Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 4. évfolyam, 2. szám, 2017. április 16.
Húsvét

Feltámadtam, és újból veled vagyok, alleluja,
ezt a napot az Úristen adta, alleluja.
Örvendezzünk és vigadjunk, alleluja, alleluja, alleluja.
„A hét első napján kora hajnalban a sírhoz mentek, magukkal vitték az illatszereket, amelyeket készítettek. A követ a
sírtól elhengerítve találták. Amikor
beléptek, nem találták az Úr Jézus
testét. Történt pedig, hogy amíg ezen
tanakodtak, egyszerre két férfi állt ott
mellettük, ragyogó ruhában. Az asszonyok megijedtek, és a földre szegezték
tekintetüket. Azok pedig így szóltak hozzájuk: »Miért keresitek az élőt a holtak
között? Nincs itt, hanem feltámadt.
Emlékezzetek csak vissza, mit mondott
nektek, mikor még Galileában volt«”.

Krisztus, aki a feltámadás és az élet,
legyen mindannyiunk élete és feltámadása a lelki halálból. Hozza meg
húsvét örömét, a megváltottság
szabadságát! Ahogy Jézus életre kel
a sírból, ahogy a természet is új életre sarjad, ébredjünk fel mi is,
keljünk új életre Őbenne, Őáltala!
Áldott,
kegyelmekben
gazdag
húsvéti ünneplést kívánok plébániánk híveinek!
Tamás atya

(Lk 24,1-6)
Ébredj lélek új örömre
húsvét reggelén,
sötétség hatalmán
úrrá lett a fény.
Nem rejti a sír mélysége,
a Megváltó él,
újjászületett az élet,
s benne a remény.
(Schvalm Rózsa)

Föltámadt Krisztus e napon, Alleluja! Hála légyen az Istennek.
Hogy minden ember vigadjon. Alleluja! Hála légyen az Istennek.
Értünk halált ki szenvedett, Alleluja! Hála légyen az Istennek.
S megváltott minden lelkeket. Alleluja! Hála légyen az Istennek.

Jövendölések a Megváltó feltámadásáról
Előző számainkban idéztük a
jövendöléseket Krisztus születéséről, szenvedéséről, kereszthaláláról.
Említettük, hogy a próféciák igazolják, hogy minden Isten terve szerint
történt, bizonyítékot szolgáltatva
Krisztus isteni voltára, hiszen mint
írtuk: egyetlen ember sem lenne
képes arra, hogy önerőből leírja a
jövő ilyen pontos történéseit. Ezúttal Urunk feltámadásának bizonyítékai közül mutatunk be néhányat.

de a harmadik napon
mad.” (Lk 18,31-33)

A kor neves történészei mint
Josephus Flavius (kb. Kr. u. 37-110),
Ignatius (kb. Kr. u. 50-115), Justin
Martyr (kb. Kr. u. 100-165) megerősítik írásaikban az evangélium
íróinak beszámolóit, akik megbízható teológiai tanulmányok szerint
Kr. u. 37 és 64 között jegyezték le az
eseményeket.

Jézus megjövendölte
feltámadását:
János apostolnál olvassuk: „Azért
szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra
visszavegyem.” (Jn 10,17)

A feltámadás tényét így mutatja be
Lukács evangélista:

Szintén János írja: „Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt
mondtam: Egy kis idő még, és nem
láttok engem, de ismét egy kis idő,
és megláttok engem? […] most
titeket szomorúság fog el, de ismét
meglátlak majd titeket, és örülni fog
a szívetek, és örömötöket senki sem
veheti el tőletek…” (Jn 16,16-22)
Lukács evangélista sorai így szólnak: „Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfián beteljesedik
mindaz, amit a próféták megírtak.
A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik,
és miután megostorozták, megölik,

feltá-

„Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: »Békesség nektek!«
Azok megrettentek, és félelmükben
azt hitték, hogy valami szellemet
látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk: »Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben?
Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok. Mert a
szellemnek nincs húsa és csontja, de
amint látjátok, nekem van.«”
(Lk 24,36-39)
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Jövendölések a Megváltó feltámadásáról
szenvedtek. Bátor viselkedésüket
csak egy dologgal magyarázhatjuk:
meg voltak győződve arról, hogy az
Úr Jézus Krisztus valóban feltámadt
a halálból, és ezért érdemes vállalni
még a halált is.

