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Változó születésnap
Akik február 29-én születtek, elmondhatják, hogy lassan öregszenek,
hiszen csak szökőévben van születésnapjuk. Valamikor persze megülik
ezt a napot a többi évben is, csak máskor, február 28-án vagy március
1-jén. Némileg hasonlóan változik Anyaszentegyházunk születésnapja is,
bár itt jóval több lehetőség van az ünneplés napjára: több mint egy
hónap különbség lehet pünkösd idejében. Ez a nagy ingadozás a dátumok
terén mintha azt is jelezné, milyen messze kell visszanyúlnunk az
időben az Egyház születéséig, az első pünkösdig. Két évezredet megélt
Anyaszentegyházunk minden más emberi közösséget túlélt. Nem „adta ki a
lelkét”, mert a Szentlélek élteti, aki minden körülmények között az
élet útján vezeti ezt a közösséget. Így minden évben megülhetjük
születésnapját, ha nem is mindig ugyanazon a napon, de mindaddig, amíg
ember él e földön.

Ipacs Bence plébános
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 bánkodó szívének,
Hogy ki tévelyg 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!

Tiziano: A Szentlélek eljövetele
(1545)

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülünk
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve,
mint jeleztük, megkérjük esperesi kerületünk papjait,
hogy lapunk egy-egy számában mondják el az
Eucharisztiával kapcsolatos gondolataikat. Az előző
számokban Végi Csaba esperes úr, szécsiszigeti plébános
és Páli Zoltán csesztregi plébános sorait olvashattuk.
Ezúttal Németh Csaba pákai plébános sorait adjuk
közre, aki plébániánkon 2012-2014 között káplánként
szolgált.

Az Oltáriszentség Isten tüze bennünk
A szentmisén bizony sokszor elkalandozunk, magukkal ragadnak minket a
hétköznapok gondjai, pedig ez az ünneplés kellene, hogy kiemeljen minket az
elesettségünkből és felemeljen Istenhez! Az oltár körül Isten országa kézzel
fogható valósággá válik és minket is hív. Tűz gyúlhatna a szívünkben, mikor
Isten közénk lép. Keresztény emberként ezt a tüzet kellene magunkkal vinni a
világba, s ez bizony nem egyszerű feladat: csak akkor sikerülhet,
ha magunkban is felélesztjük!
Ezzel kapcsolatban leírok egy kis visszaemlékezést egy híres megtérőtől, Jörgensentől,
aki 1956-ban halt meg. A Gondviselésnek
tulajdonította, hogy amikor bizonytalankodott,
de kereste már Istent, szinte gépiesen betért egy
templomba, s ez az élmény döntő hatással volt
rá: „A pap fölvette az oltárról a szentségtartót,
fölemelte, és megáldotta a térdeplő tömeget.
Én is letérdeltem a tömeg közepén, mintha valami ellenállhatatlan hatalom kényszerített volna
rá, s ebben a pillanatban az egybegyűltek és az
imádság mélységes csendjében éreztem, hogy
Valaki ott van mellettem. S ettől a luzerni estétől
kezdve Krisztus tüze ott égett a szívemben.
De a szívem nem akarta engedni, hogy ez a tűz föleméssze, hanem megpróbálta elfojtani és lehetőleg kioltani ezt a lángot, mert félt attól, hogy megadja
magát ennek a lobogásnak, amelyikről tudtam, hogy Istentől jön, és újra Istenhez akar emelkedni. A szeretet lángja volt az, és annak a tárgya a
Legfőbb Jó!”
2

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülünk
Mi is talán megéltünk már hasonló élményeket, amikor a templom csendes
mélyén valóban megtapasztaltuk Urunk közelségét. Ebben a készületi időben,
amikor is az Eukarisztikus Kongresszusra próbálunk lelkiekben is
ráhangolódni, újra fel kell fedeznünk ezeknek a pillanatoknak az ajándékát, és
ahogy olvastuk, táplálni a szívünkben kigyúlt tüzet. Ilyenkor leszünk mi is
lámpássá az Úr kezében: „Inkább a tartóra teszi, hogy aki csak belép,
lássa világát.” (Lk 8,16b) Küldetés és feladat. Azt kívánom, hogy tudjuk
megélni és átélni is ennek a csodáját minden szentmisében és találkozásban
az Oltáriszentséggel!
Németh Csaba pákai plébános

