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A Szent Negyvennap
Hamvazószerdával
kezdetét vette a nagyböjti szent időszak. A
hamvazás
ősrégi
szimbóluma
természetszerűleg figyelmeztet mulandó voltunkra és arra a valóságra, hogy bizony
életünk hétköznapjaiban, döntéseinkben, szavainkban, cselekedeteinkben
messze járunk az Isten útjától. Sokszor
talán úgy éltünk, viselkedtünk, mintha
Isten nem lenne, mintha nem is ismernénk az Ő kinyilatkoztatását.
Az Egyház bölcsessége, hogy évrőlévre ezt a szent időszakot elénk adja,
hogy számunkra valóban a kegyelem
ideje, az őszinte megtérés, Istenhez
visszafordulás időszaka legyen. Szentatyánk, Ferenc pápa ebben az esztendőben is nagyböjti üzenetet intéz hozzánk. Néhány fontos gondolatát idézzük:
„A nagyböjt a megújulás ideje az Egyház, a közösségek és minden egyes hívő számára. Legfőképpen azonban a
kegyelem ideje (vö. 2 Kor 6,2). Isten
nem kér tőlünk semmi olyat, amit előtte már meg ne adott volna nekünk:
„Azért szeretjük (az Istent), mert ő
előbb szeretett minket” (1 Jn 4,19). Nem
közömbös velünk szemben. Mindanynyiunk életét szívén viseli, név szerint
ismer minket, gondoskodik rólunk és
keres minket, akkor is ha elhagyjuk
Őt. Mindannyiunk élete külön-külön
érdekli Őt. Szeretete az, amely megaka-

dályozza, hogy közömbös legyen az
iránt, ami történik velünk. Csakhogy
előfordul, hogy amikor jól vagyunk, jól
érezzük magunkat, bizonnyal elfelejtkezünk másokról (amit az Atya Isten
soha sem tesz), nem érdekelnek a problémáik, szenvedéseik, az igazságtalanságok, amiket elszenvednek… ilyenkor
szívünk közömbössé válik: amíg én
viszonylag jól vagyok és jól érzem magam, elfelejtkezem azokról, akik nincsenek jól. Ez az önző, közömbös magatartás mára világméreteket öltött
olyannyira, hogy a közömbösség globalizációjáról beszélhetünk. Olyan
visszás helyzetről van szó, amivel keresztényként szembe kell néznünk. […]
A felebarát és Isten iránti közömbösség
valós kísértés nekünk, keresztényeknek
is. Minden nagyböjtben szükségünk
van arra, hogy újra meghalljuk a próféták kiáltását, akik felemelik hangjukat és felráznak minket.
Isten nem közömbös a világ iránt, hanem annyira szereti, hogy Fiát adja oda
minden ember üdvösségéért. Isten Fiának megtestesülésében, földi életében,
halálában és feltámadásában végérvényesen megnyílik a kapu Isten és az
ember között, az ég és a föld között. Az
Egyház pedig olyan, mint egy kéz,
mely nyitva tartja ezt a kaput az ige
hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása
által, a hitről való tanúságtételen keresztül, amely a szeretetben válik hatékonnyá (vö. Gal 5,6).
Folytatás

A Szent Negyvennap
A világ mégis az önmagába zárkózás
és afelé hajlik, hogy becsukja azt a kaput, amelyen keresztül Isten belép a
világba és a világ Istenbe. Így a kéznek,
vagyis az Egyháznak sosem kell meglepődnie, ha elutasítják, elnyomják és
megsebzik.
Isten népének tehát meg kell újulnia,
hogy ne váljon közömbössé és ne zárkózzon önmagába. […]
A nagyböjt megfelelő idő arra, hogy
hagyjuk, hogy Krisztus szolgáljon minket, és így olyanokká váljunk mint Ő.
Ez akkor valósul meg, amikor hallgatjuk Isten igéjét, és amikor a szentségekben részesülünk, különösen az Eucharisztiában. Ebben azzá válunk, amit
magunkhoz veszünk: Krisztus testévé.
Ebben a testben a közömbösség, amely
úgy tűnik, oly gyakran hatalmába keríti szívünket, nem talál helyet. Mert aki
Krisztusé, az egyetlen testhez tartozik, és Benne az emberek nem közömbösek egymás iránt. „Ha szenved az
egyik tag, valamennyi együtt szenved
vele, s ha tiszteletben van része az
egyik tagnak, mindegyik örül vele” (1
Kor 12,26). […]
Ezért, kedves testvéreim, szeretném
veletek kérni Krisztust ebben a nagyböjtben: „Fac cor nostrum secundum cor
tuum” – „Alakítsd szívünket a te szent
Szíved szerint!” (könyörgés a Jézus
Szíve litániából). Akkor erős és irgalmas szívünk lesz, éber és nagylelkű,
amely nem hagyja, hogy bezárkózzon,
és nem esik bele a közömbösség globalizációjának szédületébe.”
Szíriai Szent Efrém imádságával kívánunk plébániánk minden tagjának ál-

dott nagyböjti szent időszakot!
Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség,
pénzvágy és megszólás szellemét! Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és szeretet lelkét!
Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy
megismerjem bűneimet és meg ne ítéljem
felebarátomat, mert áldott vagy örökkönörökké! Amen.
(Szerkesztőség)
„Sok bűne bocsánatot nyert,
mert nagyon szeretett.” (Lk 7,47)

