Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 3. évfolyam, 1. szám, 2016. március 20.
Virágvasárnap

Húsvét vasárnapján...
Húsvét vasárnapján
tele a lelkünk húsvéti
allelujával, örömmel,
boldogsággal. Joggal,
hiszen Húsvét a mi
legnagyobb, sőt azt is
mondhatnánk: egyetlen ünnepünk. Mert
minden más, amit ünneplünk az Egyházban, csak azért ünnep,
mert volt Húsvét, mert
volt feltámadás.

„Ha ugyanis Krisztus
nem támadt volna fel,
hiábavaló lenne a ti hitetek!”
(vö. 1Kor 15,14)

– kiáltotta oda már Szent Pál az
első keresztényeknek. De mi tudjuk, hogy Krisztus feltámadt, itt
van közöttünk, és ezért ünneplünk,
örülünk.
A t a r t a l o mb ó l :

Az Egyház parancsolatai - V. rész
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Ahelyett, hogy állandóan saját fájdalmadat
és sorsodat siratod, fordítsd tekinteted mások
felé. Ahelyett, hogy
saját terhedet elviselhetetlennek kiáltod ki,
végy magadra valamit
mások terhéből is.
Ahelyett, hogy állandóan
sopánkodsz,
érezz együtt azzal, akinek még nehezebb a
sorsa, mint a tiéd. Ahelyett, hogy másoktól vársz megértést, vigasztaljál másokat. És akkor
sokszor nem tudod majd, hogy mi
is történik veled: mások terhét vetted magadra és a sajátod vált könynyebbé; beteget gyógyítottál és saját szíved sebe hegedt be; szomorút
vigasztaltál és saját lelked talált
nyugalmat; mások szenvedésén
enyhítettél és saját tövised élét törted; adni akartál és kaptál; azt hitted, hogy meghalsz és feltámadtál.
Áldott húsvéti ünnepeket!
Köbli Tamás
plébános

Az Egyház parancsolatai V. rész
Bűneidet évente legalább egyszer gyónd meg!
1215-ben a IV. lateráni zsinat a
népvándorlás folytán keletkezett
zűrzavaros körülmények miatt elrendelte, hogy azok a keresztények, akik
a megkülönböztetés korába eljutottak, évente legalább egyszer gyónjanak meg. E zsinat a húsvéti szentáldozással kötötte össze ezt az erőteljes kérelmet.

(újra) ajtót nyitni a szentáldozáshoz.
Ugyanakkor mindenképpen ajánlott
a bűnbocsánat szentségéhez járulni,
ha súlyos bűnt követtünk el, hiszen
ilyen esetben nem vehetjük magunkhoz az Oltáriszentséget.
A bűnbánat szentségének nagy
ajándéka, hogy (ismételten) bensőséges baráti kapcsolatban lehetünk
Istennel. A szentgyónás megszünteti
azt, amely Isten és az ember között
gátat jelent. Eltörli bűnünket és
kibékít Istennel. – „A feloldozás utáni
másodperc olyan, mint a zuhany sportolás után, mint friss levegő nyári zivatar
után, mint az ébredés ragyogó nyári
reggelen, mint a búvár súlytalansága…
A kibékülés olyan, mint amikor a tékozló
fiút hazatértekor atyja tárt karokkal
fogadja. Újra rendben van kapcsolatunk
Istennel.” (YOUCAT 239)

Nézzük meg néhány magyarázattal, mi az értelme, illetve célja ennek
a parancsolatnak.
A megkülönböztetés korán azt
értjük, amikor az ember már eljutott
értelme használatára, és különbséget
tud tenni jó és rossz között. Ez általában hét éves kortól feltételezhető.
Meggyónni azokat a bűneinket
szükséges, amelyek elvágnak minket
Istentől, szívünkben elpusztítják a
szeretet isteni erejét. Ezeket nevezzük súlyos, illetőleg halálos bűnöknek. A szentgyónásban ezeknél a bűnöknél megemlítendő, hogy kb.
hányszor követtük el.

A megtérés szentsége segíti egyéni előrehaladásunkat. Ezt talán azok
tapasztalhatják meg mélyebben, akik
rendszeresen gyónnak. Ők gyónásaikban, illetve gyónásra készülésükben arra figyelhetnek fel, hogy többnyire ugyanazok a bűnök fordulnak
elő életükben. Ugyanis a visszaesés
hajlama bennünk van, de e szentségben segít az Úr, hogy lassanként
rossz hajlamainktól megtisztuljunk,
és erőt ad a jó keresésére és megtételére, a küzdelmekre, az evangélium
szerinti életre.

