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A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 5. évfolyam, 6. szám,
2018. december 25. — Karácsony

Megtisztultan találkozni
Bár nem úgy terveztük, hogy pont az advent közepén veszünk búcsút a
sokezer szentgyónást őrző, az évtizedek során kissé megkopott, és a
szú által egyre inkább tönkretett plébániatemplomi gyóntatószékünktől,
mégis így alakult. Pont arra az időre készült el az új gyóntatószék,
mikor a legtöbben járulunk a bűnbánat szentségéhez, hogy megtisztult
lélekkel
ünnepelhessük
Jézus
születését. A
XXI.
században új
gyóntatószéket állítani szinte jelkép-értékű. Amikor Nyugat-Európában
kezd kiveszni a gyónás szentsége, amikor egyre kevesebbet beszélünk
bűnről, legfeljebb hibákról, helytelen magatartásról, addig azzal,
hogy kis közösségünk a régi helyébe új gyóntatószéket készíttetett,
kifejezte: igenis van bűn, de még inkább van bűnbocsánat. Jézus a
bűnösökért született e földre. Szentgyónásunk elvégzésével megvalljuk,
hogy mi is közéjük tartozunk, vagyis értünk is jött Jézus. Így
megtisztult szívvel tudunk találkozni a közénk jött Megváltóval.
Ipacs Bence
plébános

Wass Albert: Karácsonyi Fohász
Kedves jó Megváltó Atyánk!
Szépen kérlek, nézz le miránk.
Hallgasd meg a kicsi Hubát,
ki tiszta szívvel kéri Urát!
Ó add, hogy e nagyvilágon
az emberre béke szálljon.
Óvón terítsd széjjel kezd
messzi szülőhazánk felett.
Térden állva esedezem:
hazánk megint otthonunk legyen,
s fáradozást feledve mind
hadd lássuk meg szeretteink.
Kérlek, Uram, add áldásod,
és óvjad a Raab családot.
Áhítattal kérlellek én
szent karácsony éjjelén!

