Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 5. évfolyam, 4. szám,
2018. augusztus 15.

Egy nem ilyennek tervezett élet
Érdekes lenne megkérdezni a Boldogságos Szűz Máriát, hogy
gyermekkorában vagy a felnőttkor küszöbén olyannak tervezte-e az életét,
mint amilyen lett? Hogy József helyett a Szentlélektől fog gyermeket foganni? Hogy különös jövendöléseket fog hallani kisfiáról? Hogy már tizenkét
évesen nagy bölcsességek fogják száját elhagyni? Hogy csodákat fog látni
fiától? Hogy látnia kell, ahogy kivégzik, véres testét ölébe helyezik, de tanúja
lesz a halálból való feltámadásának is? Hogy részese lesz az első Pünkösdnek? Hogy élete végén testestül-lelkestül felvétetik a mennybe?
Talán ezekre a kérdésekre mind azt mondaná a Szűzanya, hogy nem gondolt
ezekre, de rábízta a Jóistenre, „legyen nekem a Te igéd szerint”, és így lett.
Alighanem mindannyiunk élete sokszor másként alakul, mint ahogy tervezzük. Hol kisebb, hol nagyobb dologban. Közösségünk életével kapcsolatban
sem gondoltunk talán arra, mondjuk fél évvel ezelőtt, hogy hamarosan csak
egy lelkipásztor fog Lentiben szolgálni. Ám most mégis így alakult. A magam részéről tudom, hogy könnyebb nem lesz, és mindenképpen más lesz,
azt viszont nem tudom, meddig lesz ez így, csak néhány év vagy évtizedek.
A Szűzanya élete bátorítás arra, hogy a másként elképzelt élet helyett az is
célba visz, amit kapunk. Csak végig kell járni, bízva abban, hogy az Istent
szeretőknek minden a javukra válik.
Bence atya
Nagyboldogasszony
Földünknek égbe szállt csodája,
dicső kegyes Nagyasszonyunk,
neved szívünk ezerszer áldja,
ha vigadunk, ha zokogunk.
Te vagy, akit nem ér a vád,
Te vagy, kit minden ember áld;
Te vagy a jó, a szent, a szép,
örökre fényes példakép.
(Ima, régi káplánunk,
Rozsé Atya honlapjáról)

