Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 4. évfolyam, 6. szám,
2017. Karácsony

„Amikor ott voltak, eljött az ideje, hogy
szüljön, és megszülte elsőszülött fiát. Pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem
kaptak helyet a szálláson.
Azon a vidéken pásztorok tanyáztak, és
őrizték nyájukat az éjszakában. Egyszer
csak ott termett mellettük az Úr angyala, és
az Úr fényessége körülragyogta őket. Nagy
félelem vett erőt rajtuk. Az angyal ezt
mondta nekik: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet hirdetek nektek, melyben része lesz az
egész népnek. Ma született nektek az Üdvözítő, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez
lesz a jel számotokra: találni fogtok egy
kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve.” Ekkor azonnal mennyei sereg sokasága
vette
körül
az
angyalt,
és
dicsérte Istent:

Dicsőség a magasságban Istennek, és a
földön békesség a jóakaratú emberekben!” (Lk 2,6–14)

Ámen.
A Megváltó születésének örömhíre járja át
szívünket, lelkünket ezekben az ünnepi napokban! Osszuk meg másokkal, adjuk tovább, hogy az üdvösség jó híre eljuthasson
minden emberi szívhez!
Áldott, békés karácsonyi ünneplést kívánunk híveinknek!
Tamás atya

1. Hej, vı́g ju-há -szok, csor-dá -sok, Mit csö - rö g-nek a for - rá - sok,

Mily szé p, gyö -nyö -rű ez

é j - jel,

Bár csak te-kint-se-tek széj - jel.

2. Amott, a Betlehem felett, látok egy nagy fényességet,
Ott egy csillag is leszállott, Romlott pajtánál megállott.
3. Ott van a szép Szűz Mária, Karján van a kis Jézuska,
Szent József most vigyáz rájuk, Hogy szép, csendes legyen álmuk.
4. Gyertek, köszöntsük Máriát, Ma született kicsi fiát,
Ajándékba szívünk adjuk, Őket azzal vigasztaljuk.
5. Kis Jézus, megsajnáltalak, Jöjj hozzám, én befogadlak
Tiszta szívembe beveszlek, Abban maradhatsz, míg élek.
(Volly István: 277 karácsonyi ének – 91.)