Jézus egyszer egy farizeus meghívását
elfogadva egy asztalhoz ült vele. Megjelent egy bűnös nő, aki az Úr lábát
könnyeivel áztatta, hajával törölte,
csókjával árasztotta el és megkente illatos olajjal. Így fejezte ki bűnbánatát és
szeretetét. Jézus megbocsátotta bűneit
(vö. Lk 7,36-50). Péter apostol is int
minket, hogy figyelmes és kölcsönös
szeretettel legyünk egymás iránt, mert
a szeretet sok bűnt eltakar (1Pét 4,8).
Ezek szerint a szeretet, a bűnbánat, a
megbocsátás és a bocsánatnyerés öszszefüggenek – ember és ember, Isten és
ember közötti kapcsolatban egyaránt.
És mi hisszük a bűnök bocsánatát (ld.
Hiszekegy).
A szentségek közül többnek is van
bűnbocsátó hatása. Elsősorban a keresztségnek, hiszen minden bűnt és
büntetést eltöröl.
A kisebb, ún. bocsánatos bűneinktől,
ha van bánatunk, megszabadít az Oltáriszentség.
Folytatás
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Gyengeségeinknek és gyarlóságainknak, ha hagyjuk, súlyos következményei, ill. eredményei lehetnek, akár az
Istentől elszakítottság is. Ezért van
szükségünk a bűnbocsánat szentségére. Noha nem zárja ki a
szentgyónást, a betegek kenetének is van bűnbocsátó
hatása. Gondoljunk arra, ha
a beteg már nem képes arra,
hogy meggyónjon.
Bűnbocsánatot nyerhetünk
még szentírásolvasással, a
szentelmények (pl. szenteltvíz) használatával, misén
történő részvétellel és a szeretet gyakorlásával is. Vegyük észre,
hogy ezek között olyanokról is szó
van, amelyek alapvetően hozzátartoznak keresztény életünkhöz.
Mindezek közül most emeljük ki a
bűnbocsánat szentségét.
Ahogy a többi szentség, ez sem egy
„kereskedelmi” dolog: bemegyek a
gyóntatószékbe gyónni, feloldozást
kapok, bűneim meg vannak bocsátva,
és mehetek áldozni.
Csupán ennyi? Ne maradjunk a felszínen! Isten irgalmassága nem élethígító.
Fontos: bűnbánat nélkül nincs bűnbocsánat. Ez feltételezi, hogy felkészülünk a szentgyónásra. Egyúttal elhatározzuk a bűnök kerülésén túl a jóra
törekvést annak ellenére, hogy Isten,
aki a Szeretet, előre tudja: újra vétkezni
fogunk. Ő szándékosan megfeledkezik
a jövőről, csak hogy megbocsásson,
mondja Vianney Szent János. Lám,
ezért van szükségünk – nem csupán
más szentség felvétele előtt – a megté-

rés szentségére. A szentgyónásban
nemcsak bűnbocsánatot kapunk, hanem lassanként tisztogatást
(visszatérő) rossz hajlamainktól és erőt
az örömteli krisztusi életre.
Ferenc pápa egyik szerdai
általános kihallgatáson azt
mondta: kéthetente végez
szentgyónást. Mi sem állíthatjuk, hogy nincs bűnünk.
Érezzük szükségét annak,
hogy Jézus a bűnbocsánat
szentségében átöleljen minket. E találkozás gyóntatószéken kívül is történhet,
vagyis akár megbeszélhető
egy időpont a pappal külön szentgyónás céljából. Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy nem feltétlenül közvetlen
mise (illetve egy ünnep) előtt részesedhetünk a bűnbocsánat szentségében, s
így tekintettel lehetünk a lelkipásztorra
is, akinek szintén szüksége van mise
előtt a közvetlen készületre, amely
nem csak a feladatok megbeszélését és
a liturgikus ruhákba öltözést jelenti.
Másik gyakorlati dolog: Ha az időt tekintve rajtunk múlóan van esélyünk
arra, hogy ne a mise alatt gyónjunk,
akkor erre irányozzuk be magunkat,
lévén, hogy a gyónás és a mise két külön cselekmény. Ha mise alatt gyónunk, vajon részt vettünk teljesen a
szentmisén? Láttunk már papot egy
időben misézni és gyónni? Mert egyszerre csak az egyikben lehet ott teljesen. Így mi is. Ilyen téren is adjunk
időnkből az Úrnak — szeretetünk kifejezéséül.
Kovács Richárd, káplán
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Keresztút – Via Crucis
„Kövess engem”, mondta neki Jézus. ( Jn 1, 43 )
„Jöjjetek utánam !” ( Mt 4,19 ; Mk 1,17 )
A Krisztushívők is szívesen veszik, ha ez a meghívás az élet sikeresebb, kellemesebb
eseményeire szól. Sokan gondolják úgy, jobb, ha csak a kellemes dolgokra hív bennünket Mesterünk. Pedig minden szentmise középpontjában elhangzik egy másik
felszólítás is:
„Ezt cselekedjétek emlékezetemre.” ( Lk 22,19)

