Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 6. évfolyam, 2. szám,
2019. április 21. Húsvét

Élet az élet után
Ezzel a címmel jelent meg több mint három évtizede Raymond Avery Moody
amerikai filozófus, elme- és ideggyógyász könyve, mely a halál utáni
életről szólt. Olyan embereket kérdezett meg emlékeikről, akik a
klinikai halál állapotába kerültek, de hamarosan visszahozták őket az
életbe. A beszámolók nagyon hasonlítanak egymásra, és az is közös
bennük, hogy az interjúalanyok legnagyobb része sajnálta, hogy ebből
az állapotból vissza kellett jönniük a földi életbe. Lelkipásztori
szolgálatom során akarva, akaratlanul is elmondtak nekem is hasonló
élményeket. A halál után valami csodálatosan szép folytatás vár ránk.
„Amit szem nem látott, fül nem hallott, ami az ember szívébe föl nem
hatolt, azt készítette Isten azoknak, akik szeretik őt.” (1Kor 2,9)
Húsvét ennek a halálon túli életnek az ünnepe. Az életnek, ami az élet
után vár ránk.
Bence atya

Reviczky Gyula:

Húsvét
Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Győzelmesen!
Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső,
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő,
Gondoljon feltámadására,
Mely örök leszen ...
Feltámadt az isten-ember
Győzelmesen.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülünk
A 2020. szeptember 13-20. között hazánkban
rendezen dő
Nemzetközi
Euch ari szti kus
Kongresszusra készülve, mint jeleztük, megkérjük
esperesi kerületünk papjait, hogy lapunk egy-egy
számában mondják el az Eucharisztiával
kapcsolatos gondolataikat. Az előző számban
Végi Csaba esperes úr, a szécsiszigeti templom
plébánosának sorait olvashattuk, most Páli Zoltán
csesztregi plébános, az esperesi kerület titkára szól
olvasóinkhoz.
Sokszor van úgy az ember, hogy ami a közvetlen közelében van, annak nem
veszi észre az igazi értékét. Természetesnek tartja, hogy ott van, de nem látja
meg mi is az valójában, így néha fel sem tűnik neki, vagy a megszokás
szürke ködén nézi csak például, hogy milyen szép környezetben él, milyen
értékes emberek veszik körül. A fától nem látjuk az erdőt a mondás szerint,
illetve nézünk, de nem látunk.
Tele vagyunk panasszal, hogy mennyi
minden nincs meg az életünkben,
felfokozott vágyakozásban élünk, ami
néha átcsap irigységbe is, hogy ha ez
vagy az lenne, ha ilyen vagy olyan
lenne az életem, ha ez és az lenne az
enyém, akkor milyen jó lenne, egész
más lenne az életem, mennyi mindent
tudnék csinálni. Észre sem vesszük,
hogy amink van, vagy amiben
vagyunk, élünk, az sokkal többet rejt
magában, hogy sokkal értékesebb, mint
azt gondoltuk volna, ha felfigyelnénk rá,
helyesen használnánk, megismernénk.
Előfordul, hogy utólag döbbenünk rá, hogy hol is voltunk, kit veszítettünk
el, mi mellett mentünk el.
A hívő ember is megfogalmazza olykor, hogy ha Isten itt lenne, ha látná,
hallaná… Itt van, látja és hallja. Sokszor megcsodáljuk a gyönyörű építészeti
értékeket rejtő templomainkat, a benne lévő freskókat, faragásokat,
de nem figyelünk fel az igazi kincsére, az Oltáriszentségre.
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Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülünk
Pedig Ő tölti meg élettel a falakat, ő üdíti fel a megfáradt szíveket: a díszek, képek, szobrok az Ő nagyságát akarják hirdetni. Az Eukarisztia Isten kézzel fogható jelenléte köztünk. Nem tolakodó módon van jelen, nem a reklámokból ismert
szenzációhajhász vagy feltűnést kereső módon hívja fel magára a figyelmet. A
csendben mutatja meg igazi lényét, rohanva nem lehet Őt meglátni, meghallani.
Meg kell állni, fizikailag, de lelkileg is. Az imádságon keresztül enged magához
még közelebb, válik hallhatóvá hangja, így lehet egyre nyilvánvalóbb, hogy Ő
nem távol, hanem egészen közel, mellettem van. Ha megnyitjuk előtte a szívünk,
akkor minket is eltölthet az a felismerés, ami a színeváltozás csodája alkalmával
az apostolokat, hogy „Uram jó nekünk itt lenni”, jó az Istennel együtt lenni. Igazán jól csak a szívével lát az ember, lássuk meg mi is, hogy ez a végtelen szeretetű Isten itt van velünk, mennyi értékkel tölti meg az életünket, milyen béke árad
ki belőle, mennyire éltető forrás a lelkünk számára. A vele való találkozáshoz
nem kell túrafelszerelés, nem kell hosszú kilométereket megtenni, csak kitárni a
szívünk, elkezdeni vagy tudatosan imádkozni, betérni a legközelebbi templomba. Ő vár.
„Amikor az olajfa alatt vártam rád, a tölgyfa alatt érkeztél. Amikor a templomban vártalak, kint az utcán jöttél szembe velem. Amikor örömben kerestelek,
sírásban akadtam rád. Amikor már nem vártam rád többé, amikor belefáradtam
a hasztalan várakozásba, egyszerre világos lett előttem: egész idő alatt velem
voltál.” (C. Carretto)
Páli Zoltán
csesztregi plébános
az esperesi kerület titkára
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
missziós keresztje közel öt méter magas, bronzborításokkal díszített tölgyfakereszt, Ozsvári Csaba
ötvösművész alkotása. Növényi ornamentikája
a magyar honfoglalás kori ötvösség motívumait
idézi. A feszület ereklyetartó is. Középpontjában
ezüst tokban egy Szent Kereszt-ereklye van
elhelyezve, körülötte, a levéldíszek fordulataiban magyar szentek relikviái találhatók. A keresztet
először a 2007-es budapesti városmissziós napokon
állították ki, majd az esztergomi bazilika északi
kereszthajójában kapott helyet.
Képünkön: Ferenc pápa megáldja a missziós keresztet
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Hitoktatás
A hit- és erkölcstan oktatás jogszabályi háttere
Köznevelési törvény 35. §1 (1): Az állam, a helyi önkormányzat vagy a
nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a
szülő, tanuló kérésére szervezett és nem a kötelező tanórai foglalkozások részét
képező hitoktatást (a továbbiakban: fakultatív hitoktatás) és az erkölcstan óra
helyett választható hit- és erkölcstanoktatást egyházi jogi személy szervezhet az e
törvényben meghatározott keretek között.
(2) A fakultatív hitoktatás […] az iskolában a kötelező tanórai foglalkozások
rendjéhez, a kollégiumban pedig a kollégiumi foglalkozások rendjéhez
illeszkedően szervezhető.
(3) A hit- és erkölcstan óra az iskolában a tanórai foglalkozások rendjéhez
illeszkedik.
35/A. §2 Az állami iskola 1-8. évfolyamán az erkölcstan óra vagy az ehelyett
választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a
kötelező tanórai foglalkozások része.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állásfoglalásából
Krisztus utolsó parancsa
A hitoktatást az Egyház mindig
legfontosabb feladatai között tartotta
számon, mivel a feltámadt Krisztus
közvetlenül a mennybemenetele előtt
megparancsolta apostolainak, hogy tegyék tanítványaivá mind a nemzeteket, és
tanítsák meg őket mindannak megtartására, amit rájuk bízott (vö. Mt 28,19).
A kötelesség mellé hatalmat is adott az
apostoloknak arra, hogy a szemükkel
látott és a fülükkel hallott dolgokat, amit
láttak és megtapintottak, az élet igéjét,
hirdessék az embereknek (vö. 1Jn 1,1).