János evangéliumában áll: „…így
szólt Tamáshoz: »Nyújtsd ide az
ujjadat, és nézd meg a kezeimet,
nyújtsd ide a kezedet, és tedd az
oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem
hívő.« Tamás pedig így felelt: »Én
Uram, és én Istenem!« Jézus így szólt
hozzá: »Mivel látsz engem, hiszel:
boldogok,
akik
nem
látnak
és hisznek.«” (Jn 20,26-29)

A
Harvard
egyetem
jogi
karának professzora, a zsidó származású Simon Greenleaf – miután
megvizsgálta a feltámadás bizonyítékait - írja: „Lehetetlen, hogy az
apostolok annyira ragaszkodtak volna az általuk előadott
igazságok bizonygatásához,
ha
Jézus
nem
támadt
volna fel valóban, és ha ezt a
tényt nem tudták volna olyan
bizonyosan, mint bármely
más tényt.” A professzor ennek hatására Messiás-hívővé
vált.

Pál Apostol ezt írja levelében:
„Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és – ugyancsak az
Írások szerint – feltámadt a
harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. Azután megjelent
több, mint ötszáz testvérnek
egyszerre,
akik
közül
a legtöbben még mindig élnek […] Azután megjelent
Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy
torzszülöttnek, megjelent nekem
is.” (1Kor 15,3-8)

Befejezésül idézzük Márfi Gyula
érsek úr szavait a feltámadásról:
„Hogy miért terjedt el mégis hihetetlen gyorsasággal a keresztény hit az
egész Római Birodalomban, s aztán
az egész világon, arra viszont csak az
lehet a magyarázat, hogy amit Jézus
megjövendölt, valóra vált: Feltámadott a halottak közül. S a Feltámadottal találkoztak az apostolok és
sokan később környezetükből is.
A feltámadás megtapasztalása teljesen átalakította a tanítványokat.
Igazi hívővé váltak és küldetésüket
felismerve hirdették Krisztus örömhírét szerte a világban.”

Amint a Biblia tanúsítja, a feltámadás
előtt az apostolok sem értették Jézus
szavait. A keresztrefeszítés előtt
elhagyták őt, halála után a csüggedés
vett erőt rajtuk. Aztán a feltámadás,
majd a pünkösdkor történtek után az
elcsüggedt, kiábrándult emberek
élete megváltozott. Az ő nevében az
egész világra nagy hatással voltak.
Sokan közülük hitükért életüket
vesztették, mások pedig üldöztetést
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Egyházmegyénk vértanúja
2. rész
1952-ben a szemináriumok nagy részét
feloszlatták. Brenner János, a szombathelyi
egyházmegye kispapja, társaival együtt
ezért került a győri papneveldébe. Kovács
Sándor püspök szentelte pappá 1955. június
19-én a szombathelyi székesegyházban.
Újmiséjét Szombathelyen a Szent Norbert
templomban mutatta be. Ezt követően az
újmisés pap Szentgotthárd második kerületébe került káplánnak. A plébániához négy
filia tartozott: Magyarlak, Máriaújfalu,
Zsida és Farkasfa.
Plébánosa, Kozma
Ferenc, jó példát adott és sokat segített az
ifjú papnak.
János atya minden áldozatra készen állt a hívekért. Különösen rajongott a
gyermekekért és az ifjúságért. Tisztelte, szerette az embereket, nem volt személyválogató.
(Folytatjuk)

