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TEMPLOMUNK HANGSZEREI - BEVEZETÉS
Egyházunk liturgikus gyakorlatában nagyon fontos
szerepet tölt be a zene. Így ír erről a II. Vatikáni Zsinat:
,,Az egyetemes Egyház zenei hagyománya fölbecsülhetetlen értékű kincs. Minden más művészi kifejezésmód fölé emelkedik, leginkább azért, mert a szent
szövegeket kísérő dallam az ünnepélyes liturgiának
szükséges és integrális része." S valóban kimeríthetetlen az egyházi élethez kapcsolódó zeneművészeti
repertoár, melynek szerepe régen is és most is az,
hogy lelkünket Istenhez emelje.

A most induló sorozatban hónapról hónapra
szeretném bemutatni a szent zenét szolgáló s a liturgia
menetét segítő zenei eszközöket, azoknak történetét,
a hozzájuk kapcsolódó hagyományokat és használatuknak szerepét. Remélem, hogy ezáltal még
jobban sajátunknak érezhetjük és megérthetjük
szertartásainkat, s egyre lelkesebben és tudatosabban
kapcsolódunk be közös istentiszteletünkbe!
(Gábor Tamás)

RÖVID HÍREK
• Búcsúünnepünk szeptember 6-án, vasárnap 11
órakor lesz a hagyományos körmenettel (ha az
időjárás engedi).
• Mijo Barada lelkigyakorlatot tart Szegeden, július
31-től augusztus 2-ig. A lelkigyakorlat helyszíne:
Dugonics András Piarista Gimnázium. A
lelkigyakorlat témája: Bűn és megtérés.
Jelentkezni lehet online az alábbi linken:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK_
9lk868sWizqcWsSvRjlk55D8TfAYLW6ejzHxmRnO0a1Q/viewform?fbclid=IwAR0i
cjeiJmWMIzo1s6TXs5EwkPuVSlkEemszwP2NDx9Dh3A5SSbnk_-KtA
A híres francia zeneszerző: Claude Debussy mondta:
„A zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér.”
A szentmiséken, a szentségek ünnepélyes kiszolgáltatásaiban számtalanszor megtapasztalhattuk már
ezt az igazságot: az asszisztencia nagy bevonulását
kísérő orgonamuzsikát, egy a közösség által énekelt
éneket, vagy éppen Húsvét Vigíliáján a Dicsőség előtt
megszólaló harangok, csengők és az orgona együttes
hangzását nem lehet szavakkal helyettesíteni. A szép
zenei hang lelkünk rejtett rétegeihez juthat, érintheti
meg. Ezáltal segít bennünket elmélyülni az
imádságban, az Istenre való figyelésben. Milyen szívet
melengető érzésként éltük meg, amikor több hét
kimaradás után templomunk harangjai újra szentmisére hívtak bennünket.

18.00

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
A Balla házaspárért, továbbá
+Hegedűs Jenőért, halála 20.
évfordulóján, valamint László
fiúkért és László unokájukért
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ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
+Kisapáti István Vince, valamint
élő és +családtagok
Engesztelő imaóra

Templomunkban több féle zeneszerszám segíti azt,
hogy a liturgikus cselekmény nemesebb formát öltsön.
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