Szent Mihály Hírlevél

A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 2. évfolyam, 4. szám, 2015. augusztus 15.
Nagyboldogasszony

Nagyboldogasszony ünnepe
Szűz Mária mennybevételét ünnepli augusztus 15-én a világegyház. A parancsolt
ünnep – ami a katolikusok számára misehallgatási kötelezettséget jelent – ősi magyar
elnevezése Nagyboldogasszony.

anyját Magyarország
égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Az ünnep azért
is kötődik első királyunkhoz, mert 1038ban e napon hunyt el.
(uj.katolikus.hu)

Az Egyház szent
hagyománya úgy tartja, a Megváltó nem engedte át a földi enyészetnek édesanyja testét, hanem magához emelte a mennyei dicsőségbe.
Mária elszenderedésének (latinul
dormitio) napját már a VI. században
ünnepelték Jeruzsálemben, és a következő évszázadtól Rómában is elterjedt. Az ünnepet Szent István király is megülte, sőt e napon ajánlotta
Magyarországot a Szűzanya oltalmába. Ezért nevezzük Krisztus szülőA t a r t a l o mb ó l :
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Mária tisztelete mindig
Krisztusra
irányítja
figyelmünket! Imádsággal, a hit csodálatával szemléljük Máriában Isten nagyságát.
Szűzanyám segíts,
Te adj erőt, hogy tűrni tudjak,
Ha bántanak ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltűrjenek,
Hogy hibáimmal is szeressenek.
Te erősítsd meg erőtlenségemet,
Hogy hősként vigyem a keresztemet.
Te légy árvaságom erős támasza,
Tudom, hogy Te vagy a gyengék
gyámola.
Te őrizd meg gyengülő eszem,
Hogy életem nagy teher ne legyen.
Ó adj azoknak nagy szeretetet,
Akiknek én adtam életet.
Legyen szívükben jóság, irgalom,
Öregségemet értő szánalom.
Áldd meg, őrizd meg őket Jézusom,
Hogy találkozzunk Nálad egykoron.
Vezess, erősíts, oltalmazz,
A végső órámon irgalmazz.

Az Egyház parancsolatai

2. rész

nép történetéből, Jézus életéből vagy
a kereszténység, illetve az Egyház
első évtizedeiből. Ha csak ennyi lenne, akkor olyan lenne, mintha otthon
elolvasnánk egy novellát, regényt
vagy tudósítást. Mivel a szentmise az
Úr közöttünk való jelenléte, Isten
cselekszik, hogy üdvözítsen minket,
ezért nem lehet puszta emlék, mert
abban benne rejlik a távolság. Az üdvösség azonban közel van hozzánk a
nagy történelmi pillanatokban és életünk pillanataiban is. Ferenc pápai
gondolat: Amikor az emlékezet közeli,
megmelegíti szívünket és örömet ad. Ez
keresztény életünk egyik alapelve. S a
közeli emlékezet öröme a mi erőnk. A
szentmise tehát Urunk szenvedésének és föltámadásának emlékezete.

„A lakomát előkészítettem…”
(Mt 22,4; vö. Lk 14,17)

Katolikus keresztények vasárnaponként és parancsolt ünnepeken
(vagy azok előestéjén) kötelesek
szentmisén
részt
venni.
A
„vasárnapi misekötelezettség” számunkra éppúgy nem megfelelő kifejezés, mint az igazán szerelmes számára a „kötelező csók”. Ha élő és
minél szorosabb, mélyebb kapcsolatban szeretnénk lenni Jézussal, ha
őszintén keressük barátságát, akkor
elfogadjuk személyes meghívását az
ő lakomájára, ahol meg akar vendégelni minket. Ezért a keresztények
számára ősidők óta a hét legfontosabb programja és „a vasárnap szíve” az eucharisztikus ünneplés.
Ugyanakkor az Egyház illetékesei
által kijelölt fontosabb ünnepeket is,
amelyeket parancsolt ünnepeknek
nevezünk, mint vasárnapot vagyunk
hivatottak megtartani.
Miért a „misekötelezettség”? Mire
is vagyunk meghívva? Az Eucharisztia ünneplése „az egész keresztény
élet forrása és csúcsa” (LG 11).

2. A szentmise áldozat. Krisztus a
kereszten egyszer véresen áldozta föl
önmagát. A szentmisében Krisztus
keresztáldozata válik jelenné, lesz
aktuálissá vértelenül. Krisztus áldozata egyetlen, minden más áldozatot
befejez és felülmúl. Odaadásunkkal,
kis-kis testi-lelki áldozathozatalainkkal Urunk áldozatához kapcsolódunk, Vele együtt ajánljuk föl Istennek.

