Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 5. évfolyam, 5. szám,
2018. október 7-8. Rózsafüzér Királynője, Magyarok Nagyasszonya

Az egyszerűek imája
Ezzel a címmel írt Pilinszky János elmélkedést egy bő fél évszázaddal
ezelőtti Új Ember hetilap októberi számába. A rózsafüzérről szólt.
Mert a szentolvasóról még ma is gyakran hallani, hogy az az egyszerű
emberek imája. Pedig az egyszerűség nagy kincs. Isten annak tárja fel
magát,
aki
tud
lélekben
egyszerű
lenni.
„Egyszerű
pásztor
jöjj
közelebb, nézd a te édes Istenedet!” - énekeljük nem is olyan sokára.
A rózsafüzér egyszerű imádság: rendkívül egyszerű szerkezettel bír, és
emiatt van benne valami egyhangúság. Igazából azok jönnek rá az
„ízére”, akik kezükbe veszik és imádkozzák. Csodálatos béke, nyugalom,
biztonság árad belőle. Időt igénylő imádság is: nem lehet pillanatok
alatt a végére érni. Ám az egyszerű ember nem is akar az imádságon
„spórolni”. Tudja, hogy minden jó adomány felülről származik (Jak
1,17), így minden perc, amit az égieknek adunk, százszorosan megtérül.
Október a rózsafüzér hónapja. Rengetegen vannak, akikért, amiért
imádkozhatjuk a szentolvasót. Végezzük buzgón az egyszerűek imáját!
Bence atya

Várkonyi István : Rózsafüzér
Olyan, akár egy szent bilincs; csodálkozva nézem,
Ima közben épp úgy feszül, mint bilincs a kézen.
Nagyanyám is így viselte kezén az olvasót,
Bilincsbe vert kézzel ő is az Isten rabja volt.
Rózsafüzért viselt mindig, s hogy elment egy napon,
Rózsafüzér feszült kezén, a bús ravatalon...
Rózsafüzérrel anyám is szent kép elé hajolt;
Bilincsbe vert kézzel ő is az Isten rabja volt.
Engem is így tanított, s kezembe rózsafüzért adott,
Legyünk egész családunkkal szelíd Isten rabok!
Nagyanyám már tudja, hogy kik az igaz szabadok,
Hisz azért szabad ő a mennyben, mert Isten rabja volt.
„Engedjük, hogy Mária ránk tekintsen, hogy így megtanuljunk alázatosabbnak lenni,
de egyszersmind bátrabbak is legyünk Isten szavának követésében; hogy befogadjuk
fiának, Jézusnak a gyengéd ölelését, az ölelést, amely életet, reményt és békét ad.”
Ferenc pápa

Werner Alajosra, egyházmegyénk papjára, karnagyára emlékezünk
A XIX. század elején Pozsonyban volt hazánk hangszerkészítő központja.
A Werner-család ennek kapcsán került Bajorországból Magyarországra,
és szerzett hírnevet a zongoragyártással. Alajos atya, bár Tiszakécskén
született 1905-ben, gyermekéveit Pozsonyban töltötte. A hangszeres
környezet hatással volt a zene iránti vonzalmára. Az érettségi után
kapucinusnak jelentkezett, de gyenge testalkata miatt nem nyert felvételt.
Géfin Gyula, az ismert egyháztudós pap ajánlatára lett a szombathelyi
egyházmegye kispapja, ahol Mikes János püspök figyelt fel elhivatottságára
és muzikalitására. Ő támogatta hittudományi és zeneakadémiai tanulmányait.
1928-ban szentelték pappá, melyet Rómában
a Gregoriana Egyetem egyházzenei tanszékén való
tanulás követett. A magyar tanulók közül elsőként
szerzett „musica sacra” doktorátust, budapesti teológiai
doktorátussal együtt.
Szombathelyen megszervezte nagyhírű kórusát,
a Schola Cantorum Sabariensist. Csodálatos
pedagógiai érzékkel és szakszerű neveléssel az együttes
száztagú kórussá nőtt.
Már 1936-tól óraadó tanára lett a Zeneakadémiának,
az egyházzenetanszéken.
Életrajzírói Kodály Zoltánnal való barátságáról írnak, és megemlítik, hogy nagy
zeneszerzőnknek gyóntatóatyja volt. Munkatársai közé tartozott Harmath Artúr,
Bárdos Lajos, Forrai Miklós.
A szombathelyi kórussal a legnagyobb sikert 1938-ban, a Budapesten rendezett
Eucharisztikus Kongresszuson való szereplésük érte el. Érdekes kis történet:
Eugenio Pacelli bíboros mint pápai követ, akit XII. Pius pápa néven ismert meg
a világ, aranyórával jutalmazta szereplésüket. Alajos atya azt azonnal zálogházba
adta, és a szegények közt szétosztotta az árát. Mint annyi mást, a II. világháború
megakadályozta kórusa hírnevének növekedését.
A háború után fontos alkotói időszaka következett. Több írása mellett Bárdos Lajossal
1948-ban megszerkesztették népénekes-könyvet, mely a ma is használt Hozsanna
imakönyv első megfogalmazásának tekinthető. Ugyanebben az évben Harmat
Artúrral Cantus cantorum címmel szertartáskönyvet adtak ki karnagyok, kántorok
számára.
1948-ban a Regnum Marianum Hitoktató Központ házfőnöke lett, bár mindig
a szombathelyi egyházmegye tagja maradt. Egy év múlva a Zeneakadémián
megszűnt az egyházzene oktatása, ezzel ottani tanári állása is véget ért. A Regnumbeli fiatalokkal tovább foglalkozott, bár tudta, hogy ezért börtön is várhat rá.
2

