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Szívdobogás
Az év minden napján tartanak szentségimádási napot egyházmegyénk
valamelyik templomában. Lentiben április 3-án és december 12-én,
Máhomfán december 3-án. Mivel Szent II. János Pál pápa szavai szerint
"az Egyház az Eucharisztiából él", Egyházmegyénk szíve éppen ott
dobog, ahol aznap szentségimádási nap van.
Vannak azonban napok, amik ha nem is ilyen nagy jelentőségűek, de hasonlóak hozzá. Plébániánkon két alkalom is lesz novemberben, mikor az
Egyházmegye, sőt a Magyar Katolikus Egyház szíve egy kicsit itt is fog
dobogni:
november 23-án az Egyházmegyei Családi Lelki Napon,
26-27-én pedig a Missziós Kereszt látogatásakor.
Mindkettő a 2020. évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében. Nagy kegyelmi alkalmak lehetnek ezek a napok
kis közösségünk életében. Bíztatok mindenkit a bekapcsolódásra, és addig
is imádságainkkal készüljünk ezekre a napokra!
Ipacs Bence plébános
XXIII. János pápa imája
családokért

Ó Jézus, add, hogy családjainkban
béke és egyetértés uralkodjék,
hogy tiszteletben tartsák az imát és
Isten törvényét, és hogy a törvény
megtartása ennek szeretetét is jelentse.
Ó Jézus, élj úgy minden családban,
Egyházmegyei Családi Lelki Nap
résztvevői a korábbi évekből
amint egykor Názáretben éltél.
Tartsd meg szereteted által a család egységét minden pillanatban és az örökkévalóságban. Oltalmazd,
ó Jézus, azt a családi békét, amely egyedül képes megenyhíteni az
élet keserűségeit.
A Missziós Keresztről lapunk 4-5. oldalán írunk.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülünk
Folytatjuk sorozatunkat, melyben esperesi kerületünk
papjai szólnak az Eucharisztiáról. Ezúttal Dóka Ferenc
plébános úr gondolatait olvashatjuk, aki ez év augusztusában került Novára. Plébániánkhoz tartozó hívek közül
sokan ismerik, 1983-1986 közt káplánként szolgált
városunkban. Lenti volt az első szolgálati helye.
Írása arról tanít, hogy milyen hatása van az Eucharisztiának az emberre.

Jézus az Eucharisztiában „barátunk és táplálékunk”
Szabó Dezső immár klasszikussá vált regényében, „Az elsodort falu” című
könyvben egy elszegényedett, falusi református lelkész-család történetén
keresztül mutatja be Erdély elvesztését az I. világháború végén. A könyv
elején beszél ennek a református lelkésznek a nehéz sorsáról; s azt írja, hogy
néha szomorúságában, nyomorúságában a kelleténél több alkoholt fogyaszt,
és olyankor nincs vasárnap istentisztelet a református templomban. S akkor
a szintén református Szabó Dezső így kezd elmélkedni a regényben: milyen
jó dolguk van a katolikusoknak! Mert ha ott a plébánossal ugyanez fordul
elő, a hívek még nem találják üresen a templomot. Hiszen a tabernákulumban ott van az Úr Jézus.
A katolikus templom sohasem üres. Jelen van ott a kenyér színe alatt
állandón a második isteni Személy teljes istenségével, teljes emberségével.
Erre utal az örökmécses, amely nemcsak Jézus jelenlétét jelzi, hanem
üzenetét is tolmácsolja:
„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordtok—én
megkönnyítelek titeket. (…) s megtaláljátok lelketek nyugalmát.” (Mt 11,28-29).
1638. január 11-én született Koppenhágában a dán Niels
Steensen. Fiatalsága rövid kilenc esztendejében felfedezést
felfedezésre halmozott, míg végül a modern geológia alapítója és atyja lett. Évszázadokkal előzte meg korát. Amellett
megmaradt igen szerény és szeretetreméltó embernek, aki
az igazság és a szentség iránti vonzalomtól vezetve a katolikus egyházba lépett; püspök lett és rövid, de szent élete
Niels Steensen
után 1686. december 5-én halt meg.
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Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülünk
Egy Livornóban tartott úrnapi körmenet indította el lelkében a megtérést.
A résztvevők mély hite kényszerítette ki lelkéből ezt a kérdést:
miért nem imádod te is őt?
Püspök korában Rómából gyalog
ment a hannoveri hercegi udvarba,
jövendő működése színhelyére.
Megérkezésekor azonban az első útja
nem a herceghez, hanem a tabernákulum lakójához vezetett.
Úgy látta, hogy az egész világ két
táborra oszlik, két hegy köré tömörül.
Az egyikről a Sátán uralkodik a maga
rabszolgáin, a másik hegy a Tábor,
amelyen az Oltáriszentség trónol.