A hitoktatásnak, ha sajátos célját vesszük szemügyre, nem kevesebbre kell
törekednie, mint hogy Isten segítségével növelje a csírázó hitet és, bármilyen
életkorban legyen is a hívő ember, szüntelenül táplálja és a teljességre vezesse
keresztény életét. Ez igazában azt jelenti, hogy mind ismeretekben, mind
tettekben felnőnek azok a magvak, amelyeket a Szentlélek az első igehirdetéssel
vetett el, s amelyeket a keresztség objektíven átadott az embernek.
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Szent István
király
Hitoktatás
Intelmei
Imre herceghez
Kerékpáros
rózsafüzér
A hitoktatás az Egyháznak mindig szent kötelessége és folytonos joga volt,
amelyről nem mondhat le. Egyrészt az Úr parancsa alapján félreérthetetlen
kötelessége, amely elsősorban azokra nehezedik, akik az Újszövetségben
lelkipásztori hivatást kaptak. Másrészt jogként is lehet beszélni róla. Ha ugyanis
a dolgot teológiailag nézzük, akkor minden megkeresztelt embernek – éppen
a keresztsége miatt – joga van ahhoz, hogy az Egyház oktassa és nevelje őt,
s ezáltal segítse eljutni az igaz keresztény életre.
A hitoktatás a gyermekek, fiatalok
és felnőttek hitre nevelésének azon
formája, mely leginkább a keresztény
tanítás rendszeres átadásában történik,
s célja a hívők bevezetése a keresztény
élet egészébe. Ez a nevelés, amelyet
j o gg al nev e z ünk hit o kt at á sna k,
az Egyház lelkipásztori küldetésének
több elemét tartalmazza.
A keresztény szülőknek törekedniük kell arra, hogy azt a tanítást, amit a
gyermekek másutt kaptak, családi körben folytassák és ismételjék. A gyermekek
egész életére döntő hatással lehet, ha az alapvető keresztény igazságokat és a
keresztény élet kérdéseit a szeretettel és tisztelettel áthatott családi légkörben újra
feldolgozhatják. Az erre való törekvés maguknak a szülőknek is javára szolgál,
mert az ilyen hittani témájú beszélgetésekben minden résztvevő kölcsönösen ad
és nyer.
(A képek az előző évek hittantáboraiban készültek.)

