Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 2. évfolyam, 3. szám, 2015. május 24. Pünkösd

Veni Creator Spiritus
„Mikor elérkezett pünkösd napja,
mindannyian együtt voltak, ugyanazon
a helyen. Hirtelen zaj támadt az égből,
olyan, mint a heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd
pedig szétoszló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a
tűz, és leereszkedtek
mindegyikükre. Ekkor mindnyájan
beteltek Szentlélekkel
és különféle nyelveken kezdtek beszélni,
amint a Szentlélek
megadta nekik, hogy
szóljanak.”
(ApCsel 2, 1-4)

A Szentlélek eljövetele átjárta, kinyitotta azokat az
embereket, akik akkor még a zárt
ajtók mögött, félelmeikben éltek. A
Szentlélek kiáradása után bátor hithirdetőkké váltak, és felismerték,
A t a r t a l o mb ó l :

hogy tennivalójuk van mindazzal,
amit Jézustól láttak és hallottak.
Ez az Egyház születésnapja! Így
tekintsünk Pünkösd ünnepén az
Egyházra, mint a
Szentlélek művére.
Bár gyarló az igehirdetésünk, gyengék a szavaink,
sokszor talán nem
hitelesek a cselekedeteink, de éppen
úgy, ahogy az első
tanítványok,
vágyunk arra, hogy a
Szentlélek betöltse
életünket,
hogy
bátor, hiteles tanítványokká váljunk!
Jöjj el, Szentlélek töltsd be szívünket,
és újítsd meg a föld színét, ennek a
magyar földnek a színét s egyházközségünk, családjaink életét!

Az Egyház parancsolatai
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A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg!
A pünkösdi kántálás

... nagyobb fiúk vagy lányok csoportosan járnak házról házra...

Az Egyház parancsolatai
vezésekkel illette: az Úr napja, Krisztus napja, az Egyház napja, az ember
napja, a legszebb nap. Ez a nap a hit
napja és mással nem helyettesíthető
nap.

1. rész
Pünkösdvasárnap a Szentlélek
elküldésének, az Egyház születésének és minden emberhez való küldetése kezdetének ünnepe. Ehhez kapcsolódóan plébániai lapunkban az
Egyház parancsolataival kezdünk el
részletesebben foglalkozni.

Az első keresztények számára
Krisztushoz tartozásuk magától értetődő kifejezése volt vasárnap misén
részt venni. Ez hozzátartozott és ma
is hozzátartozik a keresztény egzisztencia lényegéhez.

Az Egyház anyánk és tanítónk, ezért
„iránymutató táblákkal és terelő bójákkal” segít életutunkon. Ezek minimális követelmények, melyek emlékeztetnek: imádságos lelkület, szentségekben történő részesülés, erkölcsi
erőfeszítések, isten- és embertársszeretet nélkül nincs keresztény élet, s
ezekben fejlődnünk kell. Mind egyéni, személyes, mind közösségi életünkre vonatkoznak.

A vasárnapok megünnepléséhez
hasonlóan kéri az Egyház, hogy az
Úr misztériumainak, a boldogságos
Szűznek és a szenteknek fontosabb,
ill. meghatározott ünnepnapjait is
szenteljük meg. Hazánkban ezek a
parancsolt ünnepek: dec. 25. – Karácsony; jan. 1. – Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe; jan. 6. – Vízkereszt;
aug. 15. – Nagyboldogasszony; nov.
1. – Mindenszentek. Tehát e napokon
is gyűljön össze a keresztény közösség misére.

Az első parancs a magyar
hittankönyvek szerint:
A vasárnapot és a kötelező
ünnepeket szentmisével és
pihenéssel szenteld meg!

Vízkereszt és Nagyboldogasszony
ünnepnapja nálunk államilag munkanapok. (Január 6-án még a lelkipásztoroknak is előfordulhat hittanórájuk.) Mégis tegyünk meg minden
tőlünk telhetőt, hogy elmenjünk misére, hisz ez keresztény életünk csúcsa és forrása. És az említett ünnepek
jellegének megfelelően e napokra ne
intézzünk temetést.

