Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 3. évfolyam, 4. szám, 2016. december 25.
Karácsony

Puer natus est nobis
„Gyermek született nekünk” – zengi az örvendő gregorián ének lelkendezve Megváltónk
születésén.
Mindenki ismeri a történetet: egy szegény
család útra kényszerült,
s az idegenben sehol
nem kaptak szállást.
Istállóban született meg
Isten gyermeke. Heródes üldözése elől úttalan utakon egy szamáron menekült a család,
nem az otthonukba,
nem ismerőseik körébe,
idegen földre.

Az ’50-es években a
padlássöprések, a kitelepítések, internálások
és börtön- vagy éppen
halálbüntetések idején
milyen biztonságérzete
lehetett a családoknak?
A népszaporulat mégis
természetes volt.

hanem

A történelem sokszor állította
nehézségek elé a gyermekáldást
vállaló családokat. A háborúk idején
nem volt garancia arra, hogy a frontról az édesapa visszatér, hogy testi
épségben érkezik-e szerettei körébe.

Hányan nem vállalják
napjainkban a gyermekáldást,
mert
„bizonytalan a világ” –
mondják. Ki tudja: lesze munkahely, az anyagi
javak
rendelkezésre
állnak-e? Nem lekicsinyítve a nehézségeket érdemes elgondolkodni: volt
a világ biztosabb?
A költő így emlékezik a betlehemi
Szentcsaládra:
„Nem csüggedtek a zord, hideg éjben,
Bíztak az isteni gondviselésben.”
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Jövendölések, tanúságtételek a Megváltó érkezéséről
„Sokszor és sokféle módon szólt hajdan
Isten az atyákhoz a próféták által”
(Zsid 1,1). Tehát Megváltó eljövetelét
Isten előkészítette. S „amikor elérkezett
az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát,
aki asszonytól született” (Gal 4,4).
Az embereknek csak fel kellett
ismerni a jelekből, hogy eljött az idő.
Jézus egyszer ezt mondta: „Este azt
mondjátok, jó idő lesz, mert vöröslik az
ég. Hajnalban meg: Ma zivatar lesz,
mert az ég felhős és vörös. Az ég színéből
tudtok következtetni, az idők jeleit meg
nem tudjátok felismerni?” (Mt 16,2-3)

hiszen már nincsenek többé.”
(Jer 31,15; vö. Mt. 2,18)

Krisztus kortársai is tanúságot
tettek róla:
Lukács evangélista tudatja, hogy
amikor
Mária
meglátogatta
Erzsébetet, és ő „meghallotta Mária
köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig
eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott: »Áldott vagy az asszonyok között,
és áldott a te méhed gyümölcse!«” (Lk
1,41-42)
Keresztelő János,
az
Előhírnök figyelmeztetett:
„Tartsatok bűnbánatot, mert
közel van a mennyek országa!” (Mt 3,2) Azt hirdette a
hozzá jövőknek: „… aki
azért küldött, hogy vízzel
kereszteljek, azt mondta
nekem: »Akire látod a Lelket
leszállni és rajta maradni, ő
az, aki Szentlélekkel keresztel.« Én láttam, és tanúságot
tettem arról, hogy ő az Isten
Fia.”
(Jn
1,33-34)
Az agg Simeon kinyilatkoztatást
kapott a Szentlélektől, hogy addig
nem hal meg, amíg meg nem látja az
Úr Fölkentjét. Amikor Jézust szülei
bevitték a templomba, a Gyermeket
Simeon a „karjába vette és áldotta az
Istent ezekkel a szavakkal: »Most bocsásd
el, Uram, szolgádat, szavaid szerint
békében, mert látta szemem üdvösségedet.«”
(Lk 2,28-30)

A félreérthetetlen jelekből idézzünk néhányat:
Mikeás próféta Krisztus
születése előtt kb. 750
évvel
jövendölte:
„te, Efrata Betlehemje, kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között, mégis belőled
származik majd nekem, Izraelnek jövendő uralkodója…” (Mik 5,1-4)
Izajás így figyelmeztet:
„az Úr maga ad majd nektek jelet. Íme, a
szűz
fogan, és fiút szül, s nevét Emmánuelnek
fogja hívni.” (Iz 7,14)
Jeremiás próféta Krisztus előtt 600
évvel a betlehemi gyermekgyilkosságról így írt: „Ezt mondja az Úr: Jajszó hallatszik Rámában, sírás és keserves
jajgatás: Ráchel siratja fiait és nem akar
vigasztalódni fiai miatt,
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A bor megáldása
December 27. – Szent János Apostol Ünnepe