1. A szentmise emlékezés Isten
megváltó, üdvözítő tetteiről. Amikor
az igeliturgiában a Szentírásból hallunk részeket, akkor nem pusztán
egy-egy emlék tárul elénk a zsidó

3. A szentmise lakoma. Szenvedése előtt Jézus tanítványaival húsvéti
lakomát költött el (utolsó vacsora).
Ugyanezt a lakomát ünnepeljük mi is
a szentmisében.
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Az Egyház parancsolatai
Az ünneplés elemei mások, mint
az utolsó vacsorán, de ahogy beszélünk világtörténelemről, egyháztörténelemről, úgy beszélhetünk a
szentmise
történetéről
is.
A mise ünneplésének elemeit az Egyház úgyszólván igazítja az adott korhoz, ám a lényeg, a tartalom mindig
ugyanaz: a szentmisében Istennel
asztalközösséget alkotva Jézus önmagával vendégel meg minket –
nem kis mértékben. A szentmise
ugyanakkor az a lakoma, amelyet
Urunk az idők végével fog ünnepelni
a megváltottakkal. A szentmise elővételezett, ízlelgetett mennyország.

A szentmisében az emberek is találkoznak egymással szeretetközösséget alkotva. Az Istennel és az embertársaimmal
történő
találkozás,
közösségvállalalás kiváltképpen a
szentáldozásban fejeződik ki.
Az Eucharisztia ünneplése a keresztény közösség lényege. Ebben
lesz az Egyház Egyházzá: erre irányul minden tevékenysége (csúcs),
és ebből fakad minden ereje (forrás;
vö. SC 10). Nem mi tesszük magunkat kereszténnyé, nem a mi erőfeszítésünkön múlik, hogy egy közösség
legyünk. Jézus formál át és tesz egy
közösséggé minket mindig megújulóan. S ez leginkább a szentmisében
történik. Ezért fontos számunkra.

4. A szentmise találkozás. Itt találkozik az ember Istennel, hiszen a
szentmisében Ő cselekszik, mindenekelőtt Ő szolgál minket, a szent jelekben nekünk ajándékozza magát.

Kovács Richárd
káplán

„Úgy ment el, ahogy élt, csendben, szerényen
Drága lelke nyugodjon békében.”

Évek során át volt egyházközségi képviselőtestületünk tagja

Kaj Gyuri bácsi,
aki türelemmel viselve az öregséggel járó terheket életének 105. évében visszaadta lelkét teremtőjének. Bölcs tanácsaira, segítőkészségére,
az egyházközségért végzett munkájára kegyelettel emlékezünk.
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Szent István király Intelmei Imre herceghez
Szent királyunk koronázásának
tizenötödik évében írta meg Intelmeit fiához, Imre herceghez, tanácsokat
és parancsokat adva a leendő király-

nak életvitelére és a kormányzásra.
Napjainkban gyakran idézett írásból
adunk ízelítőt, idézve az egyes fejezetek fő gondolatait.

I. A katolikus hit megőrzéséről: parancsainkban a szent hitet tesszük az első
helyre. […] a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd,
hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi
személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak; enélkül bizony, tudd
meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak.
II. az egyházi rend becsben tartásáról: …aki a szentegyház méltóságát csorbítja vagy csúfítja, azon munkál,
hogy Krisztus testét csonkítsa. […] Ha valaki lázában e
szentegyház tagjait vagy kicsinyeit megbotránkoztatja,
az evangélium tanítása szerint méltó arra, hogy malomkövet kössenek a nyakára és a tenger mélységébe vesSzent István aláírása
sék…
III. A főpapoknak kijáró tiszteletről: …az ő kezükbe
van lerakva a bűnből oldás és a bűnbe kötés hatalma.
Mert Isten megegyezett velük örök szövetségben, […]
megtiltotta, hogy az emberi világ gáncsolja őket:
"Fölkentjeimet ne érintsétek!" Az illeti meg ugyanis Isten
felkentjeit, ki az isteni és kánoni végzéssel szembeszállva
a szent renden való férfiakat hamis vádaskodásokkal
mocskolja és a nyilvánosság elé hurcolja.
A Szent Király
IV. A főemberek és vitézek tiszteletéről: …
tartsd mindig eszedben, hogy minden ember
azonos állapotban születik, és hogy semmi sem
emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le,
csakis a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak, és
minden vitéz szeretni fog…

Az Országalma

A királyi korona
V. Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról: A türelemről így beszél Pál apostol: „tanúsítsatok mindenki
iránt türelmet.” És az Úr evangéliumban: „Ha
[türelemmel] kitartotok, megmentitek lelketeket.” Óvakodj bírónak lenni, ám örülj királynak lenni s neveztetni.
A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig
zsarnokoskodnak.
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Szent István király Intelmei Imre herceghez
VI. A vendégek befogadásáról és gyámolításáról: …amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különbkülönb nyelvet és szokást, különb-különb példát
és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket
a pöffeszkedéstől elrettenti.
A palást

VII. A tanács súlyáról: …pöffeszkedő és középszerű emberekből összeállítani, én úgy vélem, mit sem ér;
hanem a tekintélyesebbek és a jobbak, a bölcsebbek és
a legmegbecsültebb vének ajkán formálódjék és csiszolódjék. Ezért, fiam, az ifjakkal és a kevésbé bölcsekkel
ne tanácskozz, ne is kérj tőlük tanácsot […] az ifjak
fegyverben, a vének a tanácsban.

