Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 4. évfolyam, 5. szám,
2017. október hónap, a rózsafüzér hónapja.

Október, a rózsafüzér hónapja
Mária, Anyánk, szeretett Királynőnk, add a Te lelkületedet
minden munkához, cselekedetünkhöz, add a Te védelmedet,
szeretetedet és segítségedet
egész napon át. Engedd, hogy
mi és Isten minden szolgája a Te
Szeplőtelen Szívedben lakozhassunk.
Ámen.

Az Egyház régi hagyománya szerint
október hónapban szeretnénk jobban
elmélyülni a rózsafüzér imádkozásában. Sokan talán unalmasnak, monotonnak tartják; lehet, hogy az „idősek
imádságának” vélik. Sokan babonaságból az autók visszapillantó tükrére
akasztják, aztán soha kezükbe nem
veszik…
A rózsafüzér „Máriás Jézus-ima”: Jézus életének legfontosabb eseményei
által a megváltás titkát szemléljük a
rózsafüzér titkaiban. Miközben Jézusra tekintünk, Mária mellettünk áll. Ő,
aki Jézus legtökéletesebb tanítványa,
az „Úr szolgáló leánya”, a legtökéletesebben tud tanítani bennünket arra,
hogy kell Jézust követni.

Pozsonyi Ágnes:
Ima Rózsafüzér Királynéjához
Rózsafüzér Királynéja,
sajgó szívek gyógyítója
most hozzád imádkozunk Légy Fiadnál szószólónk!
Szentolvasó minden szeme
reményünknek igazgyöngye!
Te megértő vagy Szent Anyánk,
palástodat borítsd ránk!

Kölcsönözd hű lelkületed,
alázatod, szelídséged!
Szent Jegyesed küldjed el!
Jó Atyánkkal békíts meg!
Ámen

Kívánom, hogy ebben hónapban minél többen átéljük, megéljük ezt. Ezért
hívok mindenkit a rózsafüzér titkaiban való elmélyülésre, elmélkedésre!

Köbli Tamás
esperes-plébános

Első élményeim a Lenti plébánián
Sokszor tették már föl nekem ezt a kérdést. Összefoglalva csak annyit tudtam
mondani, hogy általában jók. Mikor egy új helyre kerülünk, akkor minden új és
minden nehéznek tűnik. Főleg ha ez az új hely az első munkahelyünk is.
Már 10 éve erre vártam, hogy papként dolgozhassak, hogy azt a munkát végezhessem, amit Székely János püspök úr rám bízott. Vártam és törekszem, hogy ezt a
munkát jól végezzem. Becsületesen készültem az elmúlt 6 évben arra, hogy Krisztus
jó papja lehessek és remélem ez sikerülni is fog.
Számomra nagyon sok pozitív élményt adott ez a két hónap.

Ilyen, például, amikor a vasárnap reggeli mise előtt látom a férfiakat beszélgetni a
templom előtti téren. Zalaegerszegen nem volt soha ilyen, sőt azt láttam, hogy akik
egy misére járnak, nem ismerik egymást, sőt még a padtársukat sem ismerik.
Lentiben látni, hogy ténylegesen megvalósul a templomi közösség. Itt az emberek
nem csak egymás hátát, hanem egymás arcát is látják.
Szintén nagyon jó látni, hogy Lentikápolnán az oltár körül sok a ministráns.
Ezenkívül az iskolai hittanórák is hatalmas élményt jelentenek számomra, hiszen
eddig én is a padban ültem, most pedig a padban ülő gyerekeknek átadom az
Egyház tanítását.

Nagyon sok örömöm volt ebben a két hónapban, és remélem ezután is lesz. Köszönöm szépen a Lenti híveknek a szeretetet és nyitottságot, amit irántam tanúsítottak.
Valamint szeretném kérni a hívek imáját, hogy imádkozzanak értem is,
hogy Krisztus méltó papja lehessek.

Kaszás Csaba
káplán

Kis Szent Teréz imája papokért
Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizd meg papjaidat Szent Szíved oltalmában, ahol
senki sem tud nekik ártani. Őrizd meg tisztának felszentelt kezüket, melyek nap
mint nap érintik szent Testedet. Őrizd meg tisztának ajkukat, melyen drága szent
Véred piroslik. Őrizd meg tisztának szívüket, melyet dicsőséges papságod jelével
pecsételtél meg. Ó Jézus! Segítsd őket növekedni a szeretetben és hűségben irántad,
hogy ne a földiekhez ragaszkodjanak. Add meg nekik a kenyér és a bor átváltoztatásának ereje mellett ahhoz is az erőt, hogy a szíveket megváltoztassák. Áldd meg
munkájukat bőséges gyümölccsel, és egykor add meg nekik az örök élet koronáját!