Eucharisztikus Tudományos Konferencia
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve Eucharisztikus Tudományos Konferenciára került sor Esztergomban, 2018. november 27-29. között.
Az eseményről az alábbiakban az előadások sorrendjében adunk rövid tájékoztatást.
Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek megnyitójában mondta: az Eucharisztia
ősi görög szó, magyar fordítása gondot okoz. Hálaadást, szent emlékezést,
lakomát jelent. Magyarul magát az ünneplést, a cselekményt, az eucharisztikus
színek magunkhoz vételét értjük alatta. A konszekrált kenyeret és bort Oltáriszentségnek nevezzük.
Az első előadó Prof. Dr. Schőner Alfréd rabbi volt. „Mily szép és fenséges,
hogyha testvérek együtt gondolkodnak” (Zsolt 133) – kezdte előadását. A mai
széder estet és annak liturgikus kapcsolatát ismertette. A széder estét a zsidó
családok otthonukban tartják, emlékezve az Egyiptomból való kivonulásra,
a fogság szomorú idejére és Isten segítségére a zsidóság iránt.
Dr. Verő Tamás budai főrabbi a széder estén kívüli zsidó családi liturgiáról
szólt, bemutatva, hogy a zsidóság minden létmegnyilvánulásához rövid áldó
ima tartozik. A bor fogyasztásánál például ezt mondják: „Áldott vagy te,
örökkévaló Istenünk, a világ Ura, ki a szőlő gyümölcsét teremtette.”
„Aki áldást mond, maga is meg lesz áldva” – hangzott a zárásként.
Az Ortodox Egyház előadója Fr. Michael Zheltov teológus az Eucharisztia vételében történő változásokat mutatta be egyházában. Míg híveik a 14. század
végéig évente egyszer vehették a szentséget, Nagy Péter cár ezt kötelezővé tette. Az 1917 után a kommunista diktatúra által meggyengített közösségek
egyszerű körülmények között ünnepeltek. (A Szovjetunióban 1919 után 600
püspököt és 40 ezer papot fizikailag eltüntettek. – a szerk).
Prof. Dr. Nicolae Preda diakónus-lektor a román ortodox egyház gyakorlatát
ismertette. Az egység szimbóluma az Eucharisztia. A kezdetektől a kenyér,
a proszfora átváltoztatva Krisztus teste. Szent Pált idézve: „egy a kenyér, s egy
test vagyunk sokan, hiszen mindnyájan egy kenyérből részesülünk”
(1Kor 10,16-17).
Makarios of Christoupolis püspök az Eucharisztia bizánci teológiában betöltött
szerepét elemezte. Korábban a hívek nem részesültek a liturgiákon az
Eucharisztiából, csak a bevonuláskor vihették a kenyeret és a bort a szentélybe.
Püspök úr rámutatott: Isten szellemi hódolatot kíván, de a fény, az illatok,
az anyag, így a kenyér, mint jelkép is segítheti ezt.
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Eucharisztikus Tudományos Konferencia
Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita az ortodox és a katolikus egyház közti
híd szerepéről szólva elmondta, náluk a proszfora búzakenyér. Ebből vág ki a
Szent Liturgián a pap egy részt, a Bárányt. Ezt konszekrálják, és mennyből
alászállott élő kenyérnek tekintik. Céljuk a buzgóság növelése:
minden megkeresztelt hívő részesüljön Krisztus testében és vérében.
A protestáns egyházak részéről Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök
és Fekete Károly református püspök olyan témákat érintett, mint az úrvacsoráról szóló teológiai felfogás, az úrvacsora gyakorlata, értéke és jelentősége
az evangélikus és a református teológiában. Szóba kerültek különbségek,
de az előadók alapvetően igyekeztek a közös pontokra rámutatni.
Dr. Kajtár Edvárd, a Liturgikus Intézet irodaigazgatója az áldoztatás liturgiájának alakulását tekintette át az első századoktól egészen napjainkig. Kitért
a különböző zsinatok döntéseire ebben a témában. Érdekességként szólt a
higiéniai szempontokról is (pl. két szín alatti áldozásnál a bor magunkhoz
vétele olyan kehelyből, amiből előzőleg már többen ittak).
Dr. Németh Norbert pasztorális helynök az Eucharisztiáról mint szent emlékezésről beszélt, utalva az utolsó vacsorára. Kiemelte, hogy a szentmisében a pap
Krisztus szavait egyes szám első személyben idézi fel. Az Eucharisztia mint
szent emlékezés Krisztus keresztáldozatának jelenvalóvá tétele a szentmisében.
Dr. Fábry Kornél a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) főtitkára
a szentáldozás kegyelmi hatásaira rámutatva Krisztussal és az egyház tagjaival
való közösség és a találkozás fontosságával foglalkozott. A NEK feladata
a katolikus hívek hitbeli, tudásbeli, hitvédelmi megerősítése.
Az előadások sorát három történeti jellegű beszámoló követte. Dr. Györök Tibor
teológiatanár az Eucharisztia őrzéséről és imádásának történelmi alakulásáról