Dóka Ferenc (középen) Köbli Tamás és
Orsós Zoltán plébánosokkal koncelebrál

Az Úr Jézus a kafarnaumi zsinagógában megígéri, hogy táplálni fogja lelkünket, s ily módon marad közöttünk az idők végezetéig. Előtte már jelezte,
hogy azt tesz a kenyérrel amit akar: megtörtént a csodálatos kenyérszaporítás. Utána eltűnik a tömeg elől, amely királlyá, földi kenyeret adó Messiássá
akarja őt választani.
Azt mondja az apostoloknak, hogy menjenek át a Genezáreti-tó túlsó partjára. Át is mennek a bárkában. S az éjszakai őrváltás idején a vízen járva
közeledik feléjük. Ezzel bizonyítja, hogy azt tesz a testével is, amit akar. Átérve a tó másik oldalára, a kafarnaumi zsinagógában elmondja híres beszédét:
„Én vagyok az élet kenyere. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak
örök élete van.” (Jn 6,35)
Nem csupán lesz, hanem van. Vagyis a mi földi életünk a megkezdett örök élet.
Az Oltáriszentséggel való táplálkozás, lelkünknek a megszentelő kegyelem
állapotában való tartása - ami a szentáldozás feltétele - új életet indít el
bennünk. Ez már a megkezdett örök élet.
Úgy éljünk Krisztusban, hogy ez a megkezdett örök élet majdan
a mennyország örök élete legyen.
Dóka Ferenc
novai plébános
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A Missziós kereszt
Húsvéti számunkban pár sorban szóltunk a Missziós keresztről, mely a
hazánkban megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik szimbóluma. A kereszt országos körútja folyamán november
26-27-én, kedden és szerdán templomunkba is eljut. Készülve az eseményre részletesebben bemutatjuk a kegytárgyat.
Alkotója, Ozsvári Csaba (1963-2009), akinek egyházművészeti alkotásai
nagyon jelentősek. Vir Dolorum című domborműve II. János Pál pápának
készült, Apor Vilmos boldoggá avatása alkalmából (1997). Joseph Ratzinger
bíboros számára 1998-ban püspöki mellkeresztet készített. Ugyanebben az
évben a Római Magyar Akadémián a mai egyházművészet kiállításán vett
részt. 1999-ben Karl Joseph Rauber apostoli nuncius liturgikus tárgyakat rendelt tőle. Domborművekkel díszített misekönyvét II. János Pál pápa magyarországi látogatása alkalmából a magyar egyház a pápának ajándékozta. A könyvet Ferenc pápa is használja. A máriapócsi kegyképre a felújításkor az általa készített glóriák kerültek. A 2008. évi ad limina látogatáskor
püspökeink egy Ozsvári-kelyhet ajándékoztak a pápának. 2009-ben Benedek pápát személyesen is köszönthette, ahol a magyarországi Schönstatt
Mozgalom tagjai nevében egy feszület volt az ajándéka. A fiatalon, váratlanul elhunyt művészt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia posztumusz Pro Ecclesia Hungariae-díjjal tüntette ki.
A missziós kereszt 2007-ben tölgyfából készült. A három méter húsz
centiméter magas alkotást bronz
borítások díszítik. Először a 2007-es
Budapesti Városmisszió alkalmával
láthatták a hívek, majd végleges
elhelyezést az esztergomi bazilika
északi kereszthajójában nyert.
A kereszt középső része a kis kerek
ereklyetartókkal

