Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 3. évfolyam, 4. szám, 2016. november 1.
Mindenszentek ünnepe

„Itt van az ősz, itt van ujra…”
Így kiáltott fel lelkesen Petőfi az ősz
cirógató
napsugarait
élvezve.
Arany Jánost a „Híves, borongó őszi
nap” másként ihlette: „Hallgat,
komor, fázik dalom” – írja. Ilyenkor
még olvasnivalót is nem a ’fénydús’
Homérosztól, hanem a ’ködös’ Ossziántól választ.
Az időjárás befolyásolhatja hangulatunkat. Az őszi felhős, ködös idő, a
rövidülő nappalok, a hulló falevelek
az elmúlásra is figyelmeztetnek,
ahogy a temetők gyertyafénye,
szeretteink emléke is.
Ilyenkor még nagyobb szükségünk
van az ÖRÖMHÍRRE, az EVANGÉLIUMRA. Jólesik újra olvasni, hogy
az Atya megbocsát, ahogy a földi
atya is örömmel fogadja vissza
megtévedt fiát. Ahogy a pásztor
szeretettel veszi vállára az eltévedt
juhot, a háziasszony összehívja
barátnőit az elveszett drachma

megtalálásának ünneplésére, úgy
mennyei Atyánk is irgalmába fogadja a tévelygő embert. „A megroppant
nádszálat nem töri össze, és a kialvó
mécsbelet nem oltja el” (Iz 42,3).
Jézus eme tanítása is vigaszként
szolgál:
„Az én Atyám házában sok hajlék
van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek
helyet készíteni a számotokra?”
(Jn 14,2)

Ferenc pápa 2016-ra azért hirdette
meg az irgalmasság rendkívüli
szentévét, hogy növeljük reményünket Isten megbocsátó szeretetében.
Napjaink embere a süllyedt, borongós hangulatot hajlamos tablettákkal
kezelni.
Az ÖRÖMHÍR rendszeres olvasását
is a gyógymódok közé kellene
sorolni.

A tartalomból:
Mindenszentek ünnepe

2

Árpád-házi Szent Erzsébet

3

Kiállítás a Nyitott Templomok Napján

4-5

Zárul a Szent Márton Jubileumi Év
Plébániánk életéből

6

Bölcsesség, rejtvény, humor

8

7

Mindenszentek ünnepe
November első két napján az
egyháznak két, egymással össze nem
tévesztendő ünnepe van. Elseje: Mindenszentek, a megdicsőült egyház
ünnepe. A már mennyekbe jutott,
megdicsőült
lelkek
közösségét
ünnepeljük ezen a napon, akikről
megszámlálhatatlan sokaságuk miatt
a kalendárium külön, név szerint
nem emlékezhet meg.

versszakában
is
énekeljük:
„Mindenszentek Királynéja, tiszta
Szűz…”.

Róluk olvashatjuk a Bibliában:
„Ezután akkora sereget láttam, hogy
meg sem lehetett számolni. Minden
nemzetből, törzsből, népből és
nyelvből álltak a trón és a Bárány
előtt, fehér ruhába öltözve, kezükben
pálmaág. Nagy szóval kiáltották és
mondták:
„Üdv
Istenünknek,
aki a trónon ül és a Báránynak!”
(Jel 7,9-10).

A megdicsőült és a szenvedő egyház

Mindenszentek ünnepe a magyar
népi kalendáriumban is jelentős
nap. A cselédfogadás, bíróválasztás,
tanácsújítás napja. Szép hagyomány,
hogy este, mely a halottak napjának
előestéje, kimegyünk a temetőbe,
vagy otthon gyújtunk gyertyát a
halottakért. Dologtiltó nap is november elseje. Eleink úgy tartották, hogy
tilos a földmunka, a répa és krumpli
elvermelése, a varrás, mosás,
takarítás, meszelés, az élelmiszerek
(káposzta, répa) télire való eltétele.
Sok helyen nem csak Mindenszentek
napján, hanem annak egész hetében,
a „halottak hetében” tiltották ezeket
a tevékenységeket.

November második napja: Halottak
napja, amikor a szenvedő egyház
tagjairól emlékezünk meg. Ők alkotják a meghalt, de még a tisztítóhelyen szenvedő lelkek közösségét.
Értük imádkozunk, amikor a meghalt hívő lelkekért mondunk fohászt.
Említsük meg a harmadik közösséget is, a földön élők közösségét – ők
mi vagyunk, a küzdő Egyház tagjai.
A megdicsőültek között nagy tisztelettel illetjük a Szűzanyát, akit a
loretói litániában a Mindenszentek
Királynéjaként is megszólítunk. Az
Angyaloknak királynéja kezdetű
egyházi énekünk (Hozsanna 287) 8.
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Árpád-házi Szent Erzsébet
Az Árpád-házi szentek talán legismertebb magyar tagja Erzsébet, akit
a szlovák és a türingiai nép is magáénak vall. Sárospatakon született 1207
-ben. Apja, II. András magyar király
volt, bátyja pedig második honalapítónk: IV. Béla. Bátyjának gyermeke
volt Szent Margit és Szent Kinga,
akiknek életére nagy hatással volt
nagynénjük.

