Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 6. évfolyam, 1. szám,
2019. március 6. Hamvazószerda

Minden kiegyenlítődik
Tavaly március 6-án már csaknem felénél jártunk a nagyböjtnek, idén ezen a
napon kezdtük. Mint sok mindenben, ebben is ki vagyunk téve a természetnek:
2019-ben a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni vasárnap – húsvétvasárnap – igen későre, április 21-re esik, ezért a farsangi idő is meglehetősen
hosszú volt. A múlt évben éppen három héttel hamarabb ültük húsvét ünnepét,
jövőre 8 nappal hamarabb fogjuk. Hol ekkor, hol akkor. Ami az egyik évben
több, a másikban kevesebb. Hol jobb a termés, hol rosszabb. Hol így alakul
az életünk, hol úgy. Valahol azonban minden kiegyenlítődik.
A bűnbánat ideje van, életünk rendezésével, bűneink beismerésével kiegyengethetjük azt, ami egyenetlen bennünk. Jó ilyenkor megtapasztalni a sorokat a
gyóntatószék előtt. Nem vagyunk egyedül bűneinkkel, nem lógunk ki a sorból.
Mindenkinek van mit kiegyengetni. Időről időre itt van az ideje, hogy az elhatalmasodó bűnnel szemben túláradjon a kegyelem. És minden kiegyenlítődjék.
Ipacs Bence
plébános

Bódás János: SZÁMADÁS
Nem voltam hű szolgád Uram,
pirulva vallom ezt.
Többször vonzott a rossz világ,
mint a véres kereszt.
Ezerszer be kell látnom azt,
hogy méltatlan vagyok.
A bűnök árja elborít,
nem fogy, sőt, mind nagyobb. […]
Kérlek, irgalmazz s vígy, ahogy
eddig hordott karod,
ha nem is tudok élni úgy,
ahogy Te akarod.
Mert jaj, gyarlóság a nevem,
bár jó szándék vezet,
de a lemondás helyett még
csábít sok élvezet.
Uram, könyörülj rajtam,
s mosd meg szívemet! Ámen.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülünk
1881 óta rendszeresen szervezett egyhetes nemzetközi rendezvényen hirdeti és
ünnepli a katolikus egyház az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus Krisztust. A Magyar Katolikus Egyház ezt a lehetőséget 1938-ban megkapta és megrendezte a
34. kongresszust. 2016-ban a Fülöp-szigeteki kongresszus végén
jelentette be Ferenc pápa, hogy az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
ismét hazánkban, Budapesten lesz, 2020. szeptember 13-20. között.
Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek úr nyilatkozata szerint ez az esemény:
„bemutatkozás a világ előtt, és nem csak a világegyház, hanem a civil világ előtt
is”.
Az eseményre készülve, megkérjük esperesi kerületünk papjait, hogy lapunk
egy-egy számában mondják el az Eucharisztiával kapcsolatos gondolataikat.
Végi Csaba esperes úr, a szécsiszigeti templom plébánosának sorait olvashatjuk
az alábbiakban.
A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra készülve szeretnénk találkozni
az Eucharisztiában jelenlévő Jézussal.
Gyakran tapasztaljuk, hogy ez az egész
evilági élet körülöttünk nem más, mint egy
szorító kényszer, hogy valamit tegyünk,
rohanjunk, azt sem tudjuk, hová. Ez az
elfoglaltság, ez a rohanás, ez a belső zaj elzár
az Eucharisztia elől, a találkozástól Istennel,
aki szüntelenül vár reánk. Attól zár el,
aki annyira szeretne részesíteni megváltó
kegyelmeiben, aki folytonosan kínálja
nekünk az Ő kegyelmeit, amelyek kéznyújtásnyira vannak tőlünk.