„Növényi ornamentikája a magyar honfoglalás kori ötvösség motívumait
idézi. Díszítőelemei alapján historizáló mű; leveles-indás mintázatában az
ősi magyar életfamotívum jelenik meg, a páva szimbólum megjelenítésével
pedig ókeresztény stílusjegyeket is visel.”
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Szent István
A
király
Missziós
Intelmei
kereszt
Imre herceghez
Kerékpáros
rózsafüzér
A kereszt egyben ereklyetartó is. Középpontjába - mely előző képünkön
jól látható - Szent Kereszt-ereklye került ezüst tokban. A leveles díszek
közt a kis kerek tartókban magyar és magyar vonatkozású szentek
ereklyéit találjuk.

A keresztet 2017 novemberében Ferenc pápa a magyar püspökök
„ad limina apostolorum” látogatásakor megáldotta.
A kereszt körútja Máriapócson kezdődött 2018. március 2-án. Az egyes
állomásokon két-három napot időzik. Templomunkba a letenyei Szentháromság templomból érkezik november 26-án a délutáni órákban. Másnap
innen indítjuk tovább a sárvári Szent László király templomba. A részletes
programot híveinkkel időben tudatjuk. Az eseményre készüljünk
imádságos lélekkel!
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Plébániánk életéből
A nyár folyamán plébániatemplomunk padfűtés-rendszerének bővítésére
gyűjtöttünk, így a kórus padjai is fűthetők lesznek. Októberig a szükséges
költségek kétharmada gyűlt össze.
A hagyományos Kolping Családi Nap szeptember 7-én Lentiszombathelyen
került megrendezésre.
A
Szent
Katalin
Kolping
Család
meghívására
hat
Kolping
csoport
érkezett. Az egész
napos rendezvényen
szentmisére is sor
került a Mária-fánál,
melynek főcelebránsa Tüske József aranymisés c. esperes volt.
Szeptember 15-én 8.30-kor a plébániatemplomban tartottuk a tanévkezdő
Veni Sancte szentmisét.
Szeptember 20-án Tolna megyéből a Németkéri Német Nemzetiségi Kórus
járt városunkban. Az együttes az esti szentmisén és azt követően énekelt
templomunkban.
Szeptember 22-én a 8.30-kor kezdődő szentmisét plébániatemplomunkból a
szombathelyi Mária Rádió közvetítette.
Templomunk búcsú napján, szeptember 29-én az esti szentmisén Tüske
József c. esperes az esperesi kerület papjaival aranymisét mutatott be.
A szentmisét követően a templom előtti téren szeretetvendégséget tartottunk.
Október első vasárnapján Lentiben, Lentikápolnán és Máhomfán elvégeztük
a terménybetakarítási hálaadást. A hívek által hozott idei év terményei
áldásban részesültek.
Október 8-án plébániánk KÉSZ csoportja zarándoklatot szervezett
Várpalotára, ahol a résztvevők a Nagyboldogasszony templomot,
a Trianon Múzeumot és más nevezetességeket is felkerestek.
A 362. sz. Szent Mihály Cserkészcsapat 2019 szeptemberétől – katolikus ház
felújítása
miatt
–
a
Városi
Művelődési
Központban
tartja
cserkészfoglalkozásait és csapatprogramjait. Ezúton köszönjük a KOSZISZ és
a Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ Lenti áldozatos munkáját,
akik lehetővé teszik az értékmentést.
November 23-án az Egyházmegyei Családi Lelkinapot plébániánk rendezi.
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Emlékezzünk!
Előző számainkban 100 éves évfordulókra emlékeztünk. Most egy 75 éves
történetet elevenítünk fel. 1944. október 28-án került a magyar vértanúk
közé

Körösztös Imre Krizosztom.
A tragikus sorsú pap 1909-ben született Pécsett. Középiskolába a pécsi
Ciszterci Gimnáziumba járt. Elsőfogadalmat 1927-ben tett, ünnepélyes
fogadalma 1930-ban Gyöngyösön volt. 1932-ben szentelték pappá. Előbb
Szécsényben, Szigetváron, majd Mohácson szolgált. 1938-ban New Yorkban mint
magyar népmisszionárius az amerikai magyarok papja lett. 1941-ben katonalelkészként került az orosz frontra. 1943 júliusában Újvidék (Novi Sad)
kolostorának elöljárója lett.
A várost szerb partizáncsapatok 1944. október 23-án
megszállták. Körösztös Krizosztom azt vallotta: amíg
a templomot hívek látogatják, a ferenceseknek is maradniuk
kell. A partizáncsapatok férfiakat tartóztattak le.
Krizosztom atyát betegsége miatt szabadon bocsátották volna, de ő ezt a kegyet akkor fogadta volna el,
ha rendtársait is szabadon engedik.
1944. október 28-án különös kegyetlenséget eszeltek
ki fogvatartói, hármasával összekötözték a foglyokat,
és harmonikaszó mellett futásra kényszerítették,
miközben ütötték őket. Krizosztom atyát néhány társával agyonverték. A halottak tömegsírját két ferences társukkal ásatták meg. Sírhelyük ma ismeretlen.
Kálmán Peregrin rövid méltatása ferences rendtársáról:
„P. Körösztös Krizosztom egy nemzetiségi konfliktus áldozata lett, de ő
abban a helyzetben tudatosan vállalta, hogy azokkal kell maradnia, akiknek
lelkipásztori szolgálatával megbízták. Az utolsó napokban rendtársát két
alkalommal is próbálta elmenekíteni, amikor ez nem sikerült, ő is maradt,
bár megmenekülhetett volna. A halál tényével tudatosan számolt. A nemzetiségi konfliktus mellett a partizáncsapatok katolikusellenessége alátámasztja
az egyház elleni gyűlölet érzületét is, mint a gyűlölet egyik okát.”
Krizosztom atyát a magyarországi rendtartomány a vértanúi között tartja
számon. Boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza 2013. augusztus 31-én lezárult, az ügy római szakasza folyamatban van.
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Rejtvény
Elmélkedés
Krisztus mondta: ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt nálatok (Jn 15,18). Különleges aktualitást kapnak ezek a szavak
ma, amikor sokan szerte a világban össztűz alá vették hazánkat – fogalmaz írásában Székely János esztergom–budapesti segédpüspök.
Mi ennek a gyűlöletnek az oka? A valódi ok az, hogy hazánk olyan alapvető emberi értékek mellé állt oda, melyeket ma sokan lerombolni szeretnének. A magyar
parlament olyan alkotmányt adott az országnak, amely Isten nevével kezdődik
(Preambulum), amely azt állítja, hogy a magzat életét védelem illeti meg a fogantatástól kezdve (Szabadság és felelősség II), hogy Magyarország védi a házasság
intézményét mint férfi és nő között létrejött életszövetséget (Alapvetés L). Az alkotmány azt is kijelenti, hogy a család a nemzet fennmaradásának alapja, és hogy
az adó mértékét a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani (Szabadság és felelősség XXX). Nyilván sokan vannak a világon, akiknek
nem tetszik ezeknek az emberi alapértékeknek ez a határozott megfogalmazása.
(Forrás: Magyar Kurír, 2012. január 12.)
Dr. Székely János
egyházmegyénk püspöke

Bölcsesség
„Nem lehetséges végső összeütközés a vallás és a tudomány között; az egyik
ugyanis kiegészíti a másikat. Úgy gondolom, minden komoly és reflektív ember
felismeri, hogy természete vallásos elemét el kell ismernie és kultiválnia kell ahhoz, hogy emberi lelke minden ereje tökéletes egyensúlyban és harmóniában működhessen együtt. És valóban, nem véletlen, hogy minden kor legnagyobb gondolkodói mélyen vallásos lelkek voltak.”
„A vallásnak is és a tudománynak is szüksége van tevékenységeihez az Istenbe
vetett hitre, sőt, az előbbinek a kezdetén áll, az utóbbinak minden gondolkodás
végén. Az előbbi számára a világnézet tekintetében Isten az alapot képviseli, az
utóbbinak minden érvelés koronáját.”
Max Planck (1858-1947)
Nobel-díjas német fizikus
A Szent Mihály Hírlevél a Lenti Római Katolikus Plébánia lapja.
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