Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 2. évfolyam, 5. szám, 2015. október 7.
Rózsafüzér Királynője

Rózsafüzérrel a kézben
Sokszor látjuk a rózsafüzért
autókba vagy nyakba akasztva,
dísznek, de sokan tudják-e, hogy
mi is ez? Egy gyöngysor csupán
vagy dísztárgy?
Vallásos életünk társa, reménytelenségben,
bánatban
útmutató,
örömben dicséret, elmélkedés,
meditáció,
mindennapi életünk társa.
A örvendetes, fájdalmas és dicsőséges szentolvasónak, valamint a
világosság rózsafüzérének titkaiban mindig megtalálhatjuk magunknak az útmutatást,
világosságot.
Mária Jézus elé visz minket,
segít, hogy megértsük Szent Fia

életének titkait. Az Evangélium
világosságát gyújtja fel szívünkben, hogy tökéletesebben követhessük Jézust, s egyre inkább hasonlóvá váljunk Hozzá.
Ugyanakkor a rózsafüzér titkaiban ismerjük
meg Isten irgalmasságát, mindazt, amit értünk tett, tesz. Merjük
vállalni, imádkozni akkor is, ha „monotonnak
tűnik” elsőre. Kóstolgassuk,
ízlelgessük,
hogy a sajátunkká válhasson, bennünk is bő
gyümölcsöt hozzon, kegyelmeket eszközöljön!
Köbli Tamás
plébános

Kerékpáros rózsafüzér
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2015. október 3-án, szombaton 14.00 órai kezdettel
kerékpáros imaútra indulunk…

Kolping Családok találkozója
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Részletek a 4-5. oldalon.

Rejtvény és Humor
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Egyházközségi képviselő-

Az Egyház parancsolatai
3. rész

szólna. Tehát nem állíthatjuk az ember, a magunk helyébe a teljesítményközpontúságot, a terméket, az
esztelen fogyasztást, végső soron a
pénzt. Mi mondjunk ellent az ilyen
kultúrának!
Talán sokan úgy gondoljuk: az
időt, amely rendelkezésünkre áll, ki
kell valamivel tölteni. Az időt inkább
meg kell élni, amelyben nemcsak a
tevékenységnek, hanem a megállást
igénylő reflektálásnak, a rácsodálkozásnak is helye van, hogy ki tudjuk
mondani: milyen szép a teremtett
világ, az emberi élet, a család, az elvégzett munka. Isten hasonlóképpen
tett: „látta, hogy nagyon jó mindaz,
amit alkotott” (Ter 1,31). Ezért van
szükségünk a vasárnapra, mint ami
az Úr és egyúttal az ember napja is.

A vasárnap az emberért van
(vö. Mk 2,27)
Az Egyház parancsolatainak taglalását folytatva ebben a részben is
még az elsővel foglalkozunk, miszerint: Vasárnap és parancsolt ünnepeken vegyél részt a szentmisén, és
tartózkodj a munkától és az olyan
tevékenységektől, amelyek akadályozhatják e napok megszentelését!
Az 1927-ben született német filozófus, Robert Spaemann így gondolkodik: „Mibe kerül a vasárnap? Már
maga a kérdés is súlyos támadás a vasárnap ellen. A vasárnap ugyanis éppen
attól vasárnap, hogy semmibe sem kerül,
és gazdasági értelemben semmit sem hoz.
A kérdés, hogy mibe kerül a vasárnapnak
mint munkanapnak való védelme ugyanis föltételezi, hogy a vasárnapot gondolatban már munkanappá alakították.”
Ha a vasárnapot nem tartjuk kiemelten istentiszteleti napnak, és nem tartunk munkaszünetet, vagyis nem
adunk magunknak pihenő- és szabadidőt, akkor rabszolgává tesszük
magunkat. Holott a teremtéskor Isten az emberre bízta a teremtett világot: „vonjátok uralmatok alá” (Ter
1,28). A teremtő Isten szándéka ezzel
nyilván nem az, hogy az ember a teremtett világ „uraként” rosszul bánjon a természettel, s benne önmaga
ellen fordítsa. Ez így nem az életről