A házasság
(1. rész)
A következő néhány Hírlevélben a házasságról fogok írni. Érdekes és egyben
nagyon furcsa az, mikor egy pap ír a házasságról, hiszen ő maga nem abban él.
Ménesi Krisztina, a MÉCS családközösség vezetője mondta: „Egy jó pap többet
tud a házasságról, mint az, aki házasságban él: mert ő igazán ismer több ezer
kapcsolatot, gyakran mélyebben, mint maga a férj és a feleség. Mert olyan titkokba van beavatva például a gyónás keretén belül, amelyet lehet, hogy a másik fél
nem is tud. Érdemes megbízni a papokban!”
A 2016-os évben Ferenc pápa is felhívta a papok figyelmét arra, hogy nekik is
fontos a házassággal és a családokkal törődni.
Papszentelés előtt sokat foglalkoztam a házassággal, hiszen nagyon fontos, hogy
akik tőlem kérnek segítséget, ők abban élnek, és ahhoz, hogy segíteni tudjam
őket, tudnom kell, milyen nehézségeik és problémáik vannak. Nem egy egyszerű feladat házasságban élni.
Müntzberger Nárcisz egyik könyvének a címe: A legszigorúbb „szerzetesrend”.
Ebben a könyvében pedig arról beszél, hogy a legszigorúbb szerzetesrend a
házasság. Nagyon nehéz feladatot kap, aki házasságot köt, de a legnagyobb
boldogságot is megkapja ezzel együtt.
Az Egyház tanítása által tudjuk, hogy 7 szentség van, ezek közül az egyik a
házasság. A hivatás megtalálása minden embernek fontos feladata. Törekedni
kell már fiatalon arra, hogy megtaláljuk a számunkra megfelelő hivatást. De nem
csak a munkahelyi hivatásunkat, hanem azt is, hogy Isten családi (szülői) hivatásra vagy egyházi hivatásra hív (papi vagy szerzetesi). Minden embernek fel
kell tennie ezt a kérdést magának. Hiszen az Isten az embert közösségi lénynek
teremtette. Mind a két hivatás ugyanolyan fontos, hiszen mind a kettő szentség
és mind a kettő közli Isten kegyelmét (segítségét).
A házasság szentségi volta azt jelenti, hogy egy férfi és egy nő szakrális keretek
között (az Úrban) elkötelezi magát egymásnak, hogy egy életre egy emberré legyenek. Fontos megjegyezni, hogy a házasságra lépők erkölcsi értelemben vett,
felelős, belső igenje szükséges ehhez a szövetséghez. Enélkül hiteles szentségi
házasság nem gondolható el. Ebben az igenben benne van Jézus kérése, amely a
házasság szentségében élőket a „te” központú szeretet gyakorlására hívja meg:
Add életedet a másikért! Önmaga a példa: „ti is úgy szeressétek egymást, ahogy
én szerettelek titeket” (Jn 13,34).
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A házasság
A házasság szentség és nem csak egy egyszerű papír! A jozefinizmus korában
ugyanis több egyházjogász azt kezdte tanítani, hogy a házassági szerződés megkötése kizárólag világi törvény által szabályozott közjogi ténykedés, amely
akkor válik szentséggé, ha hozzájárul az Egyház áldása. Ez ellen az Egyház fellépett és tanítja, hogy a szentség nem valami házasság feletti, melletti vagy rajta
levő dolog, hanem maga a házasság, és mint ilyen, annak az embernek, aki
hitben éli meg, maga lesz a szentség; minél inkább sikerül a házasfeleknek
házasságukat a hitből élniük és alakítaniuk, annál inkább lesz az szentség.
De mért is fontos az, hogy a házasságot próbáljuk hitünk szerint élni?
A házasság szentség, mely Isten kegyelmét közvetíti azért, hogy a hitvesekből ki
ne fogyjon a szeretet. Hiszen a szeretet hamar el tud fogyni, és Isten a szentség
által akar erőforrást adni, hogy mindig legyen lehetősége a házaspárnak erőt
merítenie valahonnan. A szentség által pedig a házastársi szeretetük elmélyül, és
nem sekélyesedik el, mert Krisztus szeretetére megy vissza, aki azt fenntartja és
megalapozza. Ezzel pedig Jézus azt akarta, hogy meglegyen a családnak, és vele
az emberi társadalomnak is a biztos alapja. Szent II. János Pál pápa mondta:
„Az emberiség jövője a család által valósul meg”.
Kaszás Csaba káplán

Jegyesek imája
Köszönöm neked a boldogságot, Uram, amit nekünk ajándékoztál.
Te vezettél bennünket egymáshoz.
Segíts, hogy egymás mellett maradhassunk,
és segíthessük egymást a házasság felé vezető úton.
A szeretet megbocsátásból él.
Add, hogy meg tudjunk egymásnak bocsátani,
hogy növekedjünk egymás szeretetében.
Minél inkább megkedveljük egymást,
annál inkább növekszünk az irántad való szeretetben is.
Add, hogy egymást mindinkább megismerjük,
mind bensőségesebben szeressük,
s minden gyöngédségünkkel, szívünk dobbanásával
s élőszóval is elmondhassuk egymásnak a boldogító vallomást: Szeretlek!
(Fernand Lelotte SJ Beszélgetés a Mesterrel című könyvéből)
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Szilveszter - Újév

Sík Sándor: Te Deum
Téged, Isten dicsérlek, és hálát adok mindenért.
Hogy megvolt mindig a mindennapim,
és nem gyűjtöttem másnapra valót, hála legyen.
Hogy mindig jutott két garasom adni,
és magamnak nem kellett kéregetnem, hála legyen.
Hogy értenem adatott másokat,
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek, hála legyen.
Hogy a sírókkal sírni jól esett,
és nem nevettem minden nevetővel, hála legyen.
Hogy megmutattál mindent, ami szép,
és megmutattál mindent, ami rút, hála legyen.
Hogy boldoggá tett minden, ami szép,
és ami rút, nem tett boldogtalanná, hála legyen.
Hogy sohasem féltem a szeretettől,
és szerethettem, akik nem szerettek, hála legyen.