Búza- és szőlővessző-szentelés
a Mároki-kápolnánál

Hiszen az élő Isten van itt jelen! Milyen könnyű elveszíteni az Ő jelenlétét.
Ő tudja legjobban, mennyi az életünkben az igazi kudarc és vereség.
Hiszen már minden szentmise, amely nem terem gyümölcsöt
bennünk, valamiféle vereség. És számára, aki annyira szeret, és annyit akar adni
nekünk, mit jelent ez?
Figyeljünk Illés prófétára, aki Mózessel együtt állt a Tábor-hegyen Jézus mellet.
Az ő élete rengeteg világosságot hozhat, ami segít megnyílni
az Eucharisztia ajándéka előtt.
A Kármel hegyén aratott látványos siker után, ahol Isten egy adott pillanatban
Illésen keresztül megmutatta az erejét – és ő azt gondolhatta,
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Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülünk
népe életében valami változásnak kell következnie –, az izraeliták nem tértek
meg, nem történt semmi. Illés nagyon összetört.
Az emberek elfordultak Istentől, és Illés minden erőfeszítése hiábavalónak
bizonyult.
Azt gondolhatta, a bálványimádás felett aratatott csodás győzelem a Kármel
hegyén valami változást hoz, ezzel szemben a király elűzte, a királynő pedig
halállal fenyegette. Ebben a helyzetben azt gondolja: Hol van az Isten?
Hiszen ez olyan nehéz, egész életében érezte az ellenállást, és végül egy ilyen
élet után, mintha mindent elveszített volna, ő maga menekül, Isten pedig,
hallgat. És akkor szinte taszítani kezdte valami, negyven órán át kapaszkodott
felfelé a sziklatömbökön, közben villámok cikáztak, a föld rengett.
Végre meglátott egy barlangot, és észrevette, hogy a vihar elcsendesedik.
És ez a csend egészen különleges volt, mivel Isten maga volt benne.
Isten eljött hozzá, amikor elveszett volt, eljött a csendben, mintha meg akarta
volna mutatni neki: Ne aggodalmaskodj, hiszen veled vagyok.
A csend vezette őt ugyanahhoz az Istenhez, aki értünk száll le az oltárra
és azt várja, hogy szakadjunk el ettől a világtól, ne tapadjon hozzá a szívünk.
Hogy Ő maga tölthessen be Magával, hogy Önmagával együtt nekünk
adhasson mindent, amit zaklatott, kereső, bizonytalan szívünk csak benne
találhat meg.
A Szentmisén való részvételnek el kell csendesítenie az embert. Ugyanakkor az
Oltáriszentség arra hív, hogy nyíljak meg és fogadjam be a kegyelmet,
amelyeket Isten bőségesen áraszt ránk. Egyszer talán betölti lelkünket a hála,
Isten felfoghatatlan jóságát csodálva azt mondjuk majd: Köszönjük neked
Istenünk, aki eljössz hozzánk az Eucharisztiában, Te magad jössz el hozzánk a felhőben,
a csendben. És átölelsz bennünket ezzel a csenddel úgy, hogy csak Te leszel nekünk,
és semmi másra nem lesz szükségünk.
Végi Csaba
esperes-plébános

