Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 1. évfolyam, 2. szám, 2014. Pünkösd

Vigasztaló Szentlélek, tökéletesítsd bennünk a
„Ó Jézus
által megkezdett művet, tégy minket erőssé,
imádkozz velünk az egész világért! Add, hogy jobban kihasználjuk az időt a benső élet elmélyítésére, adj lendületet apostoli tevékenységünknek, hadd érjünk el vele minden, Krisztus
vére által megváltott népet és embert, az Ő örökségét. Törd le
bennünk a természetes nagyravágyást, emelj fel a szent alázat régióiba, töltsön el minket az igazi istenfélelem és a nagylelkű bátorság. Semmi földi kötelék ne akadályozza hivatásunk tökéletes teljesítését.”
Szent XXIII. János pápa szavaival szeretnénk megnyitni szívünket, lelkünket a Szentlélekre! Adjon fényt, világosságot, vegye el sötétségeinket, indítson el újra bennünket az
üdvösség útján! Ő működjön bennünk, Ő szóljon általunk, cselekedjen kezeink által!
Jöjj Szentlélek Úristen! Újítsd meg életünket!
Köbli Tamás, plébános

† SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA IMÁJA

JÚNIUS HÓ JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK

Üdvözítőnk, Akit az Atya küldött,
hogy kinyilatkoztasd az irgalmas szeretetet,
adj Egyházadnak olyan fiatalokat,
akik készek arra, hogy a mélyre evezzenek
és a testvérek körében kinyilvánítsák
megújító és üdvözítő jelenlétedet.
Szent Szűz, Megváltónk Édesanyja,
biztos vezetőnk Isten és a felebarát felé,
Te, aki szíved mélyén
megőrizted Jézus szavait,
anyai közbenjárásoddal
oltalmazd a családokat
és az egyházi közösségeket,
hogy segítsék a gyermekeket és a fiatalokat,
amikor az Úr hívására
nagylelkű választ kell adniuk.
Ámen.

HÓNAPJA

† MINDENNAPI IMÁDSÁG JÉZUS SZÍVÉHEZ
Jézus Szíve, a mai napon Tebenned,
a Te kegyelmedben akarok élni,
benne megmaradni, akármi történik is.
Tarts távol a bűntől és erősítsd akaratomat,
hogy ügyelni tudjak érzékeimre,
képzeletemre és szívemre.
Segíts, hogy megszabaduljak
bűnre vezető hibáimtól.
Kérlek, add meg ezt nekem
a Szeplőtelen Szűzanya által!
Ámen.

HARANGSZENTELÉS
Előző hírlevelünkben jeleztük, hogy templomunk új harangját, a kis harangot, Dr.
Veres András megyéspüspök úr 2014. július 13-án, vasárnap a 8.30-kor kezdődő
szentmisén szenteli fel.
NÉHÁNY SZÓ A HARANGOKRÓL
A harang használata mintegy ötezer évre tekint vissza, de napjaink harang alakjai az 5.
században jelentek meg. Egy katolikus hagyomány szerint Paulinus püspököt (15.
század) álmában angyalok vették körül, és kezükben levő virágkelyheket rázva csilingelő hangot keltettek. Az álom ihlette a püspököt hasonló fémeszközök készítésére.
A harangok rendszerint bronzból készülnek, az ötvözethez 78% vörösrezet és 22%
ónt használva. Templomunk harangjainak anyaga is bronz. Egy magyar szabadalom
alapján alumíniumból és alumínium ötvözetekből is készítenek szép hangú harangokat.
A lenti templom harangjairól így ír
Tantalics Béla: A Lenti Plébánia története
című könyvében, 1999-ben, a 81. oldalon:
„A nagyharang kb. 80 cm átmérőjű, magassága 60 cm. Dombormű látható rajta.
Felső részén körben szőlőfürtök és szőlőlevelek, alul mezőgazdasági, kerti növények és egy álló, ágyékkötős alak, jobb
Templomunk harangjai. Az új harang balról.
kezével felfelé mutat, bal kezében kereszt.
Felirata: Mélységből kiáltok fel hozzád uram, hallgasd meg az én szómat. Öntötték:
Seltenhoffer Frigyes fiai harangöntő gyárában, Sopronban. 4024. sz. Alsó premén körben felirat: Készíttette Lenti község közbirtokossága. A kisebb harang 60 cm átmérőjű és 40 cm magas. A domborművön egy ülő alak látható, imára kulcsolt kézzel. Felirata: Fel! Isten elébe dicső híveid. Fel! Hozzatok áldozatot ti neki. Készíttette Lenti község közakadozásából 1923. évben. Seltenhoffer Frigyes harangöntő gyárában, Sopronban. 4025. sz.”
Az újra öntött kisharangon a feliratot
megőrizték és kiegészítették.

