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A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 1. évfolyam, 1. szám, 2014. Húsvét

„Békesség n ektek!”

Ezt
mondja
Jézus,
amikor
tanítványainak megmutatja önmagát
feltámadása
után.
Mennyire
szükségünk van erre a krisztusi békére,
amelyet csak ő adhat meg nekünk.
Sokszor mennyire békétlen a
szívünk… Krisztus feltámadt és
számunkra visszaadta halhatatlan
életet. Feltámadásának öröme töltse be
életünket, családjainkat és hozza el
szíveinknek az Ő békéjét!
Áldott, szép Húsvétot!

„ Békesség nektek!”
E szavakkal megmutatta nekik kezét és
oldalát.
Az Úr láttára öröm töltötte el
a tanítványokat.
Jézus megismételte:
„ Békesség nektek!”

Plébániánk hírlevelének első számát
tartja kezében a Kedves Olvasó.
Szeretnénk, ha a jövőben időszakosan
megjelenő kiadványunkban híveink
tájékoztatást kapnának plébániánk
életének
főbb
eseményeiről,
érdekességeiről. Isten áldása kísérje
mindazok
munkáját,
akik
szívügyüknek tekintik a „megszólítás”
e formáját!
Köbli Tamás, plébános

Az Egyházközségi
Képviselőtestület
A plébániai közösség Istentől és az
Egyháztól
kapott
küldetésének
teljesítését előmozdító tanácsadó szerv.
Rendes tagja az lehet, aki az
egyházközség
területén
lakik,
cselekvőképes, az Eucharistia vételéből
nincs kizárva, megbérmálkozott,
egyházi adót rendszeresen fizet, életkora
18-70 év közöt van. Megbizatásuk
5 évre szól.
Templomunk Képviselőtestülete 2014.
február 23-án 15.00 órakor a
templomban tartott fogadalomtétellel
megalakult, és ezt követően a Plébánián
megtar-totta első ülését. Az új testület
meghallgatta és elfogadta a 2013. évi
zárszámadást, majd az 2014. évi
költségvetést tárgyalta meg és fogadta
el. Ezután a kisharanggal kapcsolatos
tudnivalókról tájékozódott.

A képviselőtestület
tagsága
Hivatalból tagok:
Köbli Tamás – plébános
Németh Csaba – káplán
Balás Endre – kántor
Tamás József – hitoktató,

templomgondnok

sekrestyés,

A testület rendes tagjai:
Kancsal Gyula – elnök
Bíró Miklós
Borsos László
Fehér Imre
Fehér József
Kalmár Imre
Kovács Tamás
Lantos László
Szekeres Frigyes
Szekeres István
Tóth Zoltán
Tüske József

A városkörnyék képviseletében:
Guncz József– Máhomfa
Hajdú István – Lentiszombathely
Kancsal Tibor – Bárszentmihályfa
Kerese Béla – Lentikápolna
Kondákor Ferenc – Lentiszombathely
Szabó László – Mumor
Varga László id. – Lentihegy

Póttagok:

Radamosi gyalogos zarándoklat (2012)
a Képviselőtestület szervezésében.

Kovács István – Bárszentmihályfa
Kovács János – Mumor
Romhányi Imre – Lenti
Ruzsics Lajos – Lentikápolna

Zarándokutak, kirándulások
Május 1-jére autóbuszos zarándoklatot
szervezünk Pusztacsatárra, a püspöki
misére.
Május 4-re a KÉSZ Lenti Csoportja
kirándulást szervez a Pilis hegységbe.
Május 24-én Kondákor Gyula
plébánosunk halálának első évfordulója
alalmából Tornyiszentmiklósra,
a
sírjához
zarándokolunk.
A csíksomlyói zarándoklat június 5-től
9-ig tart. Az utazás a csíksomlyói
búcsúhoz kapcsolódik, melynek
időpontja Pünkösd előtti szombat.