A házasság
(4. rész)
Korunk házasság-teológiája
A házasság szentségének értelmezésében nagy szerepe volt a II. Vatikáni Zsinatnak. Mivel ez már korunkat is befolyásolja, nem mint történelem, hanem mint
meghatározó tanítás áll előttünk, ami mindennapjainkra hat.
Korunkban a házasság teológiájának elsősorban a konkrét, megélt házasság tapasztalatainak figyelembevételére kell törekednie. Fel kell tárnia, milyen jelentősége
van a szentségnek a házasság mindennapi gyakorlatában; Isten kegyelmében magukat egymásnak átadva a házastársak hogyan találhatják meg önmagukat és Istent, s ezáltal kapnak helyet és feladatot a keresztények közösségében. Az egyház
nem csak a megfigyelésekre alapozza a mai kor tanítását, hanem a hagyomány által védelmezi a házasságot – hatalmas bibliai hagyományra támaszkodva.
Érvényes és fontos a tanítás, de az értelmezésnek változnia kell, hiszen a világ is
változik. A II. Vatikáni zsinat tanításai és döntései a házasságról azért szükségesek,
mivel a házasság és a család intézményének méltósága nem mindenütt egyforma
fénnyel ragyog, mert a többnejűség, a válás járványa, az úgynevezett „szabad
szerelem” és egyéb erkölcsi eltévelyedések elhomályosítják; továbbá a hitvesi
szerelmet igen gyakran megszentségteleníti az önzés, a hedonizmus és a meg nem
engedett fogamzásgátlás.
Fontos tudni: a II. Vatikáni zsinat tanítása a házasságról nem új dolgokat ad, hanem amit biztos tanításnak fogad el, új szempontból hirdeti ki. A zsinat nem rangsorolja a házasság céljait, bár Szent Ágoston is kimondta, hogy a házasságnak van
fontos és kevésbé fontos célja. A zsinat a személyes szeretetet, a gyermekek nemzésére irányuló készséget és a gyermekek felelősségteljes nevelését egymással való
összefüggésükben szemléli.
Kimondja, hogy a házasság szövetség. A Gaudium et Spes című konstitúció 48.
pontja szerint: „A házassági szövetség visszavonhatatlan személyes beleegyezés
által jön létre. Így az emberi tettből, mellyel a házastársak kölcsönösen átadják és
elfogadják egymást, Isten rendeléséből szilárd intézmény keletkezik a társadalom
színe előtt is […]. Maga Isten a szerzője a házasságnak, mely különböző javakkal és
célokkal rendelkezik.”
A zsinat tanítani és megerősíteni akarja a keresztényeket, és mindazokat, akik a
házas állapot természet adta méltóságát és kivételesen szent értékét óvni és növelni
igyekszenek. A Gaudium et Spes című konstitúció 52. pontja szerint:
„...mindazoknak, akiknek befolyása van közösségekre vagy társadalmi csoportokra, hatékonyan hozzá kell járulniuk a házasság és a család helyzetének javításához.
A polgári hatalom tartsa szent kötelességének, hogy elismerje, óvja és erősítse a
házasság és a család igazi természetét, védje a közerkölcsöket és segítse a családok
boldogulását.”
Nem egyszerű a mai teológiának a házasságról beszélnie. A mai világban sok ember retteg a magánytól, ezért olyan helyet keresnek, ahol oltalmat és hűséget talál2
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nak. De félnek is attól, hogy elkötelezzék magukat egy olyan kapcsolatban, amely
fogságban tartja őket, és így nem tudják személyes törekvéseiket beteljesíteni. A
teológiának ezért ki kell fejtenie, hogy a házasság olyan folyamatot vagy utat alkot,
amelynek vannak csúcsai és mélypontjai, sőt elkerülhetetlen válságai is, amelyeket
emberileg felelősen kell vállalni, és a szentség erejében megoldani. Meg kell mutatni, hogy a házasság szentsége oltalmat és biztos támaszt ad, segítve a személy kiteljesedését.
Ferenc pápa figyelmeztet, hogy az egyházközségnek is dolga segíteni azokat, akik
nem tudják helyesen megélni keresztény házasságukat, és lelki életük kárt szenved. A segítségnyújtás kötelességére hívja fel a figyelmet. Fontos, hogy nekünk,
keresztényeknek Krisztus tanítása nem csak betű és üres szó, hanem ez irányítja és
segíti az életünket. Ez alól pedig nem kivétel a házasság sem.
Kaszás Csaba káplán