Más megfogalmazásban: Vasárnap és parancsolt ünnepeken vegyél részt szentmisén, és tartózkodj
a munkától és az olyan tevékenységektől, amelyek akadályozhatják e
napok megszentelését!
A vasárnap hetenkénti húsvét,
vagyis Jézus feltámadásának heti
emléknapja és egyúttal az egész egyházi év alapja és magja. Szent II. János Pál pápa a vasárnapot ilyen elne-

Kovács Richárd
káplán
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A pünkösdi kántálás
Az egyházi ünnepekhez rendsze- házi énekek mellett jól megférnek a
rint népszokások is kapcsolódnak. pünkösdölők énekei közt a misztiKözülük gyakori az olyan hagyo- kus, sőt babonás elemeket tartalmazó
mány, ahol kántálás, éneklés szere- szövegek is. A kántálások dalai legpel. Az ünnepi időszakban nagyobb többször négysoros versszakokból
fiúk vagy lányok csoportosan járnak állnak, de köztük megjelenhet egyházról házra, és énekléssel felidézve egy recitatív, beszédszerű versszak
az ünnep gondolatkörét, jókívánsá- is.
gokat, köszöntőket mondanak. OlyA pünkösdölő nagyobb lányok
kor nem hiányoznak baboközt egy kicsi is vonul, az
nás jellegű gondolatok Én kicsike vagyok,
ő kezében kosár van rósem, melyekből a régi po- Nagyot nem szólhatok, zsaszirmokkal. Ő a püngány világ emlékei tükrö- Mégis az Istennek
kösdi királynő. Egy házDicséretet mondok.
ződnek.
hoz érve az udvaron
Ki akarok nyílni,

vagy az ajtó előtt megállA kántálás több mód- Mint pünkösdirózsa,
nak, a kiskirályné feje feját ismerjük. Legegysze- Árad rám, mint a tűz
A
Szentlélek
csókja.
rűbbnek tűnik, amikor a
lett kendőt feszítenek ki,
szereplők énekbeszéddel, recitál- v a g y fátyollal borítják be a feva adnak elő egy verset. Ennél bo- jét, így adják elő énekeiket. Van, aminyolultabb, ahol a beszéd jellegű sza- kor mozdulatlanul, máskor egyszerű
kaszokat refrénszerű dallam követi – körmozgással. Fontos mozzanat a
mint egykor a környékünkön is gya- termékenységvarázslás: a kis királykori lucázáskor. Zeneileg fejlettebb nét magasra emelve mondják el a
fokozat, ha egy éneket adnak elő. jókívánságot: „Ekkora legyen a
Adventi, karácsonyi, újévi, húsvéti kendtek kendere”. Ehhez még virágszokásoknál is szerepel ez a forma. hintés járulhat, a királyné a kosaráVégül előfordul, hogy többféle ének ból pünkösdi rózsa vagy más virág
hangzik el, ilyen népszokás a pün- szirmát hinti. Zárásként adománykékösdölő vagy pünkösdjárás.
rő formulával, búcsúzó verssel egéAz énekek közt nem egyszer szülhet ki az előadás.
templomban is használt egyházi
Ez a népszokás ihlette Kodály
népénekek szólalnak meg: A pün- Zoltánt egyik leghíresebb kórusműkösdnek jeles napján / Szentlélek ve, a Pünkösdölő megírására. KoIsten küldeték, / Megerősítni szívü- dály a pünkösdjáráshoz kapcsolódó
ket / Az apostoloknak. (Ezt az éne- dalok egész sorát kötötte csokorba és
ket már 1675-ben egy énekgyűjte- dolgozta fel nagyméretű darabjában.
mény – Canthus Catholici – „régi
Balás Endre
ének” jelzéssel szerepelteti.) Az egy3

Búcsúk a lenti esperesi kerületben – 2015.
Helység
Resznek
Mároki kápolna
Szentgyörgyvölgy
Vari hegyi búcsú
Mároki kápolna
Vakola
Szécsisziget
Oroklán
Hernyék
Bödeháza
Iklódbördőce
Z.tárnok – Sztgy.h.
Rédics
Nova
Hegyi búcsú
Bárszentmihályfa
Páka – 3 Szt.káp.
Barlahida
Szt.kozmadombja
Szilvágy
Pórszombat
Belsősárd
Pusztaapáti
Mároki kápolna
Pördefölde
Kerkabarabás
Pusztaapáti
Lenti-Sárberek
Lentiszombathely
Páka
Kerkaszentkirály
Zalaszombatfa
Tófejhegy
Mumor
Tenkehegy
Lovászi
Lakosa hegy
Lentihegy
Kishegy
Zebecke