Brenner János lelki naplójából:
1951. okt. 13. Az ember, ha tiszta ésszel számításba veszi a körülményeket,
lehetetlen, hogy ne álljon az Isten oldalára. Mert az Isten nagy ütőkártyája az
örök boldogság, azaz önmaga. Az ördög pedig kénytelen elrejteni ocsmány
önmagát, adni viszont csak földi javakat adhat. Most aztán minden ember,
aki magát értelmesnek nevezi, megítélheti, melyik az értékesebb, melyiket
választja. Tiszta fejjel a nagyobban választja.
Egyik hívő így emlékezik a szent életű káplánra: „Volt egy bizonyos kisugárzása, amit nem is lehet szóban elmondani. Szerették az emberek, és igyekeztek odamenni, ahol ő volt, és hallgatni a szavát. Valami volt benne, ami
vonzotta az embereket. Ez volt az ő fő bűne: szerették a fiatalok, szerették az
öregek. Nagyon sok embert nyert meg a hitnek, az egyháznak. Ő nem tudott
elmenni ember mellett úgy, hogy meg ne állt volna, és akár csak két szót ne
szólt volna hozzá. Az az örökös kedves mosoly az arcán... Komolyan hirdette
Isten igéjét, tanúságot tett minden pillanatban a hitről. Jó volt nála gyónni,
mert tudott adni útravalót.”
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Szent István
király
Intelmei
Imre herceghez
Kerékpáros
Szent
László-emlékév
rózsafüzér
Bár László volt az első magyar
király, aki hódító külpolitikát folytatott, uralkodása során nem csupán hadvezéri érdemeket szerzett:
három törvénykönyvet is megalkotott, melyek egyrészt a keresztény
vallás helyzetének megszilárdítására, másrészt a tulajdon védelmére
törekedtek. László korában drákói
szigorral büntették a lopást: a tetten ért tolvajra akasztás várt,
miközben olyan kis tételek eltulajdonításáért, mint egy liba vagy egy
tyúk értéke is csonkítás, az orr, a
fül vagy a kéz levágása járt.

Ima az ifjúságért:
Kérünk Istenünk, segítsd fiataljainkat, hogy Szent László bölcsességével hozzák meg döntéseiket életükben! Áldd meg, Urunk, gyermekeinket,
hogy
tanulmányaikat,
kötelességeiket Szent László hősi
küzdelmével folytassák!

Még a templomba menekülő bűnös
is szeme világával fizetett tettéért.
A tulajdon elleni bűncselekmények
nagyobb súllyal estek latba, mint
akár a gyilkosság.

Mennyei Atyánk, oltalmazd a kicsinyeket és a fiatalokat mindentől,
mely lelkükre, testükre káros lehet!
Add meg, Urunk, a fiataloknak,
hogy
példaképeik
egyházunk
szentjei legyenek, és erős hitű,
Istenben bízó emberekké váljanak!
Add meg, Urunk, nemzetünk
ifjúságának, hogy Szent László
útján járjanak: „Testben tiszta,
lélekben fényes, szívben bátor!”

Monda Szent László királyról:
A Tordai hasadék keletkezésének
legnépszerűbb legendája: a kun
sereg egy hegyen üldözte Szent
Lászlót és seregét. Már-már utolérték őket, de a Szent király Istenhez
fohászkodott, és a hegy köztük és
az
ellenség
közt megrepedt.
Isteni csoda hozta létre a hasadékot. A király lova patkójának a
helye még ma is látszik az egyik
kősziklán, a Patkós-kövön.

Áldd meg, Urunk, a szülőket, hogy
amint a Szent király vezette népét,
úgy vezessék ők is gyermekeiket!
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Lelkiségi csoportunk: a Mária Légió
Meghatóan szép ünneplésben volt
része Gyümölcsoltó Boldogasszony
napján a délelőtti szentmisén résztvevőknek. Plébániánk egyik lelkiségi
csoportjának, a Mária Légiónak tagjai
újították meg fogadalmukat. Az
evangélium után Takács András káplán úr homíliájában az ünneppel
kapcsolatos gondolatai mellett a Mária Légió tagjait köszöntötte, majd
fogadalmuk megújítására hívta őket.

taik közt tartják betegek látogatását
is. A szervezet háromféle tagot ismer: aktív tagokat, akik a szerdai
összejöveteleken részt vesznek, segítő légiósokat, akik az imákat egyénileg végzik, és pártoló tagokat, akik
anyagi segítséget nyújtanak. Érdeklődőket a csoport szívesen fogad.

13 fő lépett az oltárhoz, hogy elmondja fogadalmát, a Salve Regina
hangjai mellett. Az egyéni fogadalomtételt az Antifóna közös imája
követte. A csoport a rédicsi közösséggel tart szoros kapcsolatot, ezért a
fogadalom megerősítésének szertartásán rédicsi vendégük is volt. A
szentmisét a templom oratóriumában agapé követte, ahol a csoport
tagjai kötetlenül beszélgettek terveikről, megoldásra váró feladataikról.

A Mária Légió oltára
Antifóna:
R. Ki az, ki előjön, mint a hajnal
pírja, szép, mint a hold, fénylő,
mint a Nap, félelmetes mint a
harcra kész sereg?
V. Szeplőtelenül fogantatott
Szűz Mária.