Búcsúzás a Lenti Plébániától
Az első és legfontosabb, hogy szeretném megköszönni a Lenti hívek segítségét és
szeretetét, hiszen nagyon sokszor megtapasztaltam azt, hogy hibáim ellenére is
mindig nagy szeretettel voltak irántam. Mert tudom azt, hogy sokat hibáztam,
de sokat tanultam a hibáimból.
Nagyon hálás vagyok elsősorban Istennek azért, hogy ide küldött, Lentibe. Továbbá a munkatársaknak és a segítőknek, akikhez bármilyen kéréssel vagy kérdéssel
fordulhattam. Tudtak és akartak is segíteni.
Amiért az Úrnak nagyon hálás vagyok: hogy a Lenti Vörösmarty Mihály Általános
Iskola 7.a osztályában taníthattam. Itt megtapasztalhattam személyesen is,
hogy Isten milyen nagy csodákat tud tenni. Szeptemberben úgy gondoltam, hogy
ez lesz számomra a legfájdalmasabb töviskorona, márciusra pedig már oda jutottam, hogy vártam a csütörtöki 9:45-ös csengetést, hogy bemenjek hozzájuk. Jobbnál
jobb órák voltak, amelyek örök emlékként élnek számomra. Külön kiemelem, ami
szintén nagyon nagy ajándék volt, hogy ebből az osztályból sokan jöttek ministrálni.
Nem vagyok egy ifjúsággal foglalkozó lelkipásztor, de nagyon nagy öröm volt látni a plébánián a fiatalokat, akik készültek az elsőáldozásra és a bérmálásra. Nagyon lelkesen várták a szentségek felvételét és az ünnepi szentmiséket. Sok mindent lehetne még sorolni, de inkább csak annyit írok, hogy nagyon szépen köszönöm a segítséget és a szeretetet, amit itt Lentiben kaptam. Imádkozom a Lenti hívekért!
Kaszás Csaba káplán
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Építkezünk-szépítkezünk
Egy egyházközségnek mindig építkeznie kell: lelkileg is és fizikailag
is. Talán az utóbbi könnyebben megy. Ennek szép példája, hogy a húsvétkor
meghirdetett gyűjtés során, melyből a plébániatemplom külső állagmegóvását kívántuk elvégezni, a testvérek eddig kb. egymillió forintot adtak össze
(pontos számot még nem tudunk mondani, mivel továbbra is érkeznek adományok, illetve a templom alapítványának felajánlott 1%-ok összegéről sincs
még információnk). Sőt, Horváth László polgármester úr, Héra József képviselő
úr és Hassay Kázmér úr segítségével Lenti Város Önkormányzatától, és testvértelepülésünk, Budapest-Terézváros Önkormányzatától összesen 1,25 millió
forint támogatást kaptunk erre a célra. Az állagmegóvás első része már befejeződött, 1.061.000 forint értékben. A torony felső részét várhatóan nyár végén, ősz elején javítják. A nagylelkű adományoknak köszönhetően a plébániatemplomhoz szervesen hozzátartozó Szentháromság-szobor tisztítását is
el tudtuk végezni, így Lenti várossá nyilvánításának 40. évfordulóját méltó
módon tudjuk majd ünnepelni a megszépült környezettel. Isten fizessen meg
minden támogatást, segítséget!
Köszönhetően a bőkezű adományoknak, a plébániatemplom alapítványa a
templomkülső helyett a templombelsőben tud felújítást finanszírozni.
Erre pedig most nagy szükségünk van, mivel mindkét gyóntatószékünket
megtámadta a szú, és a fertőzés már olyan nagy kiterjedésű, hogy új gyóntatószék(ek) készítése szükséges. Terveink szerint ez még az idei évben meg
fog valósulni.
A templombelső kapcsán még egy gondolat: Brenner János boldoggá avatása
után képét elhelyeztük a templom jobb hátsó oszlopán. A Plébániai Tanácsadó Testület tagjainak egyetértésével Boldog Batthyány-Strattmann László képét
új boldogunk képével szemben helyeztük el. Eredetileg azt terveztük, hogy a
kóruson lévő képet tesszük oda, ám annak méretei ezt nem tették lehetővé.
Egy adományozó támogatásával új kép készült (amely a Boldog Brenner Jánost
is megfestő Kisléghi Nagy Ádám művének másolata), felhelyezésükben köszönjük Bíró Miklós kántor úr segítségét. A régebbi Batthyány-képet annak
tulajdonosa, Lendvai Zoltán rédicsi plébános más templomban helyezi el.
E sorok írásakor még folyik a plébániaépület belső felújítása. Az elavult
külső nyílászárókat újakra cseréltük, a korszerűtlen fűtésrendszer helyett is új
épül, kialakítanak egy új fürdőszobát a plébánosi lakrészén, hogy ne az előszobában, az irodával szembenlegyen a plébánosnak ez a helyisége, továbbá
átrakásra került az egyik cserépkályha. A munkálatokra a Szombathelyi Egyházmegye 12,5 millió forintot biztosított, a további költségeket egyházközségünk állja. Köszönjük a Németh-Fa Kft., a Trock-Mal Kft. és Kulman Tibor ev.
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Szent István
király
Intelmei
Imre herceghez
Kerékpáros
Évforduló
rózsafüzér
igényes munkáját, és a költségek tekintetében a nagylelkű engedményeket!
Természetesen még számos építeni-szépíteni való van templomainkban, ingatlanjainkban. Az eddigi eredmények alapján bízom benne, hogy a munkákat folytatni tudjuk, és a lelki építkezést még szebb környezetben végezhetjük.
Bence atya

