Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 6. évfolyam, 4. szám, 2019.
augusztus 15. Nagyboldogasszony napja

Az örök életet ízlelgetni
Annak idején a szemináriumban a tanév végéhez érve mondta az egyik
elöljárónk: itt a nyár, ami egy kicsit elővételezi számunkra
a mennyországot. Nyáron egy kicsit felborul a jól megszokott rend,
enyhülnek a kötöttségek. Akik megtehetik, elmennek szabadságra, ezért
hol ez, hol az nem érhető el, üzletek zárnak be egy időre,
helyettesítések vannak. A nyaralás napjaiban nem kell korán kelni,
lehet lustálkodni, többet megengedünk magunknak, mint
a hétköznapokban. Ettől lesz a szabadság szabadsággá.
A nyár egyik legszebb ünnepe Nagyboldogasszony, Szűz Mária
mennybevétele. A ránk váró jövőnek megízlelése. „Mert ezen a napon az
Istenszülő Szüzet fölvetted a mennybe, így ő lett Egyházad
megdicsőülésének kezdete és példája, zarándok néped biztos reménye.” –
imádkozzuk a szentmisében. Vár ránk egy olyan jövő, ahol Isten
szabadságában élhetünk majd a Szűzanyával együtt.
Ipacs Bence plébános

XII. Piusz pápa imája
„Ó Te, aki a gonoszt és a halált legyőzted,
önts belénk egy mély irtózást
minden bűntől,
mely a lelket undorítóvá teszi Isten előtt
és a pokol rabszolgájává.
Változtasd meg azok lelkét,
akik gonoszat tesznek!
Oltsd ki a gyűlöletet!
Tompítsd a kemény erkölcsöket!
Őrizd meg fiatalságunkat,
a tisztaság virágait...
Hass oda, hogy minden ember felfogja
A novai Nagyboldogasszony
az isteni erények szépségét!”
templom oltárképe