 A nagyharang tömege: 215 kg
Hangolása: „c”
 A kisharang tömege: 96 kg
Hangolása: „f”

Templomunkban egykor három harang
volt. A legnagyobbat az I. világháborúban
elvitték. A toronyból ledobva gödröt
képezett a templom bejáratánál, melyre
híveink sokáig kegyelettel tekintettek.

Balás Endre
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TEMPLOMAINK BÚCSÚÜNNEPEI
Talán sokan nem tudják, hogy pontosan mit is ünneplünk akkor, amikor „búcsú”
van valamely faluban. Legtöbbünknek a kirakódóvásár, körhinta, nagy családi ebéd
jut eszünkbe elsősorban. Pedig a búcsú, vagy más néven templombúcsú, a templom
címének, titulusának (védőszentjének) ünnepe, vagy a templom, kápolna felszentelésének évfordulója. A templom felszenteléséről, védőszentjéről (titulusáról) való
megemlékezés nagy jelentőséggel bírt a népéletben, hiszen a közösség egyik legfontosabb ünnepe volt. Ezt az ünnepet legtöbbször a kiválasztott védőszent ünnepén
tartották. A középkorban a templomtitulusok gyakran a falvak névadói is voltak.
Gondoljunk csak a Szentgyörgy, Szentmiklós, Szentjános, Szentistván végződésű falvainkra. A templomok titulusának megválasztásában sok körülmény közrejátszott, így
például a kegyúr, földesúr akarata, az egyházmegye püspökének szándéka és a különböző divatok. (vö. Magyar Katolikus Lexikon). Ha a búcsú időpontja hétköznapra esik,
hét elejére (hétfő-szerda) akkor az előző-, ha a hét második felére (csütörtökszombat), akkor a következő vasárnap tartjuk a búcsút. A késő őszre, télre eső búcsúkat előrehozzuk egy nyári időpontra (pl. Lentikápolna).
Templomaink, misézőhelyeink titulusai:
 Június 1. 11.00 órakor Szentmihályfán, a hősi emlékműnél – a Hősök Napjának
búcsúja*.
 Június 29. 11.00 órakor Lentiszombathelyen, a temetőben – Jézus Szíve tiszteletére.
 Június 29. délután a Sárberki tónál – Szent Péter apostol tiszteletére.
 Július 13. 9.30-kor kezdődő szentmisén Dr. Veres András püspök úr megszenteli
templomunk új harangját
 Július 13. 11.00 órakor Mumorban, az iskolakápolnában – Sarlós Boldogasszony
búcsúja
 Július 13. délután Gyalogos zarándoklat Radamosra
 Július 20. 11.00 órakor Lentihegyen, a haranglábnál – Kármelhegyi Boldogasszony
búcsúja
 Ismertetőnk a Hírlevél 6. oldalán
 Július 27. 11.00 órakor Gosztolában, a kápolnánál – Mária Magdolna búcsú
 Augusztus 10. 11.30 órakor Máhomfán – Havas Boldogasszony búcsúja.
 Augusztus 24. 10.00 órakor Lentikápolnán – Krisztus Király (előrehozott).
 Szeptember 6. 14.30 órakor Lentiszombathelyen a Mária-fánál Kolping Családi