Bemutatjuk az Eucharisztikus Kongresszus logóját. Alkotója
Lampert János grafikusművész.
Az ostya és a kehely az Oltáriszentséget szimbolizálja, a kereszt
Jézus irántunk való szeretetét, értünk vállalt kereszthalálát.
Az Oltáriszentségből négy vonalban fakadó forrás, a négy
evangélistára utal. A hullám a Dunát jelképezi, mely több
országot köt össze.
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A Lenti Szent Katalin Kolping Családról
A 2005-ben alakult (civil), majd
2017-ben átalakult (egyházi)
Lenti Szent Katalin Kolping
Család rövid idő alatt aktív
részese lett a lenti Szent Mihály
Plébánia közösségi életének.
Az eltelt közel másfél évtizedben 4 plébános lelki vezetése mellett folytattuk
tevékenységünket. (A Kolping Családokban titulusuk szerint prézes).
Jelenlegi prézesünk Ipacs Bence plébános úr, aki elődjeihez híven szívén
viseli közösségünk sorsát.
Az évről évre számos tartalmas programot magáénak tudó Kolping Családunk a Találkozás a Mária-fánál nevet viselő rendezvényére a legbüszkébb.
A 2010-től Regionális Kolping Családi Napként számontartott esemény
főzőversennyel is kiegészült az évek során. A Magyar Kolping Szövetség
(MKSZ) Nyugati körzetéből szép számmal érkező Kolping Családok minden
alkalommal kitesznek magukért, és finom, egyszersmind szemet gyönyörködtető ételekkel járulnak a háromtagú zsűri elé. A mindig szoros
„küzdelemben” 2017 volt a siker éve: a „Vándor fakanál” a rendező
Kolping Családot illette meg az ítészek szerint.
A nap fénypontja természetesen a
Szűz Mária tiszteletére bemutatott
szentmise a Mária-fánál. Igazán
megindító látvány, ahogy a Kolping Családok énekelve, zászlóikkal zarándokolnak el a lentiszombathelyi kultúrháztól a szentmise
helyszínére. A szentmisét mindig
belengi az a különleges, lélekemelő
érzés, melyet hívő ember csak ily’
módon tud megélni. A homília lelA Mária-fa Lentiszombathelyen
ki útravalója sokáig elkísér zarándokot és Kolping tagot, gyermeket
és felnőttet egyaránt. Ott és akkor a tölgyfa árnyéka a kerékpárút tövében
Szűz Mária oltalmában templommá válik az erdő szélén. Messze száll a hívők imája és éneke.
A szentmisét rendszerint kulturális műsor, majd szeretetvendégség követi.
A vendég Kolping Családok mindig nagy örömmel jönnek hozzánk,
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régi barátként, mondhatni családtagként üdvözölik egymást. Ezen hagyományteremtő találkozónkat természetesen 2019-ben is megszervezzük.
Az idei év programjait a 2020-ban megrendezésre kerülő Eucharisztikus
Kongresszusra való felkészülés jegyében állítottuk össze. A minden hónap
második csütörtök estéjén tartott szentségimádások szinte minden összejövetelünket megelőzik; imádságra, elmélyülésre, adnak lehetőséget tagjaink
számára is. Március 3-án Boldog Meszlényi Zoltán, a Kolping Családok
mennyei patrónusának tiszteletére és Kondákor Gyula, volt prézesünk
lelki üdvéért ajánljuk fel az esti szentmisét. Nagyböjtben, március 7-én
Larisza Sepityko Kálvária című filmjét vetítjük a Kolping Gondozási Központ
Lenti 2. emeleti közösségi termében.
A Kolping Család vezetésével március végén keresztút lesz a templomban.
Sok egyéb program mellett júniusban egész napos zarándoklatot szervezünk
Mindszenty bíboros úr szülőfalujába, Csehimindszentre és Oszkóra. Október,
a Szűanya hónapja, a Lenti Szent Katalin Kolping Család életében is jelentős
időszak lesz, ugyanis 10-én 18 órakor a Városi Könyvtár Lenti olvasótermében lesz alapító tagunk, Pető Jánosné új verseskötetének bemutatója,
melyet Kovács Zoltán fotókiállítása is színesít. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk a rendezvényeinkre.
Kovács András, titkár