Ajánlott ugyanakkor a mindennapos hibák meggyónása is, amelyek
nem szakítanak el Istentől, ám megzavarják a Vele való kapcsolatunkat.
Ezeket nevezzük bocsánatos bűnöknek.
Azzal, hogy az évi szentgyónást
az Egyház nyomatékosan ajánlja, lelkünk éberségét akarja segíteni, és
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Az Egyház parancsolatai
A bűnbocsánat szentségének
további célja és hatása az Egyházzal
történő kiengesztelődés is. Hiszen a
bűnök nemcsak minket sebeznek
meg, hanem a testvéri közösséget, az
embertársi kapcsolatokat is. E szentség helyreállítja a meggyengült vagy
megtört emberi kapcsolatainkat.
Nyilván ebben nekünk is partnereknek kell lennünk, irgalmasoknak,
mint az Atya (vö. Lk 6,36).

Add,
hogy
valamennyien
magunkra vegyük szavaidat, amelyeket a szamariai asszonynak
mondtál: „Ha ismernéd Isten ajándékát!” (Jn 4,10)
Te vagy a láthatatlan Atya látható
arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátáson és
az irgalmasságon keresztül mutatja
meg: add, hogy az Egyház a világban
a Te látható arcod legyen, az ő Uráé,
aki feltámadt a dicsőségben.

Az Irgalmasság Rendkívüli Szentévének célja, hogy elmélkedjünk
Isten irgalmasságán, és újra felfedezzük azt az Istennel, az embertársainkkal és az önmagunkkal való kapcsolatunkban. Ennek egyik eszköze a
szentgyónás. Élhetünk vele.
_________________________

Te azt akartad, hogy papjaid is
ismerjék a gyöngeséget, hogy igaz
együttérzéssel viseltessenek azok
iránt, akik tudatlanságban és tévedésben vannak: add, hogy aki
hozzájuk járul, úgy érezze,
hogy Isten várja őt, szereti és
megbocsát neki.

Ferenc pápa imája az Irgalmasság Rendkívüli Szentévére:

Küldd el Lelkedet, és szentelj
meg mindnyájunkat felkenése
által, hogy az Irgalmasság Jubileuma az Úr kegyelmi éve
legyen, és Egyházad megújult
lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök
foglyainak és az elnyomottaknak a
szabadságot, a vakoknak pedig adja
vissza látásukat.

Urunk, Jézus Krisztus!
Te, aki megtanítottál minket,
hogy irgalmasak legyünk,
mint a mennyei Atya, és azt
mondtad nekünk, hogy aki téged lát,
az Őt látja, mutasd meg nekünk
arcodat, és szabadok leszünk!
A Te szerető tekinteted megszabadította Zakeust és Mátét a pénz rabszolgaságából; a házasságtörő aszszonyt és Magdolnát attól, hogy boldogságukat csupán egy teremtményben keressék; sírásra fakasztotta Pétert a tagadása után, és biztosította a
mennyországot a bűnbánó latornak.

Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tőled, aki élsz
és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel mindörökkön-örökké. Ámen.
Kovács Richárd, káplán
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2016—Az Irgalmasság Szentéve
Szent Fausztina (1905–1938) Lengyelországban élt, 20 éves korában
lépett be az „Irgalmasság Anyja”
szerzetbe, ahol erkölcsileg sérült
leányokkal foglalkoztak. A nővér
mély hitét mutatja, hogy megkapta a
stigmákat, a szenvedő Jézus sebeit.
Megkapta azt az adományt is, hogy
belelátott ismeretlen emberek legtitkosabb gondolataiba. Tudta, mi
játszódik le egy lélek belsejében, és
hogy valaki a kegyelem állapotában
van-e vagy sem. Szenttéavatási
perében ezekről rengeteg tanúvallomás szólt.

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

Ferenc pápa az Irgalmasság Szentévének nyilvánította 2016-ot. Ebből
az alkalomból idézzük Szent Fausztina nővért, aki az isteni irgalmasság
elhivatott hirdetője volt.

