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Nagyboldogasszony napja

Szeretett Mária Tisztelő Hívek!
Legnagyobb Mária ünnepünk azt az igazságot hirdeti, hogy Mária a mi
ÉGI ÉDESANYÁNK. Jézus a kereszten haldokolva édesanyjára bízott
bennünket. S ha sokan nem tudják, vagy elfelejtik, hogy Mária a mi
Égi Anyukánk, Mária akkor sem feledkezik meg rólunk, gyermekeiről.
Végtelenül szeret bennünket.
Lendvai Zoltán János
Plébános
„Bűn nélkül jött a világra és személyes bűnével sem vált méltatlanná istenanyai hivatásához. Személyében törte át halandóságunk burkát. Személyében Krisztus után a második embert csodálhatjuk, aki eljutott a feltámadott
test dicsőségére. A megdicsőült Krisztus és a Mennybe felvett Szent Szűz a
mi személyes boldogságunk képe. Társaságukba várnak minket is, ezért könyörgünk hosszú évszázadok óta itt, Mátraverebély-Szentkúton, hogy a
Szent Szűz anyai közbenjárása szabadítson meg minket minden testi és lelki
nyomorúságunktól, szabadítsa meg népünket a kishitűségtől és minden önzéstől és segítsen el mindnyájunkat az örök boldogságra. Ámen.”
Erdő Péter bíboros
A mennyei szent városnak
Gyöngykapui ma megnyílnak
Jézus Édesanyjának,
Áldott Szűz Máriának.
Örvend az egész mennyország,
Halhatatlan nagy boldogság
Lett díja Máriának,
Egek királynéjának.
Az angyalok dicsérettel
S magasztaló énekekkel
Zengedezve hódolnak
Dicső királynéjuknak.

(Archaikus ima)

A pusztinai templom oltárképe
Benczúr Gyula: Szent István felajánlja a Szent Koronát

Mária-tisztelet a keleti egyház(ak)ban
Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál
hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy,
ki az Istent, az Igét sérülés nélkül szülted,
téged valóságos Istenszülő, magasztalunk!”
Nagyboldogasszony ünnepén – folytatva a keleti rítusú keresztény
testvéreink ünnepeinek, szokásainak bemutatását –, jelen számunkban
a Mária-tiszteletről készítettünk egy rövid összefoglalót. A kiemelt idézet
a legismertebb és talán az egyik leggyakrabban elhangzott dicsérő énekek
egyike a görögkatolikus, valamint a görögkeleti egyházaknál egyaránt.
A Mária-tisztelet egyetemesnek mondható, fontos része a keresztény
tanításoknak, a keresztény hagyománynak.
Mint az ismeretes, a római katolikus egyház
már a kezdetektől igyekezett pontosan meghatározni a Máriával kapcsolatos (mariológiai)
dogmákat, melynek legfőbb elemei:
· Istenanyaság (efezusi zsinat – 431)

· Mindenkori és örökös szüzesség (lateráni zsi-

nat – 649 és a harmadik konstantinápolyi zsinat – 681)
· Szeplőtlen fogantatás

(IX. Pius pápa a Vatikánban –1854)
· Testi valóban történt mennybemenetel,

–

mennybevétel (XII. Pius pápa a Munificentissimus Deus enciklikában – 1950)