szólt. Dr. Versegi Beáta Mária nővér, a Nyolc Boldogság Közösség tagja
a II. Vatikáni Zsinat után létrejött eucharisztikus mozgalmakat ismertette, míg
Dr. Fejérdy András egyetemi docens a záró előadásban az eucharisztikus
kongresszusok szerepét foglalta össze a XIX. század végétől napjainkig.
Az Eucharisztiával kapcsolatos nagyon fontos gondolatot mondott ki Dr. Erdő
Péter bíboros úr miséjének homíliájában – Ferenc pápát idézve: az Eucharisztia
nem a tökéletesek kiváltsága. Ezen a földön senki sem tökéletes, Isten irgalma
folytán kaphatjuk vissza a kegyelmi állapotot a gyónásban, hogy újra szentáldozáshoz járulhassunk. Bíboros úr zárószavaival ért véget a konferencia.
Megállapította, nemcsak íve volt a háromnapos konferenciának, hanem lelke is.
A konferenciáról a világhálón lehet részletesebben tájékozódni.
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A Lenti Plébánia Karitász csoportjának munkájáról
Karitász csoportunk 1991-ben az elsők között alakult meg: először 10 fővel, majd
hamarosan 16-ra gyarapodott a létszámunk. Jelenleg 30 fővel szolgálunk.
Célunk és feladatunk változatlan, segíteni a bármilyen okból nehéz helyzetbe
került embertársainkon, anyagi és lelki támogatás nyújtásával. Szeretettel fordulunk mindenkihez, aki felkeres bennünket problémájával, és lehetőségünkhöz
mérten igyekszünk a legmegfelelőbb segítséget nyújtani.
Évi két alkalommal gyűjtünk adományt a templomban, de felkeressük városunk
vállalkozóit, piacozóit, vendéglátóit is. Esetenként a patikákban is helyezünk el
perselyeket. Hála az Úrnak, hogy lelkes és adakozó kedvű lakosai vannak
városunknak, így jelentős mennyiségű csomagot készíthetünk és juttathatunk el
az ünnepekre a szükséget szenvedőkhöz.
Az egyházmegyei Karitásztól juttatott adományt igyekszünk nagyon körültekintően szétosztani. Sajnos így is előfordulhat, hogy akaratunkon kívül kimarad
valaki. Éppen ezért hálás szívvel fogadunk minden információt, amely felhívja
figyelmünket a nélkülöző családokra vagy személyekre. Kaptunk almát,
burgonyát, Béres cseppet, pelenkát, konzerveket, ruhaneműt, még beiskolázási
támogatást is, melyet a 3 vagy több iskolás gyermeket nevelő rászoruló
családoknak juttattunk el.
6 családot támogathattunk a Lak6 program
keretében, amikor is elmaradt közüzemi díjtartozást vagy lakbérhátralékot
egyenlítettünk ki.
Segítünk a nehéz körülmények között élőknek a tönkrement nagyobb háztartási gépek pótlásában, így tudtunk szerezni gáztűzhelyt, kályhát, hűtőt, fagyasztót, TV-t, mosógépet, bútorokat. Ezeket a használt, de jól működő gépeket mind
felajánlások útján tudtuk biztosítani. A hideg beállta előtt meleg takarókat,
paplanokat gyűjtöttünk és juttattuk el elsősorban a gyermekes családoknak vagy
idős embereknek. Több alkalommal végeztünk nagybevásárlást olyan családoknak, akik átmenetileg kerültek nehéz helyzetbe. Segítettünk a gyógyszerek kiváltásában, a gyógyászati segédeszközök megvásárlásában, de az is előfordult,
hogy egy beteg, műtéten átesett édesanyának azzal segítettek társaink, hogy egy
hétig ők főztek a családnak. Rendszeresen támogatunk egy nehéz helyzetben élő
hét gyermekes családot. Minden pénteken és szombaton egy helyi pék jóvoltából friss pékárut osztunk a rászorulóknak. Nem ritka, hogy a hozzánk fordulóknak a saját készleteinkből állítunk össze gyors segélyként élelmiszercsomagot.
Nagyon fontos számunkra, hogy a hozzánk fordulóknak ne csak anyagi, hanem
lelki támogatást is nyújtsunk. Mindig szem előtt tartjuk, hogy segítő munkánk
csak akkor éri el célját, ha azt az önzetlen szeretet, a megértés és a kivételes
empátia hatja át. Kérjük a Jóisten áldását, hogy továbbra is segítségére lehessünk
a bármiben szükséget szenvedő embertársainknak.
Gaál Dénesné
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A Lenti
Szent
Plébánia
István
király
Karitász
Intelmei
csoportjának
Imre herceghez
munkájáról
Kerékpáros
rózsafüzér
Mint előző számunkban jeleztük, egyházközségünk Karitász csoportjának
vezetője, Gaál Dénesné kapta az idei évben a Caritas Hungarica Díját,
mely a Karitász önkénteseinek példaértékű munkáját hivatott elismerni.
Újabb örvendetes hír:
Szent
Erzsébet
napján,
a jótékony szeretet szentjének
ünnepén a szombathelyi Jézus
Szíve templomban Dr. Székely
János megyéspüspök köszönte
meg a Karitászcsoportok munkáját, majd csoportos elismeréseket adott át. Zala megyéből
két plébániai csoportot jutalmaztak díszoklevéllel:
Balról a Lenti Karitász Csoport képviselői az ünnepségen