A betegek számára kórházat építtetett. Férje halála után el kellett hagynia Wartburg várat. A szegénységben élő szent lelkületű asszony sok
böjtöléssel, imával, aszkétikus életmóddal a betegek ápolását végezte.
Fiatalon, 24 éves korában Magdeburgban halt meg. Halála után
három és fél évvel a szentek közé
iktatták.
Ünnepét
temetésének
napján, november 19-én üljük meg.
Legkisebb gyermekét, Gertrúdot
a boldogok közt tiszteljük.

Szent Erzsébet szarkofágja
a marburgi székesegyházban
Ima
Szent Erzsébet közbenjárásáért:

Fiatalon sok tragédiát élt át. Anyja,
merániai Gertrúd sorsa a Bánk bán
című drámából, ill. operából ismert.
Férjét, türingiai Lajost hat évi boldog
házasság után vesztette el. Három
gyermekével húsz évesen maradt
özvegyen.

Szent Erzsébet!
Te Krisztus szemével néztél,
Krisztus kezével adtál,
Krisztus szívével szerettél…
Segíts, hogy mi is
Krisztus szemével lássunk,
Krisztus kezével adjunk,
Az Ő szeretetével szeressünk.
Remélünk benned,
Bízunk benned,
Isten munkatársát látjuk benned,
Krisztus szemével néző,
Krisztus kezével adó,
Krisztus szívével szerető
Szent Erzsébet!

A szegények és betegek segítése
egész életét áthatotta. Egy legenda
szerint köténye alá rejtette a kenyeret, melyeket a koldusoknak vitt.
Férje kérdésére azt válaszolta, hogy
virágot
visz.
Mikor felemelte
kötényét, hogy ezt igazolja, rózsákkal volt tele a kosár.
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Kiállítás a Nyitott Templomok Napján
Mint lapunk előző számaiban jeleztük, plébániánk az Ars Sacra Fesztiválhoz
kapcsolódva kiállítást rendezett. Templomunkban a plébánia tulajdonában
lévő műkincsek, az egyházművészet helyi alkotóinak munkái voltak
megtekinthetők, amelyről az alábbiakban adunk közre képeket.
A plébánia több olyan műkincset őriz, melyek
használata egykor mindennapos volt, ma viszont
mint régi emlékeket tároljuk őket. Kelyhek,
szentségtartók és kegytárgyak állnak gondos
őrizet alatt. A kiállításon lehetőség nyílt ezek
megtekintésére.
Képünkön – a kiállított tárgyak közül
egy gazdagon díszített kelyhet mutatunk be.

–

Kerese Béla az iparművészet területén
fogalmazza meg mondandóját. Fából
alkotott egyházi kegytárgyai közül
(gyertyatartók, tégely) itt egy feszületet
láthatunk, melyen nemcsak a kereszt,
hanem a faragott Krisztus test is az ő
munkája.

Kerekes Józsefné – aki a kiállítás anyagának elrendezésében is szerepet vállalt – festményeiből
mutatott be néhányat. Alkotásai fa lapocskákra
készülnek. Az Egyházhoz kapcsolódó képek
mellett a virágok is ihletői.
Itt a kiállított képek közül a lenti Szent Mihály
templomról készült festményét láthatjuk.
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Telkes Miklós, az Arany János Általános
Iskola nyugdíjas rajztanára a képzőművészet több
ágában is jelentős alkotásokkal szerepel. Ha említjük festményeit, rajzait, fafaragásait, sőt agyagból
készített munkáit, még nem soroltunk fel minden
területet, amelyben dolgozik.
Képünkön kiállított alkotásainak egyikét láthatjuk.

Perlaki Stéber Ferenc grafikái már nem
csak Lentiben ismerősek. Kiállítások és a
Facebook közösségi oldalának segítségével
túllépett a város határain, és neves szakemberek is elismeréssel szólnak képeiről.
Portrék mellett kedveli a régi épületek
megörökítését.
Figyelmet érdemlő alkotásaiból a templomunkban rendezett kiállításon is hasonló
grafikák szerepeltek.
A mellékelt kép a mumori városrészben
található haranglábat ábrázolja.
Zsupán József festményei
jól ismertek a kiállítás
látogatói körében. A Szűzanya ábrázolása mellett
templomok, kápolnák is
szerepelnek egyéb, világi
témájú képei között.
Kiállításunkon három festménnyel szerepelt, közülük
lapunkban is bemutatunk
egyet.
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Zárul a Szent Márton Jubileumi Év
2016. november 11-én zárul a Szent
Márton Év. Mint az esztendő folyamán megjelenő számainkban, ezúton
is emlékezünk az 1700 éve született
szent püspökre, egyházmegyénk
védőszentjére.

