtanul-

ni bizonyos eligazító mondatokat. 

Miben segíthetek? Melyik épületet 

keresi? Menjen egyenesen, fordul-

jon jobbra vagy balra. 

Látjuk a célt. De ettől látjuk 

csak igazán józanul mindazt, amit 

még addig tennünk kell Istenért, 

egymásért. 

G.F.  

Hirdetések 
 Ma, Krisztus Király ünnepén, 

november 25-én, vasárnap dél-

után ½ 3-kor lesz a Jézus Szíve 

családok miséje. 

 A következő vasárnap első vasár-

nap, a délelőtti mise végén imád-

kozzuk a Jézus Szíve litániát. 

P.Gy. 
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Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: Benedek – Dudás 
Gábor és Tordai Tímea; Lora – 
Szalai Zoltán és Kulcsár Vivien; 
Kornél – Szabó Zoltán és Tanács 
Mónika gyermeke a keresztség 
szentségében részesült november 
18-án. 
Temetés: † Balog Jánost életének 
96. évében, november 16-án a Sze-
ged – Belvárosi temetőben utolsó 

útjára kísértük.                   (P.Gy.) 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Alexander volt. Így ír Pál 
apostol: Alexander, a bronzműves 
sokat ártott nekem. Az Úr megfi-
zet majd tettei szerint. Te is óva-
kodj tőle, nagyon ellene szegül 
tanításunknak. (2.Timóteus 4,14) 

Új kérdésünk:  
Az alább felsorolt szentek 

neveit nem ismerjük. Közülük 
kiket öletett meg a király, 
hogy mentse királyságát a 
Messiás királytól?  
1. Róma első vértanúit? 
2. Aprószenteket? 
3. Mindenszenteket? 
4. Szebastei negyven szent 

vértanút? 
A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-
ják be a plébánia postaládájába. A 
helyes megfejtők között egy köny-
vet sorsolunk ki. A nyertes nevét a 
december 9-i számban közöljük. A 
Józseffel kapcsolatos játék nyerte-

se: Tóth Istvánné volt.        (M.L) 

Szent jelek, jelképek 

Templom — II. rész 

Templom: az a szent épület, 

ahol a hívek összegyűlnek isten-

tiszteletre. A hívek az előcsarno-

kon keresztül lépnek be a temp-

lom hajójába, ahonnan jól láthat-

ják a szentélyt, az áldozatbemuta-

tás helyszínét. A templomkapu 

Krisztus szimbólum, hiszen Jézus 

maga mondta, hogy: „Senki nem 

jut az Atyához, csak általam” (Jn. 

14, 6) 

A szentély középpontjában van 

az oltár, az áldozat liturgiájának 

a helye. Egy másik kiemelt he-

lyen van az ambo, ahol a Szent-

írás van elhelyezve.  

A templomok szíve a tabernáku-

lum, itt őrzik az Oltáriszentséget. 

A templomokban az örökmécses 

Jézus jelenlétére figyelmeztet. 

Általában a szentélyben található 

a templom védőszentjét ábrázoló 

szobor, vagy oltárkép.  

Minden templomban megtalál-

ható a keresztelőkút, a gyóntató-

szék, valamint a falon a keresztút 

képei. A templom része még a 

kórus, ahol a kántor és az éneke-

sek foglalnak helyet, valamint a 

sekrestye is.  

Illik a mise kezdete előtt már 

elfoglalni a helyünket a padok-

ban, és lélekben ráhangolódnunk 

a szentáldozatra. Régen íratlan 

szabály volt, hogy a beharangozás 

előtt 5-10 perccel illett megérkez-

ni a templomba, és nem illett on-

nan a szertartás befejezése előtt 

távozni. Néhol volt olyan szokás, 

hogy az asszonyok bementek a 

templomba, a férfiak kint meg-

várták a beharangozást. Nagyot 

vétett a közösség ellen és az egy-

ház szabálya ellen az, aki a temp-

lomban beszélgetett, nevetgélt, 

hátra forgolódott.  

Bármely okból, ha valaki elkésik 

a szertartásról, nem illik mozgá-

sával zavarni azt, ajánlott inkább 

a templom hátsó részében helyet 

foglalni.                (K.L.-né, N.-né) 

Árpád-házi Szent Erzsébet  

ünnepén – 1. rész 
Kedves Testvérek! 

Árpád-házi Szent Erzsébet ünne-
pe minden esztendőben elénk állít-
ja a magyar királylány példáját, 
akit a felebaráti szeretet szentje-
ként ismert meg az egész világ. Ez 
az ünnep szembesít minket azzal 
is, hogy bár mindössze 24 évet élt, 
számára ennyi idő elegendőnek 
bizonyult ahhoz, hogy megértse és 
tettekre váltsa az evangélium ta-
nítását. 

Mi volt a titka? Elsősorban az, 
hogy lélekben azonosulni tudott az 
Úr Jézussal és így életre váltotta a 
Mester utolsó ítéletről szóló szava-
it: „Amit e legkisebb testvéreim 
közül eggyel is tettetek, velem tetté-
tek” (Mt 25,40). Amikor a szegény-
ség keresztjét hordozókkal találko-
zott, felismerte bennük a szenve-
dő, keresztjét hordozó Krisztust. 
Amikor az éhezőknek enni, a 
szomjazóknak inni adott, amikor a 
hajléktalanokat befogadta, a ru-
hátlanokat felöltöztette, a betege-
ket ápolta, a szomorúakat vigasz-
talta, nemcsak a szükséget szenve-
dő embereket, hanem a velük kö-
zösséget vállaló Isten Fiát is szol-
gálta. 

Erzsébetnek egész élete Isten-
szolgálat volt. Úgy élt, hogy nem-
csak családjára, szeretett férjére 
és a gyermekeire tudott gondolni, 
hanem azokra az ismeretlen sze-
gényekre is, akikkel maga Krisz-
tus fűzte testvéri kötelékbe. Ez az 
Istenre és minden emberre kiára-
dó szeretet tette képessé arra, 
hogy nemcsak szeretve és mások-
tól körülrajongva, hanem ellen-
szélben és magára maradva is 
megvalósítsa élete jelmondatát: 
„Tegyétek boldoggá az embereket!”. 
Ez a szeretet egyfajta állandó de-
rűvel vértezte fel őt. Nem véletlen, 
hogy halálos ágyán azt mondta 
egyik szolgálólányának: „Tudd 
meg, hogy nagyon boldog voltam...” 

Árpád-házi Szent Erzsébet élete 
példa számunkra mind a családi, 
mind pedig a szolgáló szeretetben. 
Élete olyan nagy hatással volt kor-
társaira, hogy halála után négy 
évvel, 1235-ben szentté avatta az 
egyház és ma is ő a legismertebb 
magyar szent a világon. 

Szent Erzsébet élete ma is példa 
mindannyiunk számára: imádság-
ban eltöltött perceink, vezeklése-
ink, kereszthordozásaink csakúgy, 
mint családi életünk és pihenéssel 
eltöltött időnk mind-mind kedve-
sek lehetnek az Úrnak, ha ben-
nünk él az Ő szeretete. 

Budapest, 2018. november 11.  

Magyar Katolikus Püspöki Konfe-

rencia                           (Folytatjuk) 