a zalaegerszegi Jézus Szíve Plébánia és a Lenti Szent Mihály Plébánia
csoportját. Az ünnepségen köszöntötték a Caritas Hungarica – a legmagasabb
kitüntetés – idei díjazottjait, plébániánk csoportjának vezetőjét, Gál Dénesnét.
Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke beszédében úgy fogalmazott: nagy
kincs, hogy vannak katolikus értékelvű közösségek, melyeknek tagjai
megkeresik a rászoruló embereket, s értékteremtő munkájukkal példát
mutatnak másoknak is.

A Karitász tízparancsolata
1.
2.
3.
4.

Igazán segíteni csak szeretetből, szeretettel lehet.
Kétszer segít, aki gyorsan segít. A bürokrácia a karitász halála.
A bajbajutottat sohase alázd meg: érezze, hogy örömmel segítesz.
Úgy segíts, hogy a rászoruló saját magán is segíthessen.
Vezesd rá az öntevékenységre.
5. Ne alamizsnát adj, hanem igyekezz a bajt gyökerében orvosolni.
6. A bajbajutott nem „eset”, hanem személy. Vedd emberszámba, törődj vele,
szánj rá időt, türelmet, őszinte érdeklődést.
7. Vedd elejét a visszaéléseknek. Járj utána a fontosabb ügyeknek.
8. Kínos pontossággal számolj el minden fillérről, és köszönj meg minden
adományt.
9. A segítség nem monopólium, de nem is konkurencia. Segíts annak,
aki segíteni akar.
10. Ne várj hálát. Ne sértődj meg. Ne légy kicsinyes. Imádkozz azokért,
akiket Isten szeretetedre bízott!
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Plébániánk életéből
Karitász csoportunk karácsonyi gyűjtést tartott rászoruló testvéreink számára,
a „Váltsuk meg Szent Márton köpenyét!”-akció keretében. Tartós élelmiszert
és pénzadományt helyeztek el a hívek plébániatemplomban kitett kosárban,
illetve perselyben.
November 22-én a Plébániai Tanácsadó Testület gyűlést tartott a Sugár úti
„katolikus házban”.
A 2020. évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve újabb
világméretű szentségimádást szerveztek Krisztus Király ünnepének előestéjére,
amelybe plébániánk is bekapcsolódott: Lentiben az esti szentmise után
szentségimádást tartottunk. A világméretű szentségimádáshoz 40 országból
csatlakoztak, legtöbben a Kárpát-medencében élő katolikusok.
Krisztus Király ünnepén a perselyadományokat a Karitász javára gyűjtöttük.
Lentiben a reggeli szentmise végén a Jézus Szíve-litániát imádkoztuk a felajánló
imádsággal. Az esti szentmisén a Kolping Család hálaadása volt.
December 3-án a máhomfai kápolnában, 12-én pedig a lenti templomban volt
plébániánk hagyományos szentségimádási napja. Utóbbin – ahol a mise
főcelebránsa főtisztelendő Végi Csaba esperes úr volt – megjelent az esperesi
kerület valamennyi papja. A hagyományokhoz híven a plébánia lelkiségi
csoportjai vezettek imaórákat.
Plébániánk régi kedves hagyománya, hogy december 8-án déli 12.00 órakor a
plébániatemplomban a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának
ünnepén szentmisét tartunk.
Az adventi vasárnapokon a vasárnap esti szentmisék előtt az Arany János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei adtak hangversenyt
templomunkban.
Bárszentmihályfán az adventi vasárnapokon 14.00-kor gyertyagyújtás volt a
betlehemnél. Az ünnepélyes szertartást rövid műsor, majd a résztvevők
megvendégelése tette otthonossá.
Az adventi szent időben a csütörtöki napokon 6.00 órakor hajnali szentmisét
tartottunk a plébániatemplomban.
A cserkészek december 10. és Karácsony ünnepe között családokat kerestek fel
betlehemes játék bemutatásával. Az érdekes népszokást a csoport fennállása óta
végzi. A családok szeretettel fogadták az ünnepet megidéző játékot.
Az adventi időben az esperesi kerület papjai segítették a készületet.
A 2. vasárnap Kiss György novai, a 3. vasárnap Lendvai Zoltán rédicsi,
az adventi ünnepkört záró vasárnap Bognár István gutorföldi plébános úr
gyóntatott és mondott szentbeszédet. Ezúttal is köszönjük főtisztelendő urak
intelmeit és a közelgő ünneppel kapcsolatos gondolataik megosztását.
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Plébániánk életéből
A karácsonyi ünnepek szentmiséi
Lentiben
Bárszentmihályfán
Gosztolában
Máhomfán
Mumorban
Lentikápolnán
Lentiszombathelyen

