Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 4. évfolyam, 3. szám, 2017. június 4.
Pünkösd

„Mikor elérkezett pünkösd napja,
mindannyian együtt voltak, ugyanazon
a helyen. Hirtelen zaj támadt az égből,
olyan, mint a heves szélvész zúgása.
Betöltötte az egész házat, ahol
ültek. Majd pedig szétoszló nyelvek
jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz,
és leereszkedtek mindegyikükre. Ekkor
mindnyájan beteltek Szentlélekkel és
különféle nyelveken kezdtek beszélni,
amint a Szentlélek megadta nekik, hogy
szóljanak.”
(ApCsel 2,1-4)
Pünkösd – a Szentlélek kiáradásának ünnepe – Jézus első közösségét megújította, bátrakká tette őket Jézus tanításának megvallásában, valamint az
evangélium hirdetésében. Megújította szívüket, gondolataikat, egész életüket. Mi is részesültünk a Szentlélekben, amikor megbérmáltak bennünket.
Pünkösd ünnepe élessze fel bennünk is a Szentlélek ajándékait, hogy bátor,
hitvalló keresztény életet tudjunk élni, tanúságot tudjunk tenni embertársaink, barátaink, munkatársaink, családtagjaink előtt arról, hogy Istenhez
tartozunk, s Jézussal élünk!
Köbli Tamás plébános

Balassi Bálint fohásza a Szentlélekhez:
Szentlélek Úristen, Te ki jókat osztasz,
Megkeseredteket örömmel látogatsz,
Félelmes szíveket bátorsággal áldasz,
Siralmast vigasztalsz.
Könyörgök Teneked, hogy szentelj meg engem,
Tulajdon templomod hogy lehessen lelkem,
Szeplő nélkül tiszta legyen én életem,
Lakozzál Te bennem.
(Balassi Bálint: Három himnusz a Szentháromsághoz
3. A Szent Lélekhez boldog házasságért - részlet)

Jövendölések Pünkösdről
Előző számainkban bemutattuk,
hogy a Megváltó érkezéséről, szenvedéséről, feltámadásáról milyen
jövendöléseket nyújtottak a próféták
az
eseményeket évszázadokkal
megelőzve. A próféciák is igazolják
a hírnökök isteni küldetését. Mint
mondtuk: egyetlen ember sem lenne
képes arra, hogy önerőből leírja a
jövő ilyen pontos történéseit.

a saját nyelvén hallotta, amint
beszéltek. Nagy meglepetésükben
csodálkozva kérdezgették: »Hát
nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk
a
saját
anyanyelvén?«” (ApCsel 2,4-8)
Péter apostol adott választ a csodálkozóknak:
„… Csak az történt, amit Joel próféta megmondott: […] kiárasztom
Lelkemet minden emberre. Fiaitok
és lányaitok prófétálni fognak, az
ifjak látomásokat látnak, az öregek
álmokat álmodnak. Még szolgáimra
és szolgálóimra is kiárasztom Lelkemet ezekben a napokban, és
prófétálni fognak.” (ApCsel 2,16-18)

Ezúttal a Pünkösd megjövendölését, előre jelzését mutatjuk be.
Joel próféta Krisztus előtt a 4.
században élt. Így jelezte fél évezreddel előre a Szentlélek eljövetelét:
„Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és
leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg
látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a szolgálókra is kiárasztom
Lelkemet azokban a napokban. Égen
és földön jeleket mutatok, vért és
tüzet, füstoszlopokat.” (Jo 3,1-3)

Jézus is előre elmondta a tanítványoknak a Szentlélek eljövetelét.
János
apostol
így
a Mester szavaira:

emlékezik

„... az igazságot mondtam: Jobb
nektek, ha elmegyek, mert ha nem
megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm.” (Jn 16,7)

Eddig a jövendölés, és ami történt,
azt így olvassuk az Apostolok
Cselekedeteiben:

„Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek
szólásra indította őket. Ez idő tájt
vallásos
férfiak
tartózkodtak
Jeruzsálemben, az ég alatt minden
népből. Amikor ez a zúgás támadt,
nagy tömeg verődött össze. Nagy
volt a megdöbbenés, mert mindenki

„… amikor eljön az Igazság Lelke,
ő majd elvezet benneteket a teljes
igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall,
és a jövendőt fogja hirdetni nektek.
Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet
nektek.” (Jn 16,13-14)
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A csíksomlyói búcsú
Környékünkről is egyre többen
zarándokolnak a csíksomlyói búcsúra, melyet minden évben Pünkösd
előtti szombaton tartanak. A búcsú
eredetéről a Nepomuki Szent János
kápolna homlokterén értesülhetünk,
márványba vésett írásból:

ak haladnak, a végén pedig a gyimesi és a moldovai csángók. Sokan
visznek zöld nyírfaágat a körmeneten, az 1567. évi hargitai ütközet emlékére, ugyanis a harcból hazatérők
ilyen gallyakkal jelezték a győzelmet. Az egyházjogilag összetartozó
falvak egy kereszt alatt (innen a név:
keresztalja) jönnek csengőszóval,
papjukkal az élen.