valóban megoldás az élet legsúlyosabb bajaira! Ti is legyetek mindenkivel szemben nagylelkűek és könyörületesek, önfeláldozók, akik tudják,
hogy adni és szeretni az igazi öröm!”
A Szent Márton Jubileumi Év
imádsága
(2016)

Istenünk, hálát adunk neked Szent
Mártonért, akit példaképül és
segítőül adtál az irántad, az Egyház
és az emberek iránti alázatos
szeretetben.
Ebben a jubileumi esztendőben,
mint szülőföldjének gyermekei, még
inkább igyekszünk követni őt az
irgalmasság útján. Az embertársainkat felemelő szeretet által bizonyságot akarunk adni a szeretet minden
bajt legyőző és a világot újjáalkotó
erejéről.
Szent Márton, légy közbenjárónk
az Atyánál, hogy hitünkben megerősödve építsük a szeretet civilizációját. Miként te, mi sem adjuk fel soha
a reményt, hogy Jézus megváltásának erejében képesek vagyunk
legyőzni a bennünk és a világban
lévő bűnt. Végül követni akarunk
téged abban is, hogy a Szentlélek
erejében bízva rendíthetetlenül
hiszünk a szeretet végső győzelmében.

Szent Márton szobra

Szent II. János Pál pápa szavai:
„Mi volt az, ami az életét különlegessé tette? A hitben való bátorsága és
mindenki mással szemben tanúsított
nagylelkűsége. Hogy hű maradhasson Krisztus tanításához, küzdenie és
szenvednie kellett, teljesen el kellett
köteleznie magát a pogányok, az
eretnekek, a hitetlenek ellen. Egész
életét a felebaráti szeretetnek szentelte… Ti is éljetek bátran és álljatok ki
keresztény hitetek mellett, mert
biztosak lehettek benne, hogy ez

Ámen.
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Plébániánk életéből
Szeptember 3-án, szombaton a lentiszombathelyi városrészben találkoztak a
nyugat-dunántúli Kolping családok. A hagyományos főzőversenyt ebben az
évben a lenti plébánia tanácsadó testülete és KÉSZ csapata nyerte. Délután
fél háromkor szentmise volt a Mária-fánál.
Szeptember 4-én 16. alkalommal rendezték meg az osztrák szőlőtulajdonosok a gosztolahegyi búcsút. A 11.00-kor kezdődő szentmisét Takács András
káplán mutatta be, azt követően a rendezők a hagyomány szerint agapéra
hívták a résztvevőket.

Szeptember 17-én, szombaton volt a Nyitott Templomok Napja. Templomunkban felolvasást tartottunk gyermekeknek, kiállítást rendeztünk a város
és környéke alkotóinak munkáiból (ld. lapunk 4-5. oldalát). Az evangélikus
kápolnában előadás hangzott el Luther és a Biblia címmel, majd a Luther
című film vetítésére került sor. A templomok a késő esti órákig tartottak
nyitva.
Szeptember 29. Szent Mihály ünnepe, plébániatemplomunk búcsúja.
18.30-kor kezdődött az ünnepi szentmise, melynek szónoka Kovács József,
szentgotthárdi káplán volt. A szentmisét követően a templom előtti téren a
hívek süteménnyel kedveskedtek egymásnak.
Október 1-jén, szombaton megtettük a hagyományos kerékpárutat,
Lenti – Lentikápolna –
Bárszentmihályfa – Mumor – Lentiszombathely – Máhomfa – Lenti
útvonalon. Egy-egy városrészt
érintve az örvendetes olvasó
egy-egy tizedét imádkoztuk.

Ismételten felhívjuk a figyelmet plébániánk telefonszámának változására.
Az új szám:

06 92/ 951-529
A plébánián az ügyfélfogadás ideje változatlan:
hétfőtől péntekig 9.00 és 11.00 között
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Bölcsesség
Rejtvény
„A rend, a szimmetria, a harmónia elbűvöl bennünket... Isten maga a tiszta rend.
Ő az egyetemes harmónia megteremtője.”
(G. W. Leibniz német matematikus, fizikus, filozófus)



Rejtvény



A Szent Márton túrák több magyar falut, várost érintenek.
Közülük három helység mai nevét kérjük, segítségül
szolgál a helységek egy-egy templomának képe.
Megfejtésül beküldendő a három helységnév 2016. november 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: Báruk, Bírák.
A helyes válaszért jutalmat nyert Magyar Józsefné.



Humor



– Mire gondolhatott a fiatal pár, amikor a kánai menyegzőn Jézus csodát tett –
kérdezte a hitoktató.
Karcsi rögtön jelentkezett:
– Arra, hogy hívjuk meg még egyszer.
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: 06-92/951-529
Plébániánk honlapja: lentiplebania.hu
Hírleveleink letölthetőek a honlapról: lentiplebania.hu/hirlevel
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