A vasárnap az öröm napja. Hogy
tudjunk örülni az életnek, az ünnep
segít, mely a munkás hétköznapok
fölé emel.
A vasárnap a pihenés napja. A
pihenés nem lustálkodás, nem tétlenségbe menekülés, nem önmagunknak adott „mozgásképtelenség”, hanem a testi és lelki regenerálódás,
feltöltődés, újraerősödés időszaka, az
Istennel, embertársainkkal és önmagunkkal való kapcsolatunk szervizideje. Ezek szerint a vasárnapi munkaszünet célja a vallásos, családi,
kulturális és társas élet ápolása, amelyekre hétközben nem biztos, hogy
kellő idő jut.
2

Az Egyház parancsolatai
tak vagyunk úgy megszentelni, mint
a vasárnapokat. Igaz, Magyarországon ehhez a polgári törvényhozás
nem minden esetben járul hozzá, ám
ezeket a napokat akkor is úgy kell
számon tartanunk, mint megszabadulásunk napját, mely az ünnepi közösségben, az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmában részesít (Zsid 12,22-23; vö. KEK 2188).

A vasárnap egyúttal a szolidaritás napja. „A vasárnapnak alkalmat kell
nyújtania a hívők számára arra is, hogy
gyakorolják a szeretet és az irgalmasság
cselekedeteit, és apostolkodjanak. A föltámadott Krisztus örömében való bensőséges részesedés magában foglalja az Ő
szívének szeretetében való részesedést is:
nincs öröm szeretet nélkül!” (Szent II.
János Pál pápa: Dies Domini, 69). Vasárnap helye van tehát a jócselekedeteknek, a szegények megsegítésének,
a betegeknek, a gyöngélkedőknek, az
öregeknek tett szolgálatnak, hiszen
ez is az élet szolgálata.

Végsőként megállapíthatjuk: minden embernek részesülnie kell a teremtmények „fellélegzéséből”. Ezért
ne csak magunk szenteljük meg helyes módon a vasárnapot és a parancsolt ünnepeket, hanem erre másokat
is bíztassunk!

A vasárnapi munkaszünet alól
felmentést csak a felebaráti szeretet
(például gyógyítás, sütés-főzés, segítségnyújtás) és a közösség szolgálata (például állatellátás, üzemfenntartás, veszélyelhárítás, közlekedés)
adhat. Ha pedig vasárnap tartósan
végzünk fizikai és szellemi munkát,
vétünk az Úr napjának megszentelése ellen.

(A vasárnap megszenteléséről
Szent II. János Pál pápa Dies Domini
[Az Úr napja] kezdetű apostoli levelében olvashatunk bővebben.)
Kovács Richárd
káplán

A kötelező ünnepeket is hivatotLapunk előző számának sokszorosítása közben kaptuk a szomorú hírt:

Horváth Ilona,
templomunk egykori kántora, 75 éves korában,
2015. augusztus 6-án visszaadta lelkét Teremtőjének.
A kántorasszony évek hosszú során át
szolgált a szécsiszigeti,
1977-től 1992-ig a lenti templomban.
Emlékét kegyelettel őrizzük.
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Kerékpáros rózsafüzér
Plébániánk a tavasz folyamán már két alkalommal szervezett
közös kerékpáros imádságot – egy nagy körrel érintve a városhoz csatolt községeket, amelyet Szent Mihály útnak neveztünk el. Meg-megállva egy-egy útmenti keresztnél,
szobornál a keresztutat végeztük.
Október a rózsafüzér hónapja. 2015. október 3-án, szombaton
14.00 órai kezdettel hasonló kerékpáros imaútra indulunk,
ezúttal a kört ellentétes irányban bejárva a dicsőséges szentolvasó imádkozásával. Az Szent Mihály út hossza mintegy 20
km, a ráfordított idő 2,5 óra. Utunkat az alábbiakban mutatjuk be, tájékoztatva a velünk tartókat, és segítve azokat, akik
otthoni imádkozással lélekben lesznek velünk.

Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben,
ott vagyok közöttük. (Mt 18,20)
Imánkat Lenti lakosságáért ajánljuk fel.
A közös imádság plébániatemplomunkból indul, a dicsőséges rózsafüzér bevezető részével:
Hiszekegy, Miatyánk, három Üdvözlégy.
A bevezető kérések: aki gondolatainkat irányítsa,
aki szavainkat vezérelje,
aki cselekedeteinket kormányozza.
Kis doxológia: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Fatimai fohász: Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol
tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak
irgalmadra.
Ének: Boldogasszony Anyánk…
I. állomás – a lentikápolnai iskolakápolna keresztjénél
Miatyánk, tíz Üdvözlégy
Titkok: …aki a halálból feltámadt.
Kis doxológia és fatimai fohász.
Ének: Ho 86 Dicsőség, szent áldás, tisztesség,
A föltámadt Úrnak, Húsvéti Báránynak
Dicsőség, szent áldás, tisztesség!
44

Szent István
király Intelmei
Imre herceghez
Kerékpáros
rózsafüzér
A halál és élet harcra szállt.
Meghalván az Élet, a halálon Úr lett.
A halál és élet harcra szállt.
II. állomás – a bárhelyi régi temető keresztjénél
Miatyánk, tíz Üdvözlégy
Titok: …aki a mennybe fölment.
Kis doxológia és fatimai fohász.
Ének: Ho 95 Krisztus a mennybe fölmene, alleluja, alleluja,
Egeknek élő Istene, alle-, alleluja!
Ki most az égbe szálla fel, alleluja, alleluja,
Egykor mint bíró, így jön el! Alle-, alleluja,
III. állomás – a mumori kultúrház előtti keresztnél
Miatyánk, tíz Üdvözlégy
Titok: …aki nekünk a Szentlelket elküldte.
Kis doxológia és fatimai fohász.
Ének: Ho 259 Jöjj, Szentlélek Úristen, áraszd le ránk teljesen
Mennyből fényességedet, mennyből fényességedet!
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj, Szentlélek Úristen!
Jöjj el, árvák gyámola, jöjj el, szívünk orvosa,
Oszd ki égi kincsedet, oszd ki égi kincsedet! Jöjj el…
IV. állomás – a lentiszombathelyi Mária-fánál
Miatyánk, tíz Üdvözlégy
Titok: …aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.
Kis doxológia és fatimai fohász.
Ének: Ho 168 Örülj, vigadj tisztaságban kivirágzott anyaság,
Kit körülvesz mennyországban az angyali sokaság,
Mária, mi Anyánk, mennyei Pátrónánk,
Bűnösökre nézz le ránk!
Örvendezzél, Isten anyja, Boldogságos Asszonyság,
Mert tégedet megkoronáz a teljes Szentháromság. Mária…
V. állomás – a máhomfai régi temető keresztjénél
Miatyánk, tíz Üdvözlégy
Titok: …aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.
Kis doxológia és fatimai fohász.
Ének: Ho 287 Angyaloknak királynéja, tiszta Szűz!
Kérjed a te szent Fiadat érettünk!
Ékes virágszál, hozzád esdeklünk,
Szép Szűz Mária! Könyörögj értünk!
Rózsafüzér királynéja, tiszta Szűz…

Kerékpáros szentolvasónk a lenti templomnál ér véget.
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Egyházközségi tanácsadótestületek találkozója
Kerkaszentkirály, 2015. augusztus 21.
Kicsi templom mellett egy horgásztó partján játszótér, szabadidőközpont. Tökéletes helyszín elmélkedésre, kikapcsolódásra, pihenésre.
Vászonra illő festői környezet,
amelynél csak a baráti fogadtatásunk
nagyszerűbb.
A program dr. Veres András megyéspüspök úr és az esperesi kerület
papjainak koncelebrálásával bemutatott szentmisével vette kezdetét.
A kerkaszentkirályi templom
Örömmel nyugtázhattuk, hogy a
képviselőtestület tagjainak több mint
kétharmada jelen volt. Jó volt hallani mester úr kéthektáros szőlőbirtokán
a sok férfi ajkáról az istendicsérő éne- vezette körül a társaságot, majd az
keket. Püspök úr homíliájában nagy- elmaradhatatlan borkóstoló követkeszerű gondolatokat, teljes lelki felfris- zett, baráti beszélgetésekkel.
sülést adott a hallgatóságnak. A
Az elfogyasztott jó minőségű
szentmise
vörcsök-hegyi
után a főpásznedű után újra
tor által vezeszállt az ének,
tett
kötetlen
magyar nóta
beszélgetés
formájában,
vette kezdetét:
amit a Muraaz egyházkövidék
is
zségek tanács„hallhatott”.
adói testületeiEgy tanulsánek megújult
gos, szép naszabályzatápot tudhatunk
Püspök úr a képviselőtestületi tagok körében
ról, amely 2015.
magunk
möszeptember 1-jei hatállyal érvénybe gött, melyet köszönhetünk Püspök
lép. A beszélgetés családias légkör- úrnak, a szervezőknek és a
ben zajlott, melyben mindenki felte- kerkaszentkirályi híveknek.
hette kérdését, amely nem maradt
megválaszolatlanul.
Kancsal Gyula
Az ebéd elfogyasztása után a polgár6