A búcsú elnevezése
Szt. József
Szt. Márk
Szt. György

Általános időpontja
Március 19.
Április 25.
Április 24.
Április 26.
Április 25.
Ápr. utolsó vas.
Május 3.
Május 1. vas.
Május 2. vas.
Húsvét 7. vas.
Május 13.
Máj. 3. vas.
Pünkösd vas.
Május 24.
Pünkösd vas.
Május ut. vas.
Május 31.
Pünk. utáni vas.
Pünkösd utolsó vas.
Május 30.
Pünkösd vas.
Június 12.
Június 12.
Július 15.
Június 12.
Péter, Pál
Június 12.
Június 29.
Június 12.
Június 29.
Június 27.
Június 29.
Július 2.
Július 2. vas
Július első vas.
Július 2.
Július 12.
Július 16.
Július 19.
Július 16.

Szt. Márk
Szt. Kereszt
Mária Világ Királynéja
Kereszt megáld. évf.
Mennybemenetel
Fatimai jelenés
Mária Magy. Nagya.
Szentlélek
Nagyboldogasszony
Pünkösd
Hősök Napja
Szentháromság
Szentháromság
Szt. Jobb
Jézus Szíve
Jézus Szíve
Jézus Szíve
Apostolok oszlása
Jézus Szíve
Szt. Kereszt felm.
Jézus Szíve
Szt. Péter és Pál
Jézus Szíve
Szt. Péter és Szt. Pál
Segítő Szűzanya
Szt. Péter és Szt. Pál
Sarlós Boldogasszony
Sarlós Boldogasszony.
Keresztszentelés évf.
Sarlós Boldogasszony.
Kármelh-i Boldogassz.
Kármelh-i Boldogassz.
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Időpont 2015-ben
03.22.
04.25.
04.26.
04.26.
04.26.
04.26.
05.03.
05.03.
05.10.
05.17.
05.17.
05.17.
05.24.
05.24.
05.24.
05.31.
05.31.
05.31.
05.31.
05.31.
06.14.
06.14.
06.14.
06.19.
06.21.
06.28.
06.28.
06.28.
06.28.
06.28.
06.28.
06.28.
07.05.
07.05.
07.05.
07.05.
07.12.
07.19.
07.19.
07.19.

Búcsúk a lenti esperesi kerületben – 2015.
Helység
Gosztola
Zalatárnok
Máhomfa
Dömefölde
Szíjártóháza
Szentjánoshegy
Kálócfa
Báza
Csörnyeföld
Gáborjánháza
Kerkakutas
Gutorfölde
Kerkakutas
Szentistvánlak -Jósec
Nemesnép
Lentikápolna
Ortaháza
Lendvadedes
Zalabaksa
Kútfej
Tormafölde
Gosztolahegy
Csömödér
Lispeszentadorján
Kerettye
Dobri
Szécsisziget
Csesztreg
Kányavár
Mikekarácsonyfa
Lenti
Maróc
Kissziget
Lasztonya
Páka – 3 Szt.káp.
Pusztaederics
Kiscsehi
Tornyiszentmiklós
Tófej

A búcsú elnevezése
Szt. Mária Magdolna
Szt. Anna
Havas Boldogasszony
Szt. Kereszt felm.

Általános időpontja
Július 22.
Július 26.
Augusztus 5.
Augusztus 2.
Aug. első vas.
Augusztus 1. v.
Augusztus 10.
Augusztus 15.
Augusztus 15.
Augusztus 15.
Augusztus 20.
Augusztus 20.
Augusztus 20.
Máj. 1. vas.
Augusztus 22
Egyh. év utolsó. vas.
Augusztus 23.
Aug. 22.ut. vas.
Augusztus 22.
Augusztus 22.
Augusztus 29.
Szeptember 8.
Szeptember 6.
Szeptember 8.
Szeptember 12.
Szeptember 14.
Szeptember 14.
Szeptember 22.
Szeptember 20.
Szeptember 15.
Szeptember 29.
Október 7.
Október 8.
Október 2. vas.
Október 18.
Szept. 1. vas
Október út. vas.
December 6.
Kar. után 1. vas.

