Szent Mihály Hírlevél
A Lenti Római Katolikus Plébánia hírei – 2. évfolyam, 2. szám, 2015. április 5. Húsvét

„Ugye lángolt a szívünk…?” (Lk 24,32)
Gyakran visszatérnek gyerekkori
emlékeim. A hideg, téli vasárnapestéken édesapám elővette a képes
Bibliát, mi, két kisebb testvér, odabújva, jobbján-balján áhítattal hallgattuk üdvösségünk
történetét. Olyan szépen tudta előadni élő
szóval,
hibátlanul,
hogy mélyen belénk
ivódott minden szava. A kor politikai
körülményei
miatt
nem járhattunk hittanra, szentmiséken
is csak messzi településekre utazva
vehettünk részt. De a küzdelem, az
áldozat csak erősítette hitünket.
Miután kirepültünk a családi fészekből, és az ország legtávolabbi pontjain élünk, a Húsvét lett a 4 testvér
éves nagy találkozásának időpontja.
Örültek egymásnak az unokatestvérek is. Most már szabadon, együtt
vettünk részt a szertartásokon. Büszkék voltak az unokák, hogy nagymama és nagypapa énekel a templomi
kórusban. Vágyakozva nézték a kicsik unokatestvérüket, aki már szentáldozáshoz járulhatott a szentmisén.
Nem maradhattak el a népszokások
sem. A nagyobbak tojást festettek, a
kicsik zsenge füvet téptek és kibélel-

tek vele egy kosarat virágokkal is
díszítve, úgy várták a húsvéti nyuszi
látogatását. Édesapámnak gondja
volt rá, hogy csokibáránnyal ajándékozza meg kis unokáit, ezzel erősítve
az ünnep keresztény
tartalmát. A sok szorgos kéz együtt készítette el a hagyományos húsvéti étket:
sonkát, tojást és fonott kalácsot. Aztán
eljött húsvét vasárnapja. Örömünk oka:
Nincs itt, feltámadt!
Hisszük, mert a követ elhengerítették a sír elől, a gyolcsokra, amelyek
a szent testet takarták, nincs többé
szükség, az angyalok pedig hírül adták a feltámadás örömét. Örömünk
okán – helyi szokásoknak megfelelően – emmauszjárásra indultunk: a
tolnaiak gyalogosan mentek a szomszéd Mözs községbe, ahol búcsúi forgatag várta az embereket. Vásárosok,
körhintások, céllövöldék stb.
Bárcsak ezen az úton mi is találkozhatnánk Jézussal. Elénk jönne, magyarázná a Szentírást, hogy lángoljon a szívünk, ő nyitná fel szemünket, mint annak idején a tanítványoknak Emmauszban, a kenyértöréskor.
Kalmár Imréné, hitoktató