Mint a 2014. augusztusi számban ismertettük, a Mária Légió nemzetközi
szervezet, mely 1921-ben alakult. Mire hozzánk is eljutott volna, politikai
okok gátolták megalakulását. Plébániánk csoportja 2002-ben alakult Tüske József esperes úr segítségével. Első vezetője Lentiben Almás Józsefné
Matild néni volt, most Horváth Vilmosné Klárika a lelkes vezető. Minden szerdán az esti mise előtt egy
órával találkoznak a templom oratóriumában. Imáik a betegekért, hazánkért és a családokért szólnak, felada-

R. Könyörögj érettünk, kik
Hozzád menekülünk.

V. Könyörögjünk. – Urunk
Jézus Krisztus, közvetítőnk az
Atyánál, ki a legszentebb
Szüzet, Édesanyádat, nekünk is
Anyánknak adtad, hogy közbenjárónk legyen Nálad.
A Tőled kegyelmet kérőknek
add meg azt az örömet, hogy
amiért esedeznek, azt Mária
által el is nyerjék!
R. Ámen.
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Egyházközségünk életéből
Február 11-én, a lourdes-i jelenés évfordulóján, a betegek világnapján,
a szentmisén a 65. év feletti hívek és betegek felvehették a betegek kenetét.
Templomunkban és körzetünkben a miséző helyeken többen éltek
a lehetőséggel.
2017. március 24-én, pénteken Jánosházán cigány családi napon voltunk:
cigány családok és a Karitász tagjai. 10 órakor a Keresztelő Szent János
Plébániatemplomban főpapi szentmisére került sor Székely János esztergombudapesti segédpüspök celebrálásával. Ezután a város főterén felállított
rendezvénysátorban cigány kulturális műsoron vettünk részt.
Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, a délelőtti szentmisén a
Mária Légió tagjai megerősítették fogadalmukat. (Cikkünk a 6. oldalon.)
Nagyböjtben a péntek esti misék előtt templomunkban keresztutat jártunk.
A szertartáson a plébánia lelkiségi csoportjai felolvasással vettek részt.
Április 1-én, szombaton tartottuk a hagyományos kerékpáros keresztutat.
A túrán résztvevők a Lenti – Máhomfa – Lentiszombathely – Mumor –
Bárszentmihályfa – Lentikápolna – Lenti útvonalat járták be kerékpárral,
és az útba eső feszületeknél és más emlékhelyeknél tartották az állomásokat.

Április 3-án, hétfőn volt templomunk szentségimádási napja. A délelőtti
szentmisén az esperesi kerület papjai is részt vettek. Az egész napos
szentségimádás a plébánia lelkiségi csoportjainak vezetésével folyt.
A szentségeltételre az esti misén került sor, amit litánia előzött meg.
Virágvasárnap és nagypénteken templomunk kórusa a Máté passiót, illetve a
János passiót énekelte.

Néhány fontosabb esemény a következő időszakban:
Április 23. Vasárnap—Elsőáldozás Lentiben
Május 7. Vasárnap— Bérmálás Lentiben
Májusban az esti szentmisék előtt a Lorettói litániát énekeljük.
Tudnivalók az adó 1%-ának felajánlásához:
A katolikus egyház számára a felajánláshoz szükséges adatok:
A kedvezményezett technikai száma:
0011
A kedvezményezett neve: MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ
Templomunk alapítványának adatai a felajánláshoz:
A kedvezményezett adószáma: 19275921-0-20
A kedvezményezett neve: Alapítvány a Szent Mihály Plébániáért
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Bölcsesség
Rejtvény
“A Kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindenható
és mindentudó lény tervében születhetett meg. Ez mindörökre a legnagyobb felismerésem.”
“Az első korty a tudomány poharából ateistává tesz.
A pohár alján pedig ott van Isten!”
(Isaac Newton angol fizikus, matematikus,
csillagász, filozófus; az újkori történelem
egyik kiemelkedő tudósa.)



Rejtvény



A rejtvény megfejtését 2017. április
30-ig várjuk 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: Hit, remény, szeretet.
A helyes válaszért jutalmat nyert: Németh János.



Humor



A hittan órán a kánai menyegzőről tanulnak.
A hitoktató megkérdezi a gyerekeket:
– Mit jelent az, hogy valaki menyasszony?
Anita válasza:
– A menyasszony olyan lány, akinek még nincs férje, de már ismer egyet.
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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