Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 5. évfolyam, 3. szám, 2018.05.20.
Pünkösd

A változás Lelke
Eddigi
állomáshelyeim
többségén
azzal
fogadtak:
itt
állandóan
cserélgetik a papokat. Ösztöneink tiltakoznak az ilyen és hasonló
gyakori változásoktól, mert az állandóságra szeretünk berendezkedni.
Az ad biztonságot, ami nem változik. Házastársat egy életre
választunk, nem néhány évre. Otthont egy életre, de legalábbis
évtizedekre építünk, nem pár hónapra. Szakmát is általában hosszú
távra tanulunk.
Egy
bizonyos
állandóságra
szükségünk
van,
és
érthető,
ha a lelkipásztorra is így nézünk. Mégis van valami jó abban is,
ha idődről időre – talán még az elvárhatónál is sűrűbben – újabb papok
kerülnek be egy közösség életébe, a korábbiak pedig mások közt
folytatják szolgálatukat. Mert a Lélek mindenkiben másként működik. Ki ebben,
ki abban hagyja magában jobban érvényesülni a Lélek erejét.
Minden változás új utakat, új ajtókat nyit, új szemléletet hoz.
Új kezdetet az állandóságban. A gyakoribb változás nem enged megállni,
hanem ismét és ismét alakulásra hív. A változásokhoz szokott szív
jó „talaj” a Léleknek, mert ott tud igazán munkálkodni. Nem feltétlenül
rossz tehát, ha nem minden állandó körülöttünk, ha sok dolog változik.
Ha
ezekhez
tudunk
alkalmazkodni,
tudunk
nyitottak
maradni,
a Szentlélek is könnyebben talál otthont a szívünkben, és tud bennünket
egyre inkább krisztusivá formálni.
Bence atya
Reviczky Gyula: Pünkösd
Piros pünkösd öltözik sugárba, mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat, fényözön hull, a szívek megnyílnak.
Hogy először tűnt fel a világnak: tüzes nyelvek alakjába' támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét, hirdeté a győzedelmes eszmét.
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed, ma is minden bánkódó szívének,
Hogy ki tévelygő kétségbe', homályba világító sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét, világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra, taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, szeretetnek sugara, Szentlélek!

A házasság
(3.2. rész)
A reformátorok elvitatták a házasság szentségi jellegét, mert a házasság esetében
nincs meg a szentségeknél fontos három feltétel, vagyis: a krisztusi rendelés,
a látható jel és az üdvösség ígérete.
Két reformátort emelek ki: az egyik Luther Márton, aki 1483-1546 között élt,
a másik pedig Kálvin János, aki 1509-ben született és 1564-ben hunyt el.
Luther Márton egyik művében írja a házasságról: „A házasságot nemcsak, hogy
minden szentírási alap nélkül tartják szentségnek, hanem hasonló ürügy alatt,
mint amely címen annak szentségével kérkednek, valóságos torzképet csináltak
belőle. A házasság jegyét sem rendelte Isten; mert nem olvassuk, hogy azt Isten
azért alapította volna, hogy valamit jelentsen, jóllehet minden szemmel látható
cselekmény úgy érthető, mint allegorikus külsőség, mely a láthatatlan dolgokat
példázza. Azért a házasság legyen bár Krisztus és az anyaszentegyház külső példázó jele, de nem sacramentum az, amelyet Isten rendelt volna, hanem emberek
találmánya csupán az egyházban”.
Kálvin János is tagadta „a házasság szakramentalitását”, noha isteni rendelésűnek tartotta azt. „A házasság nem több, mint az emberi élet Istenre visszavezethető egyik formája, amelynek azonban nincs köze a megigazulás kegyelméhez
vagy az üdvösség rendjéhez.”
Többek között ezen gondolatok ellen kellet fellépnie az Egyháznak, ez okból hívta össze a Trentói Zsinatot. A Trentói Zsinat 24. ülésén kezdtek el foglalkozni
a házassággal. Maga a zsinat több dologra fordított figyelmet, mivel több helyről
is támadták a házasság szentségét.
A Trentói zsinat volt az első, amely a házasság szentségének sajátos kegyelméről
beszélt. A kegyelemnek hármas célja van: tökéletesíti a meglévő szerelmet,
megerősíti a fölbonthatatlan egységet és megszenteli a házastársakat.
E kötelékkel csakis két embernek lehet összekapcsolódni és összefűződni, amit
Krisztus Urunk még világosabban tanított. Azt a kegyelmet, amely ezt a természetes szerelmet tökéletesíti, felbonthatatlan egységgé erősíti, s a hitveseket
megszenteli, maga Krisztus, a tiszteletreméltó szentségek alapítója és tökéletesítője, saját szenvedésével számunkra kiérdemelte.
A Trentói zsinat hozott egy olyan törvényt, hogy az olyan házasságok,
amelyet nem pap előtt kötnek meg, azok nem lesznek szentségiek. Ezzel
azokat a titkos házasságokat tették érvénytelenné, amelyeket az Egyház tudta
nélkül hoztak létre.
A Trentói zsinat védte a házasságot és pontosan azért nem tudtak pontos képet
adni a házasságról, mert csak azt mondták el, hogy mi az, ami nem elfogadható.
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A házasság
A történelmi teljesség kedvéért megjegyzem, hogy a Trentói zsinat határozatai
csak ott léptek érvénybe, ahol a főpásztorok kihirdették. Ez néhány vegyes
lakosságú területen, így Magyarországon sem történt meg.
A Trentói zsinat után egyre jobban támadták a házasság felbonthatatlanságát,
mivel a reformátusok és az evangélikusok is válhatnak, ennek okán a katolikusok is válni akartak. Ez nagy vitákat gerjesztett, mivel a katolikus házasságot is
fel akarta bontani az Állam, amihez nem volt joga. Ezért hatalmas feszültségek
keletkeztek.
Az 1907. augusztus 2-án kiadott rendelkezés megfogalmazza, hogy hogyan
szabad érvényesen megkötni a házasságot. A rendelet szerint csak azok a házasságok érvényesek, amelyeket a plébános vagy a helyi főpásztor, vagy a kettő
közül valamelyik által delegált pap és legalább két tanú jelenlétében kötnek meg.
Ezzel végérvényesen megszüntették a titkos házasságokat. Mivel a házasságot
az Egyház személye előtt kell megkötni, bármilyen jogi dolog is a szentséggel
kapcsolatban az Egyháznak van fent tartva.
A következő részben már a mai kor házasság teológiájáról írok,
amely a II. Vatikáni zsinattal kezdődött, és ma is folytatódik. Hiszen a teológia
értelmezése és magyarázása ma is tart.
Kaszás Csaba
káplán

