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Hamvazószerda

Bizalom
Február hónapban mintegy 140-en vették fel a betegek szentségét
egyházközségünk tagjai közül. Egyrészt örvendetes ez a szám, mert azt
jelzi, hogy nem félünk e szentségtől, már nem jellemző az
a beidegződés, miszerint az utolsó kenet felvétele azzal is jár, hogy
„most meg kell halni”. Másrészt elgondolkodtató ez a szám, mivel azt
is jelzi, hogy a templomba járók jelentős része súlyos betegségben
szenved, vagy úgy érzi, kora előrehaladtával ereje fogyatkozik. Alig
van olyan nap, amikor nem gondolkodom el, alig van olyan papi
beszélgetés, amikor nem kerül szóba, vajon mennyien leszünk tíz év
múlva a templomban, mi lesz az egyházközségeinkkel?
Nagyböjt kezdődik, az Istenhez térés ideje. Annak ideje, hogy még
jobban a szívünkbe véssük: nem csak magunk vagyunk. Mindenekelőtt
Istenéi vagyunk. Azé az Istené, akié az Egyház is, akié a mi
egyházközségünk is. Nem csak a magunk gondja, hogy mi lesz tíz év
múlva. Nem vagyunk magunkra hagyatva. Aki a gondviselő Istenhez tér,
annak van jövője.
Ipacs Bence plébános

„Az imádság kieszközli az erőt a böjtöléshez,
a böjtölés pedig méltóvá tesz az imádság kegyelmeire.
A böjt erősíti az imádságot,
az imádság megszenteli a böjtöt, és bemutatja az Úrnak.”
(Kismarosi Ciszterci Nővérek)

Gyermekek gondolata az Eukarisztiáról
Előző számainkban esperesi kerületünk papjai mondták el Eukarisztiával kapcsolatos gondolataikat. Ehhez a számunkhoz gyermekkori emlékekből választottunk párat. Van, aki az Oltáriszentséggel való első találkozásának élményét eleveníti fel,
mások későbbi emléküket osztják meg az olvasóval. Ami közös
bennük: a gyermeki naivság mögül mindig sugárzik a tisztelet,
a szentség nagyságának megérzése.
Nyolcadik osztályos fiú írja:
Nem tudom, hogy mikor vettem részt először szentmisén, de azt hiszem, hogy egészen kicsi koromban. A szüleim mondták,
hogy mindig jól viselkedtem. Amire határozottan emlékszem: talán nagyobb óvodás
lehettem, mikor egy mise után anyukámtól
megkérdeztem, hogy miféle óra volt a plébános bácsi kezében? Édesanyám nem értette a kérdést, de amikor elmondtam, hogy
a mise végén, a ministránsok csengetése
alatt emelte magasba, mindjárt megkaptam
a feleletet: „Nem mind óra, ami kerek.” Aztán megtudtam, a számomra feltűnő tárgy
az Úrmutató volt. Ma már latin nevét is tudom: monstrancia. Tiszteletünk jeléül kerül
az ostya, Krisztus teste ebbe a szép tartóba.
Nagy élmény volt számomra, amikor
a szentségtartót közelről is megnézhettem.

Hetedikes lány az első szentáldozására így emlékezik:
A mi kis falunkban nyolcan voltunk, akik együtt járultunk először a szentáldozáshoz. A tisztelendő bácsi mondta, hogy legjobb lenne, ha egyszerű
ünneplőruhát vennénk fel. Ez mindenkinek van, és nem lennének kirívó
túlöltözések. Hogy valami mégis összekapcsoljon bennünket, egy szál virágot
mindenki kitűzhet. Egyik osztálytársunk anyukája mindjárt ajánlotta, hogy ő
hoz nyolc szép szál fehér szegfűt, és azt kitűzhetjük. Bennem akkor nagyon
összekapcsolódott a szegfű és az ostya. Talán az is oka lehetett, hogy az
iskolában tanultunk egy dalt:
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Gyermekek gondolata az Eukarisztiáról
A búzamezőben háromféle virág,
A legelső virág a szép búzavirág.
A második virág a szép szőlővirág,
A harmadik virág a szép szegfűvirág.
A szegfűvirág azért tartja magát a legszebbnek, mert vele az oltárt díszítik,
a búzavirág mert Krisztus testével, a szőlővirág, mert a vérével kapcsolatos. Örültem, hogy a szegfűvirág is ott lesz a szentáldozáson. Egy szirmát utólag levettem,
az imakönyvembe tettem. Azóta is őrzöm, ha meglátom, eszembe jut az első
szentáldozás. Tudom, hogy a virág csak külsőség volt. A szentostya volt a fontos.

Tizedik osztályos lány írja:
Az elsőáldozásomat követően nagy gondot fordítottam arra, hogy semmi bűnt el
ne kövessek. Ráfigyeltem, hogy imáim el ne maradjanak, figyelmesen végezzem
őket. Igyekeztem nagyon előzékeny lenni szüleimhez, öcsémre ráhagytam, ha
valami nekem nem tetsző dolgot mondott. A tanulásban is szorgalmasabb lettem,
mint előtte voltam.
Egyszer mégis megtörtént a baj. Már nem tudom az okát, csak arra emlékszem,
hogy reggel nagyon sokáig aludtam. Máskor magam ébredtem, imádkoztam, és
utána keltem fel, most anyukám szólt, hogy keljek, mert vár az iskola. Rögtön
kiugrottam az ágyból, végeztem szokásos reggeli dolgaimat, és az ima − elmaradt.
Csak délben jöttem rá, amikor 12 órakor iskolánk közelében megszólalt a harang.
Ilyenkor magamban szoktam mondani egy röpimát, és most rádöbbentem, hogy
a reggeli imát nem mondtam el. A gondolat nagyon felzaklatott, ami meg is
látszott rajtam. Abból tudom, hogy a tanító néni megkérdezte, mi történt velem.
Nem mondtam meg, hogy nagy lelkiismeret-furdalás tört rám, de úgy éreztem,
hogy igen nagy a baj.
Óra után egyik osztálytársamnak, jó barátnőmnek elmondtam a problémámat.
Ő is nagyon sajnált, de volt egy gondolata. Menjek el aznap az esti misére és
gyónjak.
Így történt. A plébános bácsi csodálkozott, hogy alig két hete volt az első szentgyónásom, és én ismét gyónni akarok, de rögtön a gyóntatószékhez mentünk.
Elmondtam a bűnömet, ő feloldozott. A gyóntatószékből kilépve, inkább csak
magának mondva, szólalt meg:
„Aki Isten országát nem fogadja úgy, mint a gyermek, nem megy be oda.”

A szavak a fülemben maradtak, csak később értettem meg jelentésüket. Ma már
tudom, Lukács evangélista szavai voltak, a 18. fejezet 17. verse.
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A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok története
1. rész − Az előzmények
Bíró Bertalan plébános, szakíró az eucharisztikus világkongresszusok történetében írja: „A 18. század végén, a francia forradalom és a voltaire-i hitetlenség hatása
alatt a hitélet s vele együtt természetesen az eucharisztikus mozgalom is Európában
veszteglésre került, sőt sokfelé szét is bomlott. A napóleoni harcok, majd a szabadságharcok is nyomasztólag hatottak: az emberek túlságosan beletemetkeztek a földi problémákba s nem tudtak szentségimádó tömeggé összesimulni.”
A szabadságharcok időszaka után több ateista filozófus tette közzé nézeteit.
A sötéten látó, istentagadó Schopenhauer írásai mellett 1859-ben jelentette
meg Darwin A fajok eredete természetes kiválasztás útján című könyvét. Ez az időszak a kezdete Nietzsche, német filozófus publikációinak, aki Krisztus elleni
gyűlöletéről, a kereszténység ellenségeként ismert. Németországban megjelent
Marx A tőke I-II. című kötete (1867, 1885). A III. kötet Engels munkája 1894-ben
került kiadásra. Párizsban az éhség uralkodott, és a kommunisták rémuralma
fenyegetett, míg 1871 tavaszán megalakult a párizsi kommün, egy anarchista
szocialista republikánus munkástanács. Londonban 1864-ben megalakult az I.
kommunista internacionálé Marx tervezete alapján, melynek 1876-ig több város
adott helyet. Orosz földön bombamerényleteket végeztek a nihilisták, akiknek
a keresztény világrend lerombolása is célja volt. Észak-Amerikában a Ku-KluxKlan az 1860-as évek közepén alakult. Elsősorban a feketék jogai ellen harcoltak brutális gyilkosságokat elkövetve, később a katolikusok is célkeresztjükbe
kerültek, templomok robbantása is hozzátartozott tevékenységükhöz.
„Amikor azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem…” tanítja Szent Pál
(Róm 5,20). A borzalmak ellenhatásaként a világban több helyen indult
munkálkodás, mely az egyházellenes erőknek kívánt választ adni. Bosco Szent
János olasz katolikus pap, a Szalézi Szent Ferenc Társulatot alapította. Rendje
műhelyeket állította föl, ahol mesterségeket tanítottak a hit terjesztésével.
Az alapító 1872-ben a rend női ágát is megszervezte. 1874-ben pápai jóváhagyást kaptak. Franciaországban a híres gyóntatóra, Vianney Szent Jánosra
figyelt fel a világ. Németországban Adolf Kolping (1865-ben bekövetkezett
haláláig) napjainkig ható munkásságát alapozta meg.
Nálunk, Magyarországon Zichy Nándor és köre ébresztgette a liberalizmussal
fertőzött magyar közvéleményt. Prohászka Ottokár a ’70-es években a pályájára készült. Felszentelése 1881-ben volt.
Franciaországban Émilie-Marie Tamisier (1834–1910) tevékenysége keltett
figyelmet, akinek gondolkodására nagy hatással volt Eymard Péter Julián abbé
a Szentségimádó-papok Társulatának vezetője. Egy szentségimádó női
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A Nemzetközi
Szent István
Eucharisztikus
király Intelmei
Kongresszusok
Imre herceghez
története
Kerékpáros
rózsafüzér
kongregáció szervezésében Marie Tamisier is szerepet kapott volna, de a
kísérlet sikertelen maradt. A hős lelkületű hölgy szervezett, írt és lelkesített.
Röpiratot szerkesztett A társadalom megmentése az Oltáriszentség által címmel.
Felhívása nyomán több eucharisztikus zarándoklat indult. Vallotta az
Oltáriszentségben személyesen jelenlévő Krisztus megmentő szerepét a romló
világban.

-

1875-ben nagy zarándoklatot szervezésének volt
részese, mely már kongresszusnak is nevezhető.
A francia Douaiben öt püspök elnökletével gyűlt öszsze 50 ezer hívő. Elhatározták, hogy minden évben
nemzeti zarándoklatot szerveznek az Eucharisztia
jegyében. Franciaországban az egyházüldözés egyre
erősödött. Miközben a harmadik köztársaság időszaka nagy akadálynak bizonyult, Marie Tamisier XIII.
Leó pápa beleegyezését kérte a nagyméretű
zarándoklat szervezéséhez.

Francia földön szerzetes üldözés folyt, tízezer szerzetest tettek földönfutóvá. A
nehézségek ellenére 1875 szeptemberében mégis összeült az első Nemzeti (még
nem nemzetközi) Eucharisztikus Kongresszus Faverneyben. A város templomai
zsúfolásig teltek. A kongresszust szabadtéren kellett megtartani a város mellett.
Ezután a fáradhatatlan hölgy Belgiumban próbálkozott terveinek megvalósításával, de az ottani események (belga választási és iskolaharcok) hatására
Hollandiára terelődött a figyelme. A szervezés ott is kivihetetlennek tűnt.
Mikor már minden remény elveszettnek látszott, akkor érkezett az isteni segítség: Tamisier és párizsi munkatársai két szentéletű lillei gyáros segítségét
kérték, akiknek tetszett az eszme. Szervezőbizottságot alakítottak és programot
terveztek. Az egész világ katolikusainak meghívása volt a cél. XIII. Leó pápa
áldását adta a tervre, és egy bíborost nevezett ki, hogy a helyszínen legyen
a nemzetközi kongresszus segítésére.
Miközben a francia parlament elhatározta, hogy a vallásoktatást kizárja az
összes francia iskolából és teret enged az istentelen szabadkőműves nevelésnek,
rá két hétre sokak álma valósult meg, 1881. július 28-án összegyűlt az
I. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus az észak-franciaországi Lillében
(Folytatjuk.)
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Plébániánk életéből
Az új év elején beszámolót hallhattunk plébániánk életéből. Néhány fontosabb
adatot itt is megismétlünk:
Keresztelések száma:

49

Esküvő:

14

Temetés:

55

Elsőáldozók száma:

42

Bérmálkozók száma:

43

A Város Napján, január 4-én a lenti 362. sz. Szent Mihály Cserkészcsapatot
városunk vezetői
Lenti Város Közösségi Életéért Díjjal
tüntették ki. Gratulálunk a szép elismerésért a csapatnak és vezetőinek,
Kalmár Imrének, Kalmárné Kántor Luciának és Kovács Andrásnak!
További munkájukhoz kérjük Isten áldását!
Ugyanezen az ünnepségen a városért végzett munkájáért Egyházközségi
Képviselőtestületünk egyik tagja,
Lantos László
is a kitüntetettek közt volt. Erőt, egészséget kívánunk további
munkájához a városban és az egyházközségben egyaránt!
Ebben az évben az ökumenikus imahét záró napján, január
26-án, vasárnap délután 2 órakor került sor az ökumenikus
imaórára a csesztregi templomban. A szép számmal
összegyűlt hívők közt katolikusok, reformátusok és
evangélikusok voltak, akik a keresztények egységéért
imádkoztak. Az imaórát szeretetvendégség követte a plébánia
közösségi házában. A 2021. évi összejövetelre a kerkafalvi
református templomba kaptunk meghívást. Kilencedik
alkalommal találkoztak a hívek az ökumené jegyében.
A plébánia Képviselő Testületének összejövetelét február 9-én, vasárnap délután
tartottuk. A 2019-es év értékelését követően 2020. feladatait beszéltük meg.
Az adó 1%-ának egyházi célra való felajánlásával kapcsolatos adatok:
Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Alapítvány a Lenti Szent Mihály Plébániáért adószám: 19275921-1-20
Köszönjük az 1%-os felajánlásokat!
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Emlékezzünk!
A II. világháború utolsó hetei egyházunktól újabb vértanúkat követeltek.
Ezúttal ismét 75 éves évfordulóra emlékezünk.
Hajnal Zénó