A dogmákat illetően a keleti kereszténység tanítása eltér a nyugatitól: tanításuk szerint Mária maga nem fogantatott szeplőtelenül, vagyis Mária az áteredő bűnben született. A dogmatikai különbség
ellenére azonban Mária személyét mind a nyugati, mind a keleti egyházban
kiemelt tisztelet övezi. A Mária-kultusz napjainkig is a Máriához kapcsolódó
jeles napok ünneplésében, zarándoklatokban, búcsújárásokban, ereklye- és
ikontiszteletben nyilvánul meg. A Mária-ikonok, -szobrok gyakran természetfeletti úton, emberi közreműködés nélkül keletkeztek, fatörzsekben, források mellett, földben találták meg őket, csodák, gyógyulások, jelenések,
könnyezések kötődnek hozzájuk.
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Gyermekek
Mária-tisztelet
gondolata
a keletiazegyház(ak)ban
Eukarisztiáról
A pravoszláv és ortodox egyházban Mária Istenszülősége (Theotokosz) áll a
középpontban. Gyakran használják rá az Örök Szűz címet is. A keleti
mariológiai megközelítés Mária magasztos szentségét, a megváltásban való
részesedését és a kegyelem közvetítői szerepét hangsúlyozza. A liturgia
szerves részét képezi a Szűzhöz intézett imádság, a közbenjárásáért való
fohászkodás. A keleti ikonográfiai hagyományról már szóltunk korábban,
de mindenképpen szeretnénk kitérni az ikonok Mária-ábrázolásaira.
A Szűzanya alakjának megjelenési, ábrázolási formái igen változatosak.
Ami azonban közös bennük, hogy az esetek többségében a gyermek Jézussal
jelennek meg a képeken.
Az ikonfestők általában felirattal is ellátták az Istenanya típusú ikonokat a
következő görög betűkkel: „ΜΡ ΘΥ” – vagyis a görög eredeti rövidítése
Mária, Isten Fiának édesanyja. Ez is azt hangsúlyozza, milyen fontos Mária
Istenanyasága a keleti hagyományban, hiszen úgy tartják, hogy az Istenszülő
ikonjai nem Mária és fia evilági életének felszínes, történeti bemutatását
kísérlik meg, hanem azt a tényt ragadják meg, hogy Ő Istennek a Szülője,
és ekként része Isten üdvözítő tervének is.

Az ikonok esetében mindig nagyon fontos, hogy
valamilyen ősképre nyúljanak vissza. Ez garantálja az ikon valódi arculatát és azt, hogy az nem
a művészi fantázia eredményeképpen jött létre.
Az Istenszülő ikonjai Szent Lukács evangélista
által készített ősképek valamelyikére vezethetők
vissza – hiszen úgy tudjuk, hogy ő volt az első,
aki ilyen ikonokat készített –, így ez utóbbiaknak
ugyanaz az arcfelépítése. Jóllehet a cél a földöntúlinak az ábrázolása, mégis evilági a hordozója
a már említett misztériumnak.
Az ikonográfiában több fajtáját is megkülönböztetik a Máriát és a gyermek Jézust ábrázoló ikonokat.
Ebből kettőt szeretnénk kiemelni: az Útmutató és a
Könyörületes vagy Meghatódott Istenszülő ikonját. Az Útmutató Istenszülő
(görögül Hodégétria) ábrázolásokon Mária kezében az áldást osztó gyermek
Jézus látható, a Könyörületes Istenszülő (görögül Eleusza) ikonok pedig bensőségesebb anya-fiú kapcsolatot mutatnak: Mária magához szorítja a gyermek Jézust, arcuk összeér.
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Szent
Mária-tisztelet
István
királya Intelmei
keleti
egyház(ak)ban
Imre herceghez
Kerékpáros
rózsafüzér
Mindkét típusú ikonra találunk példát hazánkban is, Útmutató Istenszülőikon a máriapócsi kegykép, a Könyörületes Istenszülő-ikon egy példája pedig
az Újfehértó és Hajdúdorog között található úti ikon. Zárásként egy, a 9-10.
században élt udvari költő versét idézzük, amiben arról elmélkedik, milyen
nehéz feladata is van annak, aki megpróbálja megfesteni a Szűzanya képét.
Szűz Mária képe
Ha bárki megpróbálna, Szűz, lefesteni
A csillagokra volna szükség színekül,
Hogy égi fénnyel fessen, fénynek ajtaját,
De földi szóra nem hallgatván csillagok,
Mit a természet és a festészet megad,
Csak azzal festjük, azzal írjuk képedet.
/Konsztantinosz Rhodiosz, Bölcs León bizánci császár (886–911) udvari költője/
Domonkos Dóra

FELHÍVÁS
Lapunkban szívesen tennénk közzé olyan imákat, melyek a mai imakönyvekben nem találhatók meg. Idősebb emberek gyermekkorban tanult imáira
gondolunk, vagy utazások során más templomokban hallott imákra.
Ha valaki ismer ilyet, akár kézírással leadhatja a sekrestyében, vagy lapunk
e-mail címére (belvira64@gmail.com) elküldheti. Lehet a beküldő nevének
megjelölésével vagy névtelenül is. Azt is meg lehet jegyezni, hogy hol tanulta
a beküldő, mikor, melyik templomban vagy hittanórán imádkozták.
Ima töredékekre is gondolhatunk, melyek emlékezetünkben megmaradtak.
Lehet, hogy mások ki tudják egészíteni. Határidőt nem jelölünk meg,
folyamatosan bármikor küldhető.
Két ilyen imát bemutatunk:
A templomba érkezéskor:
Szent házadban megjelentem,
én Istenem, áldj meg engem.
Hadd dicsérlek buzgón téged,
Vésd szívembe szent igédet.
Ámen.

A templomból való távozás előtt:
Szent
Atyám
hogy
szent
Ámen
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Mária-ünnepek az év folyamán
Január 1. ***

Szűz Mária – Isten Anyja

Január 23.

Szűz Mária eljegyzése (menyegzője)

Február 2. **

Urunk bemutatása
– Gyertyaszentelő Boldogasszony
Lourdes-i Boldogasszony

Február 11.
Március 25. ***
Május 13.

Urunk születésének hírüladása
– Gyümölcsoltó Boldogasszony
Fatimai Boldogasszony

Május 24. *

Szűz Mária, a keresztények segítsége

Jézus Szt. Szíve
utáni szombat
Július 2. **
Július 16.
Augusztus 5.

Mária Szeplőtelen Szíve
Szűz Mária látogatása Erzsébetnél
– Sarlós Boldogasszony (Mumori búcsú)
Kármelhegyi Boldogasszony (Lentihegyi búcsú)

Augusztus 15. ***

Szűz Mária római főtemplomának felszentelése
– Havas Boldogasszony (Máhomfai búcsú)
Szűz Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony

Augusztus 22. *

Boldogságos Szűz Mária Királynő

Szeptember 8. **
Szeptember 12. *

Szűz Mária születése – Kisboldogasszony
– Kisasszony napja (Gosztolahegyi búcsú)
Szűz Mária Neve

Szeptember 15. *

A Fájdalmas Szűzanya – Hétfájdalmú Szűzanya

Október 7. *

Rózsafüzér Királynője

Október 8. ***

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

November 21. *

A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban

December 8. ***

Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása

Jelmagyarázat:

*** Főünnep; ** Ünnep; * Emléknap;
Jel nélkül – emléknap szabadon választható misével
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Bemutatjuk a gáborjánházi templomot
Aki még nem járt Gáborjánházán, nem is gondolja, hogy az esperesi kerület
egyik legnagyobb temploma található itt. Miért épült ilyen nagy templom a
kis községben 1932-ben?
A trianoni békediktátum nem törődött
a néprajzi egységgel, sem az emberek
szokásaival. A hetésiek addig
Dobronakra jártak misére. A határ
módosítása után a környék lakossága
templom nélkül maradt. A Dobronaktól elszakított községek 1932-ben
Gáborjánházán láttak templomépítéshez. Esterházy Pál kegyúr és a falvak
összefogásával gyorsan elkészült a
templom, és 1934-ben Nagyboldogaszszony napján már fel is szentelték az ő
tiszteletére. A község búcsúja azóta ez
a nap.