Ima:
Jézusom!
Köszönöm Neked hitvestársamat!
Köszönöm minden munkáját,
könnyét, mosolyát.
Köszönöm Neked
minden értem hozott áldozatát.
Köszönöm Neked az éveket,
amiket együtt tölthettünk.
Köszönöm a gondokat,
Melyeket egymással megosztottunk.
Köszönöm Neked, hogy Ő az enyém!
Köszönöm, hogy nem veszítettem el szeretetét.
Add meg Uram nekünk, hogy Téged szeretve
egymást szeressük, és a Te szent törvényeid szerint élhessünk. Ámen.
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Boldog Brenner János
Dátumok a születéstől a boldoggá avatásig
1931. december 27-én született Brenner János Szombathelyen háromgyermekes
család második fiúgyermekeként.
1950-ben jelentkezett novíciusnak a ciszterci rendbe, beöltözésekor az Anasztáz
nevet kapta.
1951-ben tette le első fogadalmát, még ugyanebben az évben a Szombathelyi
Egyházmegye kispapja lett.
1955. június 19-én Kovács Sándor püspök szentelte pappá a szombathelyi Székesegyházban. A város Szent Norbert-templomában mutatta be újmiséjét. A határ
menti Szentgotthárd második kerületében, Rábakethelyen lett káplán.
1957. december 14-éről 15-ére virradó éjjelen ismeretlen tettesek meggyilkolták.
December 15-ét tekintjük égi születésnapjának.
1999. október 3. A boldoggá avatás egyházmegyei eljárásának kezdete
a szombathelyi püspökségen.
2008. július 31. Az egyházmegyei eljárás lefolyásának zárása.
2009. szeptember 18. Az egyházmegyei eljárás érvényességének elismerése.
2014. október 18. A Positio (vizsgálati összegzés – esetünkben egy 1 000 oldalas
könyv) benyújtása, amit egy vatikáni történészbizottság, majd egy teológusokból
álló bizottság megvizsgált. Ezután került a bíborosokból és püspökökből álló
legfelsőbb bizottság elé.
2017. november 8. A vértanúság pápai elismerése.
2018. május 1. Boldoggá avatás Szombathelyen. Idézet a pápai dokumentumból:
„… megengedjük,
hogy Isten Szolgája, Tiszteletreméltó
BRENNER JÁNOS
vértanú, áldozópap,
Jézus Szíve szerinti pásztor,
szolgálva saját híveit
és megvédve az Oltáriszentséget, akit egy beteghez vitt,
mostantól kezdve a Boldog nevet viselje,
és hogy ünnepét megtarthassák
a jogban előírt módon és helyén,
minden év december 15-én,
mennyei születésének napján.”

