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„Dalolni  szeretném,  hogy  miért
szeretlek, s miért reszket a szívem, ha
édes neved hallom…” – írja Lisieux-i
Szent Teréz a Miért szeretlek, ó Mária
című versében. Valóban, május hónap-
ban,  amikor  a  feltámadt  Krisztus  ra-
gyogó fényben áll előttünk, különösen
szeretnénk kifejezni  örömünket,  hogy
a  Szűzanya  gyermekei  lehetünk,  és
megköszönjük  az  Élet  Urának,  hogy
édesanyját  nekünk  ajándékozta.
„Téged rendelt jó Anyánknak az Isten
Fia, azért  áldunk örvendezve, ó Szűz
Mária!”  –  énekeljük  régi,  szép  éne-
künkben. Mintha a természet is szeret-
né  ezt  az  örömöt  kifejezni,  amikor
tavasszal  újjáéled  és  virágba  borul.
Májusban,  amikor földi  édesanyánkat
is  szeretettel  köszöntjük,  és  Isten
áldását kérjük rá, Égi Édesanyánkra is
szeretettel  gondolunk.  Az  édesanya
önzetlen szeretete közvetlenül Istentől
van.  Mária  irántunk  való  anyai
szeretete  közvetlenül  Fiától,  Jézustól
van.  Az  Úr  alázatos  szolgálóleánya-
ként Názáretben igent  mondott  Jézus
megtestesülésére,  az  emberiség  meg-
váltására.  Most,  amikor  a  feltámadás
fényében  járunk,  és  még  frissen  él
bennünk  húsvét  titkainak  ünneplése,
annak  örülünk,  hogy  Mária  –  Fia
kérésére  –  gyermekeivé  fogadott
minket.  Földi  életében  Jézusnak  is
szüksége volt anyára, így tudta, hogy
nekünk  is  szükségünk  van  rá.  A
fájdalom  csúcsán,  a  kereszten  adta
nekünk  azt,  aki  a  legkedvesebb  volt
neki  a  földön:  saját  édesanyját.  És
Mária igenje mindig egy Fia igenjével.
Azt akarja, amit az Úr akar. Mária az
anyaság  fájdalmait  vállalja,  hogy  mi
mindnyájan  megszülessünk Fia  és  az
örök élet  számára. „A kereszt  mellett

állva  az  isteni  szeretet  végakaratát
vállalta, gyermekévé fogadott minden
embert,  akik  Krisztus  halálában  örök
életre  születtek”  –  imádkozzuk  a
szentmisében.  Ez  Mária  második
igenje.  Mária  Jézus  anyja  és  a  mi
anyánk. Micsoda titok és ajándék!

Májust  –  október  mellett  –  a
Szűzanya tiszteletére szenteljük. Min-
dennap a lorettói litániával köszöntjük
mennyei Édesanyánkat: dicsérjük, be-
cézgetjük,  próbálunk hasonlatokat  ta-
lálni az ő szépségének kifejezésére. Az
összes  megszólítás  közül  talán  az  a
legkedvesebb  neki,  amikor  ugyan-
azokkal a szavakkal fordulunk hozzá,
amelyeket maga Isten küldött neki Gá-
bor angyal által: „Üdvöz légy, Mária,
kegyelemmel teljes…”, és életét szem-
léljük a rózsafüzérben, valamint az Úr-

angyala imádkozásakor. Májusban jött
el közénk Fatimában, hogy anyai szí-
vének szeretetét  személyesen elhozza
és  megismertesse velünk,  hogy oltal-
ma  alatt  Jézusnak  éljünk.  Arra  kér
minket,  hogy szenteljük magunkat az
ő  Szeplőtelen Szívének.  Ha ezt  meg-
tesszük, akkor ez a mi igenünk Máriá-
nak: az ő gyermekei akarunk lenni. Te-
gyük meg örömmel, és fogadjunk szót
neki:  „Tegyetek  meg  mindent,  amit

mond!” (Jn 2,5). Éljünk úgy, ahogy Fi-
ának  tetszik,  hogy legalább  egy  mo-
solyt  varázsoljunk  az  arcára.  Mária
szeret bennünket, ahogy Jézus is szeret
minket.  Minden kegyelem Istentől  az
ő keze és anyai szíve által árad ránk. A
Szűzanya nem nagy szavakat  vár  tő-
lünk – minket vár. Mondjuk neki min-
dig  bizalommal,  különösen  ebben  a
neki szentelt hónapban: „Neked adom
magamat  –  add  nekem  a  Te
Jézusodat”. Mária „Pápa-fia”, II. János
Pál pápa egész életét, péteri szolgálatát
és a harmadik évezredet – benne min-
ket is, és azokat is, akik majd utánunk
jönnek –  felajánlotