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A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 2. évfolyam, 6. szám, 2015. december 25.
Karácsony

Karácsonyra várva...
Keressétek Istent, s meggyőződhettek, hogy rátaláltok! Valóban,
Krisztusban rátalálunk az Atyához
vezető útra!
„Az Emberfia azért jött, hogy
megkeresse és megmentse,
ami elveszett.” (Lk 19,10)

E szavak mintegy Jézus életének
mottói, melyet Ő maga nyilatkoztat
ki számunkra a születése pillanatától egészen a szenvedéséig és feltámadásáig! Szemléljük e karácsonyi
időben a testté lett Ige valóságát,
szemléljük saját megváltottságunkat!

Azonban a Megtestesülés
titkában, a Karácsony titkában benne foglaltatik titokzatos módon az üdvösségtörténet egész értelme, tartalma.
Már ott felhangzik az az
örömteli felhívás:
„Ma született nektek
az üdvözítő, az Úr Krisztus,
Dávid városában!” (Lk 2,11)

Kifesthető kép

Isten emberré lett, közénk jött, hogy
egészen közel legyen hozzánk, hogy
átmelegítse fagyos szíveinket, elveA t a r t a l o mb ó l :
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gye bűneinket, s szabadsággal, a
megváltott élet szabadságával ajándékozzon meg. Ez a legnagyobb karácsonyi ajándék, ennél nagyobb
nincs a világon.

Áldott, kegyelmekben gazdag
karácsonyi ünneplést
kívánunk Mindenkinek!
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Köbli Tamás, plébános

Az Egyház parancsolatai 4. rész
Az Anyaszentegyház második parancsolata: Bűneidet évente legalább
egyszer gyónd meg! Célja, hogy fölkészítsen az Eucharisztia vételére a kiengesztelődés szentsége által, mely folytatja a keresztségi megtérés és bűnbocsánat művét (KEK 2042, KEKKomp 432, YOUCAT 345). Hittankönyveinkben e parancs harmadikként így szerepel:
Évente gyónjál, és legalább húsvéti időben áldozzál!
Ehhez kapcsolódóan jelen számunkban a szentgyónás menetét közöljük –
segítségül.
Aki gyónni szándékozik, először kérje a Szentlélek segítségét, és tartson
lelkiismeret-vizsgálatot,
majd
indítsa
föl
magában
a
bánatot.
A gyóntatóhelyiségben a következőképpen történik az ünneplés:
A szentgyónás menete

A BŰNÖK MEGVALLÁSA ÉS AZ
ELÉGTÉTEL ELFOGADÁSA

KÖSZÖNTÉS ÉS KERESZTVETÉS
A megtérő fogadása

A megtérő ezt követően elkezdi a
bűnvallomást:

A megtérő, aki szentgyónást végez, keresztet vet magára, és mondja:
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Ezután a gyóntató pap ilyen vagy
hasonló szavakkal buzdítja a megtérőt, hogy bízzon Istenben: Isten, akinek világossága felragyogott szívünkben,
adja meg neked, hogy igazán belásd bűneidet, és felismerd az ő irgalmas szeretetét!
A megtérő feleli: Ámen.

Gyónom a mindenható Istennek,
és neked, lelkiatyám, hogy utolsó
gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el. Utoljára gyóntam:… Bűneim:…
A bűnvallomás végét a megtérő
így jelezheti: Több/más bűnömre
nem emlékszem.
A gyóntató segítheti a gyónót. A
bánatima előtt a pap elégtételt javasol.
A MEGTÉRŐ IMÁJA

SZENTÍRÁSI RÉSZLET
Itt a pap Isten igéjéből idézhet, például ilyen módon:
A Szentírás így tanít Isten irgalmas
szeretetéről: „Jézus Krisztusnak vére
megtisztít minden bűntől. Ha megvalljuk bűneinket, ő hűséges és igazságos:
megbocsátja bűneinket, és megtisztít
minden gonoszságtól.” (1Jn 1,7.9)

Ezután a megtérő kifejezi bűnbánatát, például így:
Teljes szívemből bánom minden
bűnömet, mert azokkal a jó Istent
megbántottam. Erősen fogadom,
hogy Isten segítségével a jóra törekszem, és a bűnt elkerülöm.
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Az Egyház parancsolatai
A FELOLDOZÁS