44

Szent István
király
Intelmei
Imre herceghez
Kerékpáros
Évforduló
rózsafüzér
Három évforduló emlékezésre késztet bennünket. 2018 tavaszán, nyarán
három Lentihez kötődő papra emlékezünk haláluk kerek évfordulóján. Bár
más-más hónapban tértek vissza a Teremtőhöz, emlékezzünk rájuk együtt.

Kómár József
ahogy mi szólítottuk:
Kanonok Úr,
életének 92. évében,
10 éve, 2008. augusztus
17-én hunyt el. Utolsó
állomáshelye Lenti volt.
Hosszú
út
vezetett
szülőfalujából, a Vas
megyei Döbörhegyről
városunkba,
végső
nyughelyére.

Kondákor Gyula
Lenti város esperes
plébánosa öt éve az
egekből
imádkozik
értünk. Példás türelemmel viselt szenvedésének öt éve május 14-én
ért véget. Végső nyugalomra szülőfalujában,
Tornyiszentmiklós
temetőjében talált.

Mester Vince
Lentiben csak alkalomadtán szolgált, de mint
városunk szülöttjét jól
ismerték, szerették a
lenti hívek. Öt éve
hunyt el, 2013. március
29-én, Nagypénteken.
Földi maradványait a
szülőhely temetője őrzi.

Ima papi hivatásokért: Ó Jézus, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas
szemmel szeretett nyájadra! Adj nekünk a Te szent szíved szerinti
papokat, és fiataljainkban éleszd fel a hivatás kegyelmét! Ezt kérjük tőled
Mária, az Egyház anyja közbenjárására. Amen.

†
Évek során át szolgálta egyházközségünket és Budapest több templomát
Horváth Viktor sekrestyés és kántor,
aki életének 76. évében visszaadta lelkét Teremtőnknek. Nagy buzgalommal
végzett sekrestyés teendőinek olyan tanúi vannak, mint dr. Székely János,
egyházmegyénk püspöke, dr. Varga Lajos, váci segédpüspök és az egykori
ministránsok. Őszinte részvéttől áthatott énekét temetéseken hallottuk.
Emlékét szívünkben őrizzük, imádkozzunk érte!
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Plébániánk életéből
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja (március 25.) ebben az évben Virágvasárnapra esett, ezért április 9-re helyezték át ünneplését. A 8.30-kor tartott
szentmisén a Mária Légió tagjai megújították fogadalmukat.
Plébániatemplomunk szentségimádási napja április 3-án volt. A 8.30-kor
kezdődő szentmisét a plébániai közösségek (Rózsfüzér Társaság, Mária Légió,
Kolping Család, Karitász, KÉSZ Csoport) által szervezett imaórák követték.
Március 4-én és a húsvéti misén az orgona és a harmóniumok javítására
gyűjtöttük a hívek perselyadományát.
A gyűjtés eredménye:
Március 4.
Lentiben

Húsvét

70 675.-

219 690.-

Lentikápolnán

2 985.-

11 605.-

Máhomfán

3 930.-

4 665.-

Bárszentmihályfán

16 230.-

Lentiszombathelyen

11 850.-

Gosztolán

7 500.-

Köszönjük a jószándékú támogatást! A több napon át folyó javítási munkák
befejeződtek, templomunk orgonája és a harmóniumok zeneileg tisztán, szépen
szólnak.
A Plébániai Tanácsadó Testület április 10-én tartott ülésén megbeszélte a templom és a plébániaépület felújításával karbantartásával kapcsolatos teendőket.
Templomunkban az elsőáldozás a Húsvét utáni 3. vasárnap, április 15-én, a
8.30-kor kezdődő szentmisén volt. 42 negyedik osztályos kisdiák vette magához
először az Oltáriszentséget.
Április 25-én plébániánk KÉSZ Csoportja a mandátumok lejárta miatt vezetőséget választott. Az új tisztségek: Nógrádi László – elnök, Lantos Lászlóné – titkár,
Kozma Gyuláné – pénztáros, Borsos László – küldött.
A Szent Márk napjához kapcsolódó búzaszentelést április 29-én a szentmisék
után tartottuk.
Ugyanezen a napon 15 órakor került sor templomunkban a bérmálásra. 57 fiatalt
erősített meg ezzel a szentséggel Dr. Székely János püspök atya.
Május 1-jén volt Brenner János vértanú pap boldoggá avatása Szombathelyen.
Az eseményre városunkból autóbuszos zarándokként és egyénileg is többen
utaztak, Boldog Brenner Jánosról lapunk 4. oldalán írunk.
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Plébániánk életéből
Adománygyűjtés a plébániatemplom állagmegóvására.
A lenti Szent Mihály plébániatemplom több mint két évtizede kapott
teljes
külső
felújítást.
Mára
szükségessé
vált
a
templom
külső
állagmegóvásának elvégzése, melynek 1,3 millió Ft-os költségéhez még
mintegy 850.000 Ft összegyűjtése szükséges. Kérjük mindazokat, akiknek erre lehetőségük van, támogassák a felújítást! Minden adományt köszönettel fogadunk:
- a plébániahivatalban (Templom tér 4.) hétfőn, kedden és pénteken 9-11 óra
között, szerdán és csütörtökön 15-17 óra között,
- a plébánia bankszámlaszámán (1174-9022-2002-2648, „adomány”
megjegyzéssel),
- az Alapítvány a Lenti Szent Mihály Plébániáért,
bankszámlaszámán (1174-9022-2002-4334),
- vagy 1%-os felajánlásként (ehhez a szükséges adatok:
a kedvezményezett adószáma: 19275921-1-20,
a kedvezményezett neve: Alapítvány a Szent Mihály Plébániáért).
Köszönettel: a lenti Szent Mihály Plébánia közössége
Plébániánk területének lakosait érintő búcsúk, egyéb misealkalmak a nyár folyamán:
Helység