Legutóbbi
zarándoklatunk
a
kerékpáros keresztút volt március 29én, szombaton. Nagyon szép tavaszi
napsütésben indult a csoport. Első
állomás a lenti templom volt. A
temetőn át vezetett az út a máhomfai
temetőhöz. Innen a zarándolklat
legszebb szakasza következett, az
erdőben
kerekeztünk
a
lentiszombathelyi
Mária-fához.
Lentiszombathelyen több állomást is
érintettük, hiszen itt található a legtöbb
kőkereszt. A temetőnél és a Jézus Szíve
szobornál
is
megálltunk.

*

Az utazásokra jelentkezni a
plébánián vagy szentmisék előtt és
után a sekrestyében lehet.

*

Előzetes hírek utazási tervekről:
Júniusban a tavaly bérmálkozott
fiatalok kirándulása Győrbe; valamint a
lentikápolnai színjátszó gyerekek
kirándulása Szombathelyre.
Júliusban Brezilbe (Szlovénia) szervez
zarándokutat
plébániánk.
Július 13. a Radamosi gyalogos
zarándoklat időpontja, melyet az
Egyházközség
Képviselőtestülete
szervez.

A zarándokok a lentiszombathelyi temetőben.

Mumorban a misézőhely előtti
kersztnél és a haranglábnál is
állomásoztunk. Bárszentmihályfán a
régi temetőnél és útmenti kereszteknél,
majd Lentikápolna és Lenti között
szintén az útmenti keresztnél álltunk
meg. A keresztút Lentiben a Templom
téren, a Szentháromság szobornál ért
véget. A 22 kilométeres utat a
keresztúti ájtatosság végzésével 3 óra
alatt tettük meg, melyben nagy
segítségünkre voltak a várost és a
városrészeket összekötő kerékpárutak.

Requiem aeternam dona eis Domine!

Emlékezzünk Lentiben szolgált papokra,
akiknek halálozási évfordulója április-május hónapban van!
Koller József (1894-1977)
Pappá szentelése 1917-ben volt.
A szaléziek szerzeteseként 1925-ben tett fogadalmat. A
szombathelyi Szent Quirin templom egyik építtetője, majd első
plébánosa. 1935-39-ben Szentkereszten a Hittudományi Főiskola
tanára és igazgatója lett. Tíz éven át Kovács Sándor püspök
gyóntatója. 1958-ban került a Lenti plébániára. 10 nappal
gyémántmiséje előtt szólította el az Úr, 1977. május 4-én, Pannonhalmán.
Földi maradványa a Szt. Quirin templom altemplomában nyugszik.
Kondákor József Gyula (1959-2013)
Gimnáziumi tanulmányait Lentiben végezte. 1985-ben
szentelték pappá. Ezt követően Pákán, majd 1988-tól
Lentiben lett káplán. 1990-től Resznek, Kálócfa, Kerkakutas
és Szentgyörgyvölgy plébániáit látta el a hozzájuk
kapcsolódó falvakkal, 2000-től Csesztreg plébánosa. 2009től Lenti plébánosa és a körzet esperese. Tagja volt az
egyházmegyei papi szenátusnak. Sok szenvedés után 2013.
május 14-én a zalaegerszegi kórházban hunyt el.
Sírja szülőfalujában, Tornyiszentmiklóson van.
Kálmán Dezső (1933-1990)
1956-ban szentelték pappá. Pályáját még ebben az évben Zalalövőn kezdte. 1963-ban
került Lentibe, ahol káplánként szolgált Koller József plébános atya mellett. Mintegy
másfél évtizedes lenti munkálkodás után előbb Egervölgyön, majd Kőszegen lett
plébános. Itt érte a halál 57 éves korában, 1990. április 5-én. Földi maradványai
Kőszegen nyugszanak.

Adj Uram örök nyudodalmat nekik!