Egyik látomására így emlékezik:
„Este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam az Úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét
áldásra emelte, a másikkal megérintette mellén a
ruháját. Melléből a ruha nyílásán át két hatalmas
sugár tört elő, egy piros és egy halvány.
Kis idő múlva azt mondta: Fess egy képet annak
alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: Jézusom,
bízom Benned.” (Napló 47)
„Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet tiszteli,
nem vész el. Megígérem a győzelmet neki ellenségei
felett
már
itt
a
földön,
és
különösen a haláluk óráján.” (Napló 48)
„Mielőtt eljövök, mint igazságos Bíró, előbb szélesre
kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom
kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell
áthaladnia.” (Napló, 1146)

Az Irgalmas Jézus

„Az emberiség mindaddig nem fog békét találni, amíg
nem
fordul
bizalommal
irgalmasságomhoz.”
(Napló, 300)
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SzentMártonról
István
király
Intelmei
Imre
herceghez
Szent
Kerékpáros
születésének
rózsafüzér
1700.
évében
A Szent Márton év alkalmából
március 10-én járt városunkban
Aigner Géza, répcelaki plébános,
aki a szent életéről és szellemiségéről tartott magával ragadó előadást
a Városi Könyvtárban –
vetítéssel egybekötve.

Virrasztott a betegek mellett, segített a nyomorgókon, pénzét megosztotta velük. Napi élelmén kívül
semmit nem tartott meg magának.
Közismert történet, hogy
egy téli estén ruhátlan
koldust látva, köpenyét
kettévágta, és egyik felét
a koldusnak adta. Éjszaka álmában Krisztust
látta, ugyanabba a fél
köpenybe öltözve, amit
a koldusnak adott. Látomásában Jézus így szólt
az
angyalokhoz:
„Márton takart be ezzel a
ruhával, pedig még csak
katekumen”.

Márton születési helye
egyházmegyénk központja, az egykori Savaria, a mai Szombathely
római kori elődje. Édesapja a Római Birodalom
tiszti rangban lévő katonája volt, aki fiát, a
kis Mártont katonai pályára szánta. A gyermek amint növekedett,
egyre jobban szeretett volna
katekumen (hittanuló) lenni. Már
10 éves korában belső indíttatást
érzett, amit szülei – főleg édesapja –
nem jó szemmel néztek. Teljesen
Isten szolgálatára, remete életmódra kívánkozott. Gyermekkori álmát
később alázattal valósította meg.

18 éves korában megkeresztelkedett, majd elhagyta a katonaságot.

„Én Krisztus katonája vagyok,
ezért nekem már
nem szabad harcolnom”
– mondta. Franciaországban, Tours
városában alázatos szívvel, egyszerű körülmények között élt. Később
mint
püspök
is
egy
cellában lakott, amit a püspöki
templom mellé építettek.

Miután édesapja életkora miatt kikerült az aktív katonai állományból, fia került a helyére. Szerénységének és alázatának hatására katonatársai csodálatos szeretettel
vették körül. Még nem született újjá
Krisztusban, de jócselekedetei már
arra mutattak, hogy felveszi a
kereszténységet.
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Közvetlenül halála előtt Candes-be
ment, hogy ott az arianizmus
kapcsán felbukkanó viszályokat
elcsendesítse. Testi ereje akkor
hagyta el. Kétezer szerzetes kísérte
utolsó útjára.
Meixner Tünde

Egyházközségünk életéből
Egyházközségünk tagjai 2016.
január 17-én ökumenikus
istentiszteleten vettek részt. Az
ökumenizmus a keresztények egységtörekvése. A II. vatikáni zsinat
(1962–1965) egyik határozatában
olvashatjuk a különböző felekezetekről: „valamennyien az Úr tanítványának vallják ugyan magukat,
de különbözőképpen vélekednek
és külön utakon járnak, mintha
maga Krisztus oszlott volna meg
(vö. 1Kor 1,13). Ez a megosztottság
kétségkívül ellentmond Krisztus
akaratának…” (UR 1).

Hodánics Péter lelkészekkel.
A közös imát Zsugyel Kornél zalaegerszegi evangélikus lelkész
vezette, akihez a lenti evangélikus
közösség is tartozik. Szentbeszédet
Kiss György, novai plébániai
kormányzó mondott. A barlahidai
imaalkalmon részt vett a lendvai
evangélikusok képviselete is
Mitya Andrejek lelkésszel. 2017
januárjában ökumenikus istentiszteletre a lenti Szent Mihály
templomba várjuk az evangélikus
és református testvéreket.
Március 12-én harmadszor volt
kerékpáros keresztút a lenti templ o m t ó l
M á h o m f a –
Lentiszombathely–Mumor–
Bárszentmihályfa–Lentikápolna
útvonalon.