„Emlékezetére azon győzedelemnek, melyet 1559-ben pünköst szombatyán ezen
az hellyen nyert ifjabb János Zsigmond
király hada ellen a maga szent hitét védelmező Székely nép…”

A körmenet tárgyainak fontos darabja a méhkas alakú labarum,
(nyélre szerelt fém tárgy) amit
a laborifer visz karingben és kék
talárban. A laborifer a végzős gimnazisták közül kerül ki választás útján. Nem elég, hogy jó tanuló és példás magatartású, kellő fizikai erővel
is kell rendelkeznie, mert a tárgy
súlya 15 kg.

Ezután felsorolás következik a kápolna építtetőiről. A feliratban az
évszám hibás: a hargitai ütközet
1567 Pünkösd szombatján volt
János Zsigmond ellen, aki erőszakkal az unitárius hitre akarta téríteni
a csíki székelyeket. A felkelők győztek a király serege felett. A győzelmet Szűz Mária segítségének tulajdonították, a búcsújárás az ő tiszteletét szolgálja.

A menet Csíksomlyó templomából
indul, a Kissomlyó és a Nagysomlyó
hegyek közti „nyeregbe”, ahol a
zarándokok misén vesznek részt.
A mise sajátos somlyói éneke a
papok és hívek felelgetésével hangzik. 1992-ben és 1996-ban a lenti és a
csíkszeredai gimnazisták énekkara
énekelt a szolgálattevőkkel együtt.
Az ének részlete:

A hívő székely nép rendszeresen
megünnepli az esemény évfordulóját. A XX. századi több évtizedes kimaradás után sokat átmentettek a
hagyományból.
A körmenet élén történelmi szerepükre hivatkozva a gyergyóalfalusi-
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Egyházmegyénk vértanúja
3. rész
Szerkesztőségünk levéllel kereste fel Brenner József helynök urat, érdeklődve, hogy miként emlékezik testvérének vértanúhalárára, arra az időre,
amikor József atya papi szolgálatát éppen Lentiben töltötte.
A helynök úr visszaemlékezését az alábbiakban közöljük.
Szívesen gondolok vissza a Lentiben töltött nem egészen egy esztendőre.
1957 szeptemberében az első helyezésem Bagodvitenyédre szólt. János testvérem Csepel motorjával meglátogatott első helyemen. Életem első betegellátására is elvitt motorján a filiába.

A Brenner család
A két szülőn kívül József, János, László - mindhárman
papok lettek

Októberben
Lentibe
küldtek,
mivel
egy
„reakciós” papnak nem
adtak határsávot, így
szükség volt az én kápláni helyemre. Lentiben
ketten voltunk káplánok
Bajner István atyával. Én
Lentikápolnán és Lentihegyen hitoktattam.

1957. december 16-án káplántársammal megbeszéltük, hogy a templomban a
keresztelőkutat kitakarítjuk. A szentmise után hozzáfogtunk. Egy fiú jött a
templomba azzal az üzenettel, hogy egy távirat érkezett a plébániára. Tisztáztuk, hogy az én címemre. Átmentem a plébániára, kinyitottam a
táviratot. Gyere azonnal haza, Jancsi meghalt – édesapám aláírásával. Nem
tudtam elképzelni, hogy mi történt vele. Motorbalesetre gondoltam.

