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Pünkösd

Bölcsesség Lelke, jöjj!
Még a télen egyik nap furcsa hangot hallottam a gázkazánból.
Odamentem, láttam, hogy a rajta lévő kis kijelző villog, hibát jelez.
Előkerestem a használati utasítást, meg is találtam a megfelelő részt,
de hamar beláttam, ezt nem fogom tudni megoldani, szakemberre van
szükség. A szerelőnek rengeteg a munkája, mire fog ideérni, hogy
megjavítsa? – gondoltam magamban. Felhívtam, elmondtam a problémát, és
hozzátettem, ha én meg tudom oldani, mondja el, mit tegyek.
Elmagyarázta, úgy is tettem, pár perc múlva már ismét zavartalanul
működött a kazán. Jó is, hogy nem kezdtem a magam feje szerint
hozzányúlni, lehet, hogy a tudatlanságommal nagyobb bajt okoztam volna.
Sokan azonban nagyon magabiztosak vagyunk a dolgunkban, azt gondoljuk,
mindenhez értünk. Most például a járványhelyzet kezeléséhez. Megvan a
megoldás, rövid idő alatt véget vethetnénk ennek az egész rémálomnak,
de nem, mi jobban értünk mindahhoz, amit a szakemberek hosszú évek
tanulásával, kutatásával sajátítottak el. Nem bölcs dolog így
gondolkodni. A bölcs ember tisztában van önmagával, tudja, mihez
szabad felelősen hozzászólnia, és mihez nem. A Szentlélek egyik
ajándéka a bölcsesség. Az idei pünkösdkor különösen is nagy szükségünk
van erre az ajándékára.
Bence atya

Czóbel Minka:

Oh Szentlélek!
Fényesség, melyet földi szem nem láthat,
Töltsd el lelkünk sűrű nehéz homályát
Magasztos, tiszta fehér égi fénnyel!
Engedd, hogy lelkünk fehérebb legyen,
Mint a liliom legtisztább virága,
Világosabb, mint izzó villám fénye,
Tündöklő fehér, erős és világos,
Oh legtisztább, legnagyobb, legfehérebb égi fény!
Oh Szentlélek!

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok története
6. rész – 1981-től az ezredfordulóig
Hírlevelünk előző számaiban rövid ismertetőkkel bemutattuk az Eucharisztikus Kongresszusok történetét. Most elérkeztünk az utolsó előtti részhez,
amikor is 1981-től 2000-ig, a római kongresszusig tekintjük át
a kongresszusok helyszíneit.
XLII. kongresszus: 1981. Lourdes – Franciaország. „Jézus Krisztus a megtört
kenyér egy új világ számára” – Az első eucharisztikus kongresszus századik
évfordulója alkalmából újból a francia Mária-kegyhelyet választották
színhelyül. Az ebben az évben megkísérelt merénylet miatt II. János Pál pápa
nem vehetett részt a rendezvényen. A rendkívül esős időjárás sem volt
kedvező, ennek ellenére az Eucharisztikus kongresszus a bensőséges imádás
jegyében zajlott.
XLIII. kongresszus: 1985. Nairobi – Kenya. „Az Eucharisztia és a keresztény
család” – A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus másodszorra látogatott
el az Afrikai kontinensre. A nyitó szentmisében a békért és Afrika szellemi
növekedésért imádkozott a résztvevő papok, küldöttek és hívők mintegy
8000 fős közössége. Háttérben a törzsi dobszóval Joseph Corderio bíboros, a
pápai legátus és Pakisztán karachi érseke celebrálta a szabadtéri misét.
A kongresszus szemináriumait és teológiai diskurzusait Jamie Sin
fülöp-szigeteki bíboros és a Nobel-békedíjas Teréz anya vezette.
XLIV. kongresszus: 1989. Szöul – Korea. „Krisztus a mi békénk” –
A kongresszus mottója különösen is kifejezte a kettéosztott koreai félszigeten élők
béke- és kiengesztelődésvágyát. A kongresszus szinte
összes rendezvényén felsejlett a megosztottság fájó sebe. Az akkor kb. 40 milliós
országban 2 millió ember
vallotta magát katolikusnak,
s a hívők fele az azt megelőVatikáni bélyegek a szöuli kongresszusra
ző tíz évben keresztelkedett
meg. Ezért különösen is
felemelő volt a résztvevők szerint, amikor a Szentatya a szombat esti, ifjúsági
szentmisén tizenkét 20 év körüli fiatalnak szolgáltatta ki a beavató szentségeket.
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A Nemzetközi
Gyermekek
Eucharisztikus
gondolata Kongresszusok
az Eukarisztiáról
története
XLV. kongresszus: 1993. Sevilla – Spanyolország. „Eucharisztia és
evangelizáció” – A hidegháború utáni első kongresszuson II. János Pál pápa
reményét fejezte ki, hogy a kongresszus gyümölcseként a világ minden
egyházközségében és keresztény közösségében az Eucharisztia örök imádása
lesz hitünk alapja és forrása. Több mint 7000 résztvevő megismerhette
a releváns teológiai gondolkodás és lelkipásztori gyakorlat gazdagságát
a különböző kontinenseken. Június 13-án, vasárnap volt a „Statio Orbis”,
II. János Pál mintegy 200 püspök, több mint 1200 pap, a királyi család és
mintegy félmillió hívő részvételével mutatott be szentmisét.
XLVI. kongresszus: 1997. Wrocław – Lengyelország. „Eucharisztia és
szabadság” – II. János Pál pápa hazalátogatott a kongresszus alkalmával. A
kongresszus központi témájáról, az emberi szabadságról szólva
a Szentatya elmondta: „a szabadság mások szolgálatán alapszik, s megköveteli a morális rendet, az igazság
és jóság rendjét. Olyan helyzetben, amikor a morális
szférában káosz és zűrzavar uralkodik, a szabadság
meghal, a szabad emberből rabszolga lesz. Rabszolgája
lesz az intézményeknek, a szenvedélyeknek és az álértékeknek”.
Szentbeszédében megemlékezett arról is, hogy az
eucharisztikus kongresszus nem véletlenül választotta színhelyéül az óriási változásokat átélő
kelet-közép-európai térség egyik országát, hiszen az elnyomó rendszerekben
sokat szenvedett népek újból visszanyert szabadságára szüksége van a világnak, mivel ez a szabadság épít és egyesít.
XLVII. kongresszus: 2000. Róma – Olaszország/Vatikán. „Jézus a világ
egyetlen üdvözítője, kenyér az új életre” – Úrnapján, június 22-én este hét órakor
kezdődött az a szentmise, amelyet II. János Pál pápa a Lateráni
Szent János-bazilika előtti téren mutatott be. A Szentatya többször
is hangsúlyozta a 2000-es szentév eucharisztikus jellegét. Ezért arra szólította
fel az egész keresztény közösséget, hogy hittel és odaadással éljék meg a
szentév középpontját jelentő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust,
fedezzék fel ismét az Oltáriszentség értékes ajándékát, amely a gyengék
erőssége, a betegek támasza, gyógyír a sebekre, útravaló az égi hazába
távozóknak.
Domonkos Dóra
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Szent István
Karitász
király
csoportunk
Intelmei
Imre
30 éves
herceghez
Kerékpáros
rózsafüzér
A ’90-es évek elején, a szabadabb levegőt érezve, több civil egyesület,
lelkiségi csoport alakult az országban. Lenti sem maradt ki a felbuzdulásból.
Plébániánk segítségével alakult meg a nagy
társadalmi változások után városunkban
(betűrendben) a Jézus Szíve Család Közössége,
a Katolikus Karitász lenti csoportja, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) helyi
csoportja, a Szent Imre Cserkész Csapat, a
Szent Katalin Kolping Család és a Mária Légió.
Mindegyik csoport létrejöttében nagy szerepet
vállalt akkori plébánosunk, Tüske József
esperes úr.
Tüske József esperes

Isten áldását kérjük munkájáért.

