Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 5. évfolyam, 1. szám, 2018.02.14.
Hamvazószerda

Február 1-jétől Ipacs Bence atya személyében új plébánosa van városunknak. Köszöntőjét és bemutatkozását az alábbiakban adjuk közre:
Nagyon nagy örömmel köszöntöm a
Szent Mihály Hírlevél Olvasóit!
Amikor 2017. december 18-án János
püspök bizalmasan közölte, hogy
rám bízná a továbbiakban a Lenti
Plébániát, este a következő sorokat
írtam le a naplómba: „A legnagyobb
megtiszteltetés most ért: plébános
lehetek.”
Hosszú utat jártam be, amíg Lentibe
értem: Budapestről származom,
1984-ben születtem. Édesanyám korai halála és édesapám idős kora miatt
nagynéném és családja nevelt fel.
Középiskolás korom körül köteleződtem el egyre erősebben Krisztus
Egyházához:
kántorképzőt
végeztem, majd teológiát tanultam.
Kis fohász a papokért
Imádkozzunk a papokért szerte a
világon!
Ó Uram, védelmezd őket legszentebb
véreddel, mert ők a Te evangéliumodat
hirdetik mindenhol!
Szereteted adjon nekik erőt, hogy hordozzák a kereszteket, amelyekkel életünk
során bátorsággal és hittel szembe kell
nézniük! Ó Szentlélek,
a te békéd és örömöd legyen minden
pappal! Amen

23
évesen
jelentkeztem
a
Szombathelyi Egyházmegye papnövendékei közé, Győrben és a fővárosban készültem a papságra. Diakónusként Kőszegen szolgáltam,
majd pappá szentelésemet követően,
2011-ben Szentgotthárdra, 2014-ben
Szombathely-Szőllősre és Szentkirályra kerültem káplánnak. Eközben
Budapesten egyházjogi tanulmányokat is végeztem. 2016-tól a Brenner
János Kollégium lelkésze és püspöki
szertartó, majd titkár voltam.
Innen szólított az Aratás Ura a lenti
hívek közé, hogy együtt járjuk
az üdvösség útját. Imádságaikat kérem,
hogy
jó
pásztorként
szolgálhassak!
Bence atya

