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Beszélgetés új plébánosunkkal,
Lendvai Zoltán János atyával
Egy régi mondás: a költözködés fél leégés. Hogy sikerült plébános úrnak ezen
túljutnia?
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Először is szeretettel köszöntök mindenkit. Hálámat és köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik Bence
atyát és engem is segítettek a költözködésben. A kérdésre válaszolva:
nem sikerült még mindent elhoznom Rédicsről Lentibe. Amit sikerült,
annak nagy része is még dobozokban van.
Rédicset nem sajnálta-e elhagyni?
Nagyon sajnáltam, mert Rédicsen nagyon jól éreztem magamat,
de Lentibe is nagy örömmel jöttem, mert Püspök úr ide küldött.
Rédicsen nagyon sok családdal, mesteremberrel összebarátkoztam. Ahogy
a nagyok mondják: az embereket munka, a gyerekeket játék közben
lehet megismerni. Volt lehetőségem mind a kettőre.
1997-ben Rédicsen mindjárt plébánia-felújítással kellett kezdeni. Egy év
alatt egy 20 milliós beruházást sikerült megvalósítani. Volt olyan, hogy
reggel 20-25 férfi várta, hogy megmondjuk, mi lesz az aznapi feladatuk.
Édesapám mint építésvezető, művezető irányította a munkákat. Őt is
nagyon megszerették az emberek ezekben az években. Idős napjait
bearanyozta, hogy az emberek nagy szeretettel emlegették, hogy
mennyit dolgozott a faluért. Tavaly áprilisban bekövetkezett haláláig én
gondoztam a rédicsi plébánián.
A rédicsi plébániához sok község tartozik.
A plébánia 12 falut foglal magában, ha Jósecet (Szentistvánlakot) külön
falunak számoljuk. Reszneken, Rédicsen, Gáborjánházán sokat
dolgoztunk a templomok felújításán, és a zalaszombatfai kápolna
munkáit is elkezdtük. Több sikeres pályázatunk volt, tavaly 30 millió
forintot pályázati forrásból sikerült elnyernünk.

Beszélgetés új plébánosunkkal
A rédicsi plébánosnak nem lehetett teljesen ismeretlen a lenti plébánia.
Örömmel jöttem Lentibe. Egyrészt az én szeretett hetési híveim leszármazottai
is itt élnek, másrészt Rédicsről is többen költöztek be, sokakat pedig
katonaéveimből ismerek. 1984-86 között Zajdán szolgáltam 18 hónapig.
Külön örömömre szolgál, hogy a város polgármestere is rédicsi származású.
Plébános úr a COVID-ból való gyógyulásáról szinte csodás híreket hallottunk.
Igen. A szakemberek szerint nincs rá orvosi magyarázat, hogy súlyos
betegségemből meggyógyultam. A szent főangyaloknak tulajdonítom
gyógyulásomat, Szent Mihály főangyalnak, az angyali seregek Vezérének,
Szent Gábor főangyalnak, az Örömhírhozónak és Szent Rafaelnek, a Gyógyító
főangyalnak. (Bizonyára nem véletlen, hogy Püspök atya Szent Mihály
plébániára helyezett plébánosnak.)
68 napi kórházi kezelés – ebből 50 nap szigorú ágyban fekvés – valóban nagy
próbatétel volt. Köszönöm a hívek imáit! Az imádságnak óriási nagy ereje
van! Örömömre szolgált, hogy Püspök úr is meglátogatott a kórházban.
Látva küzdelmemet, igen nagy szeretettel beszélt hozzám, bíztatott, hogy
igyekezzek a gyógyulással, hogy jövőre a Szentföldre együtt tudjunk utazni.
Milyen volt a fogadtatás Lentiben?
Röviden úgy mondhatnám, hogy krisztusi.
Milyen állomások voltak a papi pályán?
Először Körmenden voltam káplán 1991-től 94-ig. Onnan Szombathelyre kerültem, az egyházmegye kollégiumi prefektusaként dolgoztam 1994-97 között.
130 fiatalra kellett ügyelnem. Hitoktató voltam a püspöki elemi iskolában.
Közben kórházlelkészi szolgálatot is elláttam a Markusovszky Kórházban. A
Főpásztor, dr. Konkoly István megyéspüspök úr 1997-ben két lehetőséget kínált
számomra: Nova vagy Rédics. Én a választást rábíztam. Így kerültem Rédicsre.
A rédicsi templom titulusa pünkösdhöz kapcsolódik.