A Katolikus Karitász lenti csoportja éppen harminc évvel ezelőtt, 1991-ben
alakult. Városunk közismert gyermekorvosa, Sánta Klára doktornő vállalta a
csoport vezetését. Akkor 10 fő részvételével láttak munkához, de hamarosan
16 főre szaporodott a létszám. Jelenleg 29-en szolgálnak. Az akkori tagok
közül ma is aktív Antal Lászlóné, Fehér Tiborné, Horváth Vilmosné, Lantos Lászlóné, Tóth Teréz és Varró Endréné. A csoport jelenlegi vezetője Gaál Dénesné.
A karitász-munka nagyon sokrétegű. A legfiatalabbaktól a legidősebbekig
terjed ki a gondoskodás. Nagyon jelentős pelenkaadománnyal tudtak segíteni
46 családon, több hónapra ellátva őket. A tanulók beiskolázási támogatást
kaptak. 2018-ban almaadományt osztottak, 300 láda almából minden igényt
kielégítettek. Voltak olyan családok, akiknek a közüzemidíj-, illetve
a lakbérhátralékát fizették ki.
A nagy egyházi ünnepek, karácsony és húsvét előtt a templomban tartanak
gyűjtéseket. Az idén a pandémia járvány miatt erről le kellett mondani, de
így is megtalálták a segítés lehetőségét: maszkok, táskák, ruházati cikkek,
élelmiszercsomagok, konzervek osztását végezték.
Figyelmet fordítanak arra, hogy az igazán rászorulók nem jelentkeznek
a segítségért, de örömmel fogadják a felajánlásokat. A segítés nem csupán az
anyagi javak elosztásában nyilvánul meg. A házigondozás megindulása előtt
súlyos betegeket meglátogattak otthonukban és a kórházban. Figyelmesen
meghallgatták őket, vigaszt nyújtva számukra.
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Karitász csoportunk 30 éves
Figyelmet fordítanak arra, hogy a városhoz öt városrész tartozik. Igénylik,
hogy onnan is legyenek tagok, és a segítségnyújtás oda is eljusson. A Lenti
Karitász Csoport tevékenysége a város határain is túlterjed. Gyűjtöttek
a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak, a kárpátaljai árvízkárosultaknak, erdélyi árváknak, nem megfeledkezve a városban jelentkező problémákról.
Felkeresik a város vállalkozóit, kereskedőit, de minden lehetőséget felhasználnak a gyűjtésre úton-útfélen. Az elosztáshoz pedig kérik a családsegítő szolgálat, a gyermekorvosok és a védőnők
segítségét. A városban nagyon sok az
adakozó ember. Roni Karavidaj, a Fincsi
Pékség vezetője, kimagaslóan segíti a
csoport munkáját, ezért a Szombathelyi
Egyházmegyei Karitásztól elismerő oklevelet kapott.

Adománygyűjtés

2018 novemberében a Lenti
Karitász Csoportot az önkéntesek
áldozatos munkájáért a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
díszoklevéllel jutalmazta.
Gaál Dénesné
a Caritas Hungaria-díjat,
a karitász legmagasabb kitüntetését kapta. A csoport további munkájára Isten áldását kérjük.

A díjazott lenti csoport a szombathelyi
Jézus Szíve templomban

Ima Szent Erzsébethez
Te Krisztus szemével néztél, / Krisztus kezével adtál,
Krisztus szívével szerettél…
Segíts, hogy mi is Krisztus szemével lássunk, / Krisztus kezével adjunk,
Az Ő szeretetével szeressünk.
Remélünk benned, / Bízunk benned, / Isten munkatársát látjuk benned,
Krisztus szemével néző, / Krisztus kezével adó,
Krisztus szívével szerető Szent Erzsébet! Ámen.
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Ima
A Misszió Tours és a hargitafürdői pálos közösség arra kérte Székely Jánost,
megyéspüspökünket, hogy írjon egy imát a járvány idejére. Püspök atya
imáját az alábbiakban közöljük:

Székely János:

Ima a járvány megfékezéséért
Mennyei Atyánk!
A Te irgalmas szívedhez sietünk
a járvány napjaiban.
Bocsásd meg nekünk,
hogy mohóságunkkal megsebeztük
a te teremtett világodat.
Bocsásd meg, hogy gyakran
felszínes rohanás volt az életünk. Taníts
minket a csendre,
az elmélyülésre.
Tanítsd a családokat,
hogy újra felfedezzék a közös imádság ajándékát!
Segíts minket, hogy a járvány idején ne a félelem,
hanem a benned való bizalom,
és a másoknak való segítés vágya töltsön be minket.
Támogasd mennyei erőddel
és védd meg az orvosokat és az ápolókat,
adj gyógyulást és bátorítást a betegeknek,
add, hogy a haldoklók érezzék a Te közelségedet,
az elhunytaknak pedig add meg,
hogy beléphessenek a Te örök szereteted országába.
Boldogságos Szűzanya,
akit Édesanyánkul rendelt Krisztus a kereszten,
állj anyai szereteteddel minden szenvedő mellett!
Szent II. János Pál Pápa, az irgalmasság titkának apostola,
könyörögj Egyházunkért és az egész világért!
Amen.
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Plébániánk életéből
Szent Márk evangélista napjához kapcsolódóan a búzaszentelést április
25-én, vasárnap tartottuk. A fíliákban a rövidebb szertartást, Szekeres
Frigyes birtokán, az Akácfa utca végén, pedig az ünnepélyesebb formát.
A szertartás folyamán a pap a négy fő égtáj felé fordulva felolvas egy-egy
evangéliumi szakaszt. Észak felé a gonosz lélek ártó hatalma ellen szólt
az ima, kelet felé azért fohászkodtunk, hogy áldja meg az Úr a kezdetet
és a vetést, dél felé az imaszándék az volt, hogy a déli nap melege
érlelje meg a föld gyümölcseit, végül nyugat felé fordulva azt kértük,
hogy a megnyugvás örömét és a célhoz érkezés kegyelmét is elnyerjük. Bízunk abban, hogy az emberi munkálkodást Isten áldása kíséri, és
örömmel adhatunk hálát majd ősszel a jó termésért.
Május a Szűzanya hónapja. A szentmisék végén égi Édesanyánkat
köszöntjük a lorettói litániával. Május 13-án, az első fatimai jelenés 104.
évfordulóján ünnepi szentmisét tartottunk.
Fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel fogadtuk a hírt, hogy Nagy
Péter gellénházi plébános életének 69. évében, május 4-én elhunyt. Péter
atyát – akinek egyik testvére, Nagy József is egyházmegyénk papja volt –
1982-ben szentelték pappá, 1990 és 1997 között Gutorfölde plébánosa volt,
majd celldömölki szolgálata után 2012-ben került Gellénházára. 2019 nagyböjtjében Lentiben tartott lelkigyakorlatos szentbeszédet. Végakaratának
megfelelően szülőfalujában, Szentgotthárd-Zsidán helyezték örök nyugalomra. Nyugodjék békében!
Plébániánkon az elsőáldozás május 16-án, vasárnap, a 8.30-kor kezdődő
szentmisén volt. 28 gyermek vette magához először az Oltáriszentséget.
A bérmálást május 30-án, Szentháromság vasárnapján 15.00 órai kezdettel
tartjuk. A szentséget Stróber László, a zalaegerszegi Szent Mária Magdolnatemplom plébánosa szolgáltatja ki.
Örömmel értesültünk róla, hogy a máhomfai templom felújítása
a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős
Államtitkárságának 14.487.963 Ft-os támogatásával az idei évben
megkezdődhet.
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Rejtvény
Gondolatok
pünkösdre
„Soha annyira idő- és szükségszerű nem volt a Pünkösd ünneplése, mint
ma, amikor az anyagelvűség hatalommal vagy szószátyársággal toporzékol
az egész világon, emberiségen, mondván nincs Isten és nincs lélek.
Ez az álláspont gyümölcseiben ismerős és
nemhogy csak az állat színvonalára szállna le
ezzel az állásponttal az ember, hanem
mélyen az állat színvonala alá kerül. Amikor
a kórusuk azt kiabálja, hogy most az
emberiség nagykorú és most az emberért áll a
világ. […] Csak egy pici helyen,
a boldogtalan csonka-Magyarországon
jönnek sorjában a statisztikával beigazolt
bűnök: öngyilkosság, magzatirtás, válás,
búfelejtő alkoholizmus, ifjúsági bűnök, amit
az állam kénytelen üldözni, sőt már
gyermekbűnök vonultak fel a bűnlistában.
Ez hat nagy nemzet- és lélekpusztító bűn.
Aztán ha kinézünk a világba, akkor halljuk, hogy 1972-ben Angliában 25
ezer autót loptak el egyetlen esztendőben. De nagyon lemaradt ez az Anglia
ezzel a cselekedettel. Olaszországban ugyancsak 1972-ben tízszeres a lopott
autók száma, 240 ezer darab. Ez a materializmusnak a gyümölcshajtása az
emberiség számára. Még nincs vége, de kóstolónak elegendő ez is ebből.
Ma lélekből énekeljük: jöjj el Szentlélek Isten, a magunk számára.
De énekeljük azért is, hogy az emberiség is észbe kapjon és kiáltsa:
jöjj el Szentlélek Isten!”
Mindszenty József
bíboros, hercegprímás

A Szent Mihály Hírlevél a Lenti Római Katolikus Plébánia lapja.
Megjelenik kéthavonta, a páros számú hónapokban.
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