Fáradhatatlan irgalmasság…
„Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asz- csátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s
szony? És megtagadhatja-e szeretetét akinek megtartjátok, az bűnben maméhe szülöttétől?” tekintve, hogy egy rad.«” (Jn 20,19-23) Urunk az apostoújszülött áldásnak, ajándéknak, drá- loknak a Szentlelket ajándékozta a
ga kincsnek mondható? „S még ha az bűnök megbocsátásának hatalmával.
megfeledkeznék is: én
Ezzel kinyilvánította:
akkor sem feledkezem
Isten
irgalmassága
meg rólad. Nézd, a tenem korlátozódik a
nyeremre rajzoltalak” –
Jézus megkeresztelkemondja az Úr (Iz 49,15
dése és kereszthalála
-16).
közti időre. Isten az
Isten szeret minket,
irgalmasságban
tomert akar szeretni
vábbra is gazdag (vö.
mindnyájunkat, s ebEf 2,4).
ben nem feledékeny.
A húsvéti Krisztus az
Ennek ajándéka, hogy
isteni
irgalmasság
Isten Fia emberré lett,
megtestesülése és eles feláldozta magát a
ven jele. Feltámadott
Szent Fausztina látomása
világ üdvösségéért (vö.
mivoltával
harsogja,
Jn 3,16). Krisztus halálával azonban hogy Isten szeretete erősebb a bűnnem lett vége a megváltás művének, n é l é s a h a l á l n á l . E n n e k
hiszen Isten feltámasztotta Jézust a „származéka” a bűnbocsánat, melyhalálból (vö. ApCsel 13,30), s ahogy a be Isten sohasem fárad bele. Húsvét
teremtés után nem hagyta magára a estéjén Jézus a bocsánat és kiengeszteremtett világot, úgy az Önmaga és telődés szentségét alapítja meg az
az ember közötti természetfeletti isteni irgalmasság folyományaként.
kapcsolatról is gondoskodott Fia ál- Ez is a feltámadás ajándéka. Húsvét
tal. Feltámadása napjának estéjén 2. vasárnapján, az Isteni irgalmasság
ugyanis Jézus megjelent a tanítvá- vasárnapján ezt is ünnepeljük.
n y o k n a k , k ö s z ö n t v é n ő k e t : Isten felkínál nekünk egy szép aján„»Békesség nektek!« E szavakkal meg- dékot az Egyházon keresztül. Vajon
mutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr mennyire vagyunk tudatában enláttára öröm töltötte el a tanítványo- nek? Élünk-e e gyógymóddal? Vagy
kat. Jézus megismételte: »Békesség nek- csak letudjuk?
tek! Amint engem küldött az Atya, úgy Hitemmel és életemmel hálatelten
küldelek én is titeket.« Ezekkel a szavak- zengjük: „Az Úr irgalmát éneklem
kal rájuk lehelt, s így folytatta: örökké” (Zsolt 89 [88],2).
»Vegyétek a Szentlelket! Akinek megboKovács Richárd, káplán
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Miért jó hittanosnak lenni?
A kérdést a hittanosaimnak tettem
fel. „Mert Istenről tanulhatok. Amikor minisztrálok, Isten Fia lehetek.
Szerepelhettem Lendván az énekkarban, amikor ott volt a Szent Korona”
– mondták a másodikosok. „Részt
vehettem a templomi pásztorjátékban. Sokat tanulhatok, Istenemet
imádhatom, és olyan a hittanóra,
mintha Istennel
lennék” – hangzott a harmadik
osztályosoknál.
„A tananyaghoz
kapcsolódva sok
filmet nézünk”
– érveltek az
első
osztályosok. A mai korban szükségünk
van egy olyan
lelki táplálékra, amit a Jézus Krisztusba vetett hit által kapunk meg. A
nagyobbak újabb érvekkel álltak elő:
„Bérmálkozó szeretnék lenni, mert
akkor lehetek keresztszülő. Nagyon
jó hangulatúak a hittanórák” – fogalmaztak a 7. osztályban.
A legnagyobbak egészen komoly indokokat fogalmaztak meg. Születésünk után szüleink elvittek a templomba, hogy a keresztség szentségében részesülhessünk. Ekkor lettünk
Isten gyermekei és katolikus keresztény vallásúak. Szüleink akkor megígérték, hogy katolikus keresztény
módon nevelnek bennünket. Keresztszüleink is ígéretet tettek, hogy

ebben ők is társak lesznek. Ehhez a
fogadalomhoz hozzátartozik az iskolai hittantanulás. Nem lehet a véletlenre bízni, hogy a legfogékonyabb
korban a gyerekek találkoznak-e a
hittel, a keresztény erkölcs alapjaival.
Ebből következik, hogy szeretnék,
ha elsőáldozók és bérmálkozók lennénk.
A gyerekek jól
látják, hogy ehhez az ő áldozatukra is szükség
van, vállalják,
hogy rendszeresen eljárnak az
órákra,
ahol
megtanuljuk az
alapvető imáds á g o k a t ,
kateketikai válaszokat. Mindezt sok beszélgetéssel
rajzolással, érdekes filmeket nézve.
A nagyobbak számára fontos érv a
focitornákon, valamint a hittanversenyeken való részvétel is, s az azt
megelőző készülődés, ami nagy örömünkre szolgál. A válaszokból kiderül, hogy érzik, a hitoktatás folyamán alapot kapnak ahhoz, hogy jó
tanulmányi előmenetel esetén akár
katolikus iskolát is választhassanak a
továbbtanuláshoz.
Aki kedvet érez ezekhez, és szeretne
egy jó kis „csapathoz” tartozni, szeretettel várjuk a hittanosnak közé.
Primusa-Kancsal Mária, hitoktató
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Andocsi zarándoklat
rokk kegyoltár a Szűzanya méltó trónusa számára 1746-ban készült. A
templomban több szentnek az ereklyéit is elhelyezték márvány dobozban.
A kegyszobrot már a régi templomban 1643 előtt csodatevőnek ismerték. A templom szentélyében áll, fából készült, 160 cm magas, a Fekete
Madonna hasonmása. Karján a kisAz andocsi templom
ded Jézus, mellette két szűz vértanú:
Az andocsi plébánia honlapján olvas- Szent Katalin és Szent Dorottya láttuk: „… május elsején igencsak nagy ható. A szobrot 1747 óta öltöztetik,
tömeg érkezik a faluba! A Szombat- az első palást Széchenyi Katalin grófhelyi Egyházmegye minden évben nő ajándéka volt. A Mária ruhák múmás-más helyszínre szerzeuma ma 333 db ruhávez zarándoklatot, az
ból áll, ez Közép-Kelet
idén Andocsra. Érdekes
Európa leggazdagabb
lesz május elseje! Várunk
gyűjteménye: a ruhák
mind fogadalmi tárgyak,
mindenkit! Aki Andocsra
ajándékok, sok népműérkezik, hazaérkezik!
Május elsején mintegy
vészeti munka van kö2000 zarándok, hozzávezöttük. Található itt az
tőleg 80 busz és 40 pap
Egyesült Államokból,
várható a községbe.”
Venezuelából, sőt, KínáAndocs község Somogy
ból való is. Számos gyómegyében, Balatonföldgyulás emléke a sok száz
vártól délre, 25 km-re fekmárványtábla, melyek a
A kegyszobor
szik. A jelenlegi kegyfolyosón kaptak helyet.
templom alapkövét 1739-ben rakták Egy-egy ruha két hétig van a kegyle, de a zavaros, háborús légkör miatt szobron, színük mindig a liturgia
az építkezés lassan haladt előre. 1747 színeihez alkalmazkodik. A templom
-ben szentelték fel az épületegyüt- búcsúja Nagyboldogasszony napja,
test. A barokk stílusban készített ilyenkor több ezer hívő érkezik a setemplomhajó harmonikus formában gítségkérés, a hálaadás szándékával
simul az ősi gótikus kápolnához, a településre.
mely megmaradt az új kegytemplom
Balás Endre
szentélyének. A mostani díszes ba44