Adatok az 1938. évi budapesti Kongresszusról
Időpontja: 1938. május 25-29. Sorrendben a 34. kongresszus volt. A szervezést
egyházi részről az Actio Catholica, állami részről a Szent István Emlékév
Országos Bizottsága végezte.
1936. november 17-én Párizsban egyhangú döntéssel ítélték Budapestnek
a rendezés jogát.
A budapesti kongresszus jelmondata: „Eucharistia vinculum caritatis”
(Az Oltáriszentség a szeretet köteléke). A pápát Eugenio Pacelli bíboros államtitkár (a későbbi XII. Pius pápa) legátusként képviselte. Ami a hivatalos küldöttséget illeti: a magyar főpapokon kívül 14 bíboros, 48 érsek, 197 püspök
vett részt. (A német és osztrák főpapoknak Hitler megtiltotta a részvételt.)
Az eseményt megelőzően május 15-én,
vasárnap munkás nagygyűlésen 25.000
munkás tett hitet Krisztus mint szociális
vezér és király mellett.
Május 25-én, szerdán 17.00 órakor került sor
szentmisére a Hősök terén 100.000 résztvevővel, Serédi Jusztinián bíboros érsek és
Hóman Bálint miniszter ünnepi beszédével.
Áldozócsütörtökön a Hősök terén 150.000
gyermek vett részt szentmisén, ugyanennyi kísérővel. Este a Dunán hajókörmenet hódolt az Oltáriszentség előtt.
A körmenetet vezető hajón nagy, világító kereszt volt, mellette két gőzösön
egy-egy hatalmas gyertya. Horthy Miklós kormányzó a budai várpalotában
ünnepi vacsorát adott a Legátus tiszteletére.
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Hitoktatás
Előző számunkban a hitoktatás jogi alapjait mutattuk be. Most PrimusaKancsal Mária hitoktató írását közöljük, mely gyakorlati jellegű tájékoztatást
ad e tantárgy oktatásáról.
A hitoktatás nagy változásokon ment át az utóbbi években. Az 1. osztályba
beíratott gyerekek szülei nyilatkoznak, hogy a hit-és erkölcstan (továbbiakban
hittan) vagy az etika tantárgyat szeretnének-e választani, melyiket tanulja
gyermekük. Lenti nagyon szép adatokat mutat a hittanra beíratott tanulói
létszámokról. Saját osztályaim adataiból egy kis ízelítő:
Osztály

Létszám

Hittanos

1.

23

16

2.

20

17

3.

21

17

4.

21

18

Az utóbbi években ingyenes könyvcsomagot rendelünk a Napi Evangélium
internetes oldalán Horváth István Sándor zalalövői plébános atyától, amit
minden 1. osztályos hittanos gyermek díjmentesen megkap. Tartalma: füzetmappa, füzetek,színes ceruza,
címke, zsírkréta, vonalzó.
Az első osztályban megismerkedünk az alapvető kateketikai
fogalmakkal. Az idegen szó
talán ijesztően hat, a példa
többet segít: megtanulunk
keresztet vetni, a Miatyánk, az
Üdvözlégy imádságot, és más
alapvető ismereteket. Minden
órát imádsággal kezdünk.
Második-harmadikban tovább
mélyítjük a hittanos ismereteket. Egy-egy leckét gyakran filmen is megnézünk, amit nagyon szeretnek a gyerekek, és így jobban rögződik bennük a
tanult anyag. A 4. év az elsőáldozásra készülés időszaka. Ez az esemény plébániánk legszebb ünnepei közé tartozik.
Az ötödikesek az Ószövetséggel, a hatodik osztályosok egyháztörténelemmel
ismerkednek. Ebben az évben megnéztük a Ben-Hur című filmet, ami nagy
sikert aratott. Az általános iskola két utolsó évében felkészülünk a bérmálásra.
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Szent István
király
Hitoktatás
Intelmei
Imre herceghez
Kerékpáros
rózsafüzér
A hivatalos tananyagot játékos feladatokkal egészítjük ki, melyek a tanultakat
elmélyítik, és a gyerekek érdeklődését fokozzák. Az alsó tagozatban minden
óra elején egy gyermek könyörgést mond, melynek megvalósulását szeretné,
és ezért együtt imádkozunk. Nagyon szép és értékes gondolatok hangzanak
el a gyerekek szájából.
Érdekes eset volt a második osztályban: egy kislány hozott egy feszületet,
amit körbeadtunk, és akinek kezébe került elmondhatta, hogy mit köszönhet a
Jóistennek. Nagyon megható volt hallani az igazán őszinte
megnyilatkozásokat.
A hitoktatók továbbképzésével kapcsolatban említem, hogy 2018
szeptemberétől bevezetésre került a Barnabás pontrendszer. Ennek alapján
minden hitoktató maga dönti el, hogy hol és milyen továbbképzésen szeretne
részt venni. (Eddig az évi két egész napos továbbképzés volt szokásos.)
Évente 50 pontot gyűjtünk össze, ami szakmai (továbbképzés), lelkiségi (Veni
Sancte, Te Deum, lelkigyakorlat stb.),
és szolgálatból tevődik össze
(pásztorjáték, anyák napi ünnepség, keresztút stb.). Ezeket eddig is tettük,
de most már pontot kapunk érte.
Az idén nagyon jól sikerült a
karácsonyi pásztorjátékunk, szép
számmal vettek részt a gyerekek a
keresztúton és az anyák napi
ünnepségen. Mindezért külön
köszönet Bence atyának, aki
mindenben támogatja a hitoktatói
mu nk á nk a t , p ro g ra mja ink a t !
Segítségére mindig számíthatunk!
A gyerekek nagy része szeret hittanra járni. Szívesen hallgatják az érdekes
történeteket Jézusról, és próbálnak is úgy élni, ahogy Ő tanította nekünk.
Befejezésül hittanosaimat idézem, akik így indokolják a tantárgy választását:
„Mert szeretem Istent!” (Ada 1. o.) „Imádom, amikor Jézusról mesélsz
történeteket!” (Anna 1. o.)
A harmadik osztályos Máté érdekes megjegyzése:
„Hát, aki látta Jézust, annak szerencséje volt!”
Ezen mondatok után ki ne szeretne hittanra járni?