Telefon akkor sem a lenti plébánián, sem máshol a vidéki plébániákon
nem volt, így a postára mentem, hogy kapcsolatot teremtsek Szombathellyel, a püspökséggel. A postás kisasszony azt mondta, felesleges
próbálkozni, mert ő tudja, hogy a testvéremet meggyilkolták. A körülményekről nem tudott.
Még aznap hazautaztam súlyosan lesújtott szüleimhez. A gyilkosság híre
nagyon hamar elterjedt az emberek között. Lentiben úgy gondolom nem volt
ember, aki ne tudott volna róla, hiszen az esemény káplánjához kötődött.
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Szent István
király Intelmei
Imre herceghez
Egyházmegyénk
Kerékpáros
rózsafüzér
vértanúja
A gyilkossággal kapcsolatban az a hír is elterjedt, hogy a tettesek a rendőrség
és a párt soraiból kerültek ki. Ezért félelemből az emberek nem mertek
beszélni róla. Tőlem is csak szűk körben érdeklődtek. Nyilvánosan közös
imádságot nem tarthattunk.
Június hónap végén kaptam meg meggyilkolt
bátyám motorkerékpárját. Nagy könnyebbséget jelentett ezzel járni a filiákba. Meglátogathattam a szomszédban működő papokat
plébánosommal, és a kántort is vihettem a
temetésekre.
1958. július első napjaiban a lenti rendőrkapitányságra rendeltek. Ott közölték velem,
Brenner József,
hogy Szentgotthárdra vagyok idézve testvéa vértanú pap testvére
rem meggyilkolásának ügyében. Kezembe
nyomtak egy határsávba belépési engedélyt. Előtte, míg testvérem élt,
megtagadták a határsávba lépésemet, így őt szolgálati helyén nem látogathattam meg. Motorral mentem Szentgotthárdra. Mit is mondhattam volna a
gyilkosságról? Őket az érdekelte, hogy a családunkra valami terhelő adatot
szedjenek össze. A lenti hivatalos szervek nem kerestek meg.
Harminckét évig nem tudtam elmenni, hogy a gyilkosság helyét megnézzem. Csak 1989 után mehettem el, és tudakolhattam, hogy mi is történt.
Brenner József

Részlet Brenner János lelki naplójából:
„Meghívott minket, hogy életünket olyanná alakítsuk, mint amilyen volt az
övé. De hiszen az Ő élete szent fölséges isteni élet volt, hol vagyunk mi Tőle.
Uram csodálatosak a Te útjaid. Merészen, de szépen mondották az őskeresztények: Azért lett az Isten ember, hogy az ember istenné legyen.
Csodálatos valami ez, ha elgondoljuk: Istenné kell lennünk és hol vagyunk
mi még csak a legkisebb szenttől is! Isten mindenkinek ad kegyelmet, de
sajnos nem mindenki használja fel lelke javára. Az jut feljebb az életszentség
magaslatain, aki minél több kegyelem-szállal kapcsolja magát a túlvilághoz.
Add erődet, hogy mindenhol megismerhessem útjaidat és terveidet
és akaratod szerint cselekedhessek.”
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Szent László-emlékév
Szent László uralkodása során egyszerre lépett fel a keresztény hit és az
ország védelmezőjeként: megalapította a zágrábi püspökséget, a kalocsai érsekség központját pedig Bácsba helyezte át. Közben számos szent
helyet alapított, melyek közül leghíresebb a Berettyó melletti Szentjobb,
valamint a somogyvári Szent Egyedapátság voltak. Szintén kettős – nemzeti és vallási – célt szolgált az 1083as szentavatási procedúra is, mely
során László I. István mellett Imre
herceget, Gellért püspököt, és a zobor-hegyi remetéket, Andrást és Benedeket is kanonizáltatta.

Máig vita zajlik arról, hogy Róma
hozzájárult-e a szentté avatásokhoz,
melyekkel a király egyfelől népe vallásos érzését akarta növelni, másfelől
pedig jelezni akarta az ország hűbéri
alávetésére törekvő császárnak, hogy
Magyarország – szentjei révén is –
önálló tagja a keresztény Európa családjának. Ezt sugallja a László korában megírt nagyobbik István-legenda
is, mely a koronaküldés történetét
úgy meséli el, hogy azzal gátolja a
császárság hatalmi ambícióit.

Halmos András:

Nagyváradi Szent László-himnusz
Keresztes vitézek daliás vezére,
Mi árva nemzetünk ékessége, fénye.
Régi nagy királyunk, dicsőséges László,
Kérünk, légy Istennél értünk közbenjáró.
Jámborság volt élted virágzó erénye,
Szűz Anyánk Szent Fia szívednek reménye.
Régi nagy királyunk, dicsőséges László,
Kérünk, légy Istennél értünk közbenjáró.
Az Isten tégedet csodákkal megáldott,
Oh, tekintsd mennyekből e nyomorúságot.
Régi nagy királyunk, dicsőséges László,
Kérünk, légy Istennél értünk közbenjáró.