Ámen.
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Október – a Rózsafüzér hónapja
Sokak kedvelt szórakozása a televízióban a Szulejmán sorozat. A XVI. századi
török harcokkal kapcsolatban elevenítsünk fel egy történetet a rózsafüzér imádkozásról, bár az eset már nem II. Szulejmán, hanem fia, II. Szelim uralkodása
(1566-1574) alatt történt.
Az 1500-as években egész Európa rettegett a törököktől,
akik földrészünk jelentős részét uralták. A pápák minden
erővel a hódítás megfékezésén voltak. 1571-ben V. Pius
pápa megszervezett egy hajóhadat. A hajók a keresztes
zászlók alatt indultak Ciprus visszafoglalására a törököktől. A csata előtt a pápai sereg a rózsafüzért imádkozta a
főparancsnok vezetésével. Az ütközet ideje alatt Pius
pápa a Szűzanya képe előtt könyörgött rózsafüzérrel,
kérve égi Édesanyánk segítségét.
A csata Görögország nyugati partjainál, a Patrei-öbölnél
folyt a Velencei Köztársaság, a Pápai állam, Spanyolország, a genovai Köztársaság, a Savoyai Hercegség és a
Máltai lovagrend szövetségével. Kezdetekkor a törökök erőfölénye látszott. Dél
táján a szél hirtelen megfordulása a pápai sereget juttatta előnyhöz. Az ellenséges hajókon zavarodás támadt, amit a keresztény sereg kihasználva elsüllyesztette a törökök vezérhajóját. A vezér nélküli hajóhad menekülni kezdett.
A híres lepantói csata így ért véget, megfékezve a törökök terjeszkedését. A pápának a győzelem órájában látomása volt a győzelemről. Október 7-ét,
a győzelem napját, hálából a Rózsafüzér Királynéjának ünnepévé tette.
Azóta októbert a rózsafüzér hónapjának is nevezik.

Rózsafüzér papokért
A rózsafüzér hónapja alkalmából bemutatunk egy kevésbé ismert rózsafüzér
imádságot. Az Üdvözlégyekbe a Jézus szó után az alábbi kéréseket illesztjük:
1. tized: Halálfélelmed érdemei által adj nekünk buzgó papokat.
2. tized: Megostorozásod fájdalmai által küldj nekünk tiszta életű papokat.
3. tized: Tövissel való megkoronáztatásod által gúny tárgya lettél:
küldj nekünk alázatos lelkű, engedelmes papokat.
4. tized: Keserves keresztutad által küldj nekünk türelmes és állhatatos
papokat.

5. tized: Borzalmas kereszthalálod által küldj nekünk önzetlen és szentéletű papokat.
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Egyházmegyénk vértanúja, Brenner János
5. rész
Könyörgések a hitvalló életért Brenner János
példáját követve:
1. Áldd meg, Urunk, a neked szolgáló papságot,
hogy mindig odaadó szívvel és lelkesen kövessen
téged!
2. Ébressz Brenner János lelkületével szolgáló
papi hivatásokat a te dicsőségedre és néped
üdvösségére!
3. Segíts, hogy magunkról megfeledkezve a te
ügyedért és akaratod teljesítésére cselekedjünk!
4. Formálj egyre több olyan hívő közösséget, ahol
a pap munkatársaiként Istenért és az ő népéért
egyre többen önzetlenül tevékenykedjenek!
5. Áldd meg magyar nemzetünk családjait, hogy
a bennük születő papi hivatást megbecsüljék,
segítsék, támogassák és meghálálják!
Mindenható Istenünk, segíts minket, hogy Brenner János példájára hűségesek
legyünk hivatásunk teljesítésében. Adj erőt a mindennapokhoz, hogy tetteinkkel
építhessük a földön a te országodat. Krisztus a mi Urunk által.
Ámen.

Részlet a Lelki naplóból (1951. okt. 23-nov. 1.)
„Ó jó Jézusom emlékezzél arra, hogy vágyaim netovábbja a Te akaratodnak
teljesítése volt. Add meg az erőt, ennek a programnak erős akarattal való
továbbviteléhez. Megismertetted velem gondviselő Jóságod és teljesen
magadhoz vonzottál. Én ellenkeztem egy kicsit, de ki állhat ellen akaratodnak. Parányi voltam és semmiségem tudata gátlólag hatott. De Te kiegészítetted bennem, ami hiányom volt és bíztattál, hogy semmiségemet egészen
vessem beléd és mással ne törődjek. Én engedelmeskedtem Neked és most is
itt vagyok, hogy szolgálataimat felajánljam Neked. […]
Emlékszel Uram, hogy gyógyítottad meg gyomorfájásomat, mikor magamhoz vettelek? Emlékszel torokfájásomat hogyan szüntetted meg egy pillanat
alatt? Emlékszel arra a sok kegyelemre, melyet Tőled kaptam, a tökéletesség
hegyének, a Szeretetnek víziójáról? Én emlékszem! Hála…”
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Szent István
király
Intelmei
Imre herceghez
Kerékpáros
Szent
László-emlékév
rózsafüzér
Egy monda
Szent László királyról:
Népünk úgy hitte, hogyha veszély fenyegeti a magyarokat, a
szent király kijön a sírjából, és
győzelemre segíti népét. Egy
monda szerint Nagy Lajos király
idején egy tatárok elleni harcban
is megtörtént ez. Arany János is
feldolgozta a legendát. A Toldi
estéje 5. énekében egy tatár harcos így vall:

Szent László király miniatúra a Képes krónikából

„Nem a székely, nem is Laczfi,
Kit Isten soká megtartson,
Hanem az a: László! László!
Az győzött le minket harcon;
A hívásra ő jelent meg,
Vállal magasb mindeneknél,
Sem azelőtt, sem azóta
Nem láttuk azt a seregnél. […]

Harsányi Lajos
Szent László
Hatalmas termetét páncél takarta,
A besenyő, kun megborzadt nevére.
Lehetett volna szent hadak vezére,
De ő nem ment. Itthon kellett a kardja.

Mert nem volt az földi ember,
Egy azokból, kik most élnek,
Feje fölött szűz alakja
Látszott ékes nőszemélynek;
Koronája napsugárból,
Oly tündöklő, oly világos Monda a nép: az Szent László
És a Szűz, a Boldogságos.

Iszonyú kard volt. El sohase fáradt.
Zászlói lenn a tengernél lobogtak.
Magyar, horvát testvérként összefogtak
S megépült városa: a tornyos Várad.

Pogány leventék suttogtak körötte:
Vazul-unoka, száműzött szülött te,
Bosszuld meg István véres, szörnyű
tettét!

S az öreg tatár beszédét,
Noha kétség nincs felőle,
Bizonyítá a templomnak
Egy nem szavajátszó őre:
Hogy három nap a sírboltban
Lászlót hiába kereste;
Negyed napra, átizzadva
Találtatott boldog teste.”

Ő meg böjtök közt indult Fehérvárra.
Istvánt s fiát tétette szent oltárra.
Mikor meghalt, arkangyalok temették.
A szonettet a Szent László litánia zárásához is ajánlják.
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100 éve zárult a fatimai jelenések sora
1917. október 13-án mintegy 70 ezer ember volt jelen Cova da Iriában. Ekkor
történt a híres napcsoda: a nap megnagyobbodott, forogni kezdett, majd úgy
tűnt, rázuhan a földre.”
Az első jelenés Fatimában 1917. május 13-án,
szombaton volt. Három pásztorgyermek a portugáliai Fatima közelében megpillantott egy
asszonyt, aki ragyogóbb volt, mint a nap. Imára
kérte a gyerekeket.

További jelenések a következő hónapok 13.
napján voltak októberig, kivéve az augusztusit,
amikor 13-án a gyerekeket kihallgatás miatt
fogva tartották, ezért az augusztusi jelenés 19-én
történt.
A három pásztorgyermek,
a tízéves Lúcia Santos
és unokatestvérei,
a kilencéves Francisco
és a hétéves Jacinta Marto

A Szent Szűz anyai aggódással jött Fatimába,
hogy kérje az embereket: »Ne bántsák többé
Istent, a mi Urunkat, akit már annyi bántás
ért.« A kis pásztoroktól kérte: »Imádkozzatok,
sokat imádkozzatok és ajánljatok föl áldozatokat
a bűnösökért; oly sok lélek jut a pokolba, mert nincs, aki imádkozzon és áldozatot ajánljon föl értük.«
Három titkot bízott a gyerekekre: első a pokol látomása és büntetések jövendölése, melyek a világra várnak, ha nem hallgat Mária intésére; a második titok
Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletének kinyilatkoztatása, mely reménycsillag a
világ békéje és a lelkek üdvössége számára. A harmadik titkot így adták közre:
„[...] láttunk egy fehérbe öltözött püspököt, akiről úgy éreztük, hogy ő a szentatya. […] ment botladozó léptekkel […], fölérve a hegy tetejére, térdre borult a
nagy kereszt lábánál, és egy csoport katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá,
megölte őt”.
II. János Pál ellen az első jelenés 64. évfordulóján 1981. május 13-án követtek el
merényletet a Szent Péter téren. „Nem tudom, ki adta a fegyvert a gyilkos kezébe, de azt tudom, hogy ki térítette el a golyót, egy láthatatlan kéz, egy anyai kéz
irányította” – nyilatkozta a pápa, aki egy évvel később Fatimába zarándokolt,
hogy hálát adjon a Szűzanyának. 1984-ben felajánlotta Mária Szeplőtelen Szívének az emberiséget. A lövedéket, mely megsebesítette, ma is a fatimai Máriaszobor koronájában őrzik.