Nagymamám falujában, Nemeshetésen is a harmadik isteni személy tiszteletére szentelték a templomot. Körmendi káplán koromban Horvátnádaljára
rendszeresen jártam misézni, ahol szíven ütött, hogy a templom titulusa
szintén a Szentlélekúristen. Amikor Rédicsre kerülve megláttam a templom
pünkösdi oltárképét (az apostolok Máriával együtt imádkozva várják a
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Szentlelket), tudtam, hogy ez nem véletlen. Nagyon ritka titulus ez, ritkább
ennél talán csak a Szentírás tiszteletére szentelt templom, mint például
a csörötneki.
Hogy indult a gördeszkázás?
Az esztergomi Ferences Gimnáziumban egyik tanárom, Lukács István szalézi
szerzetes adta kezembe A fiúk apostola című könyvet, melyet álnéven ő írt.
Ebben olvastam Don Bosco életéről, aki egyensúlyművészként fogadta az
érdeklődőket. Két szám közt imádkoztak, vagy prédikációt hallgattak.
Nekem tetszett, hogy a játékot pedagógiai eszközként használja. Minisztériumi
szinten kaptam elismerést a fiatalokért végzett munkámért, amelyben Don
Bosco módszerét használom. Balogh Zoltán miniszter úr és Novák Katalin
akkori államtitkár Magyar Fiatalokért Díjjal tüntettek ki.
Honnan jött a trianoni múzeum gondolata?
Gáborjánházán Nemes István plébános úr, elődöm, 1928-tól 51 éven át szolgált. Nagyon együttérzett a hetési falvak lakóival, akiket különösen fájdalmasan érintett a trianoni diktátum, mely családokat vágott szét. Bizonyára a
helynek a szelleme hatott rám, de én magam is láttam, hogy a családok jórésze
az elcsatolt területekről jött a temetésekre. Nagyon kegyetlenül húzták meg a
határt. Nem csak a templom maradt a másik oldalon, hanem a családok egy
része is. Gyakran hívtak Dobronakra és környékére temetni, ahol viszont hetési híveimmel találkoztam.
Az önerőhöz kaptak-e támogatást a múzeum megvalósításához?
Igen. Lezsák Sándor elnök úr személyesen fogadott a parlamentben a trianoni
emlékházzal kapcsolatban. A kormány 20 millió forinttal már támogatta terveinket, mely a mi erőfeszítésünkkel együtt elég volt arra, hogy az épületet belülről felújítsuk. Most egy vetítőrendszer kialakítására kerülhet sor.
A trianoni határon a Trianon Múzeumnak optimista feladata van, azt hangsúlyozza, hogy ezt is túléltük.
Valamilyen külön terve van-e az új lenti plébánosnak?
Szeretnék sokat tartózkodni a hívek körében, és meghallgatni őket. Azért van két
fülünk és egy szánk, hogy legalább kétszer annyit hallgassuk az embereket,
mint amennyit beszélünk. Ahogy a pápa fogalmazott, bárányszagú pásztorokra
van szükség.
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rózsafüzér
Korábbi számainkban több olyan szentet mutattunk be, akikhez
különösen a betegségek alkalmával, a járványok idején folyamodunk.
Ezúttal egy arkangyal segítségét ajánljuk olvasóink figyelmébe.
Madách Imre Az ember tragédiája című drámájának kezdetén az angyalok dicsőítő karát követően a főangyalok kapnak szót. Gábor és Mihály
után harmadikként Rafael szól, aki a Teremtőben a Jóságot látja:
„Ki boldogságot árjadoztatsz,
A testet öntudatra hozva,
És bölcseséged részesévé
Egész világot felavatva:
Hozsána néked, Jóság! (Leborul.)”
A zalaegerszegi kórház 2016. október 7-én
ünnepélyes keretek közt vette fel Szent Rafael
nevét, a kórház neve azóta Zala Megyei Szent
Rafael Kórház. Már korábban sor került a
kórházi kápolna kialakítására, és Ocsovai
Grácián ferences atya által adományozott,
Szent Rafaelt ábrázoló szobor elhelyezésére
a kórház udvarán.
A szentek bemutatásakor rendszerint életrajzi adatokat sorolunk. Ilyen az
angyaloknál nincs. Az ő történetük a teremtéssel kezdődik, hűségük kiállta a
próbát. Minthogy szabad akaratuk van, akad köztük lázadó, akinek sorsa a
bukás, az örök kárhozat, míg a jóké az örök boldogság.
Rafael neve azt jelenti: „Isten gyógyít”. Betegség, fádalom esetén fordulhatunk
hozzá. Gyógyult személyek mondják, hogy az angyali birodalmakban nincs
jobb gyógyító, mint Rafael arkangyal. Van, aki a gyógyulást úgy élte meg,
hogy Rafaelt gyönyörű, sugárzó, smaragdzöld gyógyító energia vette körül.