Kolping családok imája
Urunk Jézus Krisztus, Te azt a feladatot adtad Egyházadnak,
hogy hirdesse s tettekre váltsa üzenetedet.
Köszönjük Neked testvérünket, Adolf Kolpingot,
aki e feladatban példaképünk lett.
Add nekünk azokat az adományokat, melyekkel ő művét megvalósította:
hitet és önbizalmat, komolyságot és örömet, önmagunk iránti felelőséget
és szolidaritást másokkal.
Add, hogy felismerjük korunk problémáit,
s hogy tevékenyen részt vegyünk megoldásukban.
Erősítsd hitünket, hogy a világot és kihívásait ne kerüljük ki.
Ébreszd bennünk a reményt, hogy amikor az emberekért fáradozunk,
örömet viszünk közéjük.
Erősítsd szeretetünket, hogy felelősségteljesen munkálkodjunk
az egyház és egy emberibb társadalom fejlődésében.
Legyen a mi Kolping közösségünk a Te eljövendő országod kezdete!
Ámen.
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Plébániánk életéből
December 29-én, Szent János napjához kapcsolódóan Máhomfán és Lentiben
a szentmisék végén bormegáldást tartottunk.
Január 5-én ünnepeltük Lenti várossá nyilvánításának 40. évfordulóját. Az ünneplés
templomunkban szentmisével kezdődött, melyet Dr. Székely János püspök úr
mutatott be az esperesi kerület papjaival együtt.
Január 15-én volt plébániánk püspöki vizitációja. Püspök úr találkozott az
egyházközség Tanácsadó Testületének tagjaival, látogatást tett a Móricz Zsigmond
Általános Iskolában, megtekintette a gosztolai kápolnát, majd a mumori kultúrházban mutatott be szentmisét.
Január 27-én ülésezett a Plébániai Tanácsadó Testület. Elfogadásra került plébániánk 2018. évi zárszámadása és a jelenlévők megszavazták az idei költségvetést.
A téli időszak legnagyobb beruházása a két gyóntatószék elkészítése volt – 1.140.000
Ft értékben. Ezúton is köszönjük a hívek adományait, bízva abban,
hogy használatukban is hasonló buzgóságot mutatnak.
Február 25-én az „Alapítvány a Lenti Szent Mihály Plébániáért” kuratóriuma ülést
tartott. A tagok értékelték a 2018. évi tevékenységüket, meghallgatták, majd
elfogadták a 2018. évi pénzügyi beszámolót és mérleget, ezt követően pedig
megbeszélték a 2019. év várható feladatait, gazdálkodását.
Az alapítvány részére felajánlott 1 %-ot ezúton is köszönjük! Isten fizesse meg!
Alapítványunk neve: „Alapítvány a Lenti Szent Mihály Plébániáért”
Adószáma: 19275921-1-20

A böjtölésről
A böjtölés az évszázadok folyamán változott. Volt idő, amikor a hívek a nagyböjtben
pénteken délutánig semmit nem ettek; húst, tejterméket és tojást pedig más napokon
sem fogyasztottak. A legszigorúbb változat a negyvenelés volt, a böjtölő csak negyvenszer evett ebben az időszakban – tehát naponta csak egyszer, naplemente után.
Más hagyomány: a nagyböjti idő péntekjein csak hét búzaszemet ettek.
A katolikus egyház a régebbi szigorú szabályokon mára enyhített: a nagyböjti időben
szigorú böjtöt hamvazószerdára és nagypéntekre ír elő, amikor a 18 és 60 év közötti
hívek a nap folyamán háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól. Ezeken a napokon és a nagyböjt többi péntekjein arra kéri az egyház a híveket, hogy a 14 évnél
idősebb személyek tartózkodjanak a hús fogyasztásától.
„A böjt célja a lélek fölemelése a testi vágyak megfékezésével, s a bűnbánat kifejezése.” (Magyar Katolikus Lexikon)
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Évforduló – 100 éve történt
1919-ben román csapatok a Tiszántúl elfoglalására törekedtek. Szolnokhoz érve
a Tisza felől lőtték a várost. A Zagyva folyó mellett álló szolnoki Vártemplom
kétfrontos ágyútűz alatt állt. A Várhídon civilek nem járhattak, szigorú katonai
parancs tiltotta, hogy valaki a Zagyva-hídra lépjen. A Vár-templom katonai
megfigyelőhely volt.
Egyik vasárnap egy ferences atya szomorúan mondta, hogy aggódnak a Vártemplomért. Teljesen megközelíthetetlen, pedig bent a tabernákulumban van a
cibórium (áldoztató kehely), tele szentostyával, és ott van a monstrancia
(szentségtartó) is. Egy 14 éves lány hallotta az aggodalmat és elhatározta, hogy
élete árán is megmenti Krisztus testét. Galgóczy Erzsébet* (1905-1962)
szemügyre vette a környezetet és elindult, hogy gondolatát végrehajtsa. Az
ellenséges haderő a mozgást észlelve géppuskatűzzel válaszolt. „… én
meglepetésemben sem vissza nem fordultam, sem le nem hasaltam, hanem dacára a mind
jobban erősödő gépfegyverezésnek, futottam, futottam előre a cél felé, a Vár-templomba”
— így emlékezik a kis hős, akit a Vártemplomhoz érve a vörös katonák durván
fogadtak, és dühösen bezártak a templomba. Nem fogták fel vállalkozásának
okát. Itt nehezen összeszedte a kincseket, melyekért jött, templomi ruhákba
takarta, miközben a folyamatos ágyúzás közben a templomot is több találat érte.
A torony telitalálatot kapott, és a tetőt átszakítva bezuhant a templom közepére.
Az ajtó zárva volt, a falon talált akkora repedést, melyen kifért. Visszafelé nem
közeledhetett a hídhoz. Kincseit a ruhákkal a fejére kötve a jéghideg Zagyva
folyót átúszva tért vissza. Másnap a kegytárgyakat édesanyjával átadták a
templomban, ahol nagy meghatottsággal fogadták.
A gyermekkorában sok-sok betegséggel küzdő Galgóczi Erzsébet 1920. március
12-én került betegágyba, ahonnan szinte élete végéig fel sem kelt. 42 évet töltött
súlyos szenvedésben, tehetetlenül! Több látomása kapcsolódott a Szűzanyához.
Megkapta Jézus stigmáit kezén, lábán a szegek helyét, homlokán a
töviskoronáét. Mindezt boldogan vállalva egyik versében így ír:
„A szenvedés drága kincs, / Nyomában boldogság lebeg.
Az igazi boldogságot: a szenvedést, / Ne átkozzátok, emberek!”
Pio atya is tudott Erzsébetről. Magyar zarándokoknak egy alkalommal azt
mondta: „Minek jönnek ide Magyarországról? Van maguknak is stigmatizáltjuk:
Galgóczy Erzsébet”. A budapesti Városmajori Jézus Szíve plébánia templomában
folynak a szentmisék Galgóczy Erzsébet boldoggá avatásáért.
__________________________