Emlékezzünk Lentiben szolgált papokra,
akiknek halálozási évfordulója április-május hónapban van!
Mester Vince (1932-2013)
Lentiben született, 1956-ban szentelték pappá. Nádasd
község káplánjaként indult pályája, rövid ideig
Bagodvitenyéden, majd Pákán lett káplán. 1963-tól
Kerkakutas, 1973-tól Petrikeresztúr majd 1977-től Páka
plébánosa. 1980-ban lett címzetes esperes. A lenti Esperesi
Kerület titkára volt 2007. évi nyugállományba kerüléséig.
2013. március 29-én, nagypénteken hunyt el.
Minden szenvedését a papságért és új papi hivatásokért
ajánlotta fel. A lenti temetőben nyugszik.
Dr. Cseke József (1937–2005)
1962-ben szentelték pappá, ezt követően káplánként Vasváron, Körmenden és
Zalaegerszegen szolgálta az Urat és híveit, majd 1971-től
haláláig Nagylengyel plébánosa volt. Hozzá tartoztak
Nagylengyel mellett Bazita, Babosdöbréte, Gombosszeg,
Iborfia, Kaptafalu, Ormándlak, Gombosszeg, Petrikeresztúr
és Rám községek hívei – vagy ahogy ő mondta,
galambocskái. 2005. április 20-án adta vissza
lelkét Teremtőjének. Sírja a nagylengyeli temetőben
található.
Elkészült templomunk új harangja
Mint korábban hírül adtuk, az ilyen sérülés nem javítható, új
templomunk kisharangja az anyag harangot öntettünk. A munkát Gombos
elfáradása miatt az ütéspontból (a Miklós őrbottyáni harangöntő mester
pártázatból) kiindulva megrepedt. vállalta. Az új harang elkészült, a
Hangja
mint
zenei
hang helyére került, újra működik.
élvezhetetlenné vált. Tömege 96 kg Felszentelésére 2014. július 13-án,
volt, hangolása „f” (A nagyharang vasárnap kerül sor. A Felszentelést
tömege 215 kg, hangolása „c”.) Mivel Dr. Veres András püspökatya végzi.

Ferenc pápa húsvéti gondolatai
Milyen nagy öröm, hogy átadhatom nektek ezt az üzenetet:
Krisztus feltámadt!

Szeretném, hogy eljusson minden
házba, minden családba, különösen oda,
ahol több a szenvedés, a kórházakba, a
börtönökbe…
Mindenekelőtt azt
szeretném, hogy [ez az üzenet] eljusson
minden szívbe, mivel Isten ott akarja
elvetni ennek az Örömhírnek a magvát:
Jézus feltámadt, van remény a
számodra, többé már nem állsz a bűn, a
rossz uralma alatt! Győzött a szeretet,
győzött az irgalom! Mindig győz Isten
irgalmassága! Mi is, miként az
asszonyok Jézus tanítványai közül, akik

elmentek a sírhoz, és üresen találták azt,
megkérdezhetjük önmagunktól, mi az
értelme ennek az eseménynek (vö. Lk
24,4). Mit jelent az, hogy Jézus
feltámadt? Azt jelenti, hogy Isten
szeretete erősebb a rossznál, sőt magánál
a halálnál is; azt jelenti, hogy Isten
szeretete átalakíthatja életünket,
virágba boríthatja azokat a sivatagos
tájakat, amelyek a szívünkben vannak.
És ezt teheti Isten szeretete.
(Forrás: Magyar Kurír)

Buborék

Hittanverseny

Az első nagyböjti pénteken Tamás atya
hívására és vezetésével megalakult a
Buborék, tíz Lenti és a környéken élő
fiatal felnőttből álló közösségi
csoportja (a csoport neve még csak
ideiglenes). Az igény a helyi fiatalok
részéről már időről időre jelentkezett,
hogy az általános iskolai évek után is
legyen egy olyan közösség, ahol a
hitüket fontosnak tartó és hasonlóan
gondolkodó idősebb korosztály tagjai
összegyűlhetnek.