Titulus / alkalom

Időpontja 2018-ban

Bárszentmihályfa

Hősök Napja

máj. 27.

11.30 óra

Lentiszombathely

Jézus Szíve

jún. 10.

11.30 óra

Radamos

Mária jelenés

jún. 17.

15.00 óra

Tenkehegy

Keresztszentelés évfordulója

júl.

1.

14.00 óra

Mumor

Sarlós Boldogasszony

júl.

8.

11.30 óra

Lentihegy

Kármelhegyi Boldogasszony

júl. 15.

11.30 óra

Gosztola

Mária Magdolna

júl. 22.

11.30 óra

Kerkateskándi-hegy

Urunk színeváltozása

aug.

4.

11.00 óra

Máhomfa

Havas Boldogasszony

aug.

5.

11.30 óra

Lentikápolna

Krisztus Király (előrehozott)

aug. 26.

10.00 óra

Gosztolahegy

Kisboldogasszony

szept. 9.

11.30 óra

Lentiszombathely
Mária-fa

Kolpingcsoportok
találkozója

szept. 8.

14.00 óra

Mivel lelkipásztoraink vasárnaponként Lendván is miséznek, a korábban 11 órakor kezdődő szentmisék a továbbiakban 11.30-kor kezdődnek.
Megértésüket köszönjük!
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Rejtvény
Elmélkedés
„Önlelkünkben nem bízhatunk, mert gyönge is, ösztönös is s félelmetes elsötétülésekben szenved. Hiába nézünk szét jobb lélek után az emberiségben is;
mert a közvélemény lelke s a nemzetek lelke is megbízhatatlan s nem biztosít
végzetes hibák s bűnök ellen. Néha ugyan úgy látszik, mintha a nagy igazságok
gyökeret vernének a lelkekben, s az eszmények uralma biztosítva volna; […] de
azután – sajnos – megint azt kell tapasztalnunk, hogy minden megállapodás
kétségessé lett, hogy a közérzés elvesztette érzékenységét s a közlelkiismeret
semmiféle erőszakra s jogtalanságra nem reagál.”
(Prohászka Ottokár: Új elmélkedések - Lelkünk Lelke 1914)

Bölcsesség
„Nem lehetséges végső összeütközés a vallás és a tudomány között;
az egyik ugyanis kiegészíti a másikat. Úgy gondolom, minden komoly és
reflektív ember felismeri, hogy természete vallásos elemét el kell ismernie és
kultiválnia kell ahhoz, hogy emberi lelke minden ereje tökéletes egyensúlyban és harmóniában működhessen együtt. És valóban, nem véletlen,
hogy minden kor legnagyobb gondolkodói mélyen vallásos lelkek voltak.”
(Max Planck, Nobel-díjas német fizikus,
a kvantummechanika megalapítója)

Balassi Bálint imája a Szentlélekhez
„… Könyörgök Teneked, hogy szentelj meg engem,
Tulajdon templomod hogy lehessen lelkem,
Szeplő nélkül tiszta legyen én életem,
Lakozzál Te bennem. […]
Te regulád szerint hogy igazán élvén,
Hozzánk tartozókkal imádjunk dicsérvén,
Téged, vigasztaló Szentlélek Úristen;
Mindörökké, Amen.
(Balassi Bálint: Három Himnusz a Szentháromsághoz - III. A Szent Lélekhez)
A Szent Mihály Hírlevél a Lenti Római Katolikus Plébánia lapja.
Megjelenik kéthavonta, a páros számú hónapokban.
A kiadásért felel: Ipacs Bence 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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