Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 4. évfolyam, 1. szám, 2017. március 1.
Hamvazószerda

„Miképpen mi is megbocsátunk…”
A tél végi csendességben ránk
köszönt Nagyböjt szép, minden
tekintetben – de elsősorban lelkiekben – gazdag szent időszaka.
Elsősorban személyes megtérésünk, szentté válásunk legyen
szemünk előtt, Isten kegyelmére
hagyatkozva. Kérjük az őszinte
megtérés,
Istenhez
fordulás
kegyelmét!

Figyeljünk mi is szívünk füleivel
az Úr hangjára. Arra hív, hogy
vele együtt járjuk a keresztutat:
„Ha valaki utánam akar jönni,
tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen
engem!” (Lk
9, 23). Mert
a
keresztben van üdvösségünk,
feltéve, ha belé kapaszkodunk.

A kereszt igéje – az Apostol szavával élve – azoknak, akik
elvesznek oktalanság ugyan, de
azoknak, akik üdvözülnek, vagyis nekünk, Isten ereje (1Kor 1,18).
Áldott nagyböjti napokat kívánunk
minden kedves testvérünknek!
Köbli Tamás
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Jövendölések a Megváltó szenvedéséről
A Biblia gyakran foglalkozik a jövővel,
pontosan és részletekbe menően feltárva. Erre egyetlen ember sem lenne képes, csakis Isten sugallatára történhet,
hogy valaki leírja mi fog történni az
emberiséggel a jövőben.

Az agg Simeon is a jövőbe látott, így
szólt Máriához, amikor gyermekét
a templomban bemutatta: „…a te
lelkedet is tőr járja át…” (Lk 2,35)
Jézus háromszor jövendölte meg saját
szenvedését tanítványai
körében.

Zakariás próféta Krisztus
születése előtt fél évezreddel megjövendölte az
árulást, és annak díját:
„…kimérték
béremet:
harminc sékel ezüstöt. Az
Úr ekkor azt mondta
nekem: »Dobd be a kincstárba azt a szép bért, amennyit érek nekik!« Fogtam hát a harminc sékel
ezüstöt, és bedobtam az
Úr házának kincstárába.” (Zak 11,12-13)

„…az Emberfiának sokat
kell szenvednie, a vének,
a főpapok és az írástudók
elvetik,
megölik,
de
harmadnapra feltámad.”
(Mk 8,31)
„Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték,
harmadnapra
feltámad.” (Mk 9,31)
„Íme, fölmegyünk Jeruzsálembe, és az
Emberfiát átadják a főpapoknak és
írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják
a pogányoknak. Kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák és megölik, de
harmadnapra feltámad.”

Izajás próféta Megváltónk szenvedését Kr. e. a 700-as években így írta le:
„Hátamat odaadtam azoknak, akik
vertek, arcomat meg, akik tépáztak.
Nem rejtettem el arcomat azok elől,
akik gyaláztak és leköpdöstek.”
(Iz 50,6)

(Mk 10,33-34)
Amikor a farizeusok „jelt” kívántak
tőle—nem értve meg a próféták
jövendöléseit a Megváltóról—ezt a
választ adta: „A gonosz és parázna
nemzedék jelet kíván, de nem kap más
jelet, csak Jónás próféta jelét: mert
amint Jónás a cethal gyomrában volt
három nap és három éjjel úgy lesz az
Emberfia is a föld szívében három nap
és három éjjel.”

Több zsoltárban is olvashatunk Krisztus szenvedéséről: „Átlyuggatták kezemet és lábamat, megszámlálhattam
minden csontomat. Néznek rám,
bámulnak engem, elosztották maguk
között ruhámat, és köntösömre sorsot
vetettek.” (Zsolt 22,17-19) A zsoltárok
a feltámadást is előre jelezték: „…nem
hagyod az alvilágban lelkemet, nem
engeded, hogy szented romlást
lásson.” (Zsolt 16,10)

(Mt 12,39-40)
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Vianney Szent János gondolatai
A nagyböjtben különösen fontos figyelmünket a bűnbánatra irányítani. Vianney
Szent János erényei közt a gyóntatás nagyon fontos helyen állt. Szent II. János Pál
pápa így ír a szent papról:
„Vianney Szent János (1786-1859) elsősorban
azzal fo-gott meg, hogy a szegényes emberi
eszközökön keresztül működő kegyelem erejére mutatott rá. Különösen megrázott hősies
gyóntatói szolgálata. Ez az alázatos pap napi
18 órát töltött gyóntatószékben, rendkívül
szerényen táplálkozott, pihenni is csak néhány órára vonult vissza. [...] Személyét megismerve meggyőződésemmé vált, hogy a lelkipásztor küldetésének jelentős részét éppen a
gyóntatáson keresztül valósítja meg, vállalva
a gyóntatószék önkéntes rabságát.”
(Szent II. János Pál pápa)