Werner Alajosra, egyházmegyénk papjára, karnagyára emlékezünk
1961. február 6-án bekövetkezett, amire számított. Hatvannyolc paptársával
együtt letartóztatták. A per vége: öt év börtön, és vagyontárgyainak – zongora,
írógép és könyvek – elkobozása. Kodály Zoltán megkísérelte kiszabadítását,
de ő azzal utasította el: „Vagy mindenkit, vagy engem sem”.
A börtönben is kórust alapított – rabokkal, börtönőrökkel. Igyekezett lelket
önteni fogolytársaiba, még gyóntatott is. 1963-ban amnesztia folytán (Hruscsov –
Kennedy bécsi találkozójának következményeként) kiszabadult. A főváros egész
területéről kitiltották, így került Celldömölkre. Ott is rögtön kórust szervezett,
hittant tanított, és felújíttatta az orgonát.
Szabadsága nem tartott sokáig, 1964 decemberében ismét letartóztatták „a népi
demokratikus rend elleni vétségért”. Három év múlva szabadult engedménnyel.
Bár a börtönévek egészségét megviselték, ő azt állította: az öt évi szenvedést
nem cserélné fel öt évi római tartózkodásért. A szabadulást rendőri felügyelet
követte, nem hagyhatta el Budapest területét. Kodály Zoltán visszaszerezte
zongoráját, újabb együttese, a máriaremetei kórus írógépet vásárolt számára,
és könyveinek egy részét visszakapta.
Még a fogság idején elkezdődött a II. vatikáni zsinat (1962–65), melynek
nyomán szükségessé vált a liturgikus szövegek magyarra fordítása. A börtönben
írta meg éppen 50 éve – 1968-ban – magyar nyelven Mercedes-miséjét
a Fogolykiváltó Boldogasszony tiszteletére. Szabadulása után részt vett
a zsinatot követő reformmozgalmakban, melyek a liturgikus szövegek magyarra
fordítását végezték. 1972-ben készült el Négy passió-ja, szintén magyar nyelven,
háromszólamú vegyeskarral.
Aranymiséjét 1978 nyarán még megtartotta. A börtönévek megviselték
egészségét, negyven éve, 1978. november 8-án szívinfarktus következtében
elhunyt. Előbb a Farkasréti temetőben temették el, majd Máriaremetén
a kegytemplom melletti kertben talált örök nyugalomra. Tiszteletére a szombathelyi székesegyház kórusát róla nevezték el.
Ismerősei emlékeiben így él: anyagi szegénység, lelki-szellemi gazdagság
jellemezte. Derűs, nyugodt természetű ember volt. Mindig reverendában járt,
más öltözéke nem is igen volt. Magára sajnált költeni. Honoráriumaiból
gyerekeket kirándultatott, családokat élelmezett és öltöztetett.
Ipacs Bence plébános úr szavaival zárjuk emlékező sorainkat: „Egy szentéletű
pap volt, tapasztalatom szerint azonban nem sokat foglalkozunk vele, még saját
egyházmegyéjében, a szombathelyiben sem, pedig a régiek szerint a boldogok
sorában lehetne a helye...”.
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A lenti 362.sz. Szent Mihály cserkészcsapat rövid története
1992-ben megalakult a Keresztény Értelmiségiek szövetségének lenti szervezete,
melynek célkitűzései között szerepelt, hogy a város gyermekei számára
keresztény értékeket közvetítő intézményt, szervezetet hozzon létre.
A lenti hittanosok 1992 és ’93 nyarán élményekben gazdag, sikeres tábororozáson vehettek részt. Felmerült a gondolat, hogy az ily módon összekovácsolódott
kis csapatnak ne kelljen várnia a következő nyárig, hogy ismét együtt lehessenek.
Évközben is szervezzünk nekik tartalmas programokat.
Személyes kapcsolatba kerültünk Bata
Péterrel, a nagykanizsai cserkészcsapat
segédtisztjével, és meghívást kaptunk
nyári táborukba, amit Tornyiszentmiklóson tartottak. Nagy hatást gyakorolt ránk
és biztatott a lenti cserkészcsapat
megalakítására. Letenyén részt vettünk
a nagykanizsai, 74. sz. Törekvés
cserkészcsapat letenyei rajának megalakulásán és ünnepélyes fogadalomtételén.