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülünk
Folytatjuk sorozatunkat, melyben esperesi kerületünk
papjai szólnak az Eucharisztiáról. Az előző számokban
Végi Csaba esperes, Páli Zoltán és Németh Csaba plébános
urak írását olvashattuk. Ezúttal Tüske József aranymisés
tornyiszentmiklósi plébános—1990-től 2009-ig Lenti esperes
plébánosa—gondolatait adjuk közre, aki az Eucharisztiával
kapcsolatos csodákból gyűjtött össze egy csokorra valót.
Az Oltáriszentséghez kapcsolódó csodák
1938 után ismét Magyarország rendezheti meg 2020-ban az 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszust. Ez a Katolikus Egyház egyik legnagyobb nemzetközi
eseménye. Készülve a Kongresszusra, idézzünk fel néhányat az Oltáriszentséghez
kapcsolódó sok csodából, amelyeket a Katolikus Egyház dokumentált és elfogadott.
Magáról az Oltáriszentségről röviden: A kenyér és a bor
színében (külső megjelenésében) ugyan változatlan
marad, de Isten erejével átlényegül Krisztus testévé és
vérévé. Ez a hittétel a Szentírásban és a hagyományban
gyökerezik, és lényegét tekintve változatlan maradt az
apostoli idők óta.
A Katolikus Egyház történetét végigkísérik az
Oltáriszentséggel kapcsolatos csodák. Az Oltáriszentségcsodákon a katolikus istentiszteleteken a pap átváltoztatott ostyával, illetve miseborral kapcsolatos különleges
eseményeket értjük.
A csodákról egyrészt a régen történt és ma is látható—
esetenként ereklyetartóba foglalt—ereklyék tanúskodnak,
illetve az események fennmaradtak az idők során, mert történésük idején dokumentálták, írásba foglalták őket. Több mint 60 csodát ismer az egyháztörténelem.
Talán legismertebb az orvietoi csoda:
1263-ban egy Rómába tartó cseh pap átutazóban Bolsena városán szentmisét
mutatott be az egyik templomban. Kétségek gyötörték, hogy az ostya valóban
Krisztus testévé változik-e. Mise közben észrevette, hogy az átváltoztatott és megtört
ostyából vércseppek hullottak a korporáléra (oltárkendőre), az oltárra, sőt még a
padlóra is. A bolsenai hívek a véres oltárkendőt körmenetben vitték IV. Orbán
pápához, aki a közelben, Orvietoban tartózkodott. A pápa, miután meggyőződött
a történtek hitelességéről, 1264. szeptember 8-i dátummal bullát (pápai körlevelet)
adott ki, amellyel elrendelte Úrnapja ünnepét, amihez később csatlakozott és
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Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülünk
gyakorlattá vált a körmenet az Oltáriszentséggel.
A véres oltárkendőt ma is mint drága ereklyét az orvietoi székesegyházban őrzik.
Olaszországban nagyos sok szép, főleg barokk stílusú templom van, túlzás nélkül
állíthatjuk, hogy ezek közül talán legszebb az orvietoi bazilika.
Korábban is történtek az Oltáriszentséghez kapcsolódó csodák, ezek közül
kiemelem:
Lanciano, Olaszország (750): Ez a legrégebbi hivatalosan dokumentált csoda.
Amikor az átváltoztatás szavait kimondta a pap, az ostya hússá, a bor vérré
változott. Többször megvizsgálták, legutóbb 1971-ben Linoli professzor végezte el a
több száz éves relikviák vizsgálatát. Megállapította: az ereklyék valódi hús és vér.
1973-ban a WHO különleges bizottsága elismerte, hogy a jelenségre nincs
tudományos magyarázat.
Habár sok eucharisztikus csoda a középkorhoz köthető, a múlt században is
többször került sor Oltáriszentséggel kapcsolatos csodás eseményre, sőt néhányat az
elmúlt húsz évben is megerősítettek.
Betania, Venezuela (1991): Ez a csoda a betaniai Mária-jelenések helyén történt a
Szeplőtelen Fogantatás ünnepén. A Mária-kegyhely vezetője a jelenések barlangja
mellett misézett, és a kezében az átváltoztatott, a négy részre tört ostya vérezni
kezdett. A tudományos vizsgálatok során kiderült, hogy a vér AB-s, azonos a torinoi
leplen talált vér vércsoportjával.
Buenos Aires, Argentina (1996): Az esti mise után egy hívő egy elejtett Szentostyát
talált a templomban. Átadta a templom papjának, aki az egyházi előírásoknak
megfelelően vízzel telt edénybe, a tabernákulumba tette. Az Ostya a várakozással
ellentétben nem oldódott fel, hanem véres anyaggá változott és növekedett. 1999-ben
a város érseke, Bergoglio bíboros, a jelenlegi pápa, hivatalos vizsgálatot rendelt el:
a tudósok egybehangzóan nyilatkoztak, hogy a vizsgált anyag hús és vér, amely az
élet jeleit mutatja. A vér AB típusú, mint a Lanciano-i Szentostya és a torinoi lepel
vérnyomai.

Az Oltáriszentség mint egyedülálló táplálék
Végül néhány szót arról, hogy az egyháztörténelem több olyan embert (szentet)
ismer, akiknek életük egy szakaszában (néhány hétig vagy évekig) egyetlen táplálékuk a rendszeres (többnyire napi) szentáldozás volt. Az ismertebb nevek: Fülei Szent
Miklós (+1487), Boldog Emerich Katalin (+1826), Neumann Teréz (+1962),
Pio atya (+1968).
Tüske József
c. esperes
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Hittantábor
Plébániánk idén is megszervezte hittantáborát július első hetében Őriszentpéteren. Az utazást a szülők és a kísérők vállalták az elmúlt évekhez
hasonlóan, a tábor helyszínét pedig Tamás atya biztosította a hittanosok számára — a segítséget köszönjük ezúton is! A hét gyorsan, de élménydúsan
telt. A sátrak felállítása után már az ismerkedésé és a játéké volt a főszerep.
A tábor ideje alatt a gyerekek kézműveskedtek, jártak Pityerszeren, részt vettek szentmisén, valamint a sportprogramok sem maradhattak el: fociztak,
kidobóztak és az utolsó napon ügyességi sorversenyen is bizonyíthatták rátermettségüket. A legkedvesebb elfoglaltság azonban most is a számháború
volt, ahol kicsik, nagyok és felnőttek egyaránt igyekeztek csapatukat győzelemre vinni, s megszerezni az ellenfél zászlaját. A közös emlékekről, élményekről meséljenek az ott készült képek:
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Szent István
király
Cserkésztábor
Intelmei
Imre herceghez
Kerékpáros
rózsafüzér
Rönök, 2019. július 16-22.