*Nem tévesztendő össze Galgóczi Erzsébet Kossuth-díjas magyar írónővel (1930–1989).
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Rejtvény
Elmélkedés
Benned az Isten, akár akarod, akár nem.
1. De hogyan hívjam én Uramat, Istenemet? Mert ha hívom, mindenesetre
magamhoz hívom. S ugyan van-e hely, ahova az én Uram, az Isten, ég és föld
alkotómestere, megszállhatna nálam? Vagy igazán van bennem valami, Uram,
ami befogadhat téged? De elég szállás-e neked az egész világmindenség,
amelyet s benne engem is, teremtettél? Vagy azért otthonod neked mint valóság,
mert nélküled semmi sem volna abból, ami van? Íme azonban én is közéjük
tartozom, mit hívogatlak tehát, hogy jöjj hozzám? Hiszen nem is volnék,
ha bennem nem volnál!
2. Semmi volnék tehát, én Istenem, semmi volnék, ha te bennem nem volnál.
Vagy inkább úgy igaz, hogy semmi volnék, ha benned nem volnék, „mert tőled,
általad és benned vannak mindenek?” (Róm 11,36)
(Szent Ágoston vallomásai - részletek a II. fejezetből)

Tanúságtétel
A következőt biztosan merem állítani: nincs tudományos alapja a vallás tagadásának, és véleményem szerint annak sem, hogy konfliktust keressünk
a tudomány és a vallás közt, hiszen teljesen más területtel foglalkoznak. Azok az
emberek, akik nagyon keveset tudnak a tudományról, illetve azok, akik nagyon
keveset tudnak a vallásról, valóban vitákat gerjesztenek, és a kívülállók azt a
benyomást szerzik ezekből, hogy a tudomány és a vallás között van konfliktus,
miközben a konfliktus csak két különböző fajta tudatlanság között jött létre. […]
Annak lehetetlensége, hogy a valódi vallás és a valódi tudomány valaha
ütközzenek egymással, nyilvánvalóvá válik, ha megvizsgáljuk a tudomány
célját és a vallás célját. A tudomány célja az, hogy fejlessze – mindenféle előítélet
és prekoncepció nélkül – a tényekről és a természet törvényeiről és folyamatairól
való tudást. A vallás ennél is fontosabb célja ugyanakkor az, hogy fejlessze
az emberiség lelkiismeretét, eszményeit és törekvéseit.
(Robert Andrews Millikan (1868–1953) amerikai kísérleti fizikus,
Nobel-díjat kapott az elektron töltésének megméréséért és fotoeffektussal kapcsolatos kutatáséért.)
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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
Hírleveleink letölthetőek a honlapról: lentiplebania.hu/hirlevel
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