Kolping Családi Nap Lentiszombathelyen
A szakavatott zsűrinek – Szabó Zsolt
főszakács, Horváth László polgármester, Hassay Zsófia terézvárosi
polgármester – az idén is nehéz dolga volt.

„Minden évben ezért, Mária-nap táján
Misét tartanak a szép Mária-fánál.
Azt kívánjuk a tölgy érjen meg sok misét,
Tartsa meg az Isten a népének hitét.”

Az igen szoros mezőnyben végül
titkos szavazással, pontozással Körmend csapata lett az első, Alsópáhok
csapata a második, Szombathely a
harmadik helyet szerezte meg.

(Stángli László: Máriá-fá)

2015.
szeptember
5-én
Lentiszombathelyen – a Kolping családok immár hagyományos regionális találkozóján – főzőversenyen mérhették össze gasztronómiai ismereteiket a résztvevők. A találkozót nem
véletlenül szervezték szeptember
5-ére, hiszen ez a szombat esett legközelebb Kisboldogasszony ünnepéhez. Délután kettő órakor kezdődött
az ünnepi szentmise, amelyet Köbli
Tamás, városunk plébánosa celebrált. A szentbeszédet Óra Krisztián, a
körmendi csoporttal érkezett káplán
mondta. Jelen volt Tüske József
tornyiszentmiklósi és Páli Zoltán
csesztregi plébános úr, valamint
templomunk
káplánja,
Kovács
Richárd.

Fotó: Horváth László

A szentmisét az időjárásra való
tekintettel
a
lentiszombathelyi
Mária-fa helyett a kultúrház kertjében felállított sátorban tartották meg.
Ezután Kovács Béla bácsi Sík Sándor
Keresztút című verséből adott elő
szívhez szóló részletet, majd a Kerka
Néptáncegyüttes fergeteges műsorával varázsolt napfényes hangulatot a
színpadra, a kint szakadó eső ellenére. Ezt követően Herman Gréta adott
ízelítőt dalrepertoárjából.

A főzőverseny a nyugati régióból:
Körmend, Alsópáhok, Szombathely,
Veszprém, Lenti Kolping családjai,
valamint Lentiszombathely község, a
Lenti KÉSZ és a lenti Plébániai Tanácsadó Testület csapatainak részvételével kilenc órakor kezdődött,
városunk polgármestere, Horváth
László megnyitója után. A rossz idő
sem tudta elrontani a csapatok hangulatát. A bográcsokban marha-, sertés-, valamint babgulyás rotyogott.

A szombati nap végéhez közeledve a fájó búcsút csak az enyhítette,
hogy csapataink egyöntetűen megállapodtak a jövő évi viszontlátásban.
Meixner Tünde
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Rejtvény
A két képről egy iker testvérpár neve juthat eszünkbe. Segíthet a Teremtés könyvének
25. fejezete.
Beküldendő: a testvérpár neve
2015. október 31-ig a templom
hirdetőtáblájánál lévő Szent
Mihály Hírlevél feliratú dobozba, név és lakcím közlésével.
A helyes megfejtők közt jutalmat sorsolunk ki.
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:
Parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre.
A helyes válaszért jutalmat nyert: Tóth Zoltán

Humor :-)
Lelki reklám

Üzenetváltás

A jó humorú lelkigondozó ezt a
táblát rakta ki a parókia ajtajára:

A családlátogatásra érkező plébánosnak az ötéves Pistike nyit ajtót:

"Ha gondod van, gyere be, és
mondd el, mi a bajod! Ha semmi
gondod nincs, gyere be és meséld
el, hogyan csinálod!"

- A mama azt üzeni, hogy nincs
itthon.
- Akkor mondd meg neki, fiacskám - feleli a pap -, nagyon örülök,
hogy nem jöttem el.

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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