Egy megújult plébániai testületről
Az Egyházközségi Képviselő Testületek neve 2015. január 1-jétől Plébániai Tanácsadó Testületre (PTT) változott. Az új elnevezéssel a szervezeti forma és a feladatkör egyaránt módosult, amit Püspök
úr a Működési Szabályzatban rögzített.
Ezen szabályzat a
Szombathelyi
Egyházmegye
minden
Plébániájára kiterjed.
Összeállítása a Magyarországi Egyházközségi
Képviselő
Testületek Szabályzata alapján történt, a
Szombathelyi
Egyházmegye sajátos hagyományait figyelembe véve. A Szabályzat teljes
szövegének ismertetése meghaladja a
Hírlevél lehetőségeit, az érdeklődők
számára elérhető a Szombathelyi
Egyházmegye és a Lenti Plébánia
honlapján.
A névváltozás mellett továbbra is
feladatunk, hogy jó gazdái legyünk a
ránk bízott javaknak. Az esztendő
első negyedének eltelte után szóljunk
pár mondattal az év folyamán már
elvégzett és az elvégzésre váró munkákról.
Január végén megtörtént a zárszámadó közgyűlés, február hónapban
kezdődött a szószékhez és az oratóriumhoz vezető csigalépcső felújítása,
az elhasználódott oltárterítők helyett
újak készültek, melyek a húsvéti ün-

nepektől díszítik templomunkat. Elengedhetetlen tovább húzni halasztani az orgona felújítását, meg
kell oldanunk a templom északi oldalán a sérülékeny ablakok szél elleni védelmét. A templom déli oldalán az
esővíz elvezető csatornák
eldugultak,
ezek helyreállítása és
az ellopott csatornafedelek
pótlása
ugyancsak
sürgős
feladat. Meg kell oldanunk a toronyóra
ütőszerkezetének felújítását is. A templomtető állandó karbantartása szintén figyelmet követel.
A plébánián a következő munkálatok
várnak megoldásra: a plébániaudvar
termőfölddel való feltöltése, a garázsok újrabetonozása, a még ki nem
cserélt vízvezetékrendszer cseréje.
Legnagyobb feladat a plébánia tetőszerkezetén a tetőcserép cseréjének
végrehajtása.
Amint látható, a tennivaló sok, az
anyagi körülményeink azonban szűkösek. Ahogy mondani szokták:
„Szegény az eklézsia, maga harangoz
a pap”. Ezért kérek tisztelettel minden egyházközségéért aggódó hívet,
hogy adományával, személyes segítségével támogassa munkánkat! Segítségüket előre is köszönjük, munkánkra Isten áldását kérjük.
Kancsal Gyula, a PTT alelnöke
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Plébániánk Karitász Csoportja
A Lenti Plébánián működő Karitasz
Csoport jelenlegi taglétszáma 28 fő.
Célunk és egyben feladatunk is, hogy
támogassuk a rászorulókat, szerető
gondoskodással forduljunk a beteg,
elesett és egyedül
élő embertársaink
felé. Csoportunk
lelkiismeretesen és
nagy empátiával
végzi e nemes feladatot.
Az elmúlt évben
két
alkalommal
kaptunk élelmiszeradományt a szombathelyi Egyházmegyei Karitásztól, és magunk is
két alkalommal gyűjtöttünk. A gyűjtés a Pennynél és a templomunkban
történt. Mindkét helyen jelentős
mennyiségű adomány gyűlt össze,
így tudtunk segíteni az árvíz
után sok családon, valamint karácsonyra is mintegy 140 csomagot készítettünk és osztottunk szét a rászorulóknak. A csomagokat mindenhol
nagy örömmel és hálásan fogadták.
A Jóisten áldását kérjük minden nemes szívű adományozóra. Működtetünk egy „adomány boltot”, ahova
befogadjuk a tiszta, jó állapotú ruhaneműt, cipőt, ágyneműt, más tárgyakat, eszközöket. Innen bárki, akinek
szüksége van rá, vihet belőle. A nagyobb terjedelmű adományok
(bútor, háztartási gépek) helyszínre
szállítását is igyekszünk megoldani.
Tagjaink közül néhányan rendszere-