Imádkozzunk gyermekeinkért!
Jézusunk, aki magad is gyermekké lettél, hogy segíts rajtunk, hódítsd meg
gyermekeink szívét és irányítsd őket Feléd! - Kérünk téged, hallgass meg minket!
Add Urunk, hogy növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az
emberek előtt! - Kérünk téged, hallgass meg minket!
Óvd meg őket, Urunk, minden veszélytől, adj kitartást nekik a bűn elleni harcaikban, és légy velük akkor is, ha mi már nem vezethetjük őket! - Kérünk téged,
hallgass meg minket!
Védd meg ifjúságunkat, gyermekeinket az istentelenség és erkölcstelenség romboló
szellemétől! - Kérünk téged, hallgass meg minket!
Segíts meg minket, hogy minden szükségeset meg tudjunk adni gyermekeinknek,
és irántad hálás lelkületre neveljük őket a családi otthon melegével! - Kérünk téged,
hallgass meg minket!
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Plébániánk életéből
A téli időszak legnagyobb beruházása a két gyóntatószék elkészítése volt,
1.140.000 Ft értékben. Ezúttal is köszönjük a hívek adományait, bízva abban,
hogy használatukban is hasonló buzgóságot mutatnak.
A böjti időszakban minden pénteken az esti szentmisék előtt fél órával,
nagypénteken délután pedig 3 órakor keresztutat jártunk. A felolvasást
templomunk lelkiségi csoportjai végezték.
Március végén Karitász csoportunk tartós élelmiszereket gyűjtött rászoruló testvéreinknek. Köszönjük a felajánlásokat!
Plébániánk évi két szentségimádási napja közül az egyik április 3-án volt.
Délelőtti koncelebrált szentmise részesei lehettünk az esperesi kerület papjaival,
ezt követően a lelkiségi csoportok vezettek egy-egy órai imádságot, elmélkedést.
A nagyböjt három utolsó vasárnapjának esti szentmiséin templomunkban
vendég atyák is szolgáltak. Március 24-én Mikolás Attila salomvári plébános,
31-én Páli Zoltán csesztregi plébános, április 7-én Nagy Péter gellénházi
plébános gyóntatott és mondott szentbeszédet. A Főtisztelendő urak segítségét
ezúton is hálásan köszönjük!
A Szivárvány Kamarakórus böjti áhítat koncertet tartott április 7-én, vasárnap az
esti szentmise előtt templomunkban. Az együttes a zene történetének különböző
korszakaiból válogatott egyházi műveket adott elő.
Április 7-én, vasárnap az országos gyűjtéshez kapcsolódva a Szentföld javára
ajánlottuk fel a perselyadományokat.
Virágvasárnap a 8.30-kor kezdődő szentmisén és nagypénteken az esti liturgián
a passiót templomunk énekesei a Szivárvány Kamarakórussal összevonva szólaltatták meg. Nagypénteken és nagyszombaton reggeli dicséretet énekeltünk.
A május elsejei szentgotthárd-zsidai egyházmegyei zarándoklatot plébániánk is
szervezte. Lefolyásáról a következő számunkban beszámolunk.
†
Felhívjuk a kedves hívek figyelmét az adó 1%-ának egyház számára történő
felajánlási lehetőségére: Mint ismeretes, az adóból kétszer 1%-ot lehet felajánlani,
az egyiket valamelyik magyar egyház számára, a másikat egy alapítványnak.
Templomunkban az újságok mellett található borítékokban két nyomtatványt
helyeztünk el: egyik a Magyar Katolikus Egyház, másik templomunk
(Alapítvány a Lenti Szent Mihály Plébániáért) adatait tartalmazó nyilatkozat.
A felajánlott 1 %-ot ezúton is köszönjük! Isten fizesse meg!
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Évforduló
Ritka lehet az olyan mozgóképes alkotás (ha egyáltalán van ilyen), mely egy
misszionárius életét mutatja be. Miskolcon, a Művészetek Házában 2019.
március 13-án volt a bemutatója egy másfél órás dokumentumfilmnek, mely
egy minorita atya életének, ténykedésének fontos állomásait tárja a nézők
elé. Április 28-án lesz két és háromnegyed évszázada, hogy lelke az örök
hazába tért.

