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Húsvét

A Golgotán át az üres sírhoz
Jelen sorok írásakor még csak előtte vagyunk egy olyan húsvétnak,
amilyenre emberemlékezet óta nem volt példa: az otthon falai között,
üres templomokban. Rómából már megérkezett a rendelkezés, hogyan lehet
a húsvéti szentháromnapot ilyen körülmények között megülni.
Nem tagadom, lehangoló olvasni, hiszen ezek a napok valóban a liturgikus
év csúcspontját jelentik, és igazán csak közösségben lehet megünnepelni. Az
Utolsó Vacsora szentmiséjét, melyen elcsendesül minden. Nagypéntek drámáját, a „csonkamisét”, középpontjában a kereszttel. Nagyszombat csendjét.
Húsvét éjjelének titkát: a fényünnepséget, az ószövetségi húsvétból az újszövetségi húsvétba valódiadalmas átmenetelt, a keresztség liturgiáját, az ünnepi szentmisét és körmenetet. Mindezt egy üres templomban megülni lehangoló. Kicsit olyan, mintha megismétlődne nagypéntek magánya, mikor az
utolsó órákra már csak Szűz Mária és János apostol állt a kereszt lábánál,
mindenki más elment.
Mégis tudjuk, hogy nagypéntek után nem sokkal húsvét
hajnala következett, az üres sír üzenete: „Nincs itt. Feltámadt.” Hisszük,
hogy az a remény, amit húsvét adott, most is, ezekben a nehéz időkben is
valódi remény. Nagypéntek fájdalma után húsvét boldogsága következik.
Bence atya

„Hamuval szórt, nyesett hajjal
ér engem e húsvéthajnal és az
üres sírgödör.
Bámulok a nyirkos, görbe kősziklába vájt gödörbe, bénán csügg le
a karom, tehetetlen két karom…
Te kegyelmet mindig oszthatsz,
feltámadtál s feltámaszthatsz,
hogyha én is akarom.”
Pléh Csaba

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok története
2. rész − a kongresszusok az I. világháborúig
(Bíró Bertalan plébános, szakíró tanulmánya alapján)
Az I. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra Franciaországban, Lille-ben
került sor 1881-ben. Legtöbb résztvevője francia volt, de Nyugat- és KözépEurópa több államának képviselői is részt vettek, sőt Mexikóból és Chiléből is
érkeztek magas rangú egyházi személyek. A háromnapos ünnepség szentmisékkel, szentségimádással és elmélkedéssel telt. Az esemény templomi körmenettel
zárult - utcai körmenet tartása tilos volt. Az imák legtöbbször a Krisztusszeretet
jegyében folytak. A hívek a negatív iskolatörvények láttán a francia ifjúság
hitéért fohászkodtak.
A következő néhány rendezvényt csak felsorolásszerűen említjük:
II. kongresszus: 1882. Avignon - Franciaország;
III. kongresszus: 1883. Lüttich - Belgium;
IV. kongresszus: 1885. Freiburg - Svájc.
A III. és IV. kongresszussal kapcsolatban jegyezzük meg, hogy
nem Franciaországban voltak, de francia nyelvterületen
maradtak.
V. kongresszus: 1886. Toulouse - Dél-Franciaország;
VI. kongresszus: 1888. Párizs - Franciaország. 99 évvel korábban a francia
forradalom istentagadó rémuralma dühöngött itt. Még most is
ellenséges kormányhatalmakkal kellett megbirkózniuk a szervezőknek, a szabadkőművesség acsarkodásával, a liberalizmus
gúnyolódásaival.
VII. kongresszus: 1890. Antwerpen - Belgium.
VIII. kongresszus: 1893. Jeruzsálem - abban a városban, ahol 1900 évvel
korábban hozta közénk Jézus a világboldogító Eucharisztiát.
Jegyezzük meg: az utolsó vacsora terme máig mohamedán
mecset.
IX. kongresszus: 1894. Reims - Franciaország.
X. kongresszus: 1897. Paray-le-Monial - Franciaország egyik kedvelt búcsújáró
helye.
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A Nemzetközi
Gyermekek
Eucharisztikus
gondolata Kongresszusok
az Eukarisztiáról
története
XI. kongresszus: 1898. Brüsszel - Belgium.
XII. kongresszus: 1899. Lourdes - Délnyugat-Franciaország.
A csodálatos Mária-jelenések (az első 1858. február 11.)
és gyógyulások városában.
XIII. kongresszus: 1900. Angers - Franciaország. Ekkor dühöngött Kínában a véres
boxerlázadás, melynek folyamán több száz külföldi és több ezer
keresztény kínai – köztük gyermekek és nők – vesztették életüket.
XIV. kongresszus: 1902. Namur - Belgium.

XV. kongresszus: 1904. Angoulême - Franciaország.
XVI. kongresszus: 1905. Róma - Olaszország. A Szentatya, X. Pius pápa
személyében először vett részt Eucharisztikus Kongresszuson.
XVII. kongresszus: 1906. Tournai - Belgium legnagyobb területű városa.
XVII. kongresszus: 1907. Metz - Franciaország, Lotharingia fővárosa. Szentjeiről
híres város: Metz püspökei közül 35 főt avattak szentté
és 3 főt boldoggá.
XIX. kongresszus: 1908. London - az Egyesült Királyság, azon belül Anglia
fővárosa. Londonban letelepedni sem volt szabad katolikus
papnak. Hitéért 80-nál több pap és világi került hóhérkézre,
és sokan pusztultak börtönökben.
XX. kongresszus: 1909. Köln - Németország, Nagy Szent Albert városa,
Aquinói Szent Tamás tanulmányainak is színhelye.
XXI. kongresszus: 1910. Montreal - Észak-Amerika, Kanada.
A kongresszusok világhódító körútja ezzel kezdődött, jelezve,
hogy Krisztus királysága az egész földkerekség.
Tamisier Márta halálának éve. A kongresszusról még értesült.
XXII. kongresszus: 1911. Lisszabon - Portugália.
XXIII. kongresszus: 1912. Bécs - az Osztrák-Magyar
Monarchia fővárosa.
A magyarság a Monarchia részeként volt rendezője.
80 ezer ember képezte az európai népek színes
csapatát.
XXIV. kongresszus: 1913. Málta törpeállamban volt.
(Folytatjuk.)
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Szent
A koronavírusról
István
királyésIntelmei
más
„lelki
Imre
vírusokról”
herceghez
Kerékpáros
rózsafüzér
Idézetek megyéspüspökünk Magyar Kurírban megjelent soraiból
Jelenleg az emberiség nagyon érzékenyen reagál környezetünk megóvásának fontosságára, a klímaváltozásra, az egészségünket fenyegető veszélyekre. Ez önmagában nagyon jó. Jó, hogy az emberiség egyre inkább érzi, hogy a teremtett világban és az emberi testben is
van egy gyönyörű, objektív rend,
egy törékeny harmónia, amelyet
tiszteletben kell tartania, ha nem
akarja elpusztítani környezetét és
önmagát.
Mintha azonban hiányozna annak
tudata és átérzése, hogy ez a gyönyörű és törékeny isteni harmónia
nemcsak a természetre és az ember
biológiai valóságára vonatkozik,
hanem van egy gyönyörű rendje az
emberi szellem életének is. Mintha
János püspök
élesen szétválasztaná a mai ember a
valóságot, és annak csak a felszínével, a biológiai, természeti dimenziójával foglalkozna. Pedig van a valóságnak még sok mélyebb és fontosabb rétege. Mozart Requiemje vagy Michelangelo Pietàja gyönyörű. […]
Vannak az emberiségnek nagyobb bajai is, mint a koronavírus, de sajnos ezekre a
bajokra szinte teljesen érzéketlenek vagyunk. Körülbelül hat másodpercenként meghal egy gyermek a Földön az éhínség miatt, vagy a legalapvetőbb gyógyszerek híján. […] Mennyi lelki vírus terjed a világhálón, mennyi pusztító tartalom! Ennek
megállítására sem tesz semmit a világ, pedig gyerekek, fiatalok, emberek millióinak
lelkét, szellemét, családi életét rombolja, megsebzi. 1956 óta több mint 6 millió ártatlan, védtelen kicsi gyermek életét vették el még a születésük előtt. […]
A járvány lehetőség is. A családok olyan sok időt lehetnek most együtt, mint nagyon ritkán, talán soha eddig. Mennyire fontos lenne ezt az időt értékessé tenni! Alkalom ez az összezártság a közös játékra, a közös bibliaolvasásra, énekre, imádságra.
Fedezzük fel a szentmise-nélküliség fájdalmas napjaiban, hogy Krisztus sok más
módon is jelen van: a felebarátban, a Szentírás szavaiban, akkor, ha ketten-hárman
összejövünk az ő nevében, a szegényben, a szenvedőben, akin segítünk.
Legyen ez a rendkívüli nagyböjt a csend, a megtérés, az egymás iránti szeretet és
együttérzés, a kölcsönös segítés ideje mindannyiunk számára!
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Bence atya üzenete
Kedves Testvérek!
A járványhelyzetre való tekintettel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve úgy határozott, hogy
Magyarországon szüneteljenek a nyilvános szentmisék és szertartások
(keresztút, szentségimádás, stb.), a temetéseket kivéve.
Ezért átmenetileg csak a hívek részvétele nélkül tartok szentmiséket,
és minden felvett miseszándékot azon a napon, amire kérték, bemutatom.
Bátorítom a Testvéreket arra, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent
cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház
egyesül Krisztus áldozatával!
A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban és az Egyházi
Törvénykönyvben található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára
súlyos okból lehetetlenné válik a vasárnapi és ünnepnapi szentmisén való
részvétel, akkor helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban.
A Duna TV és a Kossuth Rádió vasárnap és ünnepnapokon,
a Bonum TV és a Mária Rádió pedig naponta közvetít szentmisét.
Ezeket nézzük/hallgassuk úgy, mintha a templomban lennénk, vegyünk fel
erre az időre ünneplő ruhát, halkítsunk le körülöttünk minden zajforrást,
kapcsolódjunk be az imádságokba, énekekbe!
Ugyan szentáldozáshoz most nem tudunk járulni, de végezhetünk ún.
lelki áldozást, amihez imádkozhatjuk a következő imádságot:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy
a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá,
hogy a lelkembe fogadhassalak.
Mivel most nem tudlak
szentségi módon magamhoz venni,
jöjj, legalább lélekben a szívembe!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
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Plébániánk életéből
Amíg nem tudunk újra szentgyónást végezni, felindíthatjuk magunkban az ún.
tökéletes bánatot ezzel az imádsággal:
Teljes szívemből bánom, Istenem,
hogy Téged oly sokszor
és oly nagyon megbántottalak,
mert ezáltal
méltatlanná lettem kegyelmedre.
Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet,
mert Téged, a legfőbb jót,
Atyámat és legnagyobb jótevőmet
megbántottalak.
Istenem, erősen felteszem magamban,
hogy a Te kegyelmeddel Téged,
szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel,
de legfőképp...
(itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz)
meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat
gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed,
és add, hogy a következő napokat
az eddigieknél jobban használjam!
Boldogságos Szűzanyám,
szent Őrzőangyalom, legyetek velem!
Ámen.

Sürgős esetben szívesen felkeresem otthonukban a betegeket, ezt telefonon jelezzük!
A kórházlelkészek változatlanul szolgálnak
a zalaegerszegi (tel.: 30/211-9359)
és a szombathelyi (tel.: 30/619-5474) kórházban.
A lenti templom napközben továbbra is látogatható.
Hivatali órákat átmenetileg nem tartunk,
ügyintézés telefonon (92/951-529)
és e-mailben (lenti.plebania@gmail.com) lehetséges.
Akinek van lehetősége, tartsa közösségünkkel a kapcsolatot a plébánia
Facebook-oldalán keresztül: www.facebook.com/lentiplebania (azok is tudják
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Plébániánk életéből
nézni, akik nincsenek regisztrálva a Facebook-on), vagy kérjük meg ismerősünket telefonon, hogy közvetítse az ott közzétett üzeneteket!
Végezetül pedig ne feledjük, hogy a gondviselő Isten most is velünk van,
és bátran szólhatunk hozzá, Szűzanyánk által is. Az esti harangszóra,
az Úrangyalát követően mindannyian imádkozzuk el a Most segíts meg,
Mária! imádságot:
Most segíts meg, Mária,
ó irgalmas Szűzanya!
Keservét a búnak, bajnak
eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet,
a te erőd nem törik meg.
Hő imáját gyermekidnek
nem, te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy,
mutasd meg, hogy anya vagy!
Most segíts meg Mária,
Ó irgalmas Szűzanya.
Ámen
és tegyük hozzá:
Szűz Mária, Isten anyja, könyörögj érettünk!
Szent Rókus, Szent Mihály arkangyal, könyörögjetek érettünk!
Vigyázzunk egymásra és imádkozzunk egymásért!
A mielőbbi találkozás reményében:
Bence atya

Böjte Csaba gondolatai:
Egy dolog biztos, Isten szeret bennünket, és erőnkön felül nem próbál meg!
Ha mi szülők, pedagógusok - bár esendők vagyunk - nem adunk olyan feladatokat a gyermekeinknek, miket ne tudnának megoldani, akkor egészen biztos,
hogy teremtő Istenünk sem állít olyan feladatok elé, amiket ne tudnánk
becsülettel jó végre vinni!
Teremtőnk nem zsarnok, most sem sértődött büszke gőggel büntet bennünket,
hanem gyöngéd szeretettel fogja a kezünket, és egy új, emberhez méltóbb
korszak felé vezet Atyai szeretettel!
Isten akaratát bizalommal fürkészve,
Csaba testvér
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Rejtvény
Elmélkedés
„A szabadság nem egyszerűen a zsarnokság
vagy az elnyomás hiánya. Nem is felszabadítás
arra, hogy azt csináljunk, amit akarunk.
A szabadságnak megvan a maga belső logikája,
amely megkülönbözteti és megnemesíti:
a szabadság az igazsághoz van rendelve,
és abban teljesedik ki, hogy az ember keresi az
igazságot és benne él abban.”
(Szent II. János Pál
Breviáriumából)
Szent II. János Pál pápa

Április 2-án volt a pápa halálának 15. évfordulója.

Szent-Györgyi Albert imája
„Uram, mentsd meg gyermekeinket.
Mentsd meg értelmüket,
hogy romlottságunk ne rontsa meg őket.
Mentsd meg életüket, hogy fegyverek,
melyeket mások ellen kovácsolunk,
ne őket pusztíthassák,
hogy jobbak lehessenek szüleiknél,
hogy építhessék önnön világukat,
a szépség, tisztesség, összhang, jóakarat és
méltányosság világát.
Melyet a béke
és a szeretet kormányoz Mindörökké."

Szent-Györgyi Albert
Nobel-díjas magyar biokémikus
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