Francisco és Jacinta gyermekként hunytak el, Lúcia nővér pedig 2005. február
13-án, kilencvenhét éves korában.
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Plébániánk életéből
Köbli Tamás plébános urat megyéspüspökünk szeptember 4-ével kinevezte a
lenti kerület esperesévé. Tamás atya tagja lett a Szombathelyi Egyházmegye Papi
Szenátusnak is. Esperes úrnak ezúton is szívből gratulálunk!
Imádkozzunk érte, hogy feladatát jól teljesíthesse!
Augusztus 18-án plébániai csoportunk Mariazellbe zarándokolt. A fatimai
jelenésekről a 6. oldalon olvashatunk.
Augusztus 20-án a szentmisén országalapító királyunkra, Szent Istvánra
emlékeztünk. A misét követően a templom előtti téren polgári megemlékezésre
és kenyérszentelésre került sor. E napon a filiákban tartott szentmiséken is
megszentelték a kenyeret.
Szeptember elsejével megkezdődött a hitoktatás. Városunk iskoláiban összesen 40
csoportban vesznek részt a gyermek a hittanórákon.
A tanévnyitó szentmisét templomunkban
szeptember 10-én tartottuk, kérve tanulók
és tanárok számára a Szentlélek segítségét.

Diákok a tanévnyitó szentmisén

Szeptember folyamán három búcsú volt plébániánk területén:



Szeptember 2-án Lentiszombathelyen a Szent Katalin Kolping Család
szervezésében került sor Kolping Családok találkozójára. A csoportok
délelőtt a hagyományos főzőversenyen vettek részt. Az első helyet a
rendező csoport nyerte meg. Délután 2 órakor a misére a kultúrházban
került sor az esős időjárás miatt.



Szeptember 3-án a gosztola-hegyi osztrák pincetulajdonosok Kisboldogasszony tiszteletére szolgáltattak misét, melyet a hagyományok szerint
agapé követett. A rendezvényen, az esős időjárás ellenére, a környék
magyar szőlősgazdái is szép számmal vettek részt.



Szeptember 29-én, Szent Mihály napján, tartottuk templomunk búcsúját.
Az esti szentmise főcelebránsa Haller László pákai plébános volt.
A szentmisét a templom előtti téren agapé követte.

Karitász csoportunk szeptember 23-án Körmenden találkozón vett részt.
A szentmisét baráti találkozó és emlékezetes kultúrműsor követte.
Templomunkban minden csütörtökön 16.30-kor szentségimádást tartunk.
Október folyamán a rózsafüzért imádkozzuk, az egyes tizedek közt elmélkedéssel, énekléssel.
Október 3-tól az esti szentmisék 17.30-kor kezdődnek.
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Rejtvény
Elmélkedés
„Ha 'Istent' másként akarnánk megnevezni, akkor a 'Jelenlét' szót használhatnánk, hiszen az Isten Jelenlét. Amikor Mózes megkérdezte Jahvét, mi a
neve, Jahve azt felelte: 'Én vagyok, aki vagyok', ami annyit tesz: 'Jelen vagyok'. Isten valójában azt mondja: 'Veletek leszek.' Bensőséges módon jelen
van mindenben, legfőképpen pedig mibennünk. Jézus neve Emmánuel, ami
azt jelenti 'Velünk az Isten'. Máté evangéliuma a csodálatos kijelentéssel végződik: 'Én veletek vagyok mindennap, a világ végezetéig'.”
(Brian Grogan SJ: Megtalálni Istent mindenben
Finding God in All Things c. művéből)

Bölcsesség

.

„Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban,
Megértsük és megszépítsük a Te kezed munkáját,
Hogy ez a mi bolygónk a békesség, a bőség,
A boldogság és szépség biztos otthona lehessen.”
(Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas magyar orvos, biokémikus
a magyar, a szovjet, az amerikai tudományos akadémia tagja.
Ötödik ima: A föld)



Humor



A gyerekek az első emberpár történetéről dolgozatot írtak. A hitoktató
biztatta őket, hogy ne szürke szavakkal, hanem fantáziájukkal színezve
mondják el a történteket. Idézet Panni dolgozatából:
„Aztán Ádám is jóízűt harapott az almából. Erre Éva fölcsattant:
Ne csámcsogj már annyira. Tényleg úgy viselkedsz, mint egy ősember!”
A Szent Mihály Hírlevél a Lenti Római Katolikus Plébánia lapja.
Megjelenik kéthavonta, a páros számú hónapokban.
A kiadásért felel: Köbli Tamás esperes-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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