ISTEN DICSŐÍTÉSE ÉS A
MEGTÉRŐ ELBOCSÁTÁSA

A pap (legalább a jobb) kezét a
megtérő feje fölé terjeszti, és mondja:
Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki szent
Fiának kereszthalála és feltámadása által
kiengesztelte önmagával a világot, és
kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára, az Egyház szolgálata által bocsásson meg neked, és adja meg a békét!
És ÉN FELOLDOZLAK TÉGED BŰNEIDTŐL AZ ATYA, A FIÚ ÉS A
SZENTLÉLEK NEVÉBEN.
Eközben értelemszerűen a megtérő keresztet vet magára úgy, hogy
nem mond semmit, csak utána feleli:
Ámen.

A feloldozással, melyet senki sem
adhat meg önmagának, még nincs
vége a szentgyónásnak, ugyanis a
pap a feloldozás után például ezt
mondja:
Magasztaljuk Istent,
mert jóságos hozzánk!
A megtérő befejezi: Mert örökké
szeret minket.
Majd a pap elbocsátja a megtérőt:
Isten megbocsátotta bűneidet. Menj békével!

A szentgyónás végeztével, amikor a megtérő kijön a gyóntatóhelyiségből,
adjon hálát, hogy bűnbocsánatban részesült. Majd végezze el a bűnök jóvátételére és az új élet elkezdésére szolgáló elégtételt – jellegének megfelelően.
Kovács Richárd, káplán

A Szent Katalin Kolping Család ünnepe
2015. november 21-én,
szombaton ünnepelte plébániánk Kolping Családja megalakulásának 10. évfordulóját. Az
ünnepség 10.00-kor szentmisével kezdődött. Ezt követően
a résztvevők megismerhették
a lenti csoport történetét, valamint az évforduló alkalmából
kiadott könyvet, mely a tagok
gondolatait is tartalmazza.

A Szent Katalin Kolping Család Sümegen
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Az Irgalmasság Szentéve
„a gyengeség jele, hanem sokkal inkább Isten mindenhatóságának tulajdonsága”.
Isten
irgalmassága
„örökkévaló” (vö. 25. és 136. zsoltár).

„Isten mindent megbocsát,
és Isten mindig megbocsát.”
(Ferenc pápa)

A bulla első részében a pápa az
irgalmasság fogalmát pontosítja. Az
irgalmasságot az egyház szemöldökfájának nevezi. Az irgalmasság megnyitja szívünket „arra a reményre,
hogy bűneink korlátai ellenére mindenkor szeretnek bennünket”. Jézusban „minden az irgalmasságról szól;
benne nincs semmi együttérzés nélkül”.

Ferenc pápa március 13-án a
római Szent Péter-bazilikában tartott
bűnbánati liturgia során meghirdette
az Irgalmasság Rendkívüli Szentévét,
mely ez év december 8-án, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén vette kezdetét, és 2016. november 20-án, Krisztus király ünnepén
zárul. A jubileum mottója:
Irgalmasok, mint az Atya”.
A Szentatya így indokolta a
szentév indítását: „gyakran elgondolkodtam azon, az egyház hogyan lenne képes nyilvánvalóbbá
tenni a küldetését, az irgalmasságról való tanúságtételt. Olyan út ez,
amely a lelki megtéréssel kezdődik;
és be kell járnunk ezt az utat. Ezért
úgy döntöttem, hogy rendkívüli
szentévet hirdetek meg, amelynek
középpontjában Isten irgalmassága
áll. Ez az irgalmasság szentéve lesz.
Az Úr szavának fényénél akarjuk
megélni ezt:
»Legyetek irgalmasok,
mint a ti Atyátok«
6,36)”.