Szent Leonianus apát
2018. június 8-án a Szombathelyi Képtárban konferenciát tartottak a város
egyik szentjéről, aki másfél évezrede született Savariában. Ha egyházmegyénk szentjeiről érdeklődnénk, Szent Márton neve biztos, hogy rögtön elhangzana, talán még Szent Kviriné is. Viszont Szent Leonianus, vagy a szintén
itt vértanúságot szenvedett Szent Rutilus említését kevesektől várhatnánk,
pedig ők is kapcsolódnak Savariához. Ezúttal ismerkedjünk Szent Leonianusszal. Születési idejére csak következtetni tudunk életének eseményeiből. Már
közelgett a római birodalom bukása (476) amikor Saváriában megszületett
451 körül. A város akkor már nem tartozott Róma hatókörébe. Azt is csak
valószínűnek tartjuk, hogy szülővárosában lett keresztény. Fiatalon, fogolyként került Galliába, valószínű, hogy többet nem járt szülőföldjén. Szarkofágjának fedlapjára – amit a Lyonhoz közeli Vienne-i Városi Múzeumban őriznek
– rávésték életének fontos adatait, így Sabaria, illetve Pannonia nevét is. Neve
kortársainak írásaiban is fennmaradt. A fogságból való szabadulás után remete életet élt. Mint a szerzetesi életmód népszerűsítője több kolostort alapított, közülük a leghíresebb a Vienne-i Szent András kolostor, amely ma is áll.
Galliai működését fél évszázadosnak gondoljuk. Leonianus egyike volt azoknak, akik fontos szerepet játszottak Burgundia és tágabb értelemben az egész
Nyugat-Európa keresztény hitre térítésében. Feltételezhetően 518-ban halt
meg. Halálakor már szentként tisztelték.
Levelei fennmaradtak. Bár nem feledkeztek el róla teljesen, tisztelete a századok folyamán elhomályosult. Szerzetesi hivatásából eredően munkásságát
elsősorban a bencések tartották számon. Leonianus szentként való tiszteletét
X. Pius pápa 1903-ban erősítette meg. A naptárak emléknapjaként általában
november 6-át, ritkábban november 13-át tüntetik fel.
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Plébániánk életéből
Június Jézus Szíve hónapja. A plébániatemplomban a Jézus Szíve litániát imádkoztuk
minden esti szentmise előtt 15 perccel. Lentikápolnán és Máhomfán július 17-én, a többi
filiában a csütörtöki szentmisék alkalmával. A litániát az egyes utcák lakóiért ajánlottuk fel.
KÉSZ csoportunk a trianoni megemlékezést ebben az évben június 8-án tartotta Rédicsen,
az épülő Trianon múzeum udvarán. A megemlékezést követően a tagok Jézus Szíve litánián
és szentmisén vettek részt. Július 29-én az esti szentmise után – a Szent Kristóf naphoz kötődő
hagyomány szerint – megáldottuk a járműveket.
Július 28. és augusztus 4. között rendezték meg a 12. Nemzetközi Római Ministránszarándoklatot, melyen egyházközségünket Gunz Roland, a máhomfai templom hűséges ministránsa
képviselte.
Gyűjtések eredménye:
A Szivárvány Kamarakórus és az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
május 27-i jótékonysági koncertjén 62 660.- Ft gyűlt össze a plébániatemplom külső
állagmegóvásának költségeire.
Plébánia
állagmegóvására
90 935.-

Péterfillérek
gyűjtése
49 765.-

Hittantábor,
cserkésztábor
58 505.-

Lentikápolnán

2 035.-

2 995.-

2 330.-

Máhomfán

6 810.-

2 170.-

3 450.-

Lentiben

Köszönjük a jószándékú támogatást!
A Hittantábor 2018-ban július 2-től 7-ig Őriszentpéteren volt. Köszönjük egykori plébánosunk, Köbli Tamás atya segítését!
Cserkésztábor ez év nyarán augusztus 2-től 8-ig Szíjártóházán volt. Nyári táborban 25. alkalommal vettek részt a Lenti Szent Imre Cserkészcsapat tagjai.
Gratulálunk a szép évfordulóhoz!
Változások a szentmisék időpontjában:
Július 31-től
Lentiben keddi napokon nem lesz szentmise.
Lentiben elsőpénteken 7.45-kor és köznapokra eső nem parancsolt ünnepeken (pl. PéterPál) 8.30-kor nem tartunk szentmisét.
A bárszentmihályfai, mumori és lentiszombathelyi szentmisék csütörtök helyett
keddi napokon lesznek – az eddigi rend szerint.
Nagyboldogasszony ünnepétől
Lentikápolnán 11.30-kor kezdődik a szentmise.
Máhomfán szombaton 17.00-kor (télen 16.00-kor) lesz szentmise.
Köszönjük megértésüket!

