Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 8. évfolyam, 5. szám, 2021. december 25.
Karácsony napja

Nem ilyet vártam
Mikor ezeket a sorokat írom – advent 3. vasárnapjának előestéjén – úgy
érzem, egyelőre nem olyan az adventem, amilyennek szerettem volna.
Két hete csak rohanás van, a halasztható ügyek tologatása,
a halaszthatatlanok elvégzése. Előbbiből és utóbbiból is újabbak és újabbak
jönnek, így újra csak távolibbnak tűnnek azok a napok,
amik egy kicsit csendesebbek, nyugalmasabbak lesznek talán. Ha egyáltalán
lesznek ilyenek.
Máriára gondolok, az ő adventjére, karácsony-várására. Talán az angyal
távozása után még napokig, hetekig el-elgondolkodott szívében,
hogy mi is történt, történik vele. Aztán mindezt hogyan adja tudtára
jegyesének, Józsefnek, szüleinek, rokonságának? Közben még elment
segíteni az idős Erzsébetnek. Mire pedig az ő szülése következett,
jött a rendelet: nem maradhatnak otthon, Betlehembe kell indulniuk.
Ott nem találtak helyet a szálláson. Nem egy gondtalan, csendes
adventje volt a Szűzanyának. Nem hiszem, hogy ilyenre vágyott.
De a lényeg nem is ez volt, hanem a vége: hogy megszületett!
Bence atya

Ady Endre: Békesség ünnepén
– Részlet –
Ám ne nézz ki az éjszakába,
Örvendezzél, derék világ,
Hangozzatok, jámbor legendák,
Zsolozsmák, bibliák, imák,
Ne halljátok a föld-dübörgést,
Menjen tovább a szürke élet,
Közelg a földi végitélet…
Addig lobogj csak, kicsi gyertya,
Harsogjatok csak, égi villik,
Örvendezzél, derék világ,
Te meg vagy váltva tudniillik.

Az Eucharisztia a szeretet és a hit forrása
Előző számunkban az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson (NEK)
elhangzott beszédekből, riportokból idéztünk. Az idézetek gyűjteményének
záró részét itt adjuk közre.
A Kongresszus ötödik napján, szeptember 10-én Jean-Claude Hollerich
luxemburgi bíboros, érsek mutatott be szentmisét, homíliájából idézünk:
„A hit célja, hogy eljusson az élő Istennel való kapcsolatra, az imádságon és a szentségekben való részesedésen keresztül. A hitnek missziós dinamikája van. A hit azt
kívánja, hogy osszák meg másokkal. Teljes szívemből imádkozom, hogy a hitnek ezt a
missziós dimenzióját újra felfedezzék Európában. Ahogy a lángnak fára és levegőre
van szüksége, hogy életben maradjon, a hitünknek is sok mindenre van szüksége.
Hitünket nem elvontan éljük, a hitet egy személy, egy közösség és az egész Egyház
konkrét úton járásban éli meg. A hit az örökkévalóság dimenziójához kapcsolódik,
mert az örök Istenben hiszünk, de időben és egy konkrét úton éljük meg.”
Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, a NEK Titkárságának
vezetője a Kongresszus tapasztalatairól adott interjút a Magyar Kurírnak.
Ebből a beszélgetésből két fontos részt emelünk ki, Ferenc pápa jelenlétének
fontosságát, és hogy hogyan tudjuk kamatoztatni a NEK gyümölcseit:
„Ferenc pápa nagyon atyai módon volt
jelen közöttünk. De azt is elmondhatjuk,
hogy mi vágyunk is arra az atyai
megnyilvánulásra, mellyel Szent Péter
apostol utódja hozzánk fordul; szükségünk van a bátorítására, megerősítő szavaira. Vasárnap mindezt meg is kaptuk.”
„A kongresszus arra mutatott rá, hogy
az Egyház nem egy zárt társaság, hiszen
Isten mindenkit szeret, mindenkit a gyermekének tekint, mindenkit meghívott az
üdvösségre. Ugyanakkor fontos az is, hogy megőrizzük a hitünk tisztaságát. Feladatunk az is, hogy a kongresszuson megtapasztalt kegyelmekből merítve képesek legyünk hatással lenni szűkebb és tágabb környezetünkre, így az egész társadalomra is.
Ha a kongresszus jelmondatát – „Minden forrásom belőled fakad” – tovább értelmezzük, akkor azt láthatjuk, hogy most érezzük a forrás erejét, közvetlenül megtapasztalhatjuk a frissességét és a tisztaságát. Ez az áradat később szétterül, szelídül, de ereje
nem törik meg, sőt, még ellenállhatatlanabb lesz.”
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Gondolatok a NEK hírnökeitől
A NEK hírnökeivel készült interjúkból is válogattunk egy csokorra valót. Az
idézetek arról szólnak, hogy ők milyen módon őrzik szívükben az eseményt,
hogyan emlékeznek vissza az előkészületekre és a magára az Eucharisztikus
Kongresszusra.
Petrás Mária népdalénekes és keramikus, a csángó magyar kultúra
értékmentője. A vele készült interjúból idézünk elsőként. Arra a kérdésre,
hogyan várta az Eucharisztikus Kongresszust, a következőket válaszolta:
„Örömmel. Bízom abban, hogy sokan elgondolkodnak, milyen világban élünk,
mi minden zajlik körülöttünk, amire korábban nem is gondoltunk. Mert az ember
alapvetően jó időkről álmodozik. Úgy érzem, pont jókor jött ez az esemény.
Elgondolkodhatunk azon, hogy bármikor bármi történhet. És csakis a hitünkre,
Istenre, Jézusra, Szűz Máriára maradunk, a felső erőkre, az angyalainkra,
szentjeinkre. Semmi más kapaszkodásunk nem lesz. Jót tett talán azoknak is ez a hét,
akik még nem találták meg ezt az erőt, a hitet. Mert óriási erő van a hitben, és sokat
segít, ha az ember tudja, merre kell fordulnia. Kívánom, hogy sok embernek hozza el
az eucharisztikus kongresszus a lelkét megmozgató fényt. Ha az ember nyitott Isten
felé, akkor fog kapni meghívást. Csak nyissa ki a szívét, hogy követhesse ezt az utat.”
Szalóki Ági énekesnő a nyitómiséről is beszélt visszatekintő interjújában:
„Nekem nagyon jó érzés volt annyi emberrel együtt részt venni a nyitómisén, együtt
imádkozni és szentáldozáshoz járulni. Nem egy hétköznapi élmény volt!
Beszélgettem ismerősökkel, akik az Andrássy út mellett álltak, a Bajza utcában.
Beszámoltak arról, hogy fiatalok, idősek, családok kisgyerekekkel ebben a nagy
melegben mindenféle zokszó és panasz nélkül méltósággal, szeretetben és csendben
vettek részt a szentmisén. Ez önmagában nagyon felemelő. Számomra azt mutatja,
amiről József Attila ír A számokról (1924) című versében:
„Vegyetek erőt magatokon / És legelőször is / A legegyszerűbb dologhoz lássatok – /
Adódjatok össze, / Hogy roppant módon felnövekedvén, / Az Istent is,
aki végtelenség, / Valahogyan megközelítsétek.”
Sokféleképpen tudnak az emberek összeverődni nagy tömeggé. Tudnak agresszívak
lenni, megbotránkoztatni, de az, ami ebben a tömegben történt, úgy gondolom,
eljutott a Jóistenhez, mert annyira bensőséges volt.”
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Kubik Anna színművésznő Ferenc pápa
gondolatait a következőképpen fogalmazta meg:

homíliájával

kapcsolatos

„A Szentatyának a keresztről szóló elmélkedése különösen megfogott. A kereszt lefelé
a gyökereinket mutatja, amiből táplálkozunk, de fölfelé is tör, Isten felé nyújtózkodik,
a két karjával pedig ölel és terjeszkedik. Soha nem fogom elfelejteni azt a mondatát,
hogy a kereszt belső gyógyulást hoz. A kereszt a szenvedés maga, de a szenvedésen
keresztül jutunk el a gyógyuláshoz. Mindenki nagyon fél a szenvedéstől, annak mégis
van értelme. Soha nem volt divatos ez a gondolat, de nem a divatot kell követnünk,
ha gondolkodni akarunk magunkról. Ferenc pápa hangsúlyozta: Isten minden
embernek felteszi azt a kérdést, amit Jézus is a tanítványainak: „Ki vagyok én
a te számodra?” Ha ezen elgondolkodunk, teljesebb lesz az életünk.”
Ürge-Vorsatz Diána klímakutató a
következőképpen vallott a NEK-kapcsán:

hit

dinamikus

voltáról

a

„Ez így van, a megtérés egy életen át tartó folyamat. Soha nem mondhatjuk azt,
hogy eljutottunk a hit csúcsára. A Szentatya homíliája erről is szólt: ne dőljön senki
hátra. Nagyon érdekes volt, hogy Csókay András az elején arról beszélt, hogy reméli,
hogy a kongresszus lelki cunamit hoz. Nem beszéltem erről, mivel hírnök voltam,
de most már elárulhatom, kicsit szkeptikusan vártam a kongresszust. Nem szeretem a
tömeget, a látványos nagy rendezvényeket. Imádkozni, elmélyülni a hitben az
erdőben, a kis templomomban, kápolnámban szeretek. Itthon is inkább a kis kápolnába
megyek, mint a nagykovácsi templomba – minél meghittebb legyen a környezet az
imádsághoz. Nem gondoltam volna, hogy amikor több tízezer ember vonul,
gyűlik össze, és énekel, a pápai és a magyar Himnuszt, az eucharisztikus kongresszus
himnuszát, ennek hihetetlen ereje volt. Nem nagyon hittem az elején
Csókay Andrásnak. Szépen hangzik, de nagy szónak éreztem. És aztán átéltem ezt
a lelki cunamit, együtt a tömeggel. Elsodort az a hit, lelkesedés és szeretet, ami áradt
több tízezer emberből.”
Pindroch Csabát a kongresszuson átélt élményei kapcsán arról is kérdezték
telefonon, hogy miben látja a kongresszus gyümölcseit. Válaszából idézünk:
„Nagyon remélem, hogy nemcsak „beleharapunk a pirospozsgás gyümölcsbe”, hanem
folyamatosan, a későbbiekben is érezni fogjuk a kongresszus hatását: hogy egyre
többen járnak majd templomba, egyre több fiatal vesz részt a szentmisén.”
Csókay András hangsúlyozta, hogy abban a kettős tagadásban áll személyes
és közösségi küldetésünk, hogy:

„Nem tehetjük meg, hogy ne hirdessük Krisztust.”
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Az Eucharisztia a szeretet és a hit forrása
Ennek középpontjában pedig a megbocsátás áll, melynek kapcsán úgy
fogalmazott:
„Azt hiszem ez Magyarország fejlődésének is a záloga, a megbocsátás gesztusa.
Akard. Ennyit tudsz megtenni! Akard a megbocsátást, a harag nélküliséget,
ajánld fel a többit Istennek, és megkapod hozzá a kegyelmet.”
Dolhai Attila a NEK-en meptapasztaltakról így beszélt:
„… amikor az imaesten kitették az Oltáriszentséget, és szemtől szembe találkoztunk
Jézussal, azt éltem át, hogy ilyen mélyen és közel magamhoz még nem éreztem az Úr
Jézust és az emberek szeretetét. Arra a felismerésre jutottam, hogy a csend révén
sokkal szerethetőbb apa lettem, nagyobb volt a békesség a családban. Rájöttem,
hogy a szelíd és megértő csenddel többre jutok, mint az állandó fegyelmezéssel.
Az egyik lányom egyszer valami olyat mondott, ami nem tetszett nekem, de nem
tudtam elmondani mindazt, amit nem tartottam jónak, leírni pedig hosszú lett volna
a gondolataimat, ezért csak a pozitív részét írtam le. Sokkal célravezetőbb volt,
hogy csak a szeretettel teli kommunikációnak jutott hely.”
Szikora Róbert visszatekintésében egy más nézőpont jótékony hatásának
ajándékára hívja fel a figyelmünket:
„Sasokká váltunk. Erőre kaptunk, és magasra szálltunk… A magasban pedig minden
eltörpül alattad, minden kisebb lesz, a gondok, bosszúságok is. Nem lesz olyan fontos
semmi. A gondolatok is kitisztulnak, és minden a helyére kerül. Lehet, hogy a
következő években, amikor ez a csoda elcsitul a szívedben, vagy a fényét veszti egy
kicsikét – de tényleg csak egy kicsikét –, akkor elképzelhető, hogy másképpen látsz,
de most abból töltekezem, amit átéltem. Egész Európa láthatta, hogy van egy
keresztény ország a kontinensen, és az Magyarország, ami mindig is védőbástyája
volt a kereszténységnek.”
Baricz Gergő a NEK előtt adott interjújában az ünnepi hozzáállás, a készület
egyetlen, igazi módjáról beszélt, mely szerint:
„Az a lényeg, hogy van valaki, aki annyira fontos nekem, hogy megszervezek neki egy
eseményt, meglepem, megtisztelem ezzel, áldozatot hozok érte. És amikor eljön a nagy
nap, nem aggódva sürgök-forgok, hanem megadom az ünnepeltnek, hogy lássa: akik a
nevében összegyűltek, boldogok.”
Az összeállítást készítette:
Domonkos Dóra
/az idézetek és a képek forrása a Magyar Kurír Katolikus Hírportál/
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Krisztust szemlélni, Krisztus jelenlétében lenni
A Lenti Plébánián töltött két hónapos gyakorlatom egyik legmeghatározóbb
pillanata volta a csütörtök esténkénti szentségimádás. Ez a fajta „lelki program”
mindnyájunk számára kiváló alkalom arra, hogy a legközvetlenebb és a
legszemélyesebb módon szólítsuk meg Istent. Nem kell itt nagy dolgokra
gondolni. Ezek a pillanatok nem a látványról, a külcsínről szólnak, hanem az
őszinteségről, a személyes megérintettségről. Arról, hogy az Istennel való
kapcsolatunk elmélyüljön. És ez által az emberekkel való kapcsolatunk is képes
megerősödni.
Mit adhat nekünk Isten? Mire megyünk Istennel?
Bizonyára nem csak én kaptam már ilyesfajta kérdéseket az életben olyan emberektől, akik távol állnak a mi
álláspontunktól. Ezen kérdések lehetnek – és sajnos ez
az általánosabb – támadó jellegűek. Nagy türelem kell
ezekhez az emberekhez, hiszen nem tudhatjuk mit,
miért tesznek. Akik így adnak fel kérdéseket, lehet,
hogy nem tapasztalták még Istent életükben, vagy
olyan dolgokat tulajdonítanak Neki, ami emberi szabad akaratunk következménye, nem pedig az Övé:
legyen szó kudarcról, veszteségről, gyászról. Istent
okolják saját maguk hibáiért is.
Azonban a fenti kérdések állhatnak érdeklődő hangnemben is. Akik így kérdeznek, már felfedezhettek valamit abból, amit úgy hívnak, hogy önkritika. Amikor
az ember képes belátni hibáit. Azt, hogy a rossz korántsem Istentől
származik, még a legkevésbé sem. És ekkor elkezdik keresni Őt. Aki nekünk
reményt ad. Reményt és örömöt a nehéz helyzetekben, amikor a lelkünk
megfáradt. És amikor az életünk helyrerázódik, akkor tapasztalhatjuk meg igazán azt, hogy Isten tényleg a tenyerén hordoz. Hogy mindnyájan a legféltettebb
kincsei vagyunk.
Ezért nem feledkezhetünk el a háláról sem. Sajnos hajlamosak vagyunk
elfelejteni azt, hogy Isten akkor is velünk van, mikor jó dolgok történnek velünk.
Ez Isten gondviselése. Ezen alapszik a keresztény reményünk, ahogy Szent Pál
írta: „akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik” (Róm 8,28).
Az Eucharisztia Krisztus szeretetének jele és egyben lehetőség számunkra.
Nagy lehetőség. Rajtunk múlik, hogy élünk-e Vele vagy sem. Én kívánom
mindannyiunk számára, hogy akarjunk az Ő jelenlétében lenni. Vágyjunk a Vele
való találkozásra.
Vigh Balázs papnövendék
6

Plébániánk életéből
Templomunk téli szentségimádás napja a hagyományok szerint
december 12-én volt. Vasárnap lévén a megszokottól eltérően, 15 órakor
helyeztük ki az Oltáriszentséget, ezt követően plébániánk lelkiségi csoportjai
– a Rózsafüzér Társulat, a Mária Légió, a Karitász Csoport, a Kolping Család
és a KÉSZ tagjai – vezetésével folyt imaóra. Az Oltáriszentség eltétele az esti
misén történt, melynek főcelebránsa Végi Csaba kerületi esperes volt.
A plébániai alapítvány számára ebben az évben is volt 1%-os adófelajánlás.
A befolyt összeg 326 702 Ft volt. Köszönjük a hívek segítését, kérjük, ezután
is támogassák alapítványunkat!
Elkészült a lenti temető vezérkeresztjének felújítása. Köszönjük az Antal
család kezdeményezését és hozzájárulását! A felújítás költsége 260 000 Ft
volt.
Cserkészeink az idei ádventben a
járvány miatt nem vihették el a
családokhoz a betlehemes játékot.
Az előző évekből egy fényképpel
idézzük fel a misztériumjáték
hangulatát!
Karitász csoportunk ebben az évben is tartott gyűjtést a karácsonyi
ünnepek előtt. Az adományokat a
csoport tagjai juttatták el a rászorulóknak.
Isten fizesse meg az adakozóknak és a munkában részt vállaló csoporttagoknak!

A járvány erősödése miatt a tömegkommunikációs eszközök által közvetített
szentmiséken résztvevő hívek számára közzétesszük a lelki áldozás egyik
imáját:
Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes
szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a
szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben
költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre! A mi Urunk, Jézus Krisztus
Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény
szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és
halálom után is. Ámen.
7

Rejtvény
A keresztények
egységéért
Pázmány Péter gondolatai

Pázmány Péter
(1570-1637)
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