Nap
 Szeptember 7. 11.00 órakor Gosztolahegyen – Kisboldogasszony búcsúja
Köbli Tamás, plébános
* Polgári eseményhez – a II. világháború hőseinek emlékére állított szobor megszenteléséhez –
kötődő búcsú.
A 2014. évi búcsúk időpontját lapunk 7. oldalán a nyár jeles napjaival együtt közöljük.
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A LENTI „SZENT KATALIN” KOLPING CSALÁD
Lentiben a Kolping Család Egyesület 2005. november 21-én alakult, Pető Jánosné kezdeményezésére, 35 fővel. Az alakulás óta minden hónap második vasárnapján a délutáni órákban tartunk összejövetelt a plébánián, ahol színvonalas előadások hangzanak el, többnyire az esperesi körzetben szolgálatot teljesítő papok részéről. Néhány
címet említve: Az imádság ereje és hatalma; Vianney Szent János, az arsi plébános
élete; A gyónás és bűnbánat fontossága; Páduai Szent Antal élete és csodatételei; „A
XIX. század csodatevője”, Don Bosco Szent János csodái; A XXI. század emberének
kihívásai és a szekták. Az előadásokat Kolping-mise követi.
Kiemelkedő esemény minden év szeptemberében:
zarándoklat
Lentiszombat-helyre, a Mária-fához. Ez
a rendezvényünk Hagyományőrző Regionális Kolping Családi Nap, amely az
utóbbi két évben főzőversennyel és
Falusi Családi Nappal bővült.
Minden év novemberében ünnepi
Kolping-misén, a lenti Kolping Család
névadójára, Alexandriai Szent Katalinra
emlékezünk. Országos és körzeti szerTagjaink a lentiszombathelyi Családi Napon
vezésben sokféle rendezvényen veszünk részt: Kulturális Fesztiválon (Veszprémben), lelki napokon és lelkigyakorlatokon (Székesfehérváron és Kőszegen) jubileumi ünnepségeken (Körmenden, Szombathelyen).
Az elmúlt év kiemelkedő eseménye az alapító atya, Boldog Adolf Kolping születésének
200. évfordulója volt, Budapesten. Tagságunkat négy fő képviselte.
A fennmaradás és a Kolping
eszmeiség (Isten, haza, család,
munka) továbbélése érdekében örömmel és szeretettel
várja az egyesület az érdeklődők jelentkezését, korra és
nemre való tekintet nélkül.
Vezetőségünk: Köbli Tamás – egyházi elnök (prézes); Hermanné Rusznyi Margit –
világi elnök; Kovács András – világi titkár; Igaziné Fehér Katalin – gazdasági vezető;
Szabó Sándorné – vezetőségi tag.
A Kolping mozgalom nevét Boldog Adolf Kolping
(1813-1865.) nevéről kapta, aki olyan katolikus
lelkiségi mozgalmat szervezett, melynek tagjai a
katolikus egyház tanítását vállalva, fő feladatuknak tekintik a szociális problémák megoldását,
keresztény szellemiségű nevelés által.

