Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 4. évfolyam, 4. szám,
2017. augusztus 15. Nagyboldogasszony napja

Újsághír:
„A Szentatya, Ferenc pápa, június 18án Székely Jánost, az EsztergomBudapesti Főegyházmegye segédpüspökét a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspökévé nevezte ki,
áthelyezve őt Febiana címzetes püspöki székéből és segédpüspöki hivatalából. A beiktatási szertartás július
8-án, szombaton délelőtt 10.30-kor
volt a szombathelyi székesegyházban.
Püspöki jelmondata:
„Mindenki Őérte él!”
(Lk 20,38)

Dr. Székely János
a szombathelyi egyházmegye
püspöke

Székely János püspök úr életútja évszámokban:
1964. június 7-én született Budapesten.
A Pázmány Péter Hittudományi Akadémia elvégzése után
1987-1991: a Cremisan-Betlehem-i Saint Paul’s Theological College növendéke.
1995: licenciátusi fokozatot szerzett Rómában a Pápai Biblikus Intézetben.
1997: PhD fokozat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán.
1991: diakónussá szentelték Jeruzsálemben, még ez évben pappá szentelték.
1991-1993: Káplán Érsekvadkerten.
1993-1996: Római tanulmányok.
1996-1998: Budapesten a Rózsák terén plébános helyettes.
1998-2001: Budapest Széphalmon, 1999-től Hidegkúton plébános.
2001-2005: Spirituális a budapesti Központi Papnevelő Intézetben.
2005-2006: A budapesti Örökimádás templom igazgatója.
2006-2007: Plébános Esztergomban a Szent Anna plébánián.
2006-tól Az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektora.
2007. november 14-től az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke.
Püspökké szentelése 2008. január 5-én Esztergomban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságának vezetője, a Caritas in Veritate Bizottság elnöke, valamint tagja az Oktatási, a Hivatásgondozó és a Felnőttképzési Bizottságnak. 2010-től a Magyarországi Keresztények és Zsidók Tanácsának elnöke.
Püspök urat szeretettel fogadjuk, munkájára Isten áldását kérjük.

Személyi változás plébániánkon
A nyár közeledtével szorongva
gondolunk a papi áthelyezésekre.
Tudjuk, hogy a káplánok rövid időre
kerülnek hozzánk, hogy aztán más
plébániákon is gyakorlatot, tapasztalatokat gyűjtsenek leendő plébánosi
munkájukhoz. Mégis némi aggodalom tölt el bennünket, hogy egy szeretett személy, akinek stílusát megszoktuk, elfogadtuk, elhagy bennünket.

Takács András pappá,
Kaszás Csaba diakonussá szentelése

Szorongást érzünk, hogy az új szolgálati hely milyen lesz számára. Aztán
ha hónapok, évek múlva találkozunk,
nem csupán a régi emlékek idéződnek
fel, hanem láthatjuk, hogy aggodalmunk felesleges volt. Akit féltettünk,
az új állomáshelyén is helytállt.

pá
szentelték
a
székesegyházban.

szombathelyi

Számunkra fontos tudnivaló, hogy
esperesünk, Kiss László atya a
körmendi Szent Erzsébet Plébánia
plébánosa lesz. Páka új plébánosának
Haller László ikervári plébános urat
nevezte ki a megyéspüspök úr.

Az idei nyár híre: káplánunktól,
András atyától kell elköszönnünk. A
2017. augusztus 10-től hatályos
személyi változásokat olvasva értesülhettünk, hogy a püspök úr „Takács
Andrást felmentette a Lenti Plébánián
betöltött kápláni szolgálata alól és
kinevezte a zalaegerszegi kórház
kórházlelkészévé, és a zalaegerszegi
Szűz
Mária
Szeplőtelen
Szíve
Plébánia kisegítő lelkészévé”.

Egykori káplánjainkról hírek: Tóth
András Ikerváron lesz plébános.
Kovács Richárd a kőszegi plébánia
káplánja lesz Németh Csabával
együtt.
Püspökünk az alábbi utószóval zárta
rendeletét: „A feltétlenül szükséges
helyezések megtétele során nagyon nagy
örömömre szolgált a paptestvérek hiteles
papi lelkülete, amellyel elfogadták a rájuk
bízott új feladatot. Biztos vagyok abban,
hogy Isten mindannyiuk életében bőségesen megjutalmazza, gyümölcsözővé teszi
ezt a krisztusi hozzáállást. Továbbra is
kérem a paptestvérek és a kedves hívek
imáját, segítségét, tanácsait. Segítsen
minket a Mindenható és Irgalmas Isten,
hogy az Ő örömhírének hiteles tanúi
lehessünk a világban!”