(vö. Lk

A jubileumot meghirdető pápai
bulla címe: „Misericordiae Vultus” –
(Az irgalmasság arca), melyben a pápa
hangsúlyozza: az irgalmasság nem

„Személye nem más, mint az önmagát ingyenesen odaajándékozó
szeretet”.
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Szent István
király Intelmei
Imre herceghez
Az
Kerékpáros
Irgalmasság
rózsafüzér
Szentéve
Mindnyájan „arra kaptunk meghívást, hogy irgalmasságban éljünk,
mert nekünk volt elsőként részünk
abban, hogy irgalmasságot gyakoroltak
irányunkban”.
„A megbocsátás új életet fakasztó erő, és bátorságot ad arra, hogy
reménnyel tekintsünk
a jövőbe”.

szervezzenek „népmissziókat”, ahol
a pápa által küldött Irgalmasság Miszszionáriusai legyenek a megbocsátás
örömének hirdetői.
A bulla harmadik része néhány felhívást
tartalmaz. A bűncsoportok tagjaihoz szól:
„A saját javatokra kérlek benneteket, változtassátok meg az életeteket! (…) Ne essetek
abba a szörnyű csapdába, hogy azt gondoljátok: az élet a pénztől
függ, és hozzá képest
minden értéktelen és
silány. Ez csak látszat.” – figyelmeztet a
Szentatya. „Előbb vagy utóbb mindenkit elér Isten ítélete, amely elől
nem lehet elmenekülni”. Szól a korrupció elkövetőihez is: a korrupció a
társadalom elmérgesedett sebe, mely
„súlyos, égbekiáltó bűn, mert aláássa
a személyi és közösségi élet alapjait.”

A második rész
gyakorlati javaslatokat
ajánl a jubileum megünneplésére. Tegyünk
egy
zarándoklatot,
mert „ez a tényleges
jele annak, hogy az
irgalmasság is egy
olyan elérendő cél,
amely erőfeszítést és áldozathozatalt
kíván”. Bíráskodás és ítélkezés helyett bocsássunk meg és adakozzunk. Távol álljon tőlünk a pletyka, a
féltékenység és az irigység. Vegyük
észre a minden emberben jelenlévő
jót, és váljunk a megbocsátás eszközeivé. Idézi Keresztes Szent János
szavait: „Az élet alkonyán a szeretet
alapján ítéltetünk meg”. A Szentatya
szerint sok fiatal a szentgyónás alkalmával találja meg az Úrhoz a visszatérés útját. A kiengesztelődés szentsége teszi kézzelfoghatóvá az irgalmasságot. Róma püspökének kívánsága, hogy a gyóntatók legyenek az
Atya irgalmasságának valódi jelei, és
kéri, hogy az egyházmegyékben

Írása végén Ferenc pápa Szűz Mária alakjára utal, aki „tanúsítja, hogy
Isten Fiának irgalmassága határtalan,
és kivétel nélkül mindenkihez eljut”.
A pápa emlékeztet Szent Fausztina Kowalska nővérre is, aki „arra
kapott meghívást, hogy elmerüljön
az isteni irgalmasság mélységében”.
(Forrás: Magyar Kurír, Vatikáni Rádió
és a Misericordiae Vultus kezdetű bulla)
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Kerékpáros rózsafüzér
Október 3-án kerékpáros imaútra
indultunk, mely során meg-megállva
a dicsőséges szentolvasót imádkoztuk el. A Lenti lakosságáért felajánlott és a várost körülölelő imádságot
14 órakor kezdtük a plébániatemplomban. Utunk a Szent Mihály körút
nevet kapta. A testet-lelket egyaránt
erősítő délutánon Isten áldásának
tekinthettük a kedvező időjárást. Tamás és Richárd atya is velünk tartottak, és az egyes állomásokon felváltva vezették a közös imádságot.

Innen áttekertünk a bárszentmihályfai régi temetőhöz, melynek
keresztjénél következett a második
tized.

Ima a Mária-fánál

Továbbhaladva a mumori kultúrház előtti kereszt volt a harmadik
tized megállóhelye, ahonnan a
lentiszombathelyi Mária-fához mentünk. Egynéhányan ide is elkísértek
bennünket a helyiek közül.
A Mária-fától az őszbe hajló kerékpárúton jutottunk el az ötödik
stációhoz, a máhomfai régi temetőhöz. A felhőtlen, tiszta kék ég alatt
hangzott el az utolsó titok: aki téged,
Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

Az őszbe hajló kerékpárúton

Utunk első állomása Lentikápolna
volt. Meglepetésünkre és örömünkre
szolgált, hogy a lentikápolnaiak
elénk jöttek a főútnál található feszületig, s itt csatlakoztak hozzánk. A
dicsőséges rózsafüzér első tizedét
Lentikápolnán, az iskolakápolna
előtti keresztnél mondtuk el.