A legenda szerint a pogány pap,
Aristodemus, méregkelyhet adott
Jánosnak, ő azt a kereszt jelével
megáldotta, kiitta, és nem történt
baja, ugyanis a méreg a borból kígyó
képében távozott a kehelyből. Ezért
Szent János jelképei közé tartozik
többek között a méregkehely
kígyóval, méregkehely sárkánnyal,
díszkupa pogány Istennel és a kehely
ostyával. Amit még tudni illik Szent
János apostolról: Keresztelő Szent
János
tanítványaihoz
tartozott.
A Keresztelő halála után Andrással
együtt követte Jézust. Ő a szeretett
tanítvány. Jézus a kereszten János
oltalmába
ajánlotta
anyját.
Ő a Jelenések könyvének szerzője.
Ő János evangélista, akit sokszor
ábrázolnak tintatartóval is, akárcsak
templomunk egyik freskóján.

Karácsony árnyékában csendesen
elérkezik a szőlős gazdák patrónusának napja, Szent János ünnepe. Ezen
a napon a gazdák bort visznek a
templomba, amit a szentmise vagy
egyéb szertartás keretében megáldanak.
A szentmise végeztével a borokat
megkóstolják, gondosan ügyelve
arra, hogy annak felét visszavihessék
és visszaönthessék másnap a hordókba. A néphit szerint a „János bor”
gyógyító ital: távol tartja a rossz
szellemeket, megvéd a villámlástól,
mérgezéstől, fulladástól, növeli a
szépséget, az egészséget, és előmozdítja a jó házasságot. Tehát a János
napi boráldás nem összekeverendő
az Orbán napi, Márton napi, a Vince
napi mókás eseményekkel.

Kancsal Gyula
Részlet a bor megáldásnak
liturgikus szövegéből:
„Áldd meg, Urunk, Istenünk
ezt a bort, hogy üdvösséges oltalmul szolgáljon mindazoknak, akik
isznak belőle. Add, hogy akik ezt
megízlelik, azok szent neved
segítségül hívására erőt és
üdvösséget nyerjenek. Krisztus,
a mi Urunk által.
És a mindenható Istennek: az
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon erre a borra, és
mindazokra, akik azzal Isten szándéka szerint élnek, és ez az áldás
maradjon velük mindenkor.”
3

Gyermekrajz-kiállítás templomunkban

Plébániánk a Szent Márton év jegyében rajzpályázatot hirdetett a Lenti
Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a
Vörösmarty Mihály Általános Iskola hittanra járó, alsó tagozatos gyermekei
számára.
A hittan óra keretében a gyermekek megismerkedhettek Szent Márton életével, így felkeltették érdeklődésüket a rajzpályázaton való részvételre.
Az alkotásokat mindenki a saját tudásának, képességének megfelelő technikával készítette el. Szent Márton életét hűen tükrözték a gyermekrajzok.
A kiállítás szemlélői elismeréssel nyilatkoztak a gyermekek gazdag
fantáziájáról, kreativitásáról, mely mindegyik alkotásról tükröződött.
A képeket a Lenti Szent Mihály Templomban kiállították, ahol a hívek
szavazhattak a szebbnél szebb alkotásokra. Összesen 33 rajzot készítettek
a hittanos gyermekek, melyek közül a következő 3 gyermek rajzait találta
a hívő közösség a legszebbnek:
1. Lantos Lénárd
2. Primusa Zsófia
3. Kancsal Panna

44

Szent
István
király Intelmei
Imre herceghez
Gyermekrajz-kiállítás
Kerékpáros
rózsafüzér
templomunkban

Minden alkotó szentképet és csokoládét kapott fáradozása jutalmául, melyet
november 20-án, az esti szentmisén vehetett át.
Köszönet a felkészítésért és a kiállítás megszervezéséért
Primusa Kancsal Mária hitoktatónak!
Gratulálunk minden résztvevőnek, és további szép sikereket kívánunk!
Németh Zoltánné
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Egyházmegyénk vértanúja
2017-ben egyházmegyénk Brenner
Jánosra emlékezik. A rábakethelyi
káplánt – az 1956-os forradalmat
követő egyházüldözés vértanúját –
60 évvel ezelőtt, 1957. december
14-ről 15-re virradó éjszakán ölték
meg. A 26 éves elsőfogadalmas ciszterci szerzetes előtte este, szombaton
még Máriaújfaluban mondott misét.
Advent 3. vasárnapjának miséjét már
nem mondhatta el. Gyilkosai ismeretlenek maradtak. Az adventi
koszorúkra több templomban
a rózsaszín gyertya helyett pirosat
helyeztek, mely őrá emlékezve
gyulladt meg advent 3. vasárnapján.