a Bihar megyei Vaskón született 1900-ban. A község ma Romániához
tartozik. 1918-ban tett egyszerű fogadalmat, pappá szentelése 1925-ben volt.
1940-ben került Nagyatádra, itt érte őt a II. világháború, ahol az üldözések idején menekülteket is bújtatott.
Miközben Nagyatádon, ferences házfőnökként
működött, a városból kilakoltatott emberek egy csoportját a gyékényesi plébániájára vezette Martincsevics Pál plébánoshoz, barátjához. 1945. április 1-jén a
szovjet csapatok katonái elhatározták Gyékényes kiürítését. A hívek figyelmezették a plébánián tartózkodó két papot, hogy vegyenek civil ruhát, mert az ateista katonák kiszámíthatatlanok. Húsvétvasárnap
volt. Bolgár katonák házról házra járva foglalták el a
falut. A plébánosnak és vendégének, Zénó atyának is
távozni kellett a községből.
A visszaemlékezések szerint Zénó atya tudatosan vállalta az egyházi ruhát, és erre biztatta paptársát is, mondván, az embereknek
halálveszély esetén szüksége lehet útközben a papok szolgálatára, látniuk kell,
hogy kihez fordulhatnak segítségért, ezért szükséges a ruha. Úgy látta, hogy
az egyházi öltözet levetése Krisztus megtagadása lenne.
Menetelés közben a falu határánál egy bolgár lovas katona érte el őket. Látva a
ferences habitust és az egyházi viseletet, kiszólította a két papot a tömegből és
lelőtte őket. Miután összeestek, a katona még egy sorozat lövést adott
rájuk. A menekülők közül csak őket végezték ki. A katona viselkedése
bizonyítéka az egyház iránti gyűlöletnek.
Zénó atya és paptársának sírja a gyékényesi temetőben van. Hét vértanú
rendtársa közül csak az ő nyughelye ismert. Nagyatádon, egykori állomáshelyén a P. Hajnal Zénó Emlékhely mutatja be életét, mely előzetes bejelentkezés alapján látogatható. A budapesti Tövis utcai Kapisztrán Szent Jánostemplom homlokzatán ő is a hét ferences vértanú szerzetes tiszteletére állított
domborművön látható.

Boldoggá avatása hét rendtársával együtt folyamatban van.
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Rejtvény
Intelem
A lübecki Krisztus-szobor felirata
Jézus panasza
Ti Mesternek hívtok, és nem kérdeztek engem.
Útnak neveztek, és nem jártok rajtam.
Világosságnak hívtok, de nem néztek rám.
Életnek neveztek, és nem kerestek engem.
Bölcsnek hívtok, és nem követtek engem.
Irgalmasnak neveztek, és nem kértek tőlem.
Igazságosnak hívtok, és nem bíztok bennem.
Hatalmasnak neveztek, és nem féltek tőlem.
Ha egyszer örökre elvesztek, ne okoljatok engem.

Bölcsesség
„Ha nem Krisztus lesz minden mindenben, akkor az a politika nem lesz más,
mint kufár élet, önző haszonlesés, aljas önérdek. Nekünk a csillagokra kell néznünk, nekünk fölfelé kell tekintenünk, nem is fölfelé, hanem be a templomokba,
oda az oltárra s onnan kell merítenünk eszméinket, tetterőnket s ernyedetlen
munkánk sikerének biztosítékait. Krisztusnak kell lenni mindenütt; a nép minden rétegében, a családok szentélyében s az emberi szív csendes magányában.
Tanulják meg őt szeretni a gyermekek is és áldozzanak. Látogassák meg ők is az
Oltáriszentséget, legjobb barátjukat s nevelőjüket […] egy segítőt keresünk, mert
érezzük, hogy egymagunkban gyöngék vagyunk és feltűnik a ragyogó jel, nem
is jel, nem, sokkal több annál maga az élő valóság: Jézus Krisztus. Itt van közöttünk az Oltáriszentségben. Ő az, kiben győzünk, s csakis ő vele győzünk, csakis
ő vele győzhetjük le az újkor pogányait. Kezünkben a fegyver s a harczra késztető szó: E jelben győzni fogsz!”

Kantner Károly
a budapesti Örökimádás templom alapítója.
Elhangzott Szegeden, 1909. aug. 30-án.
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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