A házasság
(2. rész)
Házasság a Bibliában

A katolikus tradíció Jézus Krisztus kijelentései alapján mindig is vallotta a
házasság szentségi jellegét, valamint fontosnak tartotta az emberek
házasságban való életét.
A Biblia különböző részei beszélnek a házasságról, vannak prófétai szövegek, amelyek Jahve és Izrael kapcsolatáról írnak, amelyet a házassághoz
hasonlítanak. Valamint az Énekek éneke, amely a férfi és a nő szerelmét
énekli meg.
A Máté evangéliumban olvassuk, hogy a farizeusok kérdezték Jézust a
házasságról. „El szabad a férfinek bármilyen okból bocsátania a feleségét?”
Így felelt: „Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek
teremtette őket.”
Amire Jézus hivatkozik ez a Teremtés könyve 1. fejezet 27. verse, amely így
szól: „Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására
teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket.” A következő versben: „Isten
megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger
halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog”.
A házasságban Isten nem csak azt szabta meg, hogy egy férfi és egy nő
legyen a tagja, hanem még küldetést is adott nekik. Két felszólítást találunk:
sokasodni és uralkodni a földön. Az élet továbbadása és a föld irányítása
Isten teremtő akaratából ered, Isten a házasságban élő embert bízta meg
ezzel. Hiszen egyedül nem jó az embernek, ezért kap társat, aki segít neki
abban, hogy mindig legyen ereje a feladat elvégzésére.
A férfi és nő kapcsolat fontosságát nagyon sokan támadják a mai világban,
pedig a Teremtés könyve 2. fejezet 23. versében olvashatjuk: „Az ember így
szólt: Ez már csont a csontomból és hús a húsomból. Asszony (issah) a neve,
mivel a férfiből (is) lett”. Az összetartozást fejezi ki a csont-hús kifejezések,
valamint még az is-issah kifejezések, amelyek még hangzásilag is egybe
csengenek. Kezdetben egy testből lettek, a házasság által pedig újra a két test
eggyé lesz.
A próféták a házasságot fontos jelképként használják, mégpedig Isten és
Izrael viszonyára.
Legtöbbször sajnos vádlóan: a házastárs (Jahve) nagylelkűségével és hűségével, sőt irgalmával szemben a felesége (Izrael) hálátlan, hűtlensége
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A házasság
és szégyentelensége áll.
Jézus Krisztus valamint Keresztelő Szent János nem élt házasságban, ennek
ellenére nem lehet azt mondani, hogy ellenezték volna, mint sok zsidó szekta. Ellenkezőleg, az Úr a házasság
mellett áll ki.
Szent Pál apostol Timóteushoz írt
első
levelében
elutasítja,
sőt
tévtannak minősíti azt a felfogást,
hogy a házasságot el kell utasítani.
Jézusnak az evangéliumokban lévő
tanítása a házasságról azt bizonyítja, hogy a válás kivételével megegyezett a véleménye az Ószövetség
hagyományával, és kora zsidóságának gondolkodásával. Mikor pedig tanít a házasságról, akkor az Ószövetségre hivatkozik.
Az Ószövetséggel való összehasonlításban megfigyelhető, hogy az Újszövetség alapvető kérdésekben átalakítja az Ószövetségi házasságfogalmat,
például a házasság fölbonthatatlansága, a monogámia és a házasság
kegyelemközlő voltában. Míg az Ószövetségben a házasság Jahve és Izrael
jelképe volt, addig az Újszövetségben Jézus és az Egyház kapcsolatában áll.
A házastársak a kölcsönös önátadásban megtapasztalják az Úr üdvözítő
szeretetét. Ebben alakul ki a közösség, vagyis a házasság közössége, amely
nemcsak érdekközösség, hanem élet- és sorsközösség. A jó és rossz napokban is kitart egymás mellett – egy egész életen át. A házasság tehát egy
felbonthatatlan életszövetség, amelyet Isten köt egybe, és ezért a házasság
szentség.
A házasság a családban valósul meg. Ennek konkrét formája—az
Ó-és Újszövetséget együttesen nézve—már a bibliai hagyományban is
módosult, feladatai és feltételei a történelem folyamán változtak, mégis a
lényeget tekintve végérvényesen tanítást nyújt a család kikerülhetetlen
voltáról.
Kaszás Csaba káplán
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A nagyböjti időszak
Elérkezett a nagyböjt, Jézus Krisztus negyven napi böjtölésének, majd
kínszenvedésének emlékezete. A böjti napok száma Jézus pusztai böjtjéhez igazodik.
Mivel vasárnap a keresztény ember nem böjtölhet, a 40 nap hamvazószerdával kezdődően
a
nagyszombattal
bezárólag
a
hétköznapokra
vonatkozik.
A
hatályos
jog
szerint a
nagyböjtben
hamvazószerdán
és nagypénteken szigorú böjt van, a péntekek pedig hústilalmi napok.
A böjti időszakban elmarad a templomok virágdísze. Az orgona halkabban szól.
Templomunkban a pénteki misékhez keresztúti ájtatosság kapcsolódik.
A nagyböjt folyamán különösen fontos, hogy a keresztény emberek
szentgyónáshoz, szentáldozáshoz járuljanak. Az alábbiakban a bűnbánathoz bemutatunk egy Lelki tükröt, mely segítségül szolgál a szentgyónáshoz való felkészülésben.

I. Istennel való kapcsolatom
Imádkoztam rendszeresen? Lehetőleg reggel és este is? Szoktam Istenre gondolni,
vele beszélgetni?
Törekedtem-e arra, hogy jelen legyek az imában? Szívemet megnyitom-e az imában
Istennek?
Vagy csak elhadarom az imáimat?
Olvasom-e néha a Szentírást? Lelki olvasmányt, táplálékot veszek-e magamhoz?
Szégyelltem-e mások előtt keresztény voltomat?
Tiszteltem-e az Istennek szentelt személyeket, helyeket, tárgyakat?
Szoktam-e csúnyán beszélni? Káromkodtam-e?
Használtam-e feleslegesen Isten vagy a szentek nevét? Használtam-e durva szavakat?
Részt vettem-e vasárnap a szentmisén? Nem szoktam elkésni?
Dolgoztam-e vasárnap pénzkereső munkát, ha nem voltam beosztva? Igyekeztem-e
ünneppé tenni a vasárnapot? Több időt, figyelmet fordítok-e az Úr napján családomra, magamra, barátaimra, lelkem művelésére?

II. Embertársaimmal való kapcsolat
Szívesen segítettem embertársaimnak? Meglepem-e néha szeretteimet?
Van-e türelmem az emberekhez?
Voltam-e udvariatlan, pimasz, szemtelen?
Vigyáztam egészségemre, magam és mások életére és környezetemre?
Szerettem, ápoltam, gondoztam, műveltem a testemet?
Viselkedésemmel adtam-e jó példát másoknak? Okoztam-e botrányt?
Fogyasztok-e káros élvezeti cikket: alkohol, cigaretta, drog? Részt vettem-e vereke44

Szent István
Intelmei
Imre herceghez
Kerékpáros
A király
nagyböjti
rózsafüzér
időszak
désben? Szándékosan bántottam-e valakit szóval, hallgatással, tekintetemmel?
Kiálltam-e mindig az élet védelmében a fogantatástól a természetes halálig?
Adtam-e tanácsot abortuszra, eutanázia végzésére, vagy beleegyeztem-e?
Gondoltam, néztem, beszéltem vagy tettem-e szemérmetlent, paráznát? Házasság
előtt, vagy házasságon kívül volt-e testi kapcsolatom? Használtam-e abortáló tablettákat, fogamzásgátló szereket? Imádkozom-e a tisztaság kegyelméért?
Munkálkodom-e azért, hogy házasságom (sz)épüljön?
Dolgozom-e a legfontosabb emberi kapcsolataimon?
Van-e kétes kapcsolatom? Párkapcsolatom a házasság irányába halad?
Loptam-e? Tudok-e anyagi beosztással élni? Segítem-e (időmmel,
szeretetemmel, tudásommal, törődésemmel, javaimmal...) az embereket?
Kész vagyok-e okosan segíteni, adni, ha kérnek? Szoktam-e keresni az alkalmat,
hogy segítsek?
Talált tárgyat visszajuttattam-e a tulajdonosának? Sikkasztottam-e, csaltam-e,
elnéztem-e mások ilyen tettét?
Megbízható becsületes vagyok-e? Mondtam rosszat másról (rágalmaztam)? Beszéltem más hibájáról (pletykáltam)? Elvettem-e mások idejét felesleges beszéddel?
Ígéretemet mindig megtartottam?
Vállaltam-e mindig tettemért a következményeket?
Nem voltam irigy?

III. Önmagammal való kapcsolat
Kötelességeimet megfelelően elvégeztem?
Művelem-e testemet? (sport, pihenés, egészségügyi ellátás)
Művelem-e lelkemet? (imádság, jócselekedetek, lelki olvasmány, művészetekkel
való táplálkozás)
Művelem-e szellememet?
(tanulás, olvasás, megszűrni mit és mennyit nézek, hallgatok)
Voltam-e torkos, válogattam-e az ételekben? Voltam-e falánk?
Nem voltam önző, vagy durva?
Nem csábítottam valakit rosszra? /lopásra, hazugságra, csalásra.../
Gyónni, vagyis a bűnbánat szentségéhez járulni, hogy bűneinktől megtisztuljunk,
akkor kell,
ha
halálos bűnbe
estünk. Az
Anyaszentegyház
4. parancsolata szerint kötelesek vagyunk gyónni legalább egyszer egy
évben (húsvét táján), de ajánlatos többször is, főleg a nagy ünnepek (karácsony,
húsvét, pünkösd, Nagyboldogasszony) alkalmával.
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Plébániánk életéből
December 27-én, Szent János napján, az esti misén került sor a borok megáldására. Évről évre több gazda hoz terméséből mintát, mely megáldásra kerül.
Január 6-án, szombaton 14.00 órakor hálaadó szentmisét tartottunk Lenti várossá
nyilvánításának 39. évfordulója alkalmából.
Az ökumenikus imahét megnyitása napján, január 14-én, vasárnap délután plébániánk hívei találkoztak a környék református és evangélikus lakóival. Az ökumenikus imaóra a szentgyörgyvölgyi református templomban volt. Beszédet
Kaszás Csaba káplán úr mondott. Az áhítatot agapé követte.
Február elsejével püspök atya kinevezte Ipacs Bence atyát Lenti város plébánosává. Bence atya a bemutatkozó szentmisét február 4-én, vasárnap 8.30-kor tartotta
templomunkban.
Tanácsadó Testületünk február 4-én elfogadta plébániánk 2017. évi zárszámadását, és megszavazta a 2018. évi költségvetést. A dokumentumok terjedelmük miatt itt nem közölhetők, de február végéig a plébánián megtekinthetők a hivatali
időpontokban.
Február 11-én, a betegek világnapján a szentmiséken lehetett felvenni a betegek
kenetét. Örömmel tapasztaljuk, hogy a hívek egyre többen belátják, hogy nem
„utolsó kenet”-ről van szó, bár régebben így nevezték. A kenet felvétele azoknak
ajánlott, akik súlyos betegségben szenvednek, vagy idős koruk miatt erejük fogyatkozik.
†
Káplánunk, Kaszás Csaba atya február 16-án, pénteken 16.00 órai kezdettel előadást tart a Kolping Otthonban a házasság szentségéről.
A nagyböjt folyamán minden pénteken a szentmise előtt 17.00 órai kezdettel
keresztutat tartunk. A hagyományos kerékpáros keresztútra március 17-én,
szombaton délután kerül sor: Máhomfa – Lentiszombathely – Mumor – Bárszentmihályfa – Lentikápolna útvonalon. Várjuk a kerékpározást kedvelő hívek részvételét, akár az út egy-egy szakaszára is.
Virágvasárnap és Nagypénteken a Passiót énekkarunk szólaltatja meg. Az énekes
törzsgárda mellé szívesen fogadjuk az énekelni szerető híveket, akár szólistaként,
akár kórustagnak.
†
Templomunkban az elsőáldozás a húsvét utáni 2. vasárnap, április 8-án,
a 8.30-kor kezdődő szentmisén lesz. A bérmálkozásra ebben az évben
április 29-én kerül sor 15 órakor.
6