„Uram, Te tudod azt, hogy boldogságot itt az életben nem keresek, hiszen
mindenemet beléd helyeztem...
Uram, tudom, hogy tieidet nem
kíméled a szenvedéstől, mert
mérhetetlen hasznuk van belőle.”

Brenner János boldoggá avatásának
ügye folyamatban van.
Alábbi gondolata lelki naplójából
származik:
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Egyházközségünk életéből
 Mindenszentek ünnepén és halottak napján a délutáni órákban a plébá-

niához tartozó valamennyi temetőben ájtatosságot tartottunk – imádkozva
halottainkért.
 November 3-a Szent Hubertus püspök napja volt. E nap apropóján a

teskándi hegyi kápolnában vadászmisére, azt követően pedig hangversenyre került sor a zeneiskola tanárainak szereplésével. A műsort agapé
követte.
 November elején egyházmegyénkbe 3 kamion alma étkezett a rászorulók

javára. Ebből 1 kamion Lentibe jött, innen került szétosztásra. Plébániánk
Karitász csoportja és más önkéntesek segítették a kirakodást és az eljuttatást az érintett családokhoz.
 November 10-én Hóbor József Elvek, eszmék, egyház című, Mindszenty

bíborosról szóló könyvének bemutatóját tartották a Városi Könyvtárban.
 November 12-20-a között Gyermekrajzok kiállítása volt a templomban.
 Az adventi időben ebben az évben is heti két alkalommal, hétfőn

és csütörtökön, 6.00 órai kezdettel tartottunk hajnali misét.
 Cserkészeink ebben az évben is felelevenítették

a betlehemezés hagyományát, meghitt hangulatot teremtve az őket befogadó családoknál.
Templomunkban december 24-én volt a hagyományos „Jézuskaváró” betlehemes játék.
Betlehemező lenti cserkészek

 Minden adventi vasárnap délután a bárszentmihályfai városrészben,

az életnagyságú betlehemnél ünnepélyesen gyújtottuk meg az adventi
gyertyát.
 Az adventi vasárnapok esti miséjét – a több éves hagyománynak megfele-

lően – a zeneiskolás tanulók műsora előzte meg, mellyel az adventi
várakozás hangulatát, a karácsony közeledtét kívánták kifejezni.
 Plébániánk Karitász csoportja december 11-én és 12-én gyűjtést tartott

a templom előtt a rászorulók karácsonyi megsegítésére.
 A bor megáldását – az előző évek hagyománya szerint – Szent János

apostol napján, december 27-én, az esti szentmise után tartjuk.
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Bölcsesség
Rejtvény
„Minden természettudósnál kézenfekvőnek kell lennie egy bizonyos fajtájú vallási érzésnek, mert nem képzelheti azt, hogy azokat a rendkívül
finom összefüggéseket (törvényeket), amelyeket felfedez, elsőnek ő
gondolta el. A felfoghatatlan világmindenségben egy határtalan
magasabb rendű értelem nyilatkoztatja ki magát.”
(Albert Einstein Nobel-díjas fizikus, a relativitáselmélet megalkotója)



Rejtvény



Az alábbi furcsa mondatokban az Újszövetség három levélírójának neve
rejlik:
„Míg a várost a hegy alján ostromolták, népét erdőbe menekítették.
Az én feladatom: a hegyen álljak a bárddal.”
Megfejtésül beküldendő a három levélíró neve 2017. január 10-ig a templom
hirdetőtáblájánál lévő Szent Mihály Hírlevél feliratú dobozba név és lakcím
közlésével. A helyes megfejtők közt jutalmat sorsolunk ki.
Az előző számunk rejtvényének megfejtése:
Szombathely, Pannonhalma, Pécs.
A helyes válaszért jutalmat nyert: Németh Zoltánné.



Humor



Pistike karácsony után levelet ír a Jézuskának:
Kedves Jézuska!
Köszönöm szépen a kistestvért, bár én egy kiskutyát kértem…

Hirdetmény
Plébániánkon az irodai ügyelet időpontja megváltozott:
Hétfőn, kedden és pénteken – változatlanul – 9-11 óra,
szerdán és csütörtökön 15-17 óra közt várjuk a kedves híveket.
A Szent Mihály Hírlevél a Lenti Római Katolikus Plébánia lapja.
Megjelenik kéthavonta, a páros számú hónapokban.
A kiadásért felel: Köbli Tamás plébános, Lektor: Domonkos Dóra.
Szerkesztés: Balás Endre. Tördelés: Kovács Tamás.
Elérhetőség: 8960 Lenti, Templom tér 4.
Telefon: 06-92/951-529
Plébániánk honlapja: lentiplebania.hu
Hírleveleink letölthetőek a honlapról: lentiplebania.hu/hirlevel
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