Szt. Lőrinc
Nagyboldogasszony
Nagyboldogasszony
Nagyboldogasszony
Szt. István király
Szt. István király
Szt. István király
Szt. József
Szűz M. Szeplőt. Sz.
Krisztus Király
Mária Szíve
Szűz Mária Világ Kir.
Szűz M. Világ Kir.
Ker. Szt. János vért.
Kisasszony napja
Szt. Adorján
Mária neve
Szt. Kereszt
Szt. Kereszt
Szt. Móric
Hétfájd. Szűzanya
Szt. Mihály
Rózsafüzér Királynője
Magyarok Nagyassz.
Rózsafüzér Királynője
Szent Őrangyalok
Rózsafüzér Kir.nője
Szt. Miklós
Szent Család
5

Időpont 2015-ben
07.26.
07.26.
08.02.
08.02.
08.02.
08.02.
08.09.
08.16.
08.16.
08.16.
08.20.
08.20.
08.20.
08.20.
08.23.
08.23.
08.23.
08.23.
08.23.
08.23.
08.30.
09.06.
09.06.
09.06.
09.13.
09.13.
09.13.
09.20.
09.20.
09.20.
09.27.
10.04.
10.11.
10.11.
10.18.
10.25.
10.25.
12.06.
12.27.

Csíksomlyói búcsú
Gyermekkoromban gyakran
ültem a tévé előtt,
és csodálattal néztem a közvetítést
Csíksomlyóról, a
búcsúi szentmiséről. Tavaly végre
sikerült személyesen is eljutnom, ami egy életre szóló
élmény volt. Mint minden kirándulásomnak, ennek is alaposan utánajártam, hogy honnan ered. Csíksomlyó
neve nem is olyan régtől létezik e
formában,
Csíkszereda
része,
Csomortán, Vardot és Csobotfalva
egyesítésével jött létre. 1567-ben
Nagyerdőn vagy Tolvajos-tetőn egy
Pünkösd szombati napon harcolt
egymással János Zsigmond erdélyi
fejedelem csapata az erdélyi katolikusokkal, vagyis a székelyekkel. A
harc a székelyek győzelmével ért véget, ezért hálájuk jeleként minden
évben összejönnek Pünkösd szombatján. Mára Európa nagy búcsújáró
helyei közt áll a sorban, és a zarándokok számát százezrekben mérik.

legnagyobb fából
faragott
Máriaszobrát. A szobor
keletkezését
az
1510-1520-as
évekre teszik. Sok
csoda, imameghallgatás és legenda fűződik a Mária-szoborhoz. A zarándokoknál szokás a kegyszobor simogatása, a Szűzanya iránti vonzódás kifejezésére.
Időnként a szobor könnyezéséről is
szólnak beszámolók.

A templomtól indultunk a mise
helyszínére, a nyeregbe, ahova vittük
a „Lenti” feliratú táblát. Minden
irányból érkeztek a hívek. Lenyűgöző látvány volt! Helyet keresve,
szemben az oltárral telepedtünk le a
több százezer ember közé. A fegyelmezettség, az áhítat, az énekek, a főpapi beszéd és a szentmise végén a
himnuszok eléneklése nagy hatással
volt rám. Aki ezt egyszer átéli, katartikus élményben lesz része, és magyarságtudatára is hatással lesz.

A hírek alapján féltem a sok gyaloglástól. Bár nem vagyok gyalogló
típus, de meg sem éreztem. A tömeg
csak vitt magával, mely egyre nagyobb számban vonult az utcán. Feltűnően rendezett volt a százezrek
menete. Nem volt hangos szó, nem
volt kiabálás, a legnagyobb békesség
és nyugalom uralkodott. Megérkeztünk a templomhoz. Itt őrzik Európa