Plébánost akkor még nem kaptak a hetésiek. 1927. október 6-án egyházmegyei zsinat kezdődött Szombathelyen. Itt vetette fel Mindszenty József, akkor
zalaegerszegi plébános, hogy a trianoni békeszerződés következtében elérhető templom nélkül maradt falvak, például Gáborjánháza vagy Zalaszombatfa
is önálló lelkészséget kapjanak.
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Bemutatjuk a gáborjánházi templomot
Itt jegyezzük meg, hogy a későbbi bíboros mint püspöki biztos, 1927-től az
egyházmegyei zsinat határozata alapján az egyházmegye „zalai elmaradott
részének” 19 új templomot, 7 plébániaépületet, 9 misézőhelyet és 12 iskolát
építtetett.
Már a templom építése előtt, 1928-tól lett önálló lelkészsége a hetési falvaknak. Az első pap Nemes István volt, aki 1979-ben bekövetkezett haláláig itt szolgált. Plébánosi működése mellett a zalaszombatfai
Római Katolikus Iskola vezetője is volt 1949-ig, az
iskolák államosításáig. Lapunk előző számában is
említést tettünk róla.
A plébánia 1939-ben épült.
A templomot 1994-ben felújították, a munka mintegy
kétmillió forintba került.
A templom első harangja 1603-ban Grazban készült,
ezt ajándékba kapták a hívek. Felirata: Hat mich goꞵen
in Graz 1603 THOMAN AURE.
A mai harangokat Szlovéniában, Žalecben öntette Lendvai
Zoltán plébános a jószívű hetési
hívek
adományából.
A lenti tűzoltók emelték be a
két harangot. A 80 kg-os
Magyarok
Nagyasszonya,
az 50 kg-os Szent József
tiszteletére készült.

Az orgonát 1942-ben vásárolták. Írásunkban többször említettük Hetés nevét.
Bellosics Bálint nézete szerint 7, Gönczi Ferenc szerint 17 falu tartozik ide.
Amiben általános a megegyezés: Gálháza, Pálháza, Szijártóháza, Gáborjánháza, Bödeháza, Göntérháza és Nyakasháza. Gálháza és Pálháza a török időkben elpusztult, lakóik alapították a mai Zalaszombatfát. Nyakasháza egykori
létét csak dűlőnév őrzi.
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Rejtvény
Könyörgések
a Szűzanyához
A papi zsolozsma október 8-i könyörgései és a válaszai egy-egy Mária-éneket
idéznek. Álljon itt a könyörgés teljes szövege a hívek számára. Szent
Ágostonnak tulajdonított tanítás: „Bis orat qui bene cantat” – „Aki jól énekel,
kétszeresen imádkozik!” Énekeljük el a könyörgést!
Egek ékessége, Földnek dicsősége, Magyarok asszonya, Királynéja!
Hozzád buzgó szívvel, köteles hűséggel járulunk:
Válasz: Boldogasszony, édes, hozzád esd ma néped!

Ó, áldott Szűzanya, mennyei szép Rózsa, boldog mennyországnak drága gyöngyvirága, bűnösöknek édes szószólója,
– vigyázz reánk Édesanyánk, magyaroknak kegyes Királynéja!
Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk, nagy ínségben lévén így
szólít meg hazánk:
– Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról!

Nyújtsd ki mennyből, ó, Szent anyánk, kezedet, meg ne utáld ínségében népedet,
– oltalomhely Isten után csak te vagy, szólj mellettünk mert Istennél
szavad nagy!
Magyar nemzetnek Védőasszonya, légy népednek hűséges oltalma,
– mint annyi számos hosszú éven át, siess most is megvédeni e hazát!
Nagyasszonyunk, hazánk reménye, bús nemzeted zokogva esd,
– minden reményünk csak te vagy, Szent Szűzanyánk, ó, el ne hagyj!

A Szent Mihály Hírlevél a Lenti Római Katolikus Plébánia lapja.
Megjelenik kéthavonta, a páros számú hónapokban.
Szerkesztő: Balás Endre, a kiadásért felel: Ipacs Bence plébános,
lektor: Domonkos Dóra, tördelés: Kovács Tamás.
Elérhetőség: 8960 Lenti, Templom tér 4. Telefon: 06-92/951-529
E-mail: balas.endre@lentiplebania.hu
Plébániánk honlapja: lentiplebania.hu
Hírleveleink letölthetőek a honlapról: lentiplebania.hu/hirlevel

8

