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A szeretet ünnepére
A nyolcvanas évek elején az általános
iskolában azt mondta a tanító néni, hogy
a karácsony a szeretet ünnepe. Otthon, a
szülői házban pedig Jézus születését ünnepeltük, együtt mentünk az éjféli misére, imádkoztunk, énekeltünk a karácsonyfa mellett állva.
Már rájöttem, hogy van abban valami, amit a tanító
néni mondott: a karácsony
valóban a szeret ünnepe!
Isten szeretetének az ünnepe. Isten szeretete, aki megalázza magát, magára vesz
mindent, ami emberi – a
bűnt kivéve.
Isten az ember életébe beleöntötte az Ő isteni életét. Ez
a karácsony titka. Az ember
élhet Istenben és az Isten –
Jézus Krisztusban – él az ember életében.
Nagy titok, a Megtestesülés nagy titka.
Az ünnepi asztal közössége megengedi,
hogy észrevegyük a mulandó élet szépségét. A szépségét, jóságát annak, amikor
békében együtt vagyunk. Krisztus jól
tudja mindezt; hogy mennyire szükségünk van a megbocsátásra, a békére, amikor annyi bennünk a harag, békétlenség,
nyugtalanság…
Az angyalok ezt hirdetik a pásztoroknak:
Békesség a földön a jóakaratú embereknek! Az Isten Fia egy asztalhoz ül velünk,
és itt hagyja nekünk a halhatatlanság táplálékát. Mennyire rövid az út a családi
ünnepi asztaltól ahhoz az asztalig, amely

a templomban vár ránk – az oltárig –,
hogy egy családba gyűjtsön egybe minket.
Isten Jézusban belép az emberiség történetébe, hogy meghozza minden embernek az üdvösséget, hogy elhozza a valódi
békét szíveinkbe. Egybegyűjt bennünket karácsony
ünnepén, hogy újra észrevegyük, megtapasztaljuk ezt a
titkot. Így a karácsony ünnepe valóban számunkra is a
szeretet ünnepe lesz. Ha
észreveszem Isten végtelen
szeretetét az ember iránt –
önmagam iránt. Ha a személyes életemben teret engedek ennek a Szeretetnek,
akkor megtapasztalhatom
azt a békességet, amelyet az
angyalok hirdettek karácsony éjszakáján. A világ éhezik a szeretetre, békességre. Isten nem rendkívüli,
erőnkön felüli nagy tetteket vár tőlünk.
Arra hív, hogy a szeretet és a béke követei legyünk. Ott ahol meg nem értés, széthúzás van…
Ha felismertük a megszületett
Istengyermeket,
merjük elmondani a világnak:
Isten Fia emberré lett!
Dicsőség a magasságban Istennek
és a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Köbli Tamás OP