Primusa-Kancsal Mária
hitoktató
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Plébániánk életéből
Plébániatemplomunkban az elsőáldozás április 28-án volt a 8.30-kor kezdődő
szentmisén. 44 negyedik osztályos gyermek vette magához először az
Oltáriszentséget ezen a napon. A bérmálásra május 19-én került sor. Dr.
Székely János püspök úr 41 nyolcadik osztályos tanulót és két felnőttet
részesített a szentségben. Imádkozzunk gyermekeink kitartásáért a hitéletben!
A búzaszentelést április 28-án 17 órakor tartottuk a határban, Simon István
birtokán, a kiserdőnél. Máhomfán 27-én, Lentikápolnán 28-án a szentmiséhez
kapcsolva végeztük ezt a szertartást.
Május 1-jén a Szentgotthárd - Zsidán rendezett egyházmegyei zarándoklaton
vettünk részt. A délelőtti szentmisén Dr. Székely János püspök úr
gondolatébresztő szavait hallottuk, melyben a magyar családokhoz szólt.
Délután több programból választhattunk. Május első napján püspök atya
vezetésével imádkozhattunk a Szűzanya tiszteletére. A program keretében
„a vértanú útját” járhattuk végig Rábakethelyről Zsidára.
Húsvét 4. vasárnapja a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja. Ezen a napon
két kispap, Szántó Adrián 2. és Járfás Ádám 1. éves hallgatók voltak
a vendégeink a győri szemináriumból.
A lenti 362. sz. Szent Mihály
Cserkészcsapat
május
12-én
ünnepelte
megalakulásának
25.
évfordulóját. Az ünneplés délelőtt
10.00 órakor hálaadó szentmisével
kezdődött, melyet Szár Gyula Gergely
premontrei szerzetes mutatott be. A
szentmisét követően a Művelődési
Központban
folytatódott
az
ünneplés. Az érdeklődők előadás és
kiállítás segítségével ismerhették
meg a 25 év munkáját.

Lenti cserkészek

Köszönet és elismerés a vezetőknek, Kalmár Imre parancsnoknak és Kalmárné
Kántor Lúcia parancsnok helyettesnek, akik 25. éve vezetik a jubiláló csapatot.
Május a Szűzanya hónapja, Lentiben az esti szentmisék után lorettói litániát
imádkoztuk. A litániákat, mint az előző évben is, minden nap más-más
utcában lakókért ajánlottuk fel.
Hálásan köszönjük híveinknek a Magyar Katolikus Egyház és az Alapítvány a
Lenti Szent Mihály Plébániáért felajánlott 1 %-ot az adóból.
Isten fizesse meg!
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Évforduló
Június 25-én lesz 100 éve, hogy egy szentendrei pap életét kioltották
a tanácsköztársaság vöröskatonái.
Dr. Kucsera Ferenc
(1892-1919)
Egyszerű szülők gyermeke volt, akik örömmel vették fiuk vonzódását a papi
pálya iránt. 1915-ben szentelték pappá, amit doktorálás követett. Szentendrére
került segédlelkészként, ahol nagy tiszteletnek örvendett.
A városban a tanácsköztársaság idején a vörösökkel
szemben akciót szerveztek, melyet június 24-én
hajtottak végre. A résztvevők harangszóval adtak jelt
a megmozdulás kezdetére.
A tettet megtorlás követte: 17 tagú terrorkülönítmény
érkezett Budapestről, akik összegyűjtötték az
ellenállók nevét. A fiatal káplán a szervezkedésben
nem vett részt, de a helyi vörösparancsnok felhívta a
különítmény vezetőjének (egy 22 éves budapesti
pincérnek) a figyelmét a fiatal papra, akinek neve,
hivatása miatt a lista élére került. A direktóriumi
tagokat érdekelte, hogy ki harangozott, és ki adott
kulcsot a templomhoz. Kucsera Ferenchez fordultak
kérdésükkel.