András
atya
helyett
új
káplánunk lesz, Kaszás Csaba
Richárd újmisés. Szeretettel várjuk
Csaba atyát, aki nem idegen Lentiben.
Lapunkban is írtuk: Húsvét 4. vasárnapján, a papi hivatások vasárnapján
mint diakónus látogatott el hozzánk.
Azóta nagy változás történt Csaba
atya életében: június 17-én áldozópap2

Mariazell
Közép-Európa legismertebb búcsújáróhelye. A hagyomány szerint Magnus szerzetes 1157-ben egy Mária-szobrot vitt magával térítő útjára. A mai
Mariazell közelében egy szikla zárta el az útját. A kimerült szerzetes
a szobrot a sziklára állította, amely erre kettéhasadt, s Magnus folytathatta
útját. A szerzetes kezdetleges remetekunyhót épített a közelben, szobrának pedig kis „cellát” készített. (A helység erről a celláról kapta a nevét).
1200 körül, mint a templom ajtó feletti felirat is jelzi, I. Henrik morva őrgróf és felesége, Ágnes, egy csodás gyógyulásuk
után kőtemplomot építtettek. Másfél
évszázad után már egy gótikus szentélybe
került a Mária-oltár. Valószínű, ekkor
kezdődött a templom átalakítása, melyben nagy része volt I. (Nagy) Lajos
magyar királynak (uralkodása: 1342-82).
Régi feljegyzés szerint Lajos török ütközetre készült. Kiderült, hogy
négyszeres túlerővel áll szemben. Már menekülésre gondolt, amikor mély
álmában megjelent neki a celli Szűzanya, kinek csodatevéséről már előbb
is hallott. Tőle kapott bátorítást. Ennek zálogául egy képet is kapott a
mellére. Mikor a király fölébredt, a képet kezébe véve elbeszélte álmát a
vitézeinek, akik fölbátorodva az ellenségre ütöttek, azt megverték,
és azután a sereg Cellbe indult hálát adni.
Mivel Lajos király az ott állott kápolnát igen szűknek találta, lebonttatta,
és saját költségén templomot építtetett. Fölajánlott „...szent ruhákat,
számos más ékszert..., melyek mind címerével vannak ellátva és mind
e napig a kincstárban őriztetnek”.
17. században ismét átépítésre került sor, akkor csak a gótikus torony maradt meg, amit a magyarok súlyos nemzeti sérelemnek éreztek. Újabb
átépítések után, II. József császár (uralkodása 1780-90) betiltotta a
zarándoklatokat, a sok műkincset, a templom ezüstszobrait is be kellett
szolgáltatni beolvasztásra a francia háborúk céljaira.
1827-ben tűzvészben leégett a tetőzet és a toronysisakok, a harangok megolvadtak. A felújítás után a 700 éves jubileumra (1857) I. Ferenc
József császár, feleségével, Erzsébettel zarándokolt ide, ahol magyar
zarándokok is megjelentek Scitovszky hercegprímás vezetésével; több
mint kétszáz pap és harmincezer zarándok. 1907-ben a kegytemplomot
Pius pápa bazilika rangra emelte.
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Egyházmegyénk vértanúja, Brenner János
4. rész

Idézet Brenner János beszédéből:
„Csodálatosan tündöklő csillag keletkezett
Máriában a mi életünk égboltján. Tudjátok,
hogy a hajósok a tengeren, ahol csak vizet és
vizet látnak mindenfelé, a csillagok után
járnak. Beállnak egy csillag felé, nyomába
járnak, és így biztos célba vezeti őket. Így
kell nekünk is beállítanunk életünket erre a
csillagra, a Szűzanya nyomdokain kell
járnunk, és ő biztosan célhoz vezet minket:
az Úr Jézus Krisztushoz. Így teljesíti
hivatását a Boldogságos Szűz, amiért
született: hogy Krisztust adja az embereknek
és az embereket Krisztushoz vezesse.”

Brenner János szobra Szombathelyen a Brenner János Általános Iskola és
Gimnázium udvarán. A bronzból készült alkotás Veres Gábor
és Koller László szobrászművészek munkája, melyet 2017. április 5-én
Császár István egyházmegyei kormányzó áldott meg.

Részlet Brenner János lelki naplójából:
1951. okt. 8.