Mit kellene tennünk? Követni a Mestert: azokért a legkisebbekért, akikkel Ő azonosítja magát, élni és életünket adni.
Ismét itt a nagyböjt, egy újabb alkalom, hogy végiggondoljam életemet.
Hogyan követtelek eddigi utamon:
Mint Pilátus, én is gyáva voltam, amikor melletted kellett volna döntenem. Hagytam, hogy a
többiek kiabálása elnyomja lelkiismeretem szavát. Jobbnak éreztem a tömeg látszat-békéjét.
I.

Nem volt számomra vonzó a kereszt. Csak a fizikai és lelki fájdalmat láttam benne. A másik embert, akiért vagy aki helyett vihettem volna, azt
nem láttam meg. Azt már meg sem merem említeni, hogy valakiért fölajánlhattam volna.

II.

Elestem – elestél. Én a saját bűneimben botlottam
el – téged a mi bűneink nyomtak a földre.
Édesanyám: ő még nálad is könyörög gyermekeiért. Földi élete nem volt könnyű, de értünk élt,
dolgozott, imádkozott.
III.
IV.

Simon segített neked. Én a kicsiknek sem tudok
őszintén segíteni. A hátsó szándék, a megjegyzések, a gondolatok elrontanak mindent ilyenkor.

V.

Veronika bátor. Nem várod, hogy ország-világ
előtt álljak melléd, csak a családban, baráti körben, csak itt, ahol élek, itt kellene, és itt sem
megy.
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VI.

Keresztút – Via Crucis
Megint egy esés. Tegnapelőtt is, tegnap is, ma is.
Uram ez vagyok én. Csak botladozom.
Vigasztalsz? Te engem? Hiszen én bántottalak és
bántalak most is!

Ismét egy esés! Ugye, megmondtam! Látod, milyen
gyenge vagyok?
No, itt kezdődnek a gondok. Nagyon szeretjük a
testünket. Díszítgetjük, mutogatjuk, pátyolgatjuk.
És a lelkünk?
IX.

X.
Már a kereszten vagy. Még a fogfájást sem bírom
veled. Pedig az én fájdalmam neked is fáj. Én rohanok egy gyógyszerért – te pedig felajánlod a fájdalmat. Egészen halálodig.

XI.

Meghaltál. Ugye, megmondtam! Nagy dolgot kért
tőled az Atya , te megtetted. Tőlem csak kis dolgokat kér, azok elől is elmenekülök.

XII.

Levették testedet. Ennyi a test. Akkor én miért foglalkozom a testemmel ilyen sokat? Miért nem figyelek többet a lelkemre?

XIII.

Sírban nyugszol. Néha én is megnyugszom, látszólag. Belül akkor is dübörög minden. A sok tennivaló, a tervek mindig elterelik a figyelmemet a lényegről. Pedig a lényeget a csendben hallom meg
és fényben látom meg.

XIV.

15. Feltámadtál. Látod Uram ez az én
reményem. Sok-sok botladozásomat
bánom, de csak abban bízom, hogy te
megbocsátasz és nekem is azt mondod:
„Bizony mondom neked: ma velem
leszel a paradicsomban.” (Lk23,43)
Tamás József
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Az ökumenikus imahét zárása Kerkafalván
Ez év január 25-én, délután 3 órakor
az ökumenikus imahét zárásán, Kerkafalván, a felújított református műemléktemplomban imaórán vettünk
részt. Az istentiszteletre a lenti KÉSZ
szervezésében különjáratú autóbusz
indult a helybeli és környékbeli egyháztagok számára. Már az autóbuszban gyakoroltuk a korábbi évekből
ismert katolikus, evangélikus és református énekeket. Az odaút során
megtekintettük Zalabaksán az 199092 közt épült katolikus templomot,
amit Horváth Ottó, a község polgármestere mutatott be.