Beburkolta a fájó testrészt ezzel a gyógyító fénnyel. A fény úgy hatott, mint
egy balzsam, és azonnali, teljes gyógyulást idézett elő.
Rafaelt, ahogy a szellemvilág lakóit, idő és a tér nem korlátozza. Akik már
kérték segítségét, úgy emlékeznek vissza, hogy a gyógyító arkangyalt abban a
pillanatban érezték maguk mellett, amikor szólították. Ők ajánlják,
hogy hívhatjuk gondolatban vagy fennhangon. Kérésünkre szeretteinknek
is segítségére siet. Sok történetet őrzünk arról, hogy a világban dúló nagy
járványok alkalmával miként segített.
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Szent Rafael arkangyal
Rafael hatalmas gyógyító ereje úgy hat, mint egy spirituális „operáció” –
eltávolítja a félelmet és a sötétséget testünkből és tudatunkból. Miután
segítségül hívtuk, ha megnyitjuk előtte tudatunkat és szívünket, akkor lesz
lehetősége beteljesíteni Istentől kapott feladatát, hogy tökéletesen meggyógyítson – ajánlják, akik már megtapasztalták segítését.
Ima Szent Rafael főangyalhoz:
Dicsőséges Szent Rafael főangyal,
a mennyei udvar fejedelme,
aki nevezetes vagy arról,
hogy bölcsességet
és kegyelmet ajándékozol.
Utat mutatsz azoknak,
akik szárazföldön,
vízen vagy a levegőben utaznak,
vigasztalod a szenvedőket,
a bűnösök menedéke vagy.
Kérlek, állj mellettem
minden szükségemben,
életem minden szenvedésében,
mint ahogy Tóbiást megsegítetted
útja során.
Mivel te vagy „Isten gyógyszere”,
alázattal kérlek téged,
gyógyítsd meg lelkem és testem
betegségeit és gyengeségeit.
Add meg nekem a tisztaság kegyelmét, hogy
a Szentlélek temploma lehessek. Ámen.

Szent Rafaellel a Bibliában is találkozunk. Így szól Tobithoz:
„»…elküldött Isten, hogy meggyógyítsalak, és a menyedet is, Sárát. Rafael vagyok, egy a hét angyal közül, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges
színe elé lépjen.« Erre mindkettőjüket félelem fogta el, és arcra borultak, mert
nagyon féltek. [Az angyal] azonban így szólt hozzájuk: »Ne féljetek! Békesség
nektek! Magasztaljátok Istent, örökké. Nem magamtól jöttem, hanem Istenünk
akaratából. Ezért őt dicsőítsétek minden áldott nap, mert őt illeti a köszönet.«”
(Tób 12,14-18)
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Pünkösd ünnepe a pravoszláv egyházban
Folytatva a pravoszláv ünnepek sorozatát, ahogy mi, római katolikusok, a
keleti rítusú egyházak is a húsvét utáni 50. napon ünneplik pünkösdöt. A
hagyomány szerint azonban kettős ünnepet ülnek, mert ezen a vasárnapon
emlékeznek meg a Szentháromságról is. (Ez az idei évben június 12-ére esik.)
A pünkösd a pravoszláv egyházban is a megtisztulást, az igazság és az erény
győzelmét is jelenti, valamint az isteni hármasság kinyilatkoztatását, mely
Atya, Fiú és Szentlélek.
Különösen is fontos szerepük van a
növényeknek, a gyógynövényeknek és a
virágoknak, hiszen a hívő emberek otthonaikat és templomot is gallyakkal, gyógynövényekkel és virágokkal díszítik. A zöld szín
hitük szerint az élet szimbóluma, ezért is
nevezik ezt az ünnepet „zöld vasárnapnak”.
(A pap miseruhája is zöld színű ilyenkor.)
A gyógynövények közül mindegyiknek megvan a maga titokzatos, de egyben szakrális jelentése – ennek a hagyománynak a gyökereit a kereszténység
előtti időkre vezetik vissza.
Az orvosi kálmos szerencsét hoz és megvéd a szerencsétlenségtől. Szárait minden helyiségben a padlóra teszik.
A zsályát a bejárati ajtó fölé akasztják, hogy megakadályozzák a sötét erők
bejutását a házba és a templomba.
A varádics és lestyán véd a gonosz (az ördög) szemétől.
A kakukkfű a szláv hagyományban a nőiség szimbóluma. A boldog és erős
házasságról álmodozó fiatal nők kakukkfüvet viselnek talizmánként.