Visszaérve imádságunk plébánosi
áldással zárult a templom előtt. Hála
legyen Istennek, hogy erőt adott az
út végigjárásához, és éppen olyan jó
volt az idő, mint tavasszal a kerékpáros keresztút során.
Meixner Tünde
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2016 – Szent Márton Év
2014-ben Egyházmegyénk védőszentjéről, Szent Mártonról külön kiadásban
szóltunk. A róla elnevezett évben minden lapszámban írunk a szentről, akit több
országban is nagy tisztelet övez. Ezúttal egy rövid fohászt adunk közre:
Átadom magam neked
Szent Márton, könyörögj értem, / átadom magam neked, Franciahon nagy
szentje. / Szegényes, rossz önmagam / szelíd védelmedre bízom. / Minél szánalmasabbak vagyunk, / annál inkább szükséges, / hogy erős védelmezőnk legyen.
Charles de Foucauld (1858 – 1916)

Karácsony nyolcadának ünnepei – 2015
December 24. Csütörtök
Karácsony vigíliája

17.00
22.00

Pásztorjáték a plébániatemplomban
Szentmise Lentikápolnán

December 25. Péntek
Karácsony,
Urunk születése

00.00
8.30
9.00
10.00
11.30
17.30

Éjféli mise Lentiben
Szentmise Lentiben
Szentmise Bárszentmihályfán
Szentmise Lentikápolnán
Szentmise Máhomfán
Szentmise Lentiben

December 26. Szombat
István, első vértanú

8.30
9.00
10.00
11.00
17.30

Szentmise Lentiben
Szentmise Lentiszombathelyen
Szentmise Lentikápolnán
Szentmise Gosztolában
Szentmise Lentiben

December 27. Vasárnap
A Szent Család,
Jézus, Mária és József

8.30
10.00
11.30
17.30

Szentmise Lentiben
Szentmise Lentikápolnán
Szentmise Máhomfán
Szentmise Lentiben
Borszentelés

December 31. Csütörtök
I. Szilveszter pápa

17.30

Szentmise Lentiben,
év végi hálaadással

Január 1. Péntek
Újév
Szűz Mária, Isten Anyja

Vasárnapi miserend
(ld. december 27.)
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Rejtvény
Rejtvény



Ha a meghatározásokra adott helyes választ beírjuk a vízszintes sorokba, a
függőleges árnyalt sorban a pásztoroknak megjelenő mennyei seregek énekének első szavát kapjuk. Megfejtésül ezt a szót kell beküldeni 2016. január
15-ig a templom hirdetőtáblájánál lévő Szent Mihály Hírlevél feliratú dobozba, név és lakcím közlésével.
1. Jézus születését hírül adó főangyal neve.
2. A három királyt vezető égitest.
3. A betlehemi gyermekgyilkos király.
4. Jézus gyermekkorának helye.
5. Júda és Izrael királya (ur. Kr. e. 1004-965),
Szent József őse.
6. Próféta asszony (Lk.2.)

A helyes megfejtők közt jutalmat sorsolunk ki.
Az előző számunk rejtvényének megfejtése: Ézsau és Jákob.
A helyes válaszért jutalmat nyert: Pető Jánosné.



Humor

A betlehemi barlangban
a pásztorok körülállják a kisdedet.
– Nevet is kellene neki adnunk –
mondja az egyik.
– Legyen Szaniszló – így a másik.
– Jézusom! – kiált fel a Szűzanya.
– Na, ez is jó lesz…



Babonás asszonyok beszélgetnek.
– Hallottátok? 2016-ban péntekre
esik az újév első napja.
– Bizony. Méghozzá első péntekre.
– Hát ez csodálatos, de milyen szerencse, hogy egyúttal nem tizenharmadika.

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

8