sen látogatják a helyi idősek otthonának lakóit, mások az otthonukban
élő egyedülállókat keresik fel. Egy
sokgyermekes családot rendszeresen támogatunk. Mivel csak adományokból
tudunk
gazdálkodni, nem
ritka, hogy tagtársaink saját pénzükön készítenek csomagot és viszik el a
sürgős segítséget
kérőknek. Jó kapcsolatot
ápolunk
a a Családsegítő
Szolgálattal, a Védőnői Szolgálattal
és Kolping Családdal. Évek óta méltóképpen megemlékezünk védőszentünk, Szent Erzsébet napjáról. A tiszteletére tartott szentmisére a papok
és a ministránsok felvezetésével, egy
-egy szál rózsával, énekelve vonulnak be tagjaink a templomba. A virágot az oltár előtt elhelyezett Erzsébet
-kép elé tesszük. Csodálatos és szívet
melengető érzés így együtt ünnepelni.
Munkánk a rászorultakkal és elesettekkel való együttérzést, tapintatot,
tiszteletet és nagy alázatot követel.
Kérjük a Jóisten és védőszentünk,
Árpádházi Szent Erzsébet közbenjárását, hogy tevékenységünket továbbra is az önzetlen szeretet jegyében, a rászorultak megsegítésében és
a betegek vigasztalásában végezhessük.
Katona Márta, a csoport elnöke
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A húsvéti időszak eseményei
Szentmisék
a húsvéti ünnepekben:

Április 5.
Húsvétvasárnap

Április 6.
Húsvéthétfő

A plébániatemplomban

8.30 és 18.30

8.30 és 18.30

Lentikápolnán

10.00

10.00

Lentiszombathelyen

14.00

Bárszentmihályfán

9.00

Máhomfán

11.30

Gosztolában

11.00

Április 12. – Az Isteni Irgalmasság vasárnapja.
Április 19. – A plébániatemplomban az elsőáldozás a 8.30-kor kezdődő
szentmisén lesz.
Április 26. – A Papi és szerzetesi hivatások vasárnapja.
Elsőáldozás Lentikápolnán.
E napon végezzük a búzaszentelést a délelőtti szentmisében, a plébániatemplomban.
Május hónap Mária hónapja.
Az esti misék előtt 18.10 perctől imádkozzuk a Lorettói litániát.
Május 1. – Egyházmegyei zarándoklat Andocsra.
(Ezzel kapcsolatos cikkünk a 4. oldalon olvasható.)
Május 17. – Urunk Mennybemenetele.
Május 24. – Pünkösdvasárnap.
A személyi jövedelemadó bevallásának határideje: 2015. május 20.
Adatok a Katolikus Egyház számára az adó 1%-ának felajánlásához:
A kedvezményezett neve:
Magyar Katolikus Egyház
Technikai szám: 0011

1%

A másik 1% plébániánk alapítványa számára is felajánlható:
A kedvezményezett neve:
Alapítvány a Szent Mihály Plébániáért, Lenti
Adószám: 19957962-1-20
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Rejtvény
Rejtvény
és Humor
Bár egyszerű a rajz, de Szent Márk írása alapján
pontosan tudjuk: ki a három személy, akiket a kép
ábrázol?
Beküldendő a három név 2015. április 26-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:
Szent Máté, Szent Márk, Szent Lukács és Szent János apostolok.
(Attribútumaik: ember, oroszlán, ökör, sas.)
A helyes válaszokért könyvjutalmat nyert: Magyar Józsefné.
Sodoma és Gomora története kapcsán kérdezi a hitoktató:
– Mi történt Lót feleségével, amikor hátra nézett?
– Sóbálvánnyá változott. – hangzott a válasz.
– És mi történt Lóttal?
– Más feleség után nézett.

HUMOR

***
Pistike hosszú töprengés után megkérdezte hitoktatóját:
– Izrael gyermekei átkeltek a Vörös-tengeren?
– Igen.
– És Izrael gyermekei legyőzték a filiszteusokat?
– Így van.
– És Izrael gyermekei felépítették a templomot is?
– Helyesen mondod.
– És ezalatt a felnőttek mit csináltak?

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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