„Uram, sokat, nagyon sokat kerestelek. Végigkutattam az élet ezer útvesztőjét és ott
kerestelek, ahol nem találhatlak meg. Most itt állok tépett ruhában, sebzett arccal,
tövisektől tépett, vérző testtel. Végigjártam minden helyet. Benéztem a tudomány
csarnokaiba, de nem láttalak, a mulatóhelyeken sem fedeztem fel
vonásaidat. A társaságokban a képmutatást találtam helyetted. Kerestem Valakit és
nem tudtam, hogy kit. Kerestem az emberek között, a szeretetben, élvezetben, örömökben, de nem találtam, mikor már csaknem elernyedtem, a lelkembe
tekintettem és ott megtaláltalak. Megláttam a Te arcod jóságos mosolyát, az élet
lüktetését az igazság és szeretet egységében. Te magadhoz vonzottál, most itt állok
ilyen szánalmasan, gyarlón, kiégve. Tekints rám, olyan vagyok, mint a
féreg. Kérlek, fogadj el, ne azt nézd, hogy nem érek semmit, hanem nézd
hatalmadat, mellyel bármikor használható eszközt faraghatsz belőlem.”
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Szent István
király
Intelmei
Imre herceghez
Kerékpáros
Szent
László-emlékév
rózsafüzér
Fohász Szent László királyhoz:
Urunk, Istenünk, aki Szent László királyban a hit bajnokát és a csodát érdemlő
bizalom példáját adtad nekünk, engedd, hogy a hitben és a reményben mi is az
ő nyomdokain járjunk. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.
Ölbey Irén:
Szent Lászlóhoz
- részlet Hadak útján, mint egy zászló,
úgy lobogtál, hős Szent László,
úgy csillogtál, mint lángoszlop.
Óh, te erős, óh, te boldog.
Mindenkinél nagyobb voltál
te egy fejjel
S mint forrásvíz, jóság zengett
szívedben fel.
Árpád-háznak szent királya!
A kezedben égi pálma,
Krisztusnak hős, hű lovagja,
Tekints áldón a magyarra.
Hozzád szárnyal ajkunkról a
forró ének,
Védd békénket s óvd a bajtól
árva néped.

Monda Szent László királyról:
A pestisjárvány idején a nép László királyhoz fordult segítségért. A király Istenhez könyörgött. Éjszakai álmában
egy angyal jelent meg a szent király előtt és azt mondta:
- Vedd íjadat és tegezedet, menj ki sátrad elé, és minden
célzás nélkül bocsásd el a nyílvesszőt. A vessző megmutatja, mit kell tenned.
Amikor László felébredt, az angyal szavai szerint cselekedett. A nyílvessző ahol lehullt, egy genciána fűszálat átütött. A belőle készült kenőcs mentette meg a népet a döghaláltól. A növényt Szent László füvének nevezi a nép.
Keresztes tárnics, Szent László-tárnics néven is ismert.
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Szent László füve
(lat. Gentiana cruciata)

A televízió védőszentje
A védőszent „szent, akit egy nép, egyháztartomány (egyházmegye),
lakóhely vagy jogi személy Szentszéki jóváhagyással égi oltalmazónak
választ” - írja a Magyar Katolikus Lexikon. Védőszentje lehet országoknak
(hazánk védőszentjei: Boldogságos Szűz Mária, Szent István király és minden magyar szent), városoknak, falvaknak, templomoknak (a lenti templomé
Szent Mihály arkangyal), az egyes embereknek is (az a szent, akiről a keresztségben nevüket kapták) van védőszentje, és a különböző dolgoknak, foglalkozásoknak, mesterségeknek, betegségeknek, bajoknak – hosszasan folytathatnánk a sort.
Amikor televíziónkat bekapcsoltuk,
gondoltunk-e
már
arra,
hogy
védőszentje a televíziónak is van?
XII. Piusz pápa hatvan éve, 1957-ben,
egy nyolcszáz évvel ezelőtt élt szent
apácát, Assisi Szent Klárát nyilvánította a televízió védőszentjévé, akinek
ünnepét az egyház augusztus 11-én
tartja.
Klára Assisiben született, Rómától másfélszáz kilométerre északra, Assisi
Szent Ferenc szülővárosában. Egy alkalommal hallotta Ferencet prédikálni,
akinek szavai mély hatással voltak rá. Tőle kért tanácsot, hogy mit tegyen.
Tudta, hogy gazdag családja minden erővel meggátolja a világtól való
elvonulását, így egy barátnőjével megszöktek, hogy minden ékességet letéve
magukra öltsék a bűnbánók szürke ruháját, derekukra kössék a bűnbánók
kötelét és a szegénységet vállalva folytassák életüket.
Egészsége egyre romlott, ötven éves korától már folyamatos fekvőbeteg lett.
Egyik karácsonyon nagyon elkeseredett, hogy nem vehet részt az ünnepi
szentmisén. Akkor látomása támadt: szobájának falán megjelentek a
szentmise képei.
Amikor XII. Piusz pápa először hallott a televízióról, így írt a felfedezésről:
„Ez a nagyszerű találmány nagy gazdagság forrása lehet,
ugyanakkor sok nehézséget is okozhat.”
Piusz ezért rendelte az Úr szeretetében elmerülő szentet a televíziózás
védőszentjévé.
A pápa szavait ma már mindenki igazolva láthatja. Napról-napra érezhetjük
a televízió előnyeit, de az általa okozott nehézségeket is.
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A Szent Katalin Kolping Család
Már nem civil szervezet — Kolping szellemiségű krisztushívők közössége.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Boldog Adolf Kolping (1813-1865)
szellemi örökségének a gyakorlati életbe való magyarországi gyümölcsöző
átültetésére tekintettel, a Codex Juris Canonici 312 kán. 1§ 2. alapján megalapította a Magyar Kolping Szövetséget (MKSz) mint a Krisztus hívők társulását,
mely jogánál fogva egyházi jogi személyiséggel rendelkezik, és meghozta
szabályzatát.
Ennek figyelembevételével készült el a Lenti Szent Katalin Kolping Család
— az MKSz által létrehozott Kolping Család — mint krisztushívők közösségének
a szabályzata, melynek értelmében:

 A Lenti Szent Katalin Kolping Család az MKSz Nyugat-magyarországi
körzetéhez tartozik.

 Székhelye: 8960 Lenti, Templom tér 4.
 Postacíme: Lenti, Ifjúság út 6/4.
 Az MKSz-nél nyilvántartásba vett Lenti Szent Katalin Kolping Család
a krisztushívők hivatalos társulása, és ennél fogva egyházi jogi személy.

 A Lenti Szent Katalin Kolping Család katolikus identitását a területileg
illetékes helyi ordinárius vagy megyéspüspök felügyeli.
A Lenti Szent Katalin Kolping Család 2017. február 12-én tartott egyházi
közgyűlésén megválasztott vezetősége:
Köbli Tamás — prézes,
Antal Mária Magdolna — elnök,
Kovács András — titkár,
Igaziné Fehér Katalin — vagyonkezelő,
Szabó Sándorné — vezetőségi tag.
Az MKSz 2017. április 22-én tartott egyházi közgyűlésén Kovács Andrást
országos vezetőségi tagjává választotta.
A Lenti Szent Katalin Kolping Család a már hagyományos családi napját 2017.
szeptember 2-án, szombaton a lentiszombathelyi városrészben tartja. A szentmise
a
Mária-fánál
14.00
órakor
kezdődik,
amelynek
keretében
a Nyugat-magyarországi Körzetből érkező Kolping Családokkal együtt
ünnepélyes fogadalomtételre kerül sor.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a szentmisére!
Pető Jánosné
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Bölcsesség
Rejtvény
„Mind a tudomány, mind a vallás Istenbe vetett hitet kíván. A hívők
számára Isten van a kezdetben, a fizikusnak pedig Isten van minden
megfontolás végén… Bárhová nézünk, soha nem találunk ellentmondást
a vallás és a tudomány között, inkább teljes összhangot minden lényeges
pontban.”
(Max Planck Nobel-díjas német fizikus, a kvantummechanika
megalapítója., A. Einstein mellett a modern fizika megalapozója.)

Pályázati felhívás
Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából szerkesztőségünk
pályázatot hirdet. Pályázni lehet egy olyan Arany János költemény írásbeli
bemutatásával, melyben a költő istenhite vagy erkölcsi tanítása olvasható.
Olyan jellegű pályamunkákat várunk, melyek célja az adott mű iránti
érdeklődés, az elolvasási vágy felkeltése. A terjedelem minimumát
nem határozzuk meg, maximum 2200 leütés lehet, szóközökkel.
A pályamunka beküldhető 2017. szeptember 10-ig, az alábbi e-mail címre:

belvira46@gmail.com
A pályázat mellé az életkor közlését kérjük, mert a bírálat csoportokban
történik, életkor szerint. Nevet nem kell feltüntetni, mert az értesítést e-mail
címre küldjük, így a pályamunkák szerzője a bírálók számára titkos lesz.
A legjobb pályamunkák szerzőit jutalmazzuk, dolgozatukat megjelentetjük.
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Évike újságolja a nagymamának:
- Képzeld Nagyi! Ma volt az első hittanóránk.
- És miről tanultatok? – kérdezi a nagymama.
- Ádámról és rólam.
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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