A lenti hívek 2013-tól évente
más-más felekezet templomába
látogattak el, ahol ökumenikus
istentiszteleten vettek részt. Ilyen
imaóra a katolikusok szervezésében a lenti templomban volt, a reformátusok Szentgyörgyvölgyre és
Kerkafalvára hívták meg a híveket. Az evangélikus testvérek az
idén Barlahidán már másodszor
szervezték meg a találkozót.
Barlahidára a felekezetek
együtt utaztak különjáratú autóbusszal, Köbli Tamás plébános és
Kovács Richárd káplán kíséretében, illetve segítségével. Az utazás
közben gyakoroltuk az istentisztelet énekeit, melyek az említett
három felekezet énekeskönyveiből
kerültek kiválasztásra. A református hívek Szentgyörgyvölgy körzetéből jöttek, Bíró Tünde és

Az egyházmegye templomainak valamelyikében minden nap
szentségimádást tartanak. Lentiben a következő szentségimádási
nap április 3-a, az Isteni Irgalmasság vasárnapja. A 8.30-kor kezdődő szentmise végén az Oltáriszentséget kihelyezzük, és ezt követik
az imaórák, melyeket plébániánk
lelkiségi csoportjai vezetnek.
A szentségimádás 18.15-kor litániával és szentségi áldással ér véget.
18.30-kor szentmise lesz.
Elsőáldozás: Lenti, április 17. 8.30;
Lentikápolna, április 24. 10.00
Bérmálás: Lenti, május 15. 15.00
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Szertartások a nagyhéten és húsvétkor
Március 20. Virágvasárnap – Vasárnapi miserend; passióéneklés
Március 22-23. Nagykedd, Nagyszerda – Szentmise Lentiben 18.30-kor
Március 24. Nagycsütörtök:Majd feltámadási körmenet és a húsvéti ételek
megáldása.
 Szombathelyen a székesegyházban 10.00-kor olajszentelési mise lesz, melyen a

papok megújítják felszentelésükkor tett ígéretüket, a püspök pedig
megáldja a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a krizmát.
 Lenti és Lentiszombathely 18.30-kor szentmise az utolsó vacsora emlékére
 Lentiben a mise után oltárfosztás és virrasztás

Március 25. Nagypéntek – Urunk halálának emléknapja:
 Lenti 7.45 Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret;
 Lenti 15.00 Keresztúti ájtatosság és az Isteni Irgalmasság kilencede 1.;
 Lenti 18.30 Urunk szenvedésének ünneplése:

I. Igeliturgia a János-passió éneklésével;
II. Hódolat a szent kereszt előtt;
III. Szentáldozás
Március 26. Nagyszombat – Az Úr sírban nyugvásának napja:
 Lenti 7.45 Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret
 Napközben lehetőségünk van a szent sír meglátogatására.
 Lenti 18.15 Isteni Irgalmasság kilencede 2.

Húsvéti ünnepi miserend:
Március 26. Húsvétéjjeli mise – Lenti 18.30
Részei:
I. Tűzszentelés, a húsvéti gyertya bevitele a templomba, húsvéti örömének;
II. Igeliturgia több ószövetségi olvasmánnyal;
III. Keresztségi liturgia (litánia, keresztvíz megáldása, keresztségi fogadás);
IV. Az Eucharisztia liturgiája;
Majd feltámadási körmenet és a húsvéti ételek megáldása.
Március 27. Húsvétvasárnap

Március 28. Húsvéthétfő

8.30 Lenti
10.00 Lentikápolna
14.00 Lentiszombathely
18.30 Lenti

8.30 Lenti
10.00 Lentikápolna
11.00 Gosztola
18.30 Lenti

9.00 Bárszentmihályfa
11.30 Máhomfa
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Rejtvény
Rejtvény



Az alábbi kérdésekre egy-egy számmal válaszolhatunk. Ha elvégezzük a
kért számtani műveletet, eredményül egy évszámot kapunk.
A pusztai vándorlás ennyi évig tartott:
Ebből vonjuk ki az egyiptomiakat ért csapások számát!

-

Adjuk hozzá Mózes könyveinek számát!

+

Vonjuk ki a nagy próféták számát

-

Szorozzuk meg a Sínai-hegyen kapott parancsolatok számával!

x

Adjuk hozzá az evangélisták számát

+

Adjuk hozzá a Korintusiaknak írt levelek számát

+

Ebben az évben született egy szent, megfejtésül az ő nevét kérjük beküldeni
2016. április 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: Glória.
A helyes válaszért jutalmat nyert: Kapus Edit, Lenti lakos.



Humor



– A húgom minden nap vértanúságot szenved a hite miatt.
– A hite miatt?
– Igen. Negyvenes a lába, és azt hiszi, hogy harminchetes cipőben is járhat.
______________________________________________
A ministráns-focibajnokságon így szól az atya:
– Fiúk! Én nem vagyok babonás, de mióta az ellenfél 13:0-ra vezet,
olyan érzésem van, hogy elvesztjük a mérkőzést.
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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