Keretmesénk IV. Béla korát idézte fel

Úton a hű „katonák”
Kirándulás Güssing várába

Utolsó tábortűz, ígérettétel, fogadalomtétel
5

Plébániánk életéből
A Jubiláns Házaspárok Találkozója június 22-én, szombaton 10 órakor volt a
szombathelyi Székesegyházban, szentmisével egybekötve.
Június 16-án az Úr Testének és Vérének ünnepén, Úrnapján a 8.30-kor kezdődő
szentmise után körmenetet tartottunk.
A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve világméretű
szentségimádás részesei voltunk Úrnapja előestéjén, az esti szentmise után.
Szent Kristóf napjához (július 25.) kapcsolódva július 27-én és 28-án a szentmisék
után történt a járművek megáldása.
Nyári táborainkról az előző oldalon fényképekkel adunk beszámolót.
A nyár folyamán sor került a hagyományos búcsúi szentmisékre a városkörnyéken:
Bárszentmihályfán (jűnius 2.), Lentiszombathelyen (június 30.), Mumorban (július 7.),
Lentihegyen (július 14.), Gosztolában (július 21.) Máhomfán (augusztus 4.).
Tüske József esperes úr, Tornyiszentmiklós
plébánosa 2019. június 29-én tartotta
aranymiséjét jelenlegi szolgálati helyének
templomában.
Pappá szentelése 1969. június 22-én volt.
Szolgálati helyei:
Káplán: 1969-71 Lenti; 1971-75 Körmend;
1975-79 Zalaegerszeg.
Plébános: 1979-90 Tófej-Lórántháza;
1990-2009 Lenti; 2009- Tornyiszentmiklós
1985-2009 Lenti Esperesi Kerület esperese
Imáinkkal kérjük Isten segítségét Esperes úr
további munkájához.
Takács András kórházlelkész, a lenti plébánia egykori
káplánja, élete 36., papsága 4. évében június 24-én
autóbalesetben elhunyt.
Pappá szentelése 2016. június 16-án volt.
Szolgálata: 2016-2017 káplán Lentiben, 2017-től
kórházlelkész Zalaegerszegen és kisegítő lelkész
Zalaegerszegen, a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
Plébánián.
„A fiatal pap rövid szolgálata alatt számtalan ember
lelki támasza volt a legnehezebb pillanatokban, most
rajtunk a sor, hogy érte és szeretteiért imádkozzunk.”
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Emlékezzünk!
100 évvel ezelőtt, a tanácsköztársaság idején egyre növekedett a lakosság
elégedetlensége. A hatalom ezért önmaga helyett a papságot hibáztatta. Sokan
lettek ártatlanul a vörös terror áldozatai. Idézzünk fel néhány esetet!
Jászkarajenő községben két vöröskatona hatolt be a plébániára. „Meg kell
halnotok!” ̶ kiáltotta az egyik. Kósa József plébános kérte, hogy káplánja
áldhassa meg. „Erre nincs szükség” – hangzott a válasz, s lelőtték a plébánost. A
zajra kilépő Hornyik Károly káplán plébánosa mellé térdelve akarta elmondani
a föloldozás szavait. Erre a gyilkos visszalépve lelőtte a káplánt is.
Füles községben (1920-ban Ausztriához csatolt község, ma Nikitsch) a Vörös
Hadsereg egy karhatalmi századát a felháborodott gazdák megtámadták.
A Sopronból kiszálló három tagú törvényszék (egy nyomdász, egy vasúti
gépkezelő és egy asztalossegéd) Szemelicker Antal plébánost vádolta a lázadás
szításával, akit golyó általi halálra ítéltek, és fél órával annak kihirdetése után,
éjjel 12 órakor végrehajtottak.
A rábapatonai munkástanács a tanácsköztársaság bukásakor még ellenállni
akart. Tehetetlen dühükben sortűz alá vették a plébániát, majd behatolva az