A plébánián első alkalommal
rendeztünk házi hittanversenyt. 30
hittanos vállalta a feladatot és
szabadidejüket feláldozva, hétről-hétre
szorgalmasan
készültek
a
megmérettetésre. Örömünkre szolgált a
gyerekek lelkesedése és szép
szereplése a megmérettetésen.

A hitről való közös gondolkodás,
elmélkedés, a mindig kellemes
hangulatban telő péntek esti
beszélgetések a nagyböjti időszakban
különösen jó alkalmat adtak arra, hogy
megismerjük és segítsük egymást –
kicsit kiszakadni a mindennapokból,
készülni a közelgő ünnepre. Az
összejöveteleken elhangzott több ötlet
arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne
a lenti fiatalokat megszólítani.
Terveink között szerepel több program
megszervezése (gitáros szentmisék,
kirándulások, előadások látogatása,
mozizás), melyekre várjuk a
fiatalokat és felnőtteket egyaránt,
remélve azt, hogy feltöltődhetünk
hitünk
és
a
közös
együttlét által.

A verseny eredményei:
5-6. osztályosok:

I. helyezett:

Zakó Boglárka, Kovács Blanka,
Kovács Fanni

II. helyezett:

Fentős Dorina, Cseke Helga,
Nagy Bianka

III. helyezett:

Molnár Vivien, Tánczos Veronika,
Bogár Stefánia

7-8. osztályosok:

I. helyezett:

Nagy Kinga, Markotán Fanni,
Varga Noémi

II. helyezett:

Bedő Zsombor, Rákos Róbert,
Tállai Emese

III. helyezett:

Ferenczi Réka, Kovács Nikolett,
Sándor Nóra

A nagyhét három utolsó
napjának szertartásai:
Nagycsütörtök
A szenvedésre induló Jézus
búcsúestje tanítványaitól.
10.00 Krizmaszentelő Szentmise
Szombathelyen a Székesegyházban.
Az egyházmegye papjai megújítják
fogadalmukat.
18.30 Az Oltáriszentség alapításának
emlékezete. Szentmise Lentiben és
Lentikápolnán. A mise Glóriájára
megszólal az orgona, a harangok és a
csengők, aztán a gyász jeléül
elhallgatnak.
A misét az oltárfosztás zárja.
Nagypéntek
Urunk halálának emléknapja.
18.30 a lenti templomban a
nagypénteki szertartások kezdete.
Nagyszombat
Az Úr sírban nyugovásának napja.
18.30 A szentmiséhez tűzszentelés,
vízszentelés és keresztelő tartozik. A
szentmisét a feltámadási körmenet
követi, majd az ételszentelés zárja.

Húsvét az Ünnepek ünnepe
Húsvét vasárnap szentmiséi:
8.30 Lenti
9.00 Bárszentmihályfa
10.00 Lentikápolna
11.30 Máhomfa
18.30 Lenti
Húvéthétfő szentmiséi:
8.30 Lenti
10.00 Lentikápolna
11.00 Gosztola
11.30 Lentiszombathely
18.30 Lenti
*

A bárszentmihályfai búcsú
a Hősök Napján ,
május utolsó vasárnapján ,
május 25-én 11. 00 órakor lesz.

*

Az elsőáldozás időpontja:
Április 27. 8.30 Lentiben
Május 11. 10.00 Lentikápolnán
A bérmálás időpontja
templomunkban:
2014. szeptember 27. 15.00 óra

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 tanár.
Szerkesztés: Balás Endre. Tördelés: Kovács Tamás.
Elérhetőség: 8960 Lenti, Templom tér 4. T.: 06-92/551-168
E-mail: balas.endre@lentiplebania.hu
Plébániánk honlapja: www.lentiplebania.hu