Zalaszombatfai táborozók
a vasárnapi szentmise után

Mivel nekünk, feleségemmel együtt már volt betekintésünk a cserkészéletbe,
és gyermekkorunkból voltak ismereteink a cserkészélet elemeiről, így önként
ajánlkoztunk a csapat megszervezésére és életének működtetésére.
A KÉSZ-tagok bizalmat szavaztak nekünk, és ezzel kezdetét vette a munka.
Hivatalosan 1994.április 24-től indult a csapatunk működése,
a fél kilences szentmise keretében 22 fő ünnepélyesen fogadalmat tett.

amikor

A teljesség igénye nélkül említek programokat, amelyeket a cserkészévek
folyamán rendszeresen megszerveztünk, illetve részesei voltunk:



Minden év szeptemberében csapatkeretben vettünk részt Veni Sancte
tanévnyitó szentmisén, kérve a Szentlélek segítő kegyelmét az
elkövetkezendő év munkáihoz.



Szent Mihály-napi ünnepi szentmisén is közösen ünnepeltünk, hiszen
plébániánknak és csapatunknak is Szent Mihály a védőszentje.



Október 23-án a templomi ünnepi szentmisén és az azt követő városi
ünnepségen is képviselte magát csapatunk.



December elején valamelyik vidéki turistaházban, plébánián, adventi
tanyázáson vettünk részt. A program célja karácsony szent ünnepére való
ráhangolódás, újonc cserkészeinknek ez az első közös találkozás a csapat
többi tagjával. Adventi dísztárgyakat készítettünk: adventi asztaldíszt,
adventi koszorút, díszgyertyákat, mézeskalácsot stb.
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A lenti 362.sz.
Szent István
Szent
király
Mihály
Intelmei
cserkészcsapat
Imre herceghez
rövid története
Kerékpáros
rózsafüzér


Éveken keresztül csapatunk tagjai gyújtották meg a templomi adventi
koszorún a gyertyákat, amelyet kis műsor előzött meg.



Különösen nagy örömmel és lelkesedéssel jártak cserkészeink házról-házra
december második felétől, amikor a betlehemes játékot adták elő.



December 24-én a karácsonyi misztériumjátékban is szerepet kaptunk.
Az ünnepség után a betlehemi lángot osztottuk a megjelenteknek, hogy
a Kisjézus születésének örömhírét jelképező lángot otthonukba vihessék.



December valamelyik utolsó napján előszilveszteri ünnepséggel búcsúztattuk az évet. Ilyenkor a vidám együttlét szinte pillanatoknak tűnt. Egész
estét betöltő változatos műsort adtunk vetélkedővel, táncházzal, vetítéssel,
amelyet svédasztalos „eszem-iszom” és tűzijáték zárt.



December 31-én a nagyobb cserkészeinkkel az 5 órai szentmisén
a Jóistennek hálát adtunk az év folyamán kapott sok-sok örömért, sikerért.



Az új esztendőben a farsangi ünnepség már évek óta rendszeres, kedves
és vidám ünnepségünk.



Ha az időjárás kedvezett a téli játékoknak, vasárnap vagy szombat
délutánonként
szánkós
programot
szerveztünk
cserkészszülők
közreműködésével a lendvadedesi szőlőhegyi úthoz.



