
 Urunk, aki Egyházadra kiárasztottad Szentlelkedet, és időről időre új 

erővel töltesz el bennünket, hogy a világban a Te feltámadásod tanúi 

lehessünk, tölts el bennünket a Lélek ajándékaival az új tanév kezdetén, hogy 

minden tudás a Te világosságod szerint gyarapítsa értelmünket, minden 

erőfeszítés a Te keresésedben erősítse akaratunkat, minden közös igyekezet 

erősítse közösségünk összetartását, minden áldozat segítse a magunk és 

mások üdvösségét. (Ennek az imaszövegnek a forrása: 

https://andrasatya.blog.hu/2011/09/04/title_1636607) 

 

Hirdetések 

1. Szeptember 14-én buszos fiú kirándulást szervezünk Székesfehérvárra, 

majd Agárdra. Fehérváron városnézés, majd Agárdon L. Simon László 

egykori kulturális államtitkár pincéjében meleg ebéd és borkóstoló lesz. 

Indulás 7 órakor a plébánia elől. Várható költség: 9000 Ft, max. 36 személy 

jöhet. Jelentkezni Banai Zoltánnál lehet a zoltandrbanai@gmail.com címen 

vagy a +36304861989-as telefonszámon. 

2. A héten elkezdődik a tanítás, de a különféle csoportok még nem indulnak. 

Az viszont fontos, hogy minden csoport a tagjait „ébressze felˮ, hogy a jövő 

héttől már teljes erővel induljanak. 

3. A vasárnapi elsőáldozó csoportok jövő héten indulnak: szept. 8-án. A 

második gyónásuk szept. 14-én, szombaton d.e. lesz. 

4. Két hét múlva, szept. 15-én lesz templomunk búcsú ünnepe. 
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ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP 

Mindaz, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, 

azt felmagasztalják. (Lk 14, 11) 

 Porres Szent Márton Limában született 1569-ben. Édesapja Juan de 

Porres volt, spanyol lovag, előkelő család sarja, magas rangú tisztségviselő 

az Újvilágban. Édesanyja Anna Velázquez, fekete bőrű leány, akinek Juan 

lovag házassági ajánlatot tett, de sosem vette feleségül; Márton házasságon 

kívül született. Származása és bőrszíne miatt sok gúnyolódást, bántalmat 

kellett elviselnie kiskorától kezdve. Akkoriban Közép-Amerikában ugyanis a 

mulatt a legalacsonyabb társadalmi réteghez való tartozást jelentette. 15 

évesen felvételét kérte a domonkos rendbe, ahol jelezték neki hogy bőrszíne 

miatt nem lehet sem pap, sem sem teljes jogú segítő testvér. Márton azt 

kérte, hogy alkalmazzák szolgaként a kolostorban, és hadd tehessen 

fogadalmat a harmadrendben. Magává tette a 84. zsoltár szavait: „Inkább 

akarok a küszöbön lenni Isten házában, mint a gonoszok házában lakniˮ 

(11.vers); ezzel tudatosan vállalta az utolsó helyet. Akkor még senki sem 

álmodta volna, hogy a szerény Márton lesz az, aki egy nap visszaadja a 

Porres névnek régi dicsőségét. És mégis megtörtént: a Porres család nem a 
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főtisztviselő Juan lovag miatt híresült el, hanem Szent Márton révén íródott 

be a történelemben. Isten ugyanis felmagasztalta Márton szolgálót, aki kész 

volt elfoglalni az utolsó helyen. Ahogy az evangéliumi történetben olvassuk, 

a házigazda, aki maga az Úr, odament az utolsó helyen ülőhöz, és így szólt 

hozzá: „Barátom, menj följebb!ˮ 

 Isten kedvét leli a kicsikben, az alázatosakban, a semminek 

látszókban: őket választja ki és teszi magas polcra Isten Országában, mert 

bennük van meg a szükséges és mélységes alázat ahhoz, hogy hordozni 

tudják Isten dicsőségét, végtelen szeretetét, anélkül hogy ez gőgössé vagy 

elbizakodottá tenné őket. Isten végtelenül nagylelkű, mindenkinek szeretné 

megadni kegyelmi ajándékait, de tudja, hogy nem mindenkinek lenne válna 

ez javára. Mártonnak megszámlálhatatlan csodát tulajdonítanak, de ettől ő 

még nem vált fennhéjazóvá, nem szaladt el vele a ló, minden dicsőséget 

Istennek adott. Azt mondják róla, hogy a legnagyobb csoda életében 

alázatossága volt. Kérjük Istent tegyen minket alázatossá, hogy ezáltal 

képessé váljunk befogadni ajándékait, leginkább pedig Őt magát. Kérjünk 

Szent Márton közbenjárását, hogy a megaláztatásokat ne csak elszenvedjük, 

hanem tudjunk azokból erényt kovácsolni. 

Veni Sancte Spiritus (Jöjj Szentlélek) 

 János evangéliumában a következőt olvassuk: „Amikor pedig eljön az 

igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra, mert nem magától fog 

szólni, hanem azt fogja mondani, amit hall, és az eljövendő dolgokat hirdeti 

nektek.” (Jn 16, 13) Ehhez a vershez Raniero Cantalamessa atya a következő 

kommentárt fűzi hozzá: „Az »igazság« szó értelme Jánosnál ingadozik az 

isteni valóság és az isteni valóság megismerése között. A hagyományos és 

különösen a katolikus értelmezés főként a második jelentést értette az 

igazság alatt, a megismerést és az igazság szavakba öntését; más szóval a 

dogmatikus igazságot. A Lélek az, aki a kinyilatkoztatás összefüggéseinek 

teljes megismerésére vezeti az Egyházat a zsinatokon, a tanítóhivatalon, a 

hagyományon keresztül. Ez az igazság Lelke működésének egyik aspektusa; 

ha akarjuk a legfontosabb, de nem az egyetlen.  

 Van egy személyesebb és létfontosságú aspektusa is, amit ugyanúgy 

számításba kell vennünk, ez pedig az, hogy a Szentlélek egyre 

bensőségesebb és mélyebb kapcsolatra vezet minket Isten valóságával, 

elérhetővé teszi számunkra magának Krisztusnak az életét. Nemcsak az Isten 

valóságáról való ismeretünk, hanem az Isten valóságáról való tapasztalatunk 

szerzője is. Szent Iréniusz úgy nevezi a Szentlelket, hogy ő a mi »Istennel 

való közösségünk«, Nagy Szent Vazul pedig azt mondja, hogy »általa 

valósul meg a rokonság Istennel«. A Szentlélekben közvetlen, vagyis 

teremtett közvetítők nélküli kapcsolatba kerülünk az Istennel. Már nem úgy 

ismerjük Istent, mint »akiről hallottunk«, nem közvetítő útján ismerjük, 

hanem »személyesen«. Nem kívülről, hanem belülről.” (Idézet A Pünkösd 

misztériuma című könyvből). 

 Tanévkezdés összekapcsolódik a Veni Sancte misével, amikor is 

Isten kezébe helyezzük az új tanévet, és kérjük a Szentlélek kiáradását. 

Imádkozunk azért, hogy az igazság Lelke töltsön el bennünket, vezessen el a 

teljes Igazságra, aki maga Krisztus, és adja meg Istennek a mélyebb, 

személyesebb megtapasztalását. Erre mindnyájunknak szüksége van, a Veni 

Sancte misén azonban elsősorban a bölcsödékben, az óvodákban és az 

iskolákban dolgozók számára, és az oda járó (kis)gyerekek és fiatalok 

számára akarjuk elkérni ezt a kegyelmet.  