Vianney Szent János gyakorlati tanácsai gyónóknak:
1. Az arsi plébános először is arra biztatta a bűnbánókat, hogy világosan, érthetően,
töredelmesen gyónjanak. Megfelelő felkészüléssel – mondta – az is percek alatt
elvégezheti gyónását, aki évek óta nem gyónt.
2. Tudta, hogy sokan azért nem akarnak gyónni, mert félnek, hogy mit gondol majd
róluk a pap. Biztosította őket, hogy nem tudnak olyat mondani, amin a pap
megbotránkozna. „Megalázó, amikor a bűneitekkel vádoljátok magatokat? A pap jól
tudja, mire vagytok képesek”.
3. „Amikor a pap megadja a feloldozást, egyetlen dologra kell gondolnunk: hogy a
Jóisten vére ömlik át a lelkünkön, hogy megmossa, megtisztítsa és olyan ragyogóvá
tegye, mint a keresztség után volt”. „A bűnbánóknak azért kell imádkozniuk, hogy
a Jóisten megadja gyóntatóiknak a szükséges megvilágosítást és kegyelmet” –
mondogatta. Ő maga imádkozott és böjtölt a gyónóiért, és tőlük is ugyanezt kérte
saját
magáért és paptestvéreiért.
4. „Ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket” –
mondja Jézus az evangéliumban (Mt 6,15). Sokszor a lelkükre kötötte, hogy a kapott
feloldozás fejében hetvenszer hétszer kell megbocsátaniuk másoknak.
5. Másokat is biztassanak Isten megbocsátásának elfogadására. Egyetlen
boldog „ügyfél” tanúságtétele többet ér, mint száz szentbeszéd a bűnbánat
szentségéről.
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Egyházmegyénk vértanúja
Brenner János 1931. december 27-én született
Szombathelyen, mélyen vallásos családban,
ahol mindhárom fiúból pap lett. Iskoláit a
Püspöki Elemi Iskolában kezdte, a ciszterciek
pécsi gimnáziumában, majd a szombathelyi
premontrei gimnáziumban folytatta. Az iskolák államosítása után Zircen mint ciszterci
oblátus érettségizett, és Anasztáz néven
felvették a novíciusok közé.
A szerzetesrendek feloszlatása után egy évig a
budapesti Hittudományi Akadémia civil hallgatója volt, majd a Szombathelyi Egyházmegye
papnövendékeként a szombathelyi szemináriumban, ennek bezárása után Győrben folytatta
teológiai tanulmányait.
(Folytatjuk)
Brenner János lelki naplójából (1951. okt. 8.):
„Uram, megtaláltalak, mint legfőbb jót és hallom az évszázadokon átzengő
hívásodat: legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.
Uram, megmutattad nekem ezeket a szédítő magasságokat és szédület erejével vonzottál oda, feléje. Én engedelmeskedem és megyek, de nem tudok a
magam erejével előrehaladni, kérlek, segíts, emelj, támogass, erősíts, hogy
arcod fényében és kezed erejével haladhassak, és utam végén megtalálhassalak örökre.”
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Szent István
király
Intelmei
Imre herceghez
Kerékpáros
Szent
László-emlékév
rózsafüzér
Sajtóhír: 2017-ben legendás királyunk,
Szent László trónra lépésének 940.,
valamint szentté avatásának 825.
évfordulójához érkeztünk. Ebből az
alkalomból
a
Miniszterelnökség
Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága 2017-re Szent László-évet hirdetett, melynek célja, hogy megismertesse a szent király életét, munkásságát és
örökségét.
„Amikor a magyarok meghallották—
olvassuk a gesztaírónál—, hogy Magnus (Géza) király meghalt, egész sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és
egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt választották az ország
kormányzására, vagyis helyesebben
buzgó és állhatatos kéréssel rákényszerítették. Mindnyájan tudták ugyanis,
hogy föl van ruházva a tökéletes virtusokkal, hite szerint katolikus, kiváltképpen kegyes, bőkezű adakozó, szeretettel teljes.

„Úgy ragyogott föl, mint köd közepette a hajnali csillag, mely elűzi a
homályt; és miképpen a telihold
világol a maga napjaiban, vagy
amiképpen a nap ragyog: fény lett
népének közepette.”

Ima Szent László királyhoz:
Isten kedves híve, országunk nagy királya, a magyarnak büszkesége,
Szent László! Te vitézséged által megvédelmezted édes hazánkat a vad népek
dúlásai ellen, bölcs törvényeid és igazságos ítéleteid által megtisztítottad kedves
nemzetedet a pogány erkölcstelenség maradványaitól, és istenes szent életed
által oly kedves voltál Isten színe előtt, hogy imádságodra igen sok csodát
művelt. Isten előtt való nagy kedveltségedre kérünk, nyerj hazánknak állandó
békességet, hogy se külső, se belső harcok és villongások ne dúljanak köztünk.
Szerezd meg nekünk közbenjárásoddal a kegyelmet, hogy a nemzetünkön
rágódó pogány káromkodást kiirtsuk, nehogy az igazságos Isten végképp elvesse magától népedet, melynek üdvösségéért oly sokat áldoztál, hanem inkább
magasztaljuk és terjesszük az Isten dicsőségét e földön, hogy a másvilágon az
Ő színről színre való látásában veled együtt örökre örvendhessünk. Ámen.
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Ökumenikus imahét
Az ökumenizmus, vagy ökumené: a keresztények egységtörekvése. Így ír erről
a II. Vatikáni Zsinat:
„Krisztus Urunk csak egyetlen egyházat alapított,
mégis több keresztény közösség igényli, hogy
elismerjék, mint Jézus Krisztus igazi örökségét.
Valamennyien az Úr tanítványainak vallják
magukat, de különbözőképpen vélekednek és
külön utakon járnak, mintha maga Krisztus lenne
megosztva. Ez a megosztottság kétségkívül ellene
mond Krisztus akaratának, botránkoztatja
a világot és károsítja a legszentebb ügyet,
az evangélium hirdetését minden embernek.”