A tavasz beköszöntével csapatunk kirándulni indult a környékbeli
erdőkbe, ahol tájfutó gyakorlatokat végeztünk. Több mint tíz éven
keresztül vettünk részt az Országos Cserkész Tájékozódó Versenyeken,
amelyet a budapesti Ady-ligetben rendeztek meg. Büszkén jegyzem meg,
hogy volt, amikor a 6 db vándorserlegből hármat a csapatunk hozott el,
mellette voltak egyéni első helyezettek is. A versenycsapatok felkészítését
Kalmárné Kántor Lucia végezte, több éves lelkiismeretes munkájának meg
lett a gyümölcse. Négy alkalommal a III. Cserkészkerület részére
is megszerveztük a tájékozódó versenyt.



Az egyházi ünnepségeknek kiemelkedő eseménye az Úrnapja, az ünnepi
szentmisén és a körmeneten minden évben aktívan vettünk részt.



Eddig minden évben megrendeztük nyári csapattáborunkat. Idén 2018-ban
volt a 25. táborunk. Ahogy mondják, tényleg az éves cserkészmunka
fénypontja, koronája ez az esemény. Az utóbbi években már visszatértünk
az előző helyszínekre. Kedvenc táborhelyeink: Rönök-Szent Imre templom,
Szőce, Tornyiszentmiklós, Lasztonya, Kercaszomor- Haricsa forrás,
Gáborjánháza, Szentgyörgyvölgy.



Augusztus 20-án templomi és a városi ünnepség is szerepelt a programjaink sorában.
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Plébániánk életéből
Az ünnepség befejeztével cserkészeink osztották szét a polgármester által
felszelt új kenyeret.
Néhány nem rendszeres, de a legkedvesebb csapatprogramot is megemlítek:



Az 1999-es nyári nagytábort követően augusztus 15-21 között egy
gyalogtúrával összekötött országos rendezvényre, az Esztergomban
megrendezett Milleneumi Emléktáborra jutottunk el.



Több éven keresztül advent utolsó hetében a Lenti Idősek Otthonában karácsonyi műsort adtunk.



Büszkén említem meg, hogy 2007. július 27. és augusztus 6. közt csapatunkból Kovács András és ifj. Kalmár Imre részt vettek a 21. Jamboree-n
(Cserkészek Világtalálkozója), melyet az angliai Chelmsfordban rendeztek
meg. A 2011. augusztusában Svédországban rendezett 22. Jamboree-ra
négy cserkészünk is eljutott: Fehér Tamara, Kalmár Ágnes, Kovács András
és Tikk Anikó.

Hogy miért volt számomra egy óriási lelki élmény az elmúlt közel 25 év, kerületünk elnökének Szár Gyulának szavait idézem: „Vonzó programokat kínálunk a
fiataloknak, de a programok mögött hatalmas érték van. Érték maga a közösség,
amit létre akarunk hozni és fenn akarunk tartani. A közösség törvényei, szabályai, amikkel emberebb embert, magyarabb magyart, krisztusibb keresztényt
akarunk nevelni. [… ] Egy jobb világot építünk ennek a vallásos, önkéntes, politikamentes ifjúsági szervezetnek a segítségével”.
Kalmár Imre
csapatparancsnok
Egyházközségünk Karitász Csoportjának vezetője, Gaál Dénesné kapta az idei
évben a Katolikus Karitász Caritas Hungarica Díját. A díjat Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Karitász elnöke adta át október 6-án a budapesti
Magyar Szentek-templomában bemutatott ünnepi szentmisét követően. A Katlikus Karitász vezetősége 2012-ben alapította meg a Caritas Hungarica Díjat,
amelynek célja elismerni és értékelni a karitász önkéntesek különböző szociális
területeken végzett példaértékű munkáját. A díj további célja az önkéntesség társadalmi megítélésének növelése, a karitatív tevékenységre való buzdítás. Az elismerést azok az önkéntesek kapják, akik Katolikus Karitász tevékenysége során a
legtöbbet tettek karitatív tevékenységben a rászorultakért: mint például az idősek, betegek, fogyatékkal élők és a társadalom peremére sodródott családok támogatása. A díjat évente egyszer adják át egyházmegyénként két-három karitászmunkatársnak.
Gaál Dénesnének gratulálunk az elismeréshez, és köszönjük odaadó szolgálatát!
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Plébániánk életéből
Szent István király ünnepén Lentiben és Lentikápolnán tartottunk szentmisét.
Lentiben a városi ünnepségen, Lentikápolnán a szentmisén áldottuk meg
az új kenyeret.
A Kolping Családi Napra szeptember 8-án került sor Lentiszombathelyen.
A rendezvényen részt vettek Körmend, Szombathely és Veszprém városok
Kolping csoportjai. Délelőtt volt a hagyományos főzőverseny. 14 órakor
Mária-fánál szentmisén vettünk részt, melyet rövid kultúrműsor követett.
Az összejövetelen a helyi lelkiségi csoportok közül a rendező Szent Katalin
Kolpingcsalád mellett az Egyházközségi Tanácsadó Testület és a KÉSZ csoport
vett részt. Az esemény baráti találkozóval zárult.
A gosztolahegyi búcsú szeptember 9-én volt, a 11:30-kor kezdődő szentmise
után az osztrák szőlősgazdák agapéra hívták a résztvevőket.
A tanévkezdő szentmise (Veni Sancte) szeptember 16-án, vasárnap, a 8.30-kor
volt Lentiben.
KÉSZ csoportunk szeptember 12-én részt vett Rédicsen egy útmenti kereszt
megáldásán, melyre az áthelyezés és felújítás következtében került sor.
Az eseményt a görpálya avatása követte. A rendezvény vendége volt dr. Székely
János püspök úr és Novák Katalin államtitkár.
A plébánia felújítása a végéhez közeledik, köszönjük a hívek mindennemű
támogatását! A hivatali ügyek intézése ismét az irodában folyik, melynek
időpontja az iskolai órarendeknek megfelelően az alábbiak szerint alakult:
Hétfőn, kedden 15.00 - 17.00 óra
Szerdán, csütörtökön 9.00-11.00 óra
Mivel plébániánkon jelenleg nem szolgál káplán, a szentmisék rendjében
változás történt, amit itt is, az október 1. utáni időpontnak megfelelően közlünk:
Lentiben a vasárnapi miserend változatlan: 8.30 és 17.30
Hétköznapokon: szerdán, pénteken, szombaton 17.30
Csütörtökön szentségimádást tartunk 16.30-kor
Lentikápolnán vasárnap 11.30-kor, Máhomfán szombaton 16.00-kor lesz
szentmise.
Bárszentmihályfán a hónap 2., Mumorban a 3., Lentiszombathelyen a 4. keddjén lesz szentmise 17.30 órai kezdettel.
Elsőpénteken 7.45-kor és a köznapokra eső nem parancsolt ünnepeken 8.30-kor
nem tartunk szentmisét.
Az eltéréseket a hirdetésekben is közzétesszük.
Kérjük a hívek megértését!
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Rejtvény
Elmélkedés
„Felelősségre kellene nevelni a gyermekeket az élet iránt. Rá kell döbbenteni,
hogy csak a meglévő életet lehet továbbadni. Pusztítani könnyű. Repülőt gyárthat az ember, de létrehozni egy rózsabogarat, de még egy szúnyogot sem képes.
Elpusztítani, kiirtani igen. A természet számomra arról a harmóniáról beszél,
amire tulajdonképpen minden ember vágyik. A természet rendje jelenti azt a
romlatlan világot, amelybe minden ember szeretne visszakerülni. [...] A természetben mindennek megvan a maga helye, csodálatos egyensúly ez, amit az ember csak felborítani képes.”
(Korzenszky Richárd bencés szerzetes és teológus)

Tanúságtétel
„Egy közösségnek mindig szakrális alapja van. Magyarországon ez
a kereszténységre alapozott Szent István-i közösséget jelenti. Ha nem lesz
közös erkölcsi nevező, amelyen ezek a közösségek létezhetnek és működhetnek, akkor egyének izolált csoportjai alkotják majd a társadalmat
a maguk vélt érdekeinek megfelelően […] Az én személyes megváltásomnak
és világhoz való viszonyomnak egyaránt Krisztusban kell gyökereznie. Addig, amíg nem állítjuk talpra ezt a megfordított értékrendet,
amelynek csúcsán ma a pénz, az anyag áll, és nem kerül vissza az első helyre
az Istenhez fűződő helyes kapcsolat, addig tehetünk bármit,
zseniális találmányokat fedezhetnek fel kutatók, az egész emberiségre
kiható kedvezőtlen folyamatok nem fognak helyes irányba fordulni.”
(Hetesi Zsolt fizikus,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója)

Mécs László: Adventkor
Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk
Illendő ruhában, méltóképpen várjunk
Add, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget
S ama jobb hazában megláthassunk Téged.
(A költő 40 éve, 1978. november 9-én hunyt el.)
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
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