Pető Jánosné
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BOLDOG ÖZSÉB NYOMÁBAN
Május 3-án a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egy napos autóbuszos zarándoklatot tett a magyar nemzet egyik leghíresebb szakrális helyére a Pilis hegységbe.
Segítségünkre volt Herczeg Ferenc piliskutató, aki bemutatta azokat a területeket,
melyek kereszténységünk emlékei, s amelyekhez mondák kapcsolódnak. Jártunk azon
a helyen, ahol Boldog Özséb megalapította a Pálos rendet*, az egyetlen magyar
eredetű szerzetesrendet. Imádkoztunk a Szűzanyához, ahol egykor megjelent egy
süketnéma gyermekcsoportnak. Vezetőnk beszélt a Csillagösvényről, a Nimród fiaitól Szent Istvánig tartó történelmünkről, Szent Istvánról, aki szilárd alapokra helyezte népünk körében a kereszténységet, mely a mai napig összetartja nemzetünket. A
lelki töltődés mellett megcsodálhattuk a Budától Esztergomig nyúló hegy természeti
szépségeit, a 700 méter magas Dobogókőn a nemzet szívének dobbanását.
Kozma Gyuláné

*A PÁLOS RENDRŐL
Özséb kanonok (1200 ? - 1270.) a tatárdúlás
után az újjáépítésből kivette részét, ezután
rangjáról lemondva, vagyonát a szegények
közt szétosztva, a mai Kesztölc határában a
Hármas-barlangba vonult, ahol remeteként
élt. A Pilis hegység akkoriban több remete
menedékéül szolgált. A legenda szerint látomásában sok apró lángot látott szanaszét az
erdőben, melyek egy nagy fénynyalábbá olvadtak össze az ő barlangjánál. Özséb ezt úgy
értelmezte, hogy a szétszórtan élő remetéket
egyesíteni kell. Társaságuk „Első Remete
Szent Pál testvérei”-nek nevezte magát –
innen eredt nevük.

Boldog Özséb szobra Esztergomban

Helyesbítés:
Előző számunk 5. oldalán sajnálatos hiba csúszott be. Dr Cseke József plébános úr sírja a lenti temetőben van. Nagylengyelen – a hívek jóvoltából – emlékmű áll, melyen az általunk közölt kép látható.
(Szerk.)
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ZARÁNDOKLAT A RADAMOSI MÁRIA-FÁHOZ
Ami a Balkánon Medjugorje, Portugáliában Fatima, Franciaországban Lourdes, Lengyelországban Csensztohva, az a muravidéki és hetési embernek RADAMOS.
A legenda szerint 1947-ben Füle József falusi
pásztornak a Fekete-erdőben egy tölgyfa felett
megjelent a Szűzanya.

Lenti hívek zarándoklata Radamoson
2011-ben

”Nagyapám szegény özvegyember volt, aki az
ötödik gyermekük születésekor vesztette el feleségét. Szent Vid napján, június 15-én teheneket őrzött. Egy törzsökön ülve sorsán töprengett, amikor
érezte, hogy egy erő felemeli a fejét… Felnézett, a
tölgy fölött, rózsafüzérrel a kezében látta a Szűzanyát. Hívta a többi pásztort és elmondta mi történt vele. A látomásnak gyorsan híre kelt, egész
Szlovéniából és Horvátországból jöttek az emberek, hogy maguk is átéljék a csodát.”

Így emlékezik a legközelebbi élő rokon a történtekre és a nagyapjára.
Az akkori hatalomnak ez nem tetszett, és a zarándokokat kényszermunkára fogta. Fülét és néhány
embert a lendvai börtönbe zárta. A nép körében él
a csodás rózsafüzér legendája, melyet az agg látnok egy reggel fogdája ágyán talált. Amikor haldoklott, fehér galamb körözött a háza felett. A
Fekete-erdőben, mintegy kétszáz embernek volt
látomása, vagy csoda történt vele.
Számos legenda él a nép körében a fehérbe öltözött
asszonyról, éneklő angyali seregről, hétéves kislány gyógyulásáról, a fogságból hazatért férfiról,
aki fejszét fogott, hogy kivágja a tölgyet, de a keze
hosszabb időre megbénult. A tilalom ellenére az
emberek a nehéz időben is kijártak a Mária-fához.
A fa kérgét – amelynek csodálatos gyógyító erőt
tulajdonítanak – mind elhordták.

A Szűzanya szobra
a radamosi emlékhelyen

A mai napig közeli és távoli zarándokok csoportokban érkeznek a Mária-fához, ahol az
erdő ölén lelki megbékülést, vigaszt, reményt keresnek és találnak. A búcsú napja
minden év július 16-hoz, a Kármel-hegyi Boldogasszony napjához legközelebbi vasárnap.
2011. óta Egyházközségi Képviselőtestületünk évente megszervezi a gyalogos zarándoklatot a radamosi Mária-fához.
Kancsal Gyula,
az Egyházközségi Képviselőtestület elnöke
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JELES NAPJAINK – 2014 NYARÁN
Június 1.

11.00 órakor Szentmihályfán, a hősi emlékműnél a Hősök Napjának
búcsúja.

Június 29.

11.00 órakor Lentiszombathelyen, a temetőben
Jézus Szíve tiszteletére.

Június 29.

14.00 órakor a Sárberki tónál – Szent Péter apostol tiszteletére.

Július 13.