Primusa-Kancsal Mária
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A közelmúlt egyházközségi eseményeiből
2015. március 28-án másodszor
szerveztük meg a kerékpáros keresztutat – a plébániai közösségért
felajánlva. A résztvevők a lenti templomtól indultak és az alábbi állomásoknál mondtak imát: 1. Máhomfán,
a régi temető keresztjénél; 2. A
lentiszombathelyi Mária-fánál; 3.
Lentiszombathelyen, a Nyár úti keresztnél 4. Lentiszombathelyen, a
Jézus Szíve szobornál 5. Mumorban,
a keresztnél; 6. Mumorban, a haranglábnál; 7. Bárhely régi temetőjében, a
keresztjénél; 8. Bárhelyen, a Kölcsey
úti első keresztnél 9. Bárhelyen, a
Kölcsey úti második keresztnél; 10.
Lentikápolnán, a Kápolnai úti keresztnél; 11. Lentikápolnán, az iskolakápolna előtti keresztnél; 12. A
lentikápolnai temetőnél 13. A
lentikápolnai kerékpárút melletti keresztnél; 14. Lentiben, a templomnál.

kok, köztük egyházközségünk tagjai
is. A zarándoklatok fontos eseménye
a szentmise. Ezúttal a templom mögötti fás ligetben, a szabadtéri oltárnál, Császár István püspöki helynök
vezetésével folyt a legszentebb szertartás. Egyéni és közös imákra is sor
került a nap folyamán, majd a kegyhelytől mintegy másfél kilométerre
keresztútjáráson vettünk részt. Alkalom nyílt a nap folyamán a múzeum
megtekintésére is, ahol a szép Máriaruhákban gyönyörködhettek az érdeklődők. Az andocsi program májusi litániával zárult. 2016-ban Celldömölkre zarándokolnak egyházmegyénk hívei, de ezúttal nem május 1jén, hanem április 30-án.

Szép hagyománya egyházmegyénknek, hogy a Szűzanya hónapjának első napján egy Mária kegyhelyet keresnek fel a hívek, így köszöntve az Égi Édesanyát. Ebben az
évben május 1-jén a Somogy megyei
Andocs községbe mentek a zarándo7

Rejtvény
Rejtvény
és Humor
Kérdéseink az apostolokkal kapcsolatosak.
1. Simon, János fia. 2. A mennydörgés fiainak egyike, János testvére. 3. A zelóta. 4.
Péter testvére. 5. Az áruló.
Beküldendő az árnyékolt függőleges oszlopban elrejtett név 2015. június 22-ig a
templom hirdetőtáblájánál lévő Szent Mihály Hírlevél feliratú dobozba, név és lakcím közlésével.
A helyesen válaszolók közt jutalmat sorsolunk ki.
Az előző számunkban feladott kérdésekre a válasz: Mária Magdolna; Mária,
Jakab anyja és Szalóme.
A helyes válaszokért jutalmat nyert:
Lengyel Nóra Katalin és Kondákor Tamás.

HUMOR

A hittan órán a becsületről tanulnak a gyerekek. A pap feltesz nekik egy beugratós kérdést:
– Gyerekek, ha én eladom a házamat, autómat, mindenemet,
és a pénzt a templomnak adományozom, akkor ettől már a
Mennybe jutok?
– Neeem! - felelik a gyerekek.
– És ha minden nap kitakarítom a templomot, és gondozom
a kertjét, akkor ez már elég ahhoz, hogy a Mennybe jussak?
– Neeem! - válaszolják ismét.
A pap büszkén néz a gyerekekre:
– Tehát, mondjátok meg nekem, mi kell ahhoz, hogy a
Mennybe jussak?
Egy kisfiú rávágja:
– Először is meg kell halnod!
Plébániánk nyitvatartási ideje: Hétfő-Péntek 9.00-11.00
A Szent Mihály Hírlevél a Lenti Római Katolikus Plébánia lapja.
Megjelenik kéthavonta, a páros számú hónapokban.
A kiadásért felel: Köbli Tamás plébános, Lektor: Domonkos Dóra.
Szerkesztés: Balás Endre. Tördelés: Kovács Tamás.
Elérhetőség: 8960 Lenti, Templom tér 4.
Telefon: 06-92/551-168
Plébániánk honlapja: lentiplebania.hu
Hírleveleink letölthetőek a honlapról: lentiplebania.hu/hirlevel
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