24-én
24.00

25-én
8.30 17.30
10.00

26-án
8.30 17.30
11.30

16.00
11.30
10.00

A hétköznapok szentmiséinek időpontja változatlan. December 29-én,
Szent János napjához kapcsolódóan Lentiben a 17.30-kor kezdődő szentmisén
borszentelést tartunk.
A Város Napja alkalmából január 5-én, szombaton 14.00 órakor lesz a szentmise,
melyet Dr. Székely János megyéspüspök úr mutat be. Ezen a napon más
szentmise nem lesz plébániánk területén, a máhomfai szentmisét vasárnap
10 órakor tartjuk meg.

Évforduló
Sík Sándor piarista tanár, költő, műfordító, irodalomtörténész,
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja születésének 130. évfordulója lesz január 20-án. Emlékezzünk a Kossuth-díjas a költőre egy versével!

Sík Sándor: Karácsonyi álom – részlet
A békesség egy csendes kicsi napsugár talán,
Amely a mély komoly vizek tükrén remeg:
De máshol még nem látják szegény magyar szemek,
Csak Pozsony ős Dunáján és Szent Anna taván,
A békesség a kassai harangszó,
S a székely falukon a pásztorok miséje
Kétszerte szent!…
Dicsőség a magasban… Kicsi Jézus,
Tedd, hogy legyen békesség idelent!
Dicsőség, dicsőség a magasságoknak,
Békesség a földön, békesség, békesség
Szegény magyaroknak.
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Rejtvény
Elmélkedés
„A szülők társaik, kísérőik lettek a gyermekeiknek, mindent elfogadnak,
amit a gyerek tesz, és nem képesek visszautasítani vagy felelősségre vonni,
amikor erre szükség volna. Mindez korai autonómiát eredményez,
a gyerekek amolyan kis felnőttekké válnak. […] Sajnos elfelejtettük a határokat, a korlátok boldogságát. Aki a gyermekének határt szab vagy korlátot
állít, az más lehetőségeket nyit meg számára, és megalapozza a gyermek
vágyait. Határok nélkül nincs vágy és nincs előrelépés. A gyermeknek
szüksége van arra, hogy érezze, vannak az életben vertikális kapcsolatok is,
vannak felette, bizonyos viszonylatokban alávetett.”
(Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök
Űj Ember 2018.11.11. 9.o.)

Tanúságtétel
„Én inkább abban hiszek, hogy volt egy teremtő lélek, akinek valamiért
eszébe jutott, hogy anyagi világra volna szükség. Ahogy a Biblia írja, kezdetben volt az Ige. A teremtő szándék. A fizikai állandókat úgy állította be,
hogy hozzánk hasonló lények jöjjenek létre. A kémiai, majd biológiai
evolúciós szabályai, úgy mint a természetes szelekció, nem mások, mint
a teremtés eszközei. Nincs abban semmi különleges, ha egy tudós istenhívő.
Inkább abban látom a különlegességet, ha egy tudós ateista. Olyan
hiedelemrendszerben kell élnie, aminek én nem látom az értelmét.
A legnagyobb rejtély a gondolkodó, szabad akarattal rendelkező ember
keletkezésének az értelme, a lelkünk eredete, küldetése és sorsa. Ezek olyan
kérdések, amelyekre a természettudomány sohasem fog választ adni.
Ha pedig a hitünk más kérdésekkel foglalkozik, mint a tudomány,
akkor miért ne lehetne a kettő összeegyeztethető, egymást kiegészítő?”
(Prof.Dr. Freund Tamás Széchenyi-díjas magyar neurobiológus,
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.
forrás: https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/)
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