Dr. Kucsera Ferenc

A harangot egy helyi kőműves húzta meg, aki nyolc gyermek édesapja volt.
Ferenc atya tudva a várható következményeket, nem volt hajlandó
megmondani sem ezt, sem azt, hogy a kulcsot a plébános őrzi.
A vörös katonák bírói ítélet nélkül kijelentették, hogy meg kell halnia. Négy
önként jelentkező katona kísérte el a papot a Duna-partra, és ott agyonlőtték.
Hogy minden szabályosnak tűnjön, másnap hoztak hivatalos ítéletet
a pomázi direktóriumi tagok és a budapesti küldöttek aláírásával.
A holttest egy napig a kivégzés helyszínén feküdt, majd a temető árkában
koporsó nélkül elföldelték. A sírt másnapra a lakosság virággal borította. 1921
-ben exhumálták, így került a temetőbe. Ezt a temetőt szanálták, végső
nyughelye a kálvária lett, ahol több paptestvére nyugszik.
Halálának helyét fakereszt jelölte, amit az ’50-es években eltávolítottak.
1993-ban öntöttvas kereszt került a helyére. Dr. Kucsera Ferenc emlékét a róla
elnevezett utca és emléktábla őrzi. Nevét egy helyi cserkészcsapat is viseli.
Boldoggá avatási eljárása folyamatban van.
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Rejtvény
Elmélkedés
Uram, benned a lét nem különbözik az élettől, mert egyik is, másik is a te
örök végtelen valóságod. Örök vagy és változatlan. Neked nincsen mai
napod, de azért a ma minden eseményével együtt a te jelenedben múlik.
Ömölhetnék-e az idők folyama, ha te azt is nem hordoznád? Éveid nem
múlnak, hanem örök jelenedbe folynak össze. Napjainktól s őseink korától
kezdve mennyi temérdek idő rohant keresztül örök jeleneden! Minden
forgandóságunkra az nyomott bélyeget, amint az ezután jövőket is az
bélyegzi és igazítja, - te pedig örök - ugyanaz vagy s minden holnapot és
jövőt s minden tegnapot és múltat örök jelenedben cselekszel és cselekedtél.
Szent Ágoston vallomásai VI/4.

Tanúságtétel
Az életet végig lehet élni úgy, hogy az értelmemmel és az akaratommal
hiszek, de közben savanyú vagyok, megkeseredett, elfordulok a földi
boldogságtól. Nem leszek jókedvű keresztény, nem tudom mosolyogva
továbbadni a jó hírt, mert megroppantott a szenvedés, az érzelmi oldal nem
zárkózik fel az értelem és az akarat mellé. Így a háromlábú székemnek
elvész a harmadik lába, az érzelmi hit, a megtapasztalás. Két lábbal viszont a
tanúságtétel nagyon ingataggá válik. Akikben nem ég eléggé a Szentlélek
lángja, azoknak nem érdemes bizonyságot tenniük. […]
Hogyan szerezhetem meg az érzelmi hitet akkor, ha tragikus fájdalom ér?
Az ember átverekszi magát önmaga belső rétegein keresztül, ahol sok
minden szembejön vele a saját életéből, de a végén megtapasztalja a szentháromságos Egyisten kimondhatatlan, végtelen szeretetét. Ehhez kitartásra és
hitre van szükség. Ha ez megtörténik, helyreáll a harmadik láb, és onnantól
kezdve bármi történik veled, boldog vagy, tudsz ismét mosolyogni, reményt
adni az embereknek.
(dr. Csókay András idegsebész,
a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Idegsebészeti Osztályának vezető főorvosa)
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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