„Hozzád emelem lelkemet, Uram, Istenem, enned bizakodom.”
„Hozzád emelem lelkemet, Uram, olyan, mint az egyház földi életének
mértékegysége. Ez az élet Jézus
Istenem, benned bizakodom.”
Krisztus életének mindenkori folyta(Zsolt 25,1-2)
Adventtel kezdődik egyházi évünk. tása.” Az egyházi év időnket alakító
Ennek eleje és keresztény életünk koszorú úgy, hogy az esztendő megalapgondolata összecseng a 25. zsol- szokott menetébe beleviszi Krisztus
tár elejével. A lénye mélyén istenke- életének misztériumait emberré váláreső ember kapcsolatokban valósul sától dicsőséges visszajöveteléig.
meg, válik mindinkább emberré, sze- A liturgikus év első szakasza az Adméllyé. A liturgikus esztendő ünnep- vent, amely a latin adventus Domini,
lései segítenek abban, hogy találkoz- az Úr eljövetele kifejezésre utal. Ez
zunk Istennel, hiszen miközben egy időszak előkészít a karácsonyi ünneév leforgása során Isten üdvözítő pekre, amikor arra emlékezünk,
hogy Isten Fia
tetteire, Jézus
Advent
a
bensőséges,
önátadó,
reményteli,
emberré lett.
küldetésére és
életére emlé- bűnbánó, lemondásokat sem kizáró, örvendező Ez a történelmi
k e z ü n k , várakozás ideje. E várakozás nem passzivitást, úrjövet beteljeUrunk kortár- egyúttal nem is üzletjáró és feltétlenül vásárló sítette az Ószösaivá válunk. aktivitást, de nagyon is az Isten és ember, va- vetség várakolamint az ember és ember közti szeretet dinazását. UgyanNem dimenmizmusát foglalja magában.
akkor
ráirázióváltásról,
nyítja
figyeltér- és időbeli
utazásról van itt szó, hanem sokkal münket az eszkatologikus úrjövetre,
inkább arról, hogy gyógyító és meg- Krisztus történelmvégi eljövetelének
bocsátó jelenlétével, föltámadásának várására. Szent Bernát így fogalmaz:
kitörő erejével Krisztus jön a mi „Az Úr eljön az emberekhez, az emidőnkbe, a jelenünkbe. A mi időnk az berekben és az emberekkel szemŐ ideje, és az Ő ideje a mi időnk lesz, ben”. III. Ince pápa (1198-1216) szeamennyiben engedjük. „Az egyházi rint Urunk első eljövetele „a test felév, amely újra és újra megjeleníti és hőjében, a második a kegyelem harbemutatja Jézus életét, az ember leg- matában, a harmadik a halál tusájánagyobb művészi alkotása. Isten ki- ban, a negyedik az ítélet tüzében töráll mellette, évről évre megadja, és ténik”. Mindebből kiderül, hogy a
mindig új fényben mutatja be. Ezért jelenben a Szentírás és a szentségek
mindig úgy tűnik, mintha először kegyelmi ereje által Jézus folytonos
találkoznánk vele” (Jochen Klepper). hozzánk érkezését élhetjük át.
Boldog Ildefonso Schuster bíboros
Kovács Richárd, káplán
pedig így vélekedik: „A liturgikus év
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Az egyházi év

Az egyházi év: az üdvtörténet liturgikus ünneplésének évenként ismétlődő
egysége. Isten a történelemben szólítja meg az embert, s amint az anyagvilágot megszentelik a szentségek és szentelmények, úgy lesz az idő az ünnepnapok sorozatában az üdvtörténet ideje. Az egyházi év tehát nem Jézus
életének a polgári évbe komponált lelki imitációja.
Az újszövetségi nép ünnepeinek állandó ciklusa, a Krisztus-esemény egyes
mozzanatait emlékezetbe idéző egyházi év részben Izrael ünnepeiből, részben a vértanúkról való megemlékezésből alakult ki. Az egész eseménysorozat ünneplését a megtestesülés teszi lehetővé: az Ige testté lett, a Teremtő
belépett az általa teremtett világba, a ciklikusan ismétlődő természeti események közé, hogy az embert elvezesse végső céljába.
(Magyar Katolikus Lexikon)
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Szertartások Advent és Karácsony idején
Elindult a Szent Márton jubileumi
évre való felkészülés, melynek célja:
az egyházmegye védőszentjének
jobb megismerése. Az eseménysorozat 2014. november 8-án Szombathelyen, a Székesegyházban a 10 órai
szentmisével vette kezdetét. Az egyházmegye területén legelőször a lenti hívek fogadhatták Szent Márton
ereklyéjét november 22-én. Szombat
délután ünnepélyes fogadás, szentmise, majd imaóra volt, melyen a
templom kórusa Szent Márton
Vesperást énekelt. Vasárnap szintén
ünnepi szentmise keretében emlékezett meg Martin Dolamič Konrad,
lendvai plébános Szent Mártonról,
ezt követően a vasárnapi szertartás
körmenettel zárult. A határon túlról
is érkeztek hívők, hogy imádkozzanak a Szent Ereklye előtt. Voltak,
akik gyalogosan tették meg az utat
Lendva hegyről Lentiig. Köszönjük,
hogy eljöttetek hosszú- falusiak,
lendvaiak, lendvahegyiek, csenteiek.
Radamoson mi is ott leszünk a nyáron. Az ereklye eljutott a
lentikápolnai és a máhomfai városrészek szentmiséire is.
Szent Márton életrajzát, életútját a
Szent Mihály Hírlevél novemberi
különszáma részletesen ismertette.
Pár gondolattal itt is áldozzunk az
egyház első nem vértanú szentjének.
316-ban Saváriában (Szombathelyen)
született. 18 éves korában megkeresztelkedett, 19 évesen elhagyta a
hadsereget és missziós tevékenysé-