6

Plébániánk életéből
Egyházmegyénk életében történt személyi változások ebben az évben is érintik
plébániánkat.
Kaszás Csaba káplán úr augusztus 1-jétől Jánosházára került kápláni minőségben.
A lenti plébánia kápláni státusza betöltetlen marad.
Tájékoztatjuk olvasóinkat plébániánk egykori káplánjait érintő változásokról:
Szakál Szilárd tisztelendő úr, aki 2010-2012 közt volt Lentiben káplán, legutóbb a
gércei plébánia kisegítő lelkésze volt, július 1-jétől Répcelakon lett plébános.
Kovács Richárd atyát, aki 2014-2016 közt volt Lentiben káplán, a Kőszegi Rózsafüzér
Királynője Templomigazgatóság templomigazgatójává és a kőszegi Árpád-házi
Szent Margit Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium iskolalelkészévé nevezte ki
Püspök atya augusztus 1-jei hatállyal.
Imádkozzunk templomunk régi káplánjaiért, akikre a szentségek kiszolgáltatása,
tanításaik, egyéb segítségük folytán szeretettel gondolunk!
†
Egyházmegyénket érintő hír: A Szenttéavatási Kongregáció 2018. június 14-i ülésén
egyhangú pozitív döntéssel, nagy elismeréssel szóltak Isten Szolgája Mindszenty
József bíboros életszentségéről és személyéről. Ezután kerülhet sor a Szenttéavatási
Kongregáció bíborosainak és püspökeinek ülésére, akiknek véleménye a Szentatya
elé kerül.
Ima Mindszenty József boldoggá avatásáért:
Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki,
hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen: az igazság és a szeretet tanúságtevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb Egyházunk szentjei
között tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk Által. Ámen.
(A személyeket érintő hírek és az ima a
MARTINUS 2018. júliusi számából származnak.)

Nyár végi búcsúk plébániánk területén
Lentikápolna

Krisztus Király (előrehozott)

aug. 26.

11.30 óra

Gosztolahegy

Kisboldogasszony

szept. 9.

11.30 óra

Lentiszombathely

Kolpingcsoportok találkozója

szept. 8.

14.00 óra
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Rejtvény
Elmélkedés
„A negyven év alatti férfiak 70 százalékának nincs gyereke…
Mikor 1993 szeptemberében Déván befogadtuk az első rend gyereket, nem volt
semmink, de minden egyes ajtónkon kopogtató gyereknek igent mondtunk…
A családalapításhoz nem anyagiak kellenek, hanem szeretet, bátorság és élő hit
a gondviselő Istenben, a többi megadatik.
…mindenki tudja, hogy minden csiga növeszt magának házat, de a csigaházban
soha nem fog csiga nőni.”
(Böjte Csaba: Levél a férfiaknak - Új Ember 2018. május 20.)

Tanúságtétel
„Mindent, amit az életemben – és edzői hivatásomban – elértem, a hitemnek
köszönhetem, amiért hálás vagyok az Úrnak. Erős hit és motiváció nélkül nehéz volna elérni ezt. Mindig magamnál tartom a rózsafüzéremet, és amikor
úgy érzem, nehéz időszakon megyek át, a kezemet a zsebembe teszem,
belekapaszkodom az olvasóba, és minden egyszerű lesz.”
(Zlatko Dalić, a 2018-as futball világbajnokság ezüst
érmes horvát csapata edzőjének nyilatkozata.)

Sík Sándor: Az Andocsi Máriához
(Részletek)

„Koldusboton, törött mankón
Jövünk Búcsút járni,
Szűzmáriás magyaroknak
Kopott unokái.
Éjfél van a Duna táján,
Magyaroknak éjszakáján
Nincs más ki virrasszon.
Baráttalan, testvértelen,
hozzád ver a veszedelem,
Boldogságos asszony!
Boldogasszony, ezer évig

Édesanyánk voltál,
Eleink ha hozzád sírtak,
Hozzájuk hajoltál:
Száz ostorral ostorozzon,
Csak ez egyért,
Boldogasszony,
A jó Krisztust kérd meg:
Négy-víz–parton,
Három hegyen
Mindörökké magyar legyen
A máriás ének.

A Szent Mihály Hírlevél a Lenti Római Katolikus Plébánia lapja.
Megjelenik kéthavonta, a páros számú hónapokban.
A kiadásért felel: Ipacs Bence 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
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