VIII. A fiak kövessék az elődöket: Aki megveti,
amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre
sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat
gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek
szót fogadjanak. Aki atyjával szemben áll, Isten ellenségének áll. Mert minden engedetlen Istennel áll
szemben.

A király koporsója,
a szarkofág,
a székesfehérvári romkertben

A jogar

A kard

IX. Az imádság megtartásáról: Te pedig fiam
mindig mondjad: "Küldd le [Uram, a bölcsességet]
szent egedből, dicsőséged trónjáról, hogy munkámban velem legyen és segítsen "Uram, Atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem álnok gondolatban,
az én szemeimnek ne adj kevélységet és a gonosz
kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságait, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram."

X. A kegyességről és az irgalmasságról, valamint a többi erényről: … a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést […] légy erős, nehogy a szerencse
túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. […] Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne
illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét.
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Felújított kápolnánkról
2015. augusztus 9-én, a búcsú
napján szentelte meg a felújított
máhomfai kápolnát Kiss László esperes, pákai plébános.

Tüske József esperes-plébános úr
az 1990-es évek közepén végeztetett
nagy felújítást a kápolnán. Ekkor
újult meg az oltár, megerősítést kapott a mennyezet.

Munkálatok a kápolnában

Felújították a tetőzetet, külső és
belső vakolatjavítások, valamint festés is történt, s emellett megújult a
bejárat és a felette lévő ablak is.
Az eltelt idő újabb karbantartást
tett szükségessé. Ezúttal felújításra
került az épület teljes elektromos
rendszere: új lámpatestekkel, új csillárral, energiatakarékos fogyasztókkal. A mennyezeti hibákat és vakolathibákat kijavították, és a templombelső festésére is sor került.
A megújult kápolna oltára
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Márokföldi hittantábor
Több év kihagyás után július közepén hittantábort szervezett plébániánk a helyi és környékbeli gyerekek számára Márokföldön. A hét folyamán színes programokon vehettek részt a hittanosok, a játék és
kézműveskedés mellett jutott idő a
pihenésre, egymás és a környék megismerésére és a hitben való elmélyülésre is.

Árpád-kori templomot, Szentgyörgyvölgyön a református templomot
néztük meg. Az élmények sorából
kihagyhatatlan a kalandparkban töltött izgalmakkal teli délután, ahol a
hittanosok mellett az atyák, Marika
néni és Dávid is megküzdöttek az
akadályokkal. A felejthetetlen emlékek sorát bővítik az esti kidobós
meccsek, a közös éneklés és imaalkalmak, a tábortűz melletti beszélgetések és a reggeli énekes ébresztő is.

Hétfőn reggel fél 9-kor indultunk
a templomtól 23 lelkes hittanossal,
hogy elfoglaljuk egy hétre a Jurtatábort. Már maga a különlegesnek
mondható táborozási helyszín élményt jelentett a gyerkőcöknek. Kicsit kivonulva a város zajából és a
megszokott mindennapokból a hét
nagy részét a természetben, a szabad
levegőn töltöttük. Első nap az ismerkedés és az ebéd után papírsárkányt
készíthettek a diákok, de lehetőség
volt gyöngyfűzésre, ékszerkészítésre
is. A további napokon a kézműves
foglalkozások között szerepelt fajáték-készítés, a helyi keramikusművészhez is ellátogattunk, két alkalommal pedig gyalogtúrát szerveztünk: Veleméren a méltán híres

Reméljük, hogy a hagyományt
folytatva következő évben is lesz lehetőség a tábor megszervezésére, s
ezúton szeretnénk még egyszer megköszönni mindenkinek a segítségét!
Domonkos Dóra
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Rejtvény
Rejtvény
és Humor
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A rejtvény vízszintes és függőleges soraiban 7 apostol nevét találjuk a tizenkettőből.
Ha a neveket áthúzzuk, a maradék betűket vízszintesen
olvassuk, egy idézetet kapunk
Szent István király intelmeiből, melyet fiának, Szent Imre
hercegnek írt. Könnyítésül a
beküldendő szavak határát
jelöltük.

Beküldendő 2015. szeptember 20-ig a templom hirdetőtáblájánál lévő
Szent Mihály Hírlevél feliratú dobozba, név és lakcím közlésével.
A helyes megfejtők közt jutalmat sorsolunk ki.
Az előző számunk rejtvényének megfejtése: Tamás.
A helyes válaszért jutalmat nyert: Magyar Józsefné, Lenti, Máhomfai út.

HU

MOR

A börtönlelkész kérdezi az elítélttől:
– Miért csukták le?
– A hitem miatt. Azt hittem, nem derül ki, amit tettem.
————————————————————————————Peti feltűnően csöndesen kérdezgeti nagyanyját:
- Nagymami, igaz az, hogy a jó keresztény a rosszért is jóval fizet?
- Igaz, Petikém.
- Akkor légy szíves, vegyél nekem fagyit.
- Miért, kis unokám?
- Mert eltörtem a szemüvegedet.
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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