(II. Vat. Zsin., UR 1)
A megosztottság botrányát hivatalosan először 1910-ben, Edinburghban mondták ki protestáns misszionáriusok, amikor missziós világkonferenciájukat
tartották. Innen számítják az ökumenikus mozgalom kezdetét.
A 2017. évi Ökumenikus Imahét január 15-22. között volt, melynek a
lenti Szent Mihály templom adott helyet. Az idei imahét anyagát
németországi református testvérek állították össze. A központi ige így hangzik:
„…Krisztus szeretete szorongat minket…” (2Kor 5,14-20)
Az imaórában az imádkozó közösség együtt kért bocsánatot, a legsúlyosabb
bűnökért, melyek a keresztény egyházak közti „falakat” növelték:
















a szeretet hiánya
a gyűlölet és megvetés
a hamis vádaskodás
a hátrányos megkülönböztetés
az üldözés
szétszakadt úrvacsorai közösség
a türelmetlenség
a vallásháborúk
a megosztottság
a hatalommal való visszaélés
az elzárkózás
a gőg

Ökumenikus imaóra
Barlahidán 2016-ban
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Egyházközségünk életéből
Január 7-én ünnepeltük a Város Napját. Az ünnepi szentmisét a Művelődési
Központban műsor követte.
Az ökumenikus imahetet ebben az évben január 15-22. közti héten tartottuk.
Templomunkban január 15-én délután ökumenikus imaórára gyűltek össze
a környék katolikus, református és evangélikus hívei. A szertartást Takács András
atya vezette, beszédet Zsugyel Kornél zalaegerszegi evangélikus lelkipásztor tartott.
(Az ökumenéről szóló cikkünket ld. a 6. oldalon.)
Február 11-én, a betegek világnapján lehetőség nyílt arra, hogy betegséggel küzdő,
súlyosabb műtétre készülő, vagy 65. életévüket betöltött hívek felvegyék a betegek
kenetét. Templomunkban sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Ezt a szentséget régebben
utolsó kenetnek hívták. Elnevezése azért módosult, mert többször is felvehető.
Az Egyházközség Tanácsadó Testülete február 5-én, vasárnap ült össze,
ahol plébániánk 2016. évi gazdálkodását és a 2017. évi terveket tárgyalta.
Néhány adat egyházközségünk 2016. évi statisztikájából:
Keresztelés:

70

Házasságkötés:

11

Temetés:

40

Elsőáldozó:

52

Bérmálkozó:

30

Szentáldozások száma:

17 000

Néhány fontosabb esemény a következő időszakban:
Április 1. Szombat—hagyományos kerékpáros keresztút
Április 3. Hétfő—templomunk szentségimádási napja
Április 23. Vasárnap—Elsőáldozás Lentiben
Május 7. Vasárnap—Bérmálás

Tudnivalók az adó 1%-ának felajánlásához:
A katolikus egyház számára a felajánláshoz szükséges adatok:
A kedvezményezett technikai száma:

0011

A kedvezményezett neve: MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ
Templomunk alapítványának adatai a felajánláshoz:
A kedvezményezett adószáma:

19275921-0-20

A kedvezményezett neve: Alapítvány a Szent Mihály Plébániáért
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Bölcsesség
Rejtvény
„Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban,
Megértsük és megszépítsük a Te kezed munkáját,
Hogy ez a mi bolygónk a békesség, a bőség,
A boldogság és szépség biztos otthona lehessen.”
(Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas magyar orvos, biokémikus,
a magyar, a szovjet és az amerikai tudományos akadémia tagja.
Ötödik ima: A föld)



Rejtvény



A szélmalom lapátjain lévő betűkből kell kiválasztani,
hogy honnan, milyen irányba induljunk.
Ugyanabba az irányba haladva három fontos szót
kapunk.
Megfejtésül beküldendő a három szó 2017. március 20ig 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:
János, Péter, Jakab.
A helyes válaszért jutalmat nyert:
Lengyel Nóra Katalin.



Humor



Hittanórán:
– A múlt héten elkezdődött a böjti időszak – mondja a hitoktató.
Ki milyen böjti fogadalmat tett?
Pistike jelentkezik:
– Megfogadtam, hogy a böjtben nem adok kolbászt a kutyámnak.

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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