Az Imaapostolság imaszándékai − 2018. I. félév
JANUÁR – Evangelizációs. Ázsia vallási kisebbségeiért: Hogy az ázsiai országokban a
keresztények és más vallási kisebbségek hitüket teljes szabadságban élhessék meg.
FEBRUÁR – Egyetemes. A korrupció ellen: Hogy akiknek anyagi, politikai vagy
spirituális hatalmuk van, ne hagyják befolyásolni magukat a korrupció- tól.
MÁRCIUS – Evangelizációs. A lelkek megkülönböztetésére való felkészültségért:
Hogy az egész Egyház felismerje a lelkek megkülönböztetésére való felkészültség
sürgető szükségességét mind személyes, mind közösségi szinten.
(A következő időszak imaszándékait a húsvéti számunkban közöljük.)
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Szent István
király Intelmei
Imre herceghez
Kerékpáros
Szilveszter
rózsafüzér
- Újév

II. János Pál :
Újévi ima
Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek!
Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,
Az évet, amely most kezdődik.
Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy,
Aki igazság és Szeretet vagy,
Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy,
Te légy jelen benne, és cselekedjél benne!
Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk.
Az új évnek ezt az első napját
Az Ige földi születése titkával egyesítjük.
Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál,
hogy egy legyen velünk.
Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül
a názáreti Szűz anyaságát,
Akit Te, örök Atya, kiválasztottál,
hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által,
Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában.
Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével:
„Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon!
Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes!
Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!”
Újév alkalmával ezeket a kívánságokat
fejezzük ki kölcsönösen egymásnak:
Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra!
Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!
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Plébániánk életéből
Október a rózsafüzér hónapja. Templomunkban az esti misék előtt a rózsafüzért
imádkoztuk. Az év folyamán minden csütörtökön 16.30-kor szentségimádást
tartunk, október folyamán a rózsafüzért imádkozva, az egyes tizedek közt elmélkedéssel, énekléssel. A szentóra vezetője Köbli Tamás esperes-plébános volt.
Az egyházi év – a polgári évtől eltérően – a 34. vasárnappal, Krisztus Király
vasárnapjával ér véget, ebben az évben ez az ünnep november 26-a volt. Az új
egyházi év advent 1. vasárnapján, 2017-ben december 3-án kezdődött. Az 2018.
év vasárnapjain a liturgiát „B” év, a hétköznapokon a liturgiát „X” év szerint
végezzük.
Advent folyamán minden csütörtökön 6.00 órai kezdettel hajnali misét
tartottunk.
December 2-án, szombaton délután a hittanosok számára adventi koszorúkészítést szerveztünk a Katolikus Házban. A résztvevők részben hozott anyagból,
másrészt a plébániától kapott díszekből készítették el az adventi koszorúkat, melyekkel lakásaikat díszíthetik.
Az adventi vasárnapokon 14.00 órakor ünnepélyes adventi gyertyagyújtás volt
Mihályfán, a betlehemnél.
Az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei
advent folyamán minden vasárnap karácsonyváró műsort mutattak be templomunkban az esti szentmise előtt.
Advent 3. vasárnapja Brenner János vértanúságának emléknapja. A fiatal pap
ellen a gyilkos támadás 60 évvel ezelőtt, 1957. december 15-én, szombatról
vasárnapra virradó éjszaka történt.
December 16-án került sor Szombathelyen a Brenner János Emlékév lezárására.
9.00 órától a Szily János Látogatóközpont volt megtekinthető, 10.30-kor kezdődött a püspöki szentmise. A délután folyamán Iváncsits Tamás A jó pásztor című
zenés drámájának bemutatóját láthatták a hívek Szombathelyen, a Megyei
Művelődési és Ifjúsági Központban.
Krisztus Király vasárnapján a Karitász javára gyűjtöttünk. A szentmisék alatt
46 520.- Ft került a perselybe. A templom előtt plébániánk Karitász Csoportja
végzett gyűjtést, melynek eredménye 120.000.- Ft. Hálásan köszönjük a hívek
nagylelkűségét! Az összeget a rászoruló családok karácsonyi támogatására
fordítjuk.
Cserkészcsapatunk ebben az évben is részt vállalt a betlehemezésben. Az általuk felkeresett családok örömmel fogadták a hagyományos karácsonyi játékot.
Templomunkban december 24-én délután betlehemes játékot mutattunk be a
szép számban összegyűlt érdeklődő gyerekeknek és felnőtteknek.
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Plébániánk életéből
Karácsonyi miserend:
december 24.
Lentiben
Lentikápolnán