get folytatott. Megtérítette, majd
megkeresztelte édesanyját, a legenda
szerint a szülőháza előtti kútnál,
amelyre ma a szombathelyi Szent
Márton Templom előtti téren lévő
Szent Márton Kútja emlékeztet.
Missziós tevékenységét a Duna vonaláig kiterjesztette. 371-ben Tours
Püspökévé választották. 348. november 8-án hunyt el Candesben. Ereklyéjét Toursba szállították, ami Búcsújáró hely lett. Köpönyeg ereklyéje
Párizsban, fej ereklyéje Limousiban
van, ebből az ereklyéből őriznek egy
darabot a szombathelyi Székesegyházban, mely száz évvel ezelőtt érkezett mostani helyére. Alakját számos legenda veszi körül, ezek közül
csak egyet említek. Egy alkalommal
látta, hogy játszadozó gyermekekre
támad egy kígyó, mely Márton parancsára engedelmeskedett és elkúszott onnét. Akkor szomorúan a következőket mondta: „a kutyák és a
kígyók hallgatnak rám, de az emberek
nem”.
Istenünk, ki Szent Márton
Püspöknek megadtad, hogy életével
is, halálával is megdicsőítsen Téged,
kérünk, vidd végbe a mi szívünkben
is kegyelmed csodáit, hogy sem élet,
sem halál el ne szakítson minket
szeretetedtől.
Kancsal Gyula,
az egyházközségi
képviselőtestület elnöke
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Plébániánk KÉSZ csoportja
A templomba járó emberek jelentős része és városunk lakói közül is
sokan hallották különböző események kapcsán a „KÉSZ” rövidítést.
Mit is jelent:
Keresztény
Szövetsége.

törekszik. Egyfelől saját tagjai lelkiéletét igyekszik erősíteni, másfelől
pedig a közélet minden területén
a keresztény vallási alapokon állva, Jézus Krisztus tanításai szerint
alkot véleményt. Előadássorozatok,
szabadegyetemek, koncertek, kiállítások, fórumok, konferenciák,
kongresszusok, lelkigyakorlatok
szervezésével segíti elő a világiak
evangelizációs tevékenységét.

Értelmiségiek

Városunkban 1992-ben alakult
meg egy aktív, civil közösség kezdeményezésére, Tüske József esperes úr lelki irányításával. A huszonkét év lelki és szervezői munkája
gyümölcseként számos liturgikus
eseményen vettünk részt, és civil,
evangelizációs célzatú programokat
szerveztünk. Tagjaink keresztények
és „értelmes” emberek (az értelmiségi nem csupán diplomával rendelkező embereket jelent).

Magyarországon a legnagyobb keresztény civil szervezet.
1989-ben alakult, Csanád Béla professzor, a Hittudományi Akadémia
tanárának kezdeményezésére. 1996.
november 25-én bekövetkezett haláláig maga az alapító volt a KÉSZ
elnöke, ezt követően az országos
szervezet vezetését Dr. Osztie Zoltán plébános, teológia-tanár vette
át, aki immár harmadik ciklusban
tölti be az elnöki posztot.
A szervezet az evangelizáció,
az ökumené jegyében, a keresztény/keresztyén társadalmi és kulturális szerepek feltárására, valamint a kor meghatározó kérdéseivel
kapcsolatos állásfoglalások kialakítására és nyilvánosságra hozatalára

Az elmúlt 22 év alatt taglétszámunk átlagosan 30 fő volt, személyi
változás, tag-kilépés, új tag érkezése
nem volt számottevő. Szervezetünk
megújulása céljából várjuk új, aktív,
jobbító szándékú tagok jelentkezését.
Laudetur Jesus Christus!

Bujdosóné Bagó Judit
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Jó szán-dé-kod le-gyen ál-dott, Is-ten-gyer-mek föld-re szál-lott.