A menta és a citromfű nyugtató tulajdonságokkal rendelkezik, jólétet és harmóniát hoz az otthonokba.
Azt is fontos megemlíteni, hogy az ezen a vasárnapon összegyűjtött és megáldott gyógynövények gyógyító tulajdonságokkal rendelkeznek, és segítenek
azoknak, akik nem irigyek és haragtartóak. Tűz, betegségek és szegénység
elleni kabalaként is szolgálnak. A szentelt gyógynövényeket megszárítják,
így tárolják egész évben, és fel is használják azokat. Szentháromság vasárnapján az emberek nyír-, juhar- vagy tölgygallyat, valamint mezei virágokat
visznek a templomba – ilyen módon is kifejezve hálájukat az Úrnak.
6

Pünkösd ünnepe a pravoszláv egyházban
Az ünnephez népi hiedelmek is kapcsolódnak: ha Szentháromság vasárnapján esik az eső, akkor meleg és termékeny nyár lesz. A Szentháromság
vasárnapján történő lánykérést pedig mindig pozitív jelnek tekintik, mert ez
azt jelenti, hogy a házastársak sok éven át szerelemben és harmóniában fognak élni. A hagyományok közül még kiemeltünk néhányat:
1. Ezen az ünnepen tilos bármilyen munkavégzés. (Ahogy ez a húsvéti szent
három napra is igaz.)
2. Az ünnepi istentiszteletek látogatása során gyógynövényekből és virágokból készült zöld csokrokat visznek magukkal a hívők.
3. A vendégvárás- és járás ezen a napon is hagyomány. Az emberek
lakomákat rendeznek, és meghívják a rokonokat és barátokat, hogy együtt
ünnepeljenek, hiszen pünkösd ünnepe nem böjti nap.
4. Régen szokás volt, hogy mezítláb mentek az emberek gyógynövényeket
gyűjteni.
5. A hagyomány szerint kerek cipót (karavayt) vagy édes lepényt sütöttek, a
cipóból egy-egy megmaradt szeletet kétszersült formájában megőrizték és
az esküvői tortához adták – ha volt abban az évben esküvő –, mert ez is
hozzájárult a friss házaspár boldogságához és szerelméhez.
6. Ezen a napon különösen is
igyekeznek az emberek vidámak
maradni és figyelnek arra, hogy ne
legyen veszekedés a családban.
7. Az ünnep mindig is a fiatal lányok egyik kedvence volt. Koszorút
készítettek, amit a folyóba tettek, ez jóslatként szolgált a jövőjükre nézve.
Az ünnepre készített karavayt (cipót) a hajadon lányoknak ajándékozták.
8. Szokás még ezen a napon alamizsnát adni a rászorulónak.
9. Nem csupán a lánykérés volt egy jó előjele a boldog házasságnak a
hiedelem szerint, hanem az is, ha az ifjú pár Szentháromság vasárnapján
mondta ki a boldogító igent.
10. A pünkösdi ünneplés az istentisztelet után általában kültéri programokkal folytatódott: tánccal és zenével.

Domonkos Dóra
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Rejtvény
A harmadik
isteni személy
Te hét ajándok Istene,
Az Úr hatalmas jobbkeze,
Te, kit nekünk ígért Atya,
Nyelvünk kenetdús szózata!
Így szól a szép pünkösdi ének, mely a Hozsanna népénekeskönyvben a 102.
sorszámmal szerepel – az idézett szöveg a 3. versszak.
De mi is az a „hét ajándok”? Rágondolunk-e énekléskor?
1. Bölcsesség.
2. Értelem.
3. Jótanács.
4. Tudomány.
5. Lelki erősség.
6. Jámborság.
7. Istenfélelem.
Egy régi ima segítségünkre lehet a memorizálásban:
Adj Szentlélek bölcsességet,
Jótanácsot, értelmet,
Tudást, erőt, jámborságot,
És adj istenfélelmet.
A jótanács és az értelem nyilván a ritmus és a rím miatt cserélt helyet (jobb a
második sorban 4+3 szótag, mint fordítva, és rímhívó szónak is ez kívánkozik), a tudomány és a lelki erősség pedig a szótagszám miatt rövidült meg.
Van, aki a reggeli imájába (Szívem első gondolatja…) foglalja bele ezt a versszakot. Miután az első és második versszakban az Atyához szól az ima, a
harmadikban Jézus segítségét kéri, negyedik versszaknak illeszti a fenti imát
– a Szentlelket kérve – , és ezután szól a Szűzanyához a fohásza.

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