8.30 és 24.00
16.00 Betlehemes játék
22.00

Bárszentmihályfán
Máhomfán

december 25.

december 26.

8.30 és 17.30

8.30 és 17.30

10.00

10.00

9.00
11.30

11.30

Lentiszombathelyen

11.00

Gosztolában

11.00

A hagyományos borszentelést Szent János apostol napján, december 27-én,
szerdán az esti misén tartjuk.
Az év végi hálaadásra december 31-én, vasárnap az esti szentmisén (17.30)
kerül sor.
Újév napján vasárnapi miserend szerint tartjuk a szentmiséket.
2018. évi naptárak, kalendáriumok a sekrestyében vagy a plébániairodában
beszerezhetők.
Ajánljuk a hívek figyelmébe a szentmisék előjegyeztetését a 2018. évre.

II. Rákóczi Ferenc: Ima az ország keresztény megújulásáért
A Te kezedben van szívünk Uram, Gyújtsd fel a lomhákat,
Vezesd vissza az eltévelyedetteket, Világítsd meg a vakokat,
Lágyítsd meg hajthatatlanokat, Bátorítsd meg a habozókat,
Tanítsd meg a tudatlanokat, Gyarapítsd bennünk a hitet.
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját, S újra és újra kérlek,
Add, hogy szereteted gyarapodjék, Hogy ez az isteni láng
Eméssze föl viszálykodásainkat!
Ámen
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Rejtvény
Elmélkedés
„Karácsony éjjelén, vagy a Názáreti egyszerű csendjében hiszem, hogy a Boldogságos Szűzanya és Szent József megtapasztalta az emberi lét teljességét, békéjét, boldogságát. Nem
voltak ott világunk fényűző elektromos, króm, plasztik csodái, de ott voltak ők egymásnak,
Isten adta ajándéknak, áldásnak. Nem fogyasztottak, hanem ajándékká váltak.
Világunkat a barbárságba való visszaeséstől, a pusztulástól, csak a tudatos értékváltás
mentheti meg, a mai fogyasztói, élvezői kultúra helyett a betlehemi, názáreti csendes élet
méltóságában kellene Krisztust követnünk. Más út nem adatott az emberiségnek.
Világunkban egyedül a szeretet végtelen, mert a szeretet maga az Isten, minden más véges.
Fürdessük lelkünket, világunkat legalább most az ünnepek alatt, (hátha rászoknánk,) az Isten
szívéből áradó végtelen szeretetben. Karácsony nagy üzenete: a boldogság benned van és te
ezt oda ajándékozhatod Isten nevében társadnak, gyermekednek, mindenkinek. Tedd meg
alázattal, hisz erre születtél!”
(Böjte Csaba karácsonyi elmélkedése)

Bölcsesség

.

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, az amerikai tudományos akadémia tagja.
Ötödik ima: A föld)

☺

Humor

☺

A gyerekek az első emberpár történetéből dolgozatot írtak. A hitoktató biztatta őket, hogy ne szürke szavakkal, hanem fantáziájukkal színezve mondják el
a történteket. Idézet Panni dolgozatából:
„Aztán Ádám is jóízűt harapott az almából. Erre Éva fölcsattant: Ne csámcsogj már
annyira! Tényleg úgy viselkedsz, mint egy ősember!”

A Szent Mihály Hírlevél a Lenti Római Katolikus Plébánia lapja.
Megjelenik kéthavonta, a páros számú hónapokban.
A kiadásért felel: Köbli Tamás esperes-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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