2. Szívünk ott áll jászolánál, Betlehemi istállónál,
Imádjuk az angyalokkal, a hívséges pásztorokkal.
3. Egy Ura az égnek, földnek, Irgalmazz a bűnösöknek!
Istengyermek, arra kérünk, Kegyelmedet add meg nékünk.
4. Dicsőítünk Atyánk Téged, Magasztaljuk nagy Fölséged.
Imádunk és áldva áldunk, Jóságodért hálát adunk.
5. Jó Atyánk a magas égből Gyarlóságunk szánta régtől;
Prófétákkal megüzente: Megváltót küld mentésünkre.
6. Ím az Ige testet öltött, Közénk jött az égi küldött.
Szűnjék már a lelkek búja, Itt van köztünk, Alleluja.
7. Ajándékul mit vihetnénk? Lábaihoz mit tehetnénk?
Megveti a földnek kincsét, Bűneinknek rút bilincsét.
8. Mit vigyünk hát jászolához, Betlehemi barlangjához?
Vigyük hozzá lelkünk kincsét, Hálás szívünk szeretetét.
9. Szent, szent, szent vagy égi Fölség, Téged illet a dicsőség,
Zengjük szerte a világban: Hozsanna a magasságban.
10. Áldott, aki nevedben jött: Szent Fiad, az égi Küldött.
Énekeljük vigasságban: Hozsanna a magasságban.
(A közismert népdalt ezzel a szöveggel ritkán halljuk.)
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Az egyházi év
Hajnali misék Advent idején: minden csütörtökön 6.00 órakor
(December 4., 11. és 18.)
December 8., Hétfő – A Szeplőtelen Fogantatás napja
Szentmise Lentiben 12.00 órakor
December 12., Péntek – Templomunk szentségimádási napja
8.30-kor szentmise az esperesi kerület papjaival, Szentségkitétel
A csoportok imaórái:
A szentmise után: Mária Légió és Jézus Szíve Családja
12.00 Karitász Csoport
13.00 Karitász Csoport
14.00 Kolping Csoport
15.00 Kész Csoport
17.30-kor Szentmise – Szentségeltétel
December 24., Szerda – 16.00 órakor Pásztorjáték a templomban
24.00 órakor éjféli szentmise
December 25., Csütörtök – Karácsony, Urunk születése
Szentmisék: 8.30 Lenti
9.00 Bárszentmihályfa
10.00 Lentikápolna
11.30 Máhomfa
17.30 Lenti
December 26., Péntek – Szent István első vértanú napja
Szentmisék: 8.30 Lenti
10.00 Lentiszombathely
11.00 Gosztola
17.30 Lenti
December 27. Szombat – Szent János apostol napja
17.30 Szentmise Lentiben – Borszentelés
December 28. – A Szent Család vasárnapja, vasárnapi miserend
December 31., Szerda – I. Szilveszter pápa napja
17.30 Szentmise Lentiben – Év végi hálaadás
Január 1., Csütörtök – Újév, Szűz Mária, Isten Anyja, vasárnapi miserend
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Rejtvény
Templomban járva gyakran láthatunk rejtélyesen megkomponált betűhalmazt. Ismerjük-e jelentésüket?
Beküldendő a három kép jelentése 2014. január 4-ig a templom hirdetőtáblájánál lévő Szent Mihály Hírlevél feliratú dobozba, név és lakcím közlésével.
Amelyiknek több értelmezése van, arról is elég egyet beküldeni. A helyesen
válaszolók közt könyvjutalmat sorsolunk ki.

Az előző számunkban közölt rejtvény megfejtése: Jónás, Jeremiás, Ezekiel.
Nyerteseink: Tótiván Ferencné, Tóth Zoltán, Konkoly Donát

Humor

Egy hölgy az esernyőjét próbálgatja.
Hirtelen éleset villámlik. Felkiált:
- A Jóisten is látta az esernyőmet! Le is fényképezte!
----------------------------------------------------------------------- Hogyan teremtette Isten a legyet?
- ???
- Légy!
----------------------------------------------------------------------Különös fohász:
- Uram, adj türelmet… de azonnal!

A Szent Mihály Hírlevél a Lenti Római Katolikus Plébánia lapja.
Megjelenik kéthavonta, a páros számú hónapokban.
A kiadásért felel: Köbli Tamás plébános, Lektor: Domonkos Dóra.
Szerkesztés: Balás Endre. Tördelés: Kovács Tamás.
Elérhetőség: 8960 Lenti, Templom tér 4.
Telefon: 06-92/551-168
Plébániánk honlapja: lentiplebania.hu
Hírleveleink letölthetőek a honlapról: lentiplebania.hu/hirlevel