épületbe Nagy Jenő plébánosra lőttek. A fiatal pap még két órán át élt.
A szentségek felvételekor gyóntatójának elmondta a gyilkosság részleteit.
„Atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet.” ̶ ezek voltak utolsó szavai.
Trubinyi János Dunamocs község plébánosa volt. A község ma Szlovákiához
tartozik, Moča néven. A vörösök a plébánost felakasztották. Az egykori történet
szerint nem találtak kötelet, ezért egy Duna-parton veszteglő ladik láncát
oldották le, tettüket azzal hajtották végre egy plébánia közeli Duna-parti
akácfán.
A Komárom-Esztergom megyei Császár községben a proletárdiktatúra elleni
lázadást megtorolva a falu plébánosát, Wohlmuth Ferencet kötél általi halálra
ítélték. Bár ő az erőszaktól intette híveit, az ítéletet a falu lakossága előtt hajtották
végre.
Kalocsa közelében, Kecelen is lázadás tört ki a tanácshatalom ellen. Több
öregcsertői gazdával együtt Vajai László káplánt a megtorlásokat irányító vörös
katona agyonlőtte.
Baranyában bujdosott dr. Vermes Gyula budapesti hittanár, a Keresztény
Szocialista Párt főtitkára, Hollóssy Ádám hírlapíróval. Valaki elárulta őket
a vörös hatóságoknak. Abaliget közelében agyonlőtték, majd kirabolták őket
a vörös katonák. Holttestük temetetlenül maradt. Amikor rájuk találtak,
csak ruhafoszlányok és a kiszáradt csontok jelezték az egykori embereket.
Kucsera Ferenc szentendrei vértanú papra ̶ akinek boldoggá avatása
folyamatban van ̶ előző számunkban emlékeztünk.
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Rejtvény
Elmélkedés
„… ha önként, szabadon függeni akarok az isteni jelenléttől, éppen akkor
válok szabaddá. Az engedelmességet gyakran hisszük valami katonai,
infantilis dolognak. Mintha egyenlő lenne azzal, hogy nem lehetünk
a magunk életének urai. De Jézusnál egészen mást jelent az engedelmesség.
Őt nem a szögek, hanem az Atya iránti engedelmesség tartja a kereszten.
[…] Sajnos sokszor hibáztatunk mindent és mindenkit, nekifeszülünk
a körülményeknek, és mindent meg akarunk változtatni, csak önmagunkat
nem. […] Jézus az Eucharisztiában egészen a kezünkre adja magát, végtelen
bizalommal. Ennek a bizalomnak meg kellene rendítenie bennünket.”
Varga László kaposvári püspök előadásából.
Elhangzott a máriagyűdi papi búcsún
2019. május 21-én

Bölcsesség
„A keresztény erkölcs összehasonlíthatatlanul erőteljesebb, mint a laikus erkölcs. Ezért az emberi akarat soha nem fog lelkesen engedelmeskedni az észszerű viselkedés törvényeinek, hacsak nem úgy fogadja az élet törvényeit,
mint egy személyes Isten parancsait. Sajnos a legtöbb modern ember nem
képes a felebarát szeretete érdekében cselekedni, mert az egyetlen dolog,
amit szeretnek, önmaguk. […]
Jézus ismeri a világunkat. Bárhol vagyunk a nappal vagy az éjszaka bármely
pillanatában, Jézus rendelkezésünkre áll. Elérhetjük pusztán azáltal, hogy
vágyakozásunkkal és szeretetünkkel odafordulunk hozzá. Megfigyelhető
tény, hogy még a tudomány és technológia által megteremtett társadalomban is makacsul jelen van az Isten iránti igény.”
Alexis Carrel (1873–1944)
francia sebész, fiziológus,
Fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjas
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

8