Plébániánk életéből
Ferenc pápa 2017. november 8-án jóváhagyta azt a dekrétumot, amely
elismeri Brenner János vértanúságát. Május 1-jén Szombathelyen a Székesegyház előtti téren kerül sor erre a szertartásra a 11.00 órakor kezdődő
ünnepi szentmisén, melynek főcelebránsa: Mons. Angelo Amato bíboros, a
Szentek Ügyei Kongregációjának prefektusa, szentbeszédet mond:
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek.
A Püspöki Hivatal a tudnivalókról folyamatos tájékoztatást ad a
www.brennerjanos.hu
honlapon, ahol tájékoztatást kapunk a vértanú pap életéről, a boldoggá
avatás lefolyásáról, a napirendről, valamint a parkolási lehetőségekről is.
Videókat és letölthető anyagokat is tartalmaz a honlap, melynek feltöltése
folyamatos. A nagy érdeklődés miatt a résztvevők jelentkezését előre kéri
a püspökség. Jelentkezni a plébánián is lehet majd a hirdetések szerint.
†
A Magyar Katolikus Egyház az alábbi sorokkal fordul híveihez:
Az elmúlt években sok felelősen gondolkodó ember juttatta el adója 1% -át a
Katolikus Egyháznak. Köszönjük, ha Ön is így tett! Számos intézményünk ezáltal jutott nélkülözhetetlen forráshoz — sok embernek tudtunk segíteni. Arra
kérjük, idén se feledkezzen meg a segítségnyújtásnak erről a nagyszerű lehetőségéről! Rendelkezzen adója 1%-áról. Kérjük, akkor is rendelkezzen, ha úgy gondolja, jelentéktelen összeg az, amiről így dönthet. Minden egyes rendelkezésnek
nagy jelentősége van! Kérjük, másokat is buzdítson az 1% felajánlásával.
A felajánláshoz szükséges adatok:
A kedvezményezett technikai száma: 0011
A kedvezményezett neve: Magyar Katolikus Egyház
Az adózók újabb 1%-ot is felajánlhatnak adójukból különféle alapítványoknak.
Ilyen alapítványa plébániánknak is van. Itt is két adat szükséges
a felajánláshoz:
A kedvezményezett adószáma: 19275921-1-20
A kedvezményezett neve: Alapítvány a Szent Mihály Plébániáért
Templomunkban az újságos asztalról elvehetők a borítékok, melyek a kétféle
nyilatkozatot kitöltve tartalmazzák.
Segítségét köszönjük mindazok nevében, akikről az Ön adóforintjaival
gondoskodni tudunk.
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Rejtvény
Elmélkedés
Nagyböjt napjai azt a ragyogó esélyt kínálják nekünk, hogy komolyan vegyük Jézus
követését. Komolyabban, mint azelőtt!
Mi mindent veszünk mi itt komolyan! Mennyi felesleges, tünékeny dologra, porrá váló
valóságra áldozunk iszonyatosan sok energiát! S egyszer csak homlokunkon a hamu – a
mulandóság mementója – és megkérdezi tőlünk: mire való az, amit teszünk, mi a fontos
számunkra, mire pazaroljuk az életünket? Magtárainkat nagyobbítjuk? Csűreinket tágítjuk? Veszünk még két hűtőládát?... Te esztelen gyűjtögető – halljuk a jézusi szót – még
ma éjjel számot kell adnod magadról, s oly szegény leszel, mint egy üres csigaház. Jézus
figyelmeztetése nem ijesztgetés, hanem a fontossági sorrend betartására való buzdítás.
Ha egyszer komolyan megvizsgálnánk, hogy mi fontos nekünk egy napban, egy héten –
lenne-e különbség az ateisták értékrendje és a mi értékrendünk között? Nem ugyanazokért a javakért szaladgálunk mi is, mint ők? Nem ugyanazok a dolgok izgatnak-e
bennünket is, mint őket?
(lelekebresztes.hu)

Bölcsesség
Isten! Hadd dicsérjelek Téged azzal,
Hogy Teremtésed rám bízott parányi pontját
Szebbé teszem,
Elárasztom e földi létet fénnyel,
Melegséggel, jóakarattal és boldogsággal.
(Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas magyar orvos, biokémikus
a magyar, a szovjet, az amerikai tudományos akadémia tagja.
Első ima: Isten)

☺

Humor

☺

Jancsi fagylaltot nyalogatva tér haza vasárnap.
- Honnan kaptad rá a pénzt? – kérdezi az apja.
- Te adtad. Megmaradt, mert a templomban nem kértek belépő díjat.
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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