Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 1. évfolyam, 3. szám, 2014. augusztus 20.

A BÖLCS EMBER SZIKLÁRA ÉPÍTI HÁZÁT
Azt mondja Szent István király ünnepének evangéliuma, hogy Jézus az, aki úgy tanít, mint
akinek hatalma van és nem úgy, mint az írástudók. Jézus hatalma nem földi hatalom, bár a
választott nép ezt elvárná Tőle, de mégsem az. Jézus hatalma valami sokkal nagyobb,
sokkal univerzálisabb, sokkal több.
Ez az, amit észrevett és megvalósított Szent István. Észrevette, rájött arra, hogy ha valami
maradandót akar alkotni, akkor sziklára kell építenie. Ez a szikla pedig nem más, mint a hit
sziklája. Erre a hitre, az Istenbe vetett hitre épített hazát, országot és társadalmat. Ez a hit
volt az, ami megtartotta országát a századok viharaiban.
Számtalanszor hallottam, hogy Szent István kizárólag politikai célból lett keresztény. A
látszat kereszténység az nem élt volna túl ennyi megrázkódtatást. A hit, az a valóság – az
Istennek a valósága –, amely őszinteséget kíván tőlünk. Őszinteséget kívánt Szent Istvántól
is, amikor azt látta, hogy ennek a népnek, a magyar népnek, nincs más lehetősége, mint az,
hogy elhagyva a pogányság útját az Istenhez térjen.
Őszinteséget kér tőlünk is – egytől egyig – személyesen éntőlem is. Hiszen Isten az, aki
az őszinte szívekben lakozik. Ő az, aki csak ott tud működni és a kegyelmeit adni, ahol nem
hiányzik a nagylelkűség és a bizalom. Isten szava halkan, csendesen szól, a szívünk, a lelkünk mélyén. Azt sugallja, hogy felismerjük Őt. Hogy ráébredjünk arra, hogy szükségünk
van Rá: hogy Isten nélkül sivár és szegényes az emberi élet.
XX. század történelmi viharainak ellenére itt vagyunk, itt állunk ma, mint hívő keresztények.
Nem lehet-e, hogy a Szent Istváni sziklán állunk? Emberi szempontból lehet, hogy régesrégen nem kellene léteznünk, el kellett volna tűnnünk. Mi volt a megtartó erő?
Az okos ember házát sziklára építette. Ez a mi számunkra Szent István példája. De tudnunk kell, hogy a példaképeket csakis úgy érdemes a szemünk elé állítani, ha követjük is
őket. Szent István példája nem lehet csak egy szép emlék, egy történelmi tény, de annál sokkal több… Legyen számunkra példa a hitre – az igazi mély hitre –, amely képes arra, hogy
emberi életeket, egy nemzet sorsát megváltoztassa. Álljon előttünk a bibliai okos ember, aki
sziklára épít, aki hitből és a hite szerint él. Személy szerint mindegyikünk a saját környezetében, a saját hazájában. Ha a mi hitünk erős lesz, akkor sziklára építünk, és akkor szakadhat a
zápor, süvíthet a szél, és nekizúdulhat, de akkor a mi házunk, a mi hazánk nem dől össze,
mert sziklára van építve.
Köbli Tamás, plébános

EZERARCÚ SZŰZ MÁRIA
Ha a Szűzanyára gondolunk, vagy Hozzá fohászkodunk, mindnyájunknak egy, ám mégis különböző alakban megjelenő nő jut eszünkbe. Ahogy az egyházi évben haladunk Jézus születésétől a keresztre feszítésig,
úgy szintén más és más attribútumai1 jelennek meg
Máriának, hiszen tulajdonképpen vele együtt járja
végig ezt az utat. Két leggyakoribb ábrázolása a jászol
mellett ülő anya képe és halott gyermekét kezében
tartó, az isteni akaratba beletörődő, már megtört nő
alakja, amelyet a Piéta-szobrokról és festményekről jól
ismerünk. Ennél a két végletnél azonban jóval több
arca van Isten kiválasztottjának.
A Szűzanya tisztelete az őskereszténységtől napjainkig
végigkíséri a művelődéstörténetet, a Mária-kultusz
megnyilvánulásai tehát nem csupán az egyház- és vallástörténet részét alkotják, hiszen
számtalan (irodalmi, képzőművészeti, zenei) alkotás ihletője a szimbolikussá vált nőalak. Szűz Máriához a nőiség, az anyaság, a termékenység olyan mindennapi jelképei
kapcsolódnak, mint a búzakalász, a szőlőfürt vagy a fehér liliom. Hogy hányféle arcát
ismerjük, felsorolni is nehéz lenne. A mai nap eseményéhez kapcsolódva egyet szeretnék kiemelni: Máriát nem csupán Jézus édesanyjaként láthatjuk, hiszen nekünk is égi
édesanyánk, s emellett a szegények és elesettek oltalmazója. Az említett védelmező,
oltalmazó anyai tulajdonság a magyar embernek különösen fontos éppen a két, egymáshoz időben is közel eső augusztusi ünnep apropóján, hiszen hazánk Mária országa
(Regnum Marianum). Az elnevezés arra utal, hogy Szent István halála előtt a Szent Koronát és országát Szűz Mária oltalmába ajánlotta – úgy gondolom, sok arca közül nekünk talán éppen ezért ez a legkedvesebb. A kereszténység felvétele és első királyunk
halála után egyre erősödött népünk a Szűzanyához való viszonya, melyet nem csupán
képzőművészeti, hanem irodalmi alkotások is őriznek. Egyik első nyelvemlékünk, az
Ómagyar Mária-siralom, szép példája ennek a ragaszkodásnak, vagy említhetnénk még
Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzát, melynek invokációjában 2 Szűz Máriát
szólítja meg, de Mikszáth novelláiban is találkozhatunk alakjával (pl. A gózon Szűz Mária). Emellett nagyon sok település őrzi nevét (elnevezéseinek különféle alakjaiban),
tanúbizonyságot téve arról, hogy milyen megkülönböztetett és ősi tisztelet, áhítat és
szeretet fűzi a magyarokat a Szűzanyához.
Domonkos Dóra
1olyan

tulajdonság, mely elválaszthatatlanul hozzátartozik valamihez vagy valakihez

2‘megidézés,

segítségkérés’, eposzi kellék, a múzsa segítségül hívása
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KANONOK ÚRRA EMLÉKEZÜNK
Lapunk tavaszi számában emlékeztünk azokra a papokra, akik Lentiben szolgáltak és
április-május hónapban haltak meg. Ezúttal Kanonok Úrról írunk. Mindenki így ismerte,
így szólította Kómár Józsefet, aki 1917. június 4-én született a Vas megyei Döbörhegyen. 1943. június 19-én szentelték pappá Szombathelyen. Életének jelentős hányada
Lentihez és környékéhez kötődött. A következő helyeken hirdette Isten Örömhírét és
szolgálta a híveit:

Kómár József Kanonok Úr













1943-47: káplán, Nádasd
1944-45: tábori lelkész
1947-48: káplán, Páka
1948-51: hitoktató, Lenti
1951-53: káplán, Lenti
1953-57: h. plébános, Muraszemenye
1957-77: plébános, Szécsisziget
1968-90: a Lenti Kerület esperese
1977-90: plébános, Lenti
1977-: tiszteletbeli kanonok
1990-: nyugállományban, kisegítő lelkész, Lenti

Életének 92. évében – szenvedését türelemmel viselve, a betegek szentségében részesülve – 2008. augusztus 17-én elhunyt. A lenti temetőben nyugszik.
Augusztus 14-én vettünk végső búcsút Virág Józseftől, aki egyházközségünk képviselőtestületének több cikluson át volt tagja. Életének 81. évében türelemmel viselt, hosszú szenvedés után,
a betegek szentségében részesülve hunyt el. Mindig vidám, humoros egyéniségére, templomunkért végzett munkásságára kegyelettel emlékezünk.

JELES NAPJAINK
Augusztus 24.

10.00 Búcsúi szentmise Lentikápolnán.

Szeptember 6.

Hagyományos Kolping Családi Nap.
Egész napos rendezvény főzőversennyel, közös ebéddel, játékkal,
szórakoztató műsorral. 14.30-kor a Mária-fánál tartunk szentmisét.

Szeptember 7.

11.00 órakor magyar és német nyelvű búcsúi szentmise
Gosztolahegyen. Rendezők: az osztrák pincetulajdonosok.
Mindenkit szeretettel várnak!

Szeptember 28. Vasárnap 10.00 Bérmálási szentmise és búcsúi szentmise.
Október a Rózsafüzér Hónapja. Templomunkban az esti misék előtt fél órával kezdjük a
rózsafüzér imádságot.
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CSABA ATYA ELKÖSZÖNT
Németh Csaba atya 2014. július 27-én a délelőtti szentmisén elköszönt a Lenti
Szent Mihály Plébánia híveitől, mivel augusztustól Kőszegen folytatja szolgálatát.
"Ne sírj, mert vége lett! Mosolyogj, mert megtörtént!” – írja Gabriel Garcia Marquez.
Csaba atya papi életének egy fejezete Lentiben most lezárult. A szentmise végén Horváth László, Lenti város polgármestere megköszönte Csaba atyának azt a példaértékű közösségfejlesztő munkát, amelyet nagy szeretettel, hittel, alázattal, szerénységgel végzett a város lakói körében. Majd a plébánia hívei nevében Kancsal Gyula, az
egyházközségi képviselőtestület elnöke köszönt el. Csaba atyát nem könnyű feladat
elé állította a Jóisten, hiszen hivatását egy súlyosan beteg plébános mellett kezdte,
azonban kiállta a próbát és nemcsak, hogy lelkipásztori munkáját látta el maradéktalanul,
hanem
nagy-nagy
szeretettel
és
odaadással
gondoskodott
Gyula atyáról. Elnök Úr köszönetét fejezte ki az élményszámba menő prédikációkért, a
felejthetetlen zarándoklatokért, melyekkel mind közelebb vitte a rábízottakat az Úristenhez.
Végezetül Csaba atya elmondta, hogy soha el nem
múló hálával gondol Kondákor Gyula atyára, aki
betegen is atyai szeretettel, türelemmel tanította, a
nehézségek idején mosolyával bíztatta; és tudja, hogy
ő most már a Jóistennél jár közben érte. Legkedvesebb emlékei között említette az elsőáldozások és
bérmálások szép pillanatait, a hittanórákat, a zarándoklatokat, a fatimai körmenetek és ünnepi
szentmisék lélekemelő meghittségét, az első plébániai
hittanversenyt, Lentikápolnán a szentesték karácsonyi
műsorait, a fiatalok tisztán csengő énekeit,
Bárszentmihályfán a betlehem elkészítését, az adventi
Csaba atya
gyertyagyújtásokat,
Máhomfán,
Mumorban,
Lentiszombathelyen és Lenti-hegyen az együtt ünnepelt búcsúi szentmiséket.
Külön megemlékezett a gyerekekről, akiknek öröméből és szeretetéből sokszor
merített erőt. Továbbá megköszönte azt a szeretetet és megbecsülést, melyet az itt
élőktől nap mint nap megtapasztalt.
Németh Csaba atyát szívünkben megőrizzük, imáinkban róla megemlékezünk.
Tudjuk, hogy minket a jóságos Isten szeretete összefűzött, így a távolság köztünk csakis
fizikai értelemben létezhet. Kívánjuk, hogy Kőszegen érezze jól magát, kísérje lelkipásztori munkáját a mindenható Isten áldása és vegye őt körül a vasi hívek szeretete.
Elköszöntünk, de nem búcsúztunk, mivel visszavárjuk őt Zalába!
Dr. Kovács Mónika Ph.D.
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BEMUTATKOZIK ÚJ KÁPLÁNUNK
Amikor az ember megszületik, embertársai még nem tudják, mit rejt magában ez az új
élet. Istennel kapcsolatban viszont ez áll: „létem soha nem volt rejtve előtted.”
(Zsolt. 139,15) Az emberi életről elmondható, hogy ajándék, az életút pedig ennek az
ajándéknak kifürkészése, felfedezgetése.
Így indult el az én életem is, amely a fogantatás után 1985.
november 23-án felszínre bukkant, de még kicsomagolásra várt. Karácsony előtt, december 22-én ez az ajándék
megkapta az első tisztogatást, „meghámozást” a keresztségben. Ezzel aztán még nagyobb lett ez az ajándék. A
csomag csiszolgatása aztán útnak indult a szülői gondoskodásban, a nagyszülői szeretetben, óvodában, iskolában
– ahogyan az szokás. Közben, 1995. október 15-én az Eucharisztiában önmagát nekünk ajándékozó Jézust először
vehettem magamhoz, az irgalomban gazdag Istennel (vö.
Ef. 2,4) a bűnbocsánat szentségében történő találkozás
után. Az ajándék bontakozott, és egyúttal kezdett valamRichárd atya
ennyire felfedezettebbé is válni: beállás a minisztránsok
közé a szombathelyi székesegyházban, átlépés egyházi iskolába. Hatodik osztály
egyik hittanóráján aztán jött a szikra: olyan szeretnék lenni, mint az a pap, aki éppen
hitoktatónk volt. 2000. június 3-án megerősítést nyert életemben a keresztségi kegyelem a bérmálással. Szombathelyen a premontreiek gimnáziumában jobban megmutatkozott az ajándékká válás. Időközben ez ajándék ketté akart válni, amelyhez két eke
kellett volna (vö. Lk. 9,62). Az érettségi vizsgákon való túljutást követő tanév Győrben
kezdődött számomra. Az erősebb nyert, vagyis az Úr. Egyre csak világosabbá vált,
hogy az az ajándék, amelyet Isten belém rejtett, micsoda, s benne én is tudatosan
ajándékká váljak, hogy magamat Krisztus Urunknak, Jézus pedig engemet felhasználva az embereknek ajándékozza magát, az Ő életét. 2010. június 19-én a papszenteléssel szentségileg is elindult ez. Hálás lehetek sárvári és körmendi két-két éves kápláni
létemért, jó példákért, terelésekért. Köszönöm Istennek, hogy afféle kiemelt kincset
is kaptam tőle: a liturgia iránti szeretet, érdeklődést.
Most a lenti plébánia következik, hogy befogadjon egy újabb ajándékot, hogy
mindnyájunkban az emberi és a keresztényi lét ajándékjellege még jobban fölfedeződjék és kibontakozzék. Hogy ebben jó emberként, jó és egyházhű keresztényként és
Krisztus egyre szentebb és bátrabb papjaként segíteni tudjak, kérem a kedves keresztény testvéreim imádságát. Ne feledjük: „egy hajóban evezünk”, és sosem fogyunk ki
ajándékságunkból!
Kovács Richárd
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BEMUTATKOZIK MÁRIA LÉGIÓ CSOPORTUNK
A Mária Légió a Szűzanya tiszteletén
alapuló imádkozó közösség. Írországban alakult 1921-ben. Még a II. világháború előtt eljutott hozzánk is, de az
egyházat ért hátrányos rendelkezések
miatt nem működhetett 1989-ig.

Ki az, ki eljön, mint a hajnal pírja,
szép, mint a hold, fénylő, mint a nap,
félelmetes, mint a harcra kész sereg?