érzés volt együtt énekelni és imádkozni, valamint Isten megbocsátó és
irgalmazó kegyelmét hallgatni a
samariai asszony életvizet óhajtó történetén keresztül, a János evangélium 4. 5-26. vers alapján. Istentisztelet
után a helyi Kultúrházban szeretetvendégségre került sor, ahol beszélgethettünk, ismerkedhettünk is egymással.

Horváth Ottó alkotásainak egy darabja

Visszafelé úton a zalabaksai polgármester, Horváth Ottó házánál kialakított impozáns kiállító, galériás helyiségben egy igen gyönyörű kiállítást tekinthettünk meg; a polgármester által készített fa-, tojás-, és
agancsfaragásokat, valamint felesége hímzéseit és művészi tojásdíszítéseit. Köszönet e napért a szervezőknek és kivitelezőknek! Ajándék volt e
délután, azt hiszem, mindannyiunk
számára. Jövőre az evangélikus hívők fogják szervezni az ökumenikus
záróalkalmat, előreláthatólag Barlahidán.

Kerkafalva református temploma

Az istentiszteleten, Kerkafalván, a
zsúfolásig megtelt templomban
Hodánics Péter Csaba református
lelkész rövid köszöntője után a lendvai evangélikus lelkipásztor, Mitja
Andrejek hirdette a szószékről az
Igét. Imákkal és könyörgésekkel szolgáltak a megjelent lelkipásztorok valamennyien. Felemelő és megható

Dr. Paczolay Ilona
református presbiter
6

Szertartások a Szent Negyvennapban

Idén is
kerékpáros
keresztút!

A nagyböjti időben templomunkban miden pénteken a
szentmise előtt fél órával kezdődik a keresztúti ájtatosság.

Ebben az évben is megszervezzük a kerékpáros keresztutat. Tervezett időpontja: március 28. szombat délután (eső
esetén másnap, vasárnap). A pontos tudnivalókat előtte a
szentmiséken hirdetjük.

A böjti időszak ünnepei:
 Március 19., csütörtök – Szent József, Mária jegyesének napja
 Március 25., szerda – Gyümölcsoltó Boldogasszony napja. Ezen a napo-

kon ünnepi miserendet tartunk a plébániatemplomban.
 Virágvasárnap, március 29-én. Templomunkban énekkarunk énekli a pas-

siót. Ez a nap egyben Mindszenty bíboros születésének 123. évfordulója.
Virágvasárnaptól az esti szentmisék fél hétkor kezdődnek.

A húsvéti szent három nap:
 Április 2., Nagycsütörtök – Az Oltáriszentség és a papság alapításának

ünnepe.
Szombathelyen a Székesegyházban 10.00-kor krizmaszentelési mise lesz.
Templomunkban este 18.30-kor kezdődik a mise.
 Április 3., Nagypéntek – Krisztus Urunk megváltó halálának emléknapja.

7.45-kor Zsolozsmát imádkozunk a templomban.
10.30-kor a kerület papjaival együtt ünnepélyesen kezdjük el az Isteni Irgalmasság kilencedet.
Ezen a napon nincs szentmise, 18.30-kor kezdődik a nagypénteki szertartás. Templomunk énekkara a János passiót énekli.
 Április 4., Nagyszombat - 7.45-kor közös zsolozsmát imádkozunk.

A Húsvéti vigília ünneplése 18.30-kor a templom előtt tűzszenteléssel kezdődik. A szentmisét a feltámadási körmenet majd a húsvéti ételek megáldása zárja.
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Rejtvény
Rejtvény
és Humor
Jézus két oldalán az Újszövetséghez kötődő két-két személy szobra látható. Kik ők?
Lábuknál elhelyezett attribútumuk (jelképük) segíti, hogy sorrendben megnevezzük
őket:

Beküldendő 2015. március 15-ig a templom hirdetőtáblájánál lévő Szent Mihály Hírlevél feliratú dobozba név és lakcím közlésével. A helyesen válaszolók közt jutalmat
sorsolunk ki.
Az előző számunkban feladott kérdésekre a válasz:
1.

Jesus homo sacerdos – Jézus az emberek megmentője. 2. Mária 3. Pax = Béke
Nyerteseink: Kapus Edit és Kondákor Tamás

HUMOR

– Miért nem nősülsz már Jancsi – kérdi az apa a fiától.
– Mert a mai lányok olyanok, mint a mezei virágok a Szentírásban – hangzik a válasz.
– Hogy, hogy?
– Mert ők sem nem szántanak, sem nem aratnak, mégis pompásabban öltözködnek, mint Salamon az ő dicsőségében.
***
Két koma ballag a hegyről hazafelé. A temető mellett megszólal
az egyik szomorkás hangon:
– Látod komám, mi is ide kerülünk.
A másik elgondolkodva válaszol:
– Nem baj, komám, csak egészség legyen.
Plébániánk nyitvatartási ideje: Hétfő-Péntek 9.00-11.00
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
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