Szent László király
a Mátyás templom
freskóján

Egy legenda szerint: Szent László király vitézei a kunokkal való harcban
megszomjaztak. A király belevágta a bárdját a kősziklába, ahol megeredt egy
forrás. Így mentette meg vitézeit a szomjúságtól. A Tordai-hasadékban látszik egy lófő, s a ló orrán bugyog a forrás: Szent László forrása.
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Egyházközségünk életéből
Április 23-án, vasárnap volt Lentiben az elsőáldozás. 4. osztályos gyermekek
41-en vették magukhoz először az Oltáriszentséget.
Május 1-jén plébániánk hívei Esztergomba zarándokoltak autóbusszal, ahol
Mindszenty bíboros halálának 42. évfordulója alkalmából imádkoztak
a bíboros úr boldoggá avatásáért.
Templomunkban a bérmálás május 7-én, vasárnap volt. 23 fiatal vette fel a
bérmálás szentségét, melyet egyházmegyénk kormányzója, Császár István
atya szolgáltatott ki számukra.
Húsvét 4. vasárnapja (ebben az évben május 7.) a papi hivatások vasárnapja
volt. Plébániánkra két kispap látogatott el ezen a napon, Kaszás Csaba
diakónus, a VI. évfolyam, és Fülöp Tamás, aki az I. évfolyam hallgatója.
Május 14-én, vasárnap a fatimai jelenés 100. évfordulójára emlékeztünk.
7.30-kor szentségimás volt a templomban, melyet a szentolvasó imádkozása
követett. A 8.30-as mise után körmenetet tartottunk.
Plébániánk körzetében az év első búcsúja Bárszentmihályfán volt május
28-án, vasárnap, a Hősök Napján.
Májusban az esti szentmisék és a szentségimádás előtt minden alkalommal
a Lorettói litániát énekeltük.
†
Fontosabb események a következő időszakban:
A plébánia területén a nyár folyamán az alábbi búcsúkra kerül sor:
Június 11. Szentháromság napja—Lentiszombathely
Július 9. Sarlósboldogasszony—Mumor
Július 16. Kármelhegyi Boldogasszony—Lentihegy
Július 23. Mária Magdolna—Gosztola

Augusztus 6. Havas Boldogasszony—Máhomfa
Augusztus 27. Krisztus Király—előrehozott búcsú—Lentikápolna
†
Nem a plébánia területén, de híveink közül sokakat érintő búcsúk:
Június 4. Rédics—Pünkösdi búcsú
Július 2. Tenkehegyi búcsú—a keresztszentelés évfordulóján
Augusztus 6. Urunk színeváltozása—Teskándi-hegyi búcsú
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Bölcsesség
Rejtvény
„Ó, hatalmas Jóság! Bőkezű Atya! Könyörületes Kalauz! Öregbíts a bölcsességben, hogy legigazibb érdekeimet láthassam. Erősíts elhatározásaimban, hadd válthassam valóra, amire a bölcsesség egyszer rávezetett.
Fogadd el többi gyermekednek tett szolgálataimat, hiszen másként véghetetlen jóságodat nem viszonozhatom.”
(Benjamin Franklin
amerikai filozófus, természettudós imája)

Pályázati felhívás
Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából szerkesztőségünk
pályázatot hirdet. Pályázni lehet egy olyan Arany János költemény írásbeli bemutatásával, melyben a költő istenhite vagy erkölcsi tanítása olvasható. Olyan jellegű pályamunkákat várunk, melyek célja az adott mű iránti
érdeklődés, az elolvasási vágy felkeltése. A terjedelem minimumát nem
határozzuk meg, maximum 2200 leütés lehet, szóközökkel.
A pályamunka beküldhető 2017. szeptember 10-ig, az alábbi e-mail címre:
belvira46@gmail.com
A pályázat mellé az életkor közlését kérjük, mert a bírálat csoportokban
történik, életkor szerint. Nevet nem kell feltüntetni, mert az értesítést email címre küldjük, így a pályamunkák szerzője a bírálók számára titkos
lesz. A legjobb pályamunkák szerzőit jutalmazzuk, dolgozatukat megjelentetjük.
Az előző számunk rejtvényének megfejtése: Anyaszentegyház



Humor



A hitoktató szeretné megértetni a gyerekekkel, hogy a pénznél vannak nagyobb
értékek. Megkérdezi a gyerekeket:
– Mondjatok valamit, ami értékesebb egymillió forintnál!
Egy hang megszólal:
– Kétmillió!
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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