9.30-kor kezdődő szentmisén Dr. Veres András püspök úr
megszenteli templomunk új harangját

Július 13.

11.00 órakor Mumorban, az iskolakápolnában
Sarlós Boldogasszony búcsúja

Július 13.

délután Gyalogos zarándoklat Radamosra
Ismertetőnk a Hírlevél 6. oldalán

Július 20.

11.00 órakor Lentihegyen, a haranglábnál
Kármelhegyi Boldogasszony búcsúja

Július 27.

11.00 órakor Gosztolában, a kápolnánál
Mária Magdolna búcsú

Augusztus 10. 11.30 órakor Máhomfán – Havas Boldogasszony búcsúja.
Augusztus 24. 10.00 órakor Lentikápolnán – Krisztus Király (előrehozott).
Szeptember 6. 14.30 órakor Lentiszombathelyen a Mária-fánál
Kolping Családi Nap
Szeptember 7. 11.00 órakor Gosztolahegyen – Kisboldogasszony búcsúja

REJTVÉNY

HUMOR

Vigyázzunk kézre, lábra. Hámlik a fal, mellette nagy a sár. Az út javításához kell hozni
zsákban homokot.

Gyerekek gyónnak. Az első megvallja
bűneit, ezzel zárva:
– Bedobtam a vízbe a tökmagot. – A
pap nem érti, de nem kérdez.
Jön a következő, ő is megvallja:
– Bedobtam a vízbe a tökmagot.
A pap továbbra sem érti.
A harmadik gyerek a tökmagról nem
szól. Megkérdezi a pap:
– Te nem dobtad be a vízbe a tökmagot?
– Nem – hangzik a válasz – én vagyok
Tökmag.

*

Így szólt a munkavezető a dolgozókhoz,
mondásában három ószövetségi nevet rejtve.
Mindhárman egy család tagjai.
Megfejtésül a három nevet lehet elhelyezni
2014. június 30-ig a templom hirdetőtáblájánál lévő Szent Mihály Hírlevél feliratú
dobozba, név és lakcím közlésével. A helyes
megfejtők közt könyvjutalmat sorsolunk ki.
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PLÉBÁNIÁNK MISERENDJE
Vasárnap Lentiben 8.30 és 18.30;
Lentikápolnán 10.00, Máhomfán 11.30.
Lentiben kedd, szerda, péntek és szombat 18.30, csütörtök 7.45.
Első pénteken 7.45 és 18.30, második pénteken a Kolping Otthonban 9.00
1. csütörtökön Lentikápolnán; 2. csütörtökön Bárszentmihályfán;
3. csütörtökön Mumorban, 4. csütörtökön Lentiszombathelyen, 18.30-kor
Téli időszámítás idején az esti szentmisék 17.30-kor kezdődnek.
Gyónásra minden szentmise előtt van lehetőség.
A plébánia elérhetősége:
8960 Lenti, Templom tér 4.

Telefon: 92/551-168

Honlapunk: www.lentiplebania.hu

E-mail: lenti.plebania@gmail.com

Adószámunk: 19275921-1-20

Számlaszámunk: 11749022-20022648

Egyházi hozzájárulás befizethető a plébánián személyesen,
a templomban elhelyezett csekken, vagy interneten.
Hivatalos órák a plébánián:
Hétfőtől péntekig minden nap 9.00-11.00 óra között
Plébániánk lelkiségi csoportjai és vezetőjük:
Jézus Szíve Család Közössége – önálló csoportokból álló közösség
Karitász Csoport – Gaál Dénesné
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége – Bujdosóné Bagó Judit
Mária Légió – Horváth Vilmosné
Rózsafüzér Társaság – Drávecz Ottóné
Szent Katalin Kolping Család – Hermánné Rusznyi Margit
362. sz. Szent Mihály Cserkész Csapat – Kalmár Imre
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.
Elérhetőség: 8960 Lenti, Templom tér 4. T.: 06-92/551-168
E-mail: balas.endre@lentiplebania.hu
Plébániánk honlapja: lentiplebania.hu
Hírleveleink letölthetőek a honlapról: lentiplebania.hu/hirlevel