Lentiben 2002. február 7-én Tüske József esperes segítségével alakult a Curia mint
felsőbb testület – Titkos Értelmű Rózsa néven. Ennek két egyesülete van: a Lentiben
működő Hajnali Szép Csillag és a rédicsi Kármelhegyi Boldogasszony csoport
(Prezidium). Az eltelt idő óta pontosan és fegyelmezett rendben tartjuk az imaórákat. A
lenti csoport jelenleg 14 fogadalmas testvért számlál.
Lelki vezetőnk az utóbbi időben Németh Csaba káplán volt, áthelyezése óta Kovács
Richárd káplán tölti be ezt a tisztséget. Csoportunk imaóráit világi vezető irányítja. Ezt a
tisztséget először Almás Józsefné, Matild néni töltötte be, akit szeretettel köszöntöttünk
augusztus elején 90. születésnapján – ezúttal is kívánunk neki jó egészséget, sok örömet
családja körében. A jelenlegi vezető Horváth Vilmosné, Klári testvér. Vezető választást
háromévente tartunk.
Legfontosabb feladataink: az imádkozás, a betegek látogatása és az apostolkodás. Közös
imaóránkat minden szerdán a szentmise előtt végezzük a templom oratóriumában – az
előírt rendnek megfelelően – testvéri közösségben. Imánkat a Szűzanya és az egymás
iránti szeretet hatja át. Minden alkalommal fohászkodunk a betegekért, hazánkért és a
családokért. Imádságos hátteret biztosítunk a templomban a misék és gyászmisék előtt.
A rédicsi csoporttal minden hónap utolsó keddjén 14.00 órakor találkozunk közös imaórán. Ugyanígy, havonta egyszer
Zalaegerszegen a Comitiumban adunk számot munkánkról.

A Tessera címlapja

Fogadalmunkat minden évben március 25-én, Gyümölcsoltó
Boldogasszony napján, az ünnepi szentmisén újítjuk meg.
Csoportunk nyitott, ahova a Mária tisztelőket nagy szeretettel
várjuk. Kétfajta légiós tagság létezik: az aktív tagok heti rendszerességgel kapcsolódnak be a tevékenységébe; a segítő
(auxiliárius) légiósok egyénileg imádkoznak naponta 5 tized
rózsafüzért és imalapunk, a Tessera elimádkozásával kérik a
kegyelmet az aktív tagok munkájához. A tagság feltétele az
egyházilag rendezett élet: római katolikus vallás, rendszeres
szentgyónás, szentáldozás, rendezett magánélet.
Ave Maria
Horváth Vilmosné Klári
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A BESZÉD - TANULJUNK KRISZTUSTÓL!
„Hallgatni arany.” „Sok beszédnek sok az alja.” – Jól ismert közmondásaink.
Legkönnyebb beszédünkben vétkezni.
Szeretünk beszélgetni, néha talán többet is a kelleténél. Kibeszéljük ismerőseinket,
papjainkat, minősítjük a szentbeszédeket, bezzeg arról nem beszélünk, nem nyilatkozunk, hogy a misén hallottakat, Isten Igéjét miként kellene, lehetne beépíteni életünkbe.
Leginkább beszédünk árulkodik arról, hogy kik vagyunk.
Sok ősi bölcs tanácsból – melyek beszédünkre vonatkoznak – idézek néhányat:
„Jól sáfárkodj a szóval, igéidet úgy mérd,
mint a drágaköveket, amelyeknek értéket
inkább ritkaságuk ád.” (sumér költő)
„Csak olyat beszélj, ami másoknak, vagy
magadnak hasznára lehet, kerüld az üres
fecsegést. Aki keveset beszél, növeli tudását,
mert többet tanul az, aki a fülét nyitja ki,
mint aki a száját.” (Franklin Benjamin)

Egy régi kis vers így tanít:
Fékre vedd a nyelvedet jól,
Egy rossz szó könnyen kigördül,
Hiába, hogy nem akartad,
Nem lesz nyugtod csúnya pörtül.

„Amit tenni csúnya, azt mondani sem szép.”
(közmondás)
Jézus Krisztus óva int az esküdöző beszédtől: „Legyen a ti beszédetek: igen, igen, nem,
nem; ami ezeknél több, a gonosztól van.” (Mt. 5. 37.)
Legnehezebb talán beszédünkön, nyelvünkön uralkodni. A Bibliában ez áll: „Mert sok
mindenben vétünk mindnyájan. Ha valaki a szavában nem hibázik, az tökéletes ember, s
az ilyen féken tudja tartani egész testét is.” (Jak. 3. 2.)
Így ír a Biblia: „… a nyelv is kicsi testrész ugyan, de nagy dolgokat visz végbe. Íme, egy
csekély tűz milyen nagy erdőt gyújt fel! A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Testrészeink közül a nyelv az, amely beszennyezi egész testünket…” (Jak. 3. 5-6.)
Egy görög bölcs tanácsa: „Ha tökéletes akarsz lenni, légy rövid beszédű és halk beszédű.”
Példaértékű közmondásaink:
„A sasmadár hallgatva emelkedik a magasba. A csillag nem beszél, hanem világít.
A tiszta, építő beszédre, gondolatainkra figyelmeztet a Biblia: „… arra irányuljanak
gondolataitok, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó,
ami dicséretre méltó, ami erényes és magasztos.” (Fil. 4. 8.)
Fogadjuk el a helyén mondott igét! Krisztusról olvashatjuk a Szentírásban, hogy beszéde kedves, bátorító, reménységet adó volt.
Tanuljuk meg mi is Krisztustól a beszéd művészetét!
Pető Jánosné
7.

REJTVÉNY
Az alábbi sorok Jézus szavait idézik Szent Lukács evangéliumából. Az idézetekben
pontok jelzik egy-egy név hiányát. Ha a neveket beírjuk a megfelelő vízszintes sorokba,
az árnyalt függőleges oszlopban egy keresztnevet kapunk, amely több szentnek a neve.
Beküldendő a név, és legalább öt ilyen nevű szent teljes megnevezése, 2014. szeptember 15-ig a templom hirdetőtáblájánál lévő Szent Mihály Hírlevél feliratú dobozba,
név és lakcím közlésével. A helyes megfejtők közt könyvjutalmat sorsolunk ki.

1. „Jelet kíván, de nem kap más jelet,
mint … prófétáét.”
2. „Volt egy… nevű koldus is,
aki ott feküdt a kapu előtt”
3. „Asszonyok szülöttei között nincs nagyobb próféta,
mint …”
4. „… a sátán kikért titeket,
hogy megrostáljon”
5. „… szállj le hamar!
Ma a te házadban kell megszállnom.”
Az előző számunkban közölt rejtvény:
Vigyázzunk kézre, lábra. Hámlik a fal, mellette nagy a sár. Az út javításához kell hozni
zsákban homokot. A megfejtés tehát: Ábrahám, Sára, Izsák.
Köszönjük a megfejtéseket! Örömmel vettük, hogy többen részletes magyarázatot is
küldtek. Nyerteseink: Kapus Edit, Kondákor Ferenc és Németh Zoltánné

HUMOR

Szent Balázs napján, mise előtt bemegy a sekrestyébe egy kislány
és megkérdezi: - Plébános atya, ma lesz a mise végén nyakszentelés?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gyermeki ima:
„Édes jó Istenem, ne engedd, hogy beteg legyek és add,
hogy a vitaminok ne a spenótban legyenek, hanem a csokiban, Ámen.”
A Szent Mihály Hírlevél a Lenti Római Katolikus Plébánia lapja.
Megjelenik kéthavonta a páros számú hónapokban.
A kiadásért felel: Köbli Tamás plébános, Lektor: Domonkos Dóra.
Szerkesztés: Balás Endre. Tördelés: Kovács Tamás.
Elérhetőség: 8960 Lenti, Templom tér 4. T.: 06-92/551-168
Plébániánk honlapja: lentiplebania.hu
Hírleveleink letölthetőek a honlapról: lentiplebania.hu/hirlevel