KELEMEN DIDÁK minorita atya
(1683–1744)
A Felső-Tiszavidék apostola. A minoriták eperjesi főiskoláján tanult.
Megszerezve a Szent Teológia magisztere címet, pappá szentelése után (1708)
Eperjesen tanári állást kapott.
Nem sokáig tartott tanári munkája. A törökök
kiűzését
követő
évtized,
egyben
az
ellenreformáció időszaka is, a katolikus hit
védelmét,
templomok,
iskolák
építését
követelte. Felettesei ezzel bízták meg.
Nyírbátori házfőnökként templomot építtetett.
Miskolcra kerülve szintén házfőnökként —
jótevők segítségével — a rendházat és a
Boldogasszony templomot építtette. A barokk
épület a vidék egyik legszebb és legnagyobb
temploma. Közreműködésével több más helyen
épült templom és iskola.
Az 1739-40-ben a pestis járvány hősies betegápolója volt.
Írásos művei Nagyszombaton és Kassán jelentek meg nyomtatásban.
Beszédei, elmélkedései 13 kötetet tesznek ki. Imádságai erős hitének,
buzgóságának bizonyságai. „Türelme, alázatossága s a többi keresztény erények,
valamint csodatételek által már életében a környék katolikusai által a szentek közé
számíttatva” halt meg Miskolcon. Boldoggá avatása régóta folyamatban van.
Imádság
Istenünk, Te tiszteletreméltó Kelemen atyát apostoli lelkülettel áldottad meg,
hogy nehéz körülmények közt élő magyar katolikus testvéreinek erősítője,
vigasztalója legyen, s szolgálja az Egyház egységének ügyét, add, hogy példájára és közbenjárására hitünkben megerősödjünk, s protestáns testvéreinkhez
mi is szeretettel és türelemmel legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.
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Rejtvény
Elmélkedés
„Légy üdvözölve hazánk ifjúsága, biztató tavaszunk az ősz borújában! Üdvözlő szavatokból kérdés csendül felém: merre menjünk? Krisztus az az Út,
amelyen járnotok kell, az az Igazság, amelybe öltöznötök kell. Ő az az Élet,
amelyet élnetek kell az idők kavargásában is. Nehéz a hitvallás? Bízzatok!
Aki mellett jártok, meggyőzte a világot! A gyűlölet kavargása lehet félelmetes, mint a kráterek világa, de hiszek a szeretet végső győzelmében! És hittel
hirdetem: a mi eszményünk olyan Magyarország, amelynek alapja a valláserkölcs, támasza a nemzeti érzés, fiai és leányai hívők és magyarok!
(Mindszenty bíboros úr gondolataiból, 1945. október 14.)

Tanúságtétel
„A tudomány megfigyelések és logika útján igyekszik megérteni a világ-

egyetem rendjét vagy struktúráját. A vallás teológiai inspiráció és reflexió
által igyekszik megérteni a világegyetem célját vagy értelmét. Ezek szoros
kapcsolatban állnak egymással. A cél feltételezi a struktúrát, a struktúrát
pedig valahogyan a célnak megfelelően kell értelmeznünk. Legalábbis én így
látom ezt. Fizikus vagyok. Kereszténynek is tartom magamat. Ahogy arra
törekszem, hogy e két gondolkodásmód szerint megértsem a világegyetem
természetét, sok hasonlóságot és kapcsolódást látok a tudomány és a vallás
között. Logikusnak látszik, hogy a kettő hosszú távon konvergálni fog. […]
A tudományt és a vallást gyakran a hitünk és a megértés két egymástól
elválasztható aspektusának látják. Azonban a vallás az világegyetemünk
céljának megértésére való törekvés, a tudomány meg az univerzum
természetének és tulajdonságainak megértésére való törekvés, tehát a kettő
szükségszerűen kapcsolódik egymáshoz. Megpróbálom bemutatni
a tudomány és a vallás közötti párhuzamosságot és erősödő interakciót,
melyet magam előtt látok, és amely végül az univerzum céljának
és természetének egységes megértésévé is egybeolvadhat.”
(Charles H. Townes /1915-2015/,
Nobel-díjas fizikus, a lézer egyik feltalálója)
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
Hírleveleink letölthetőek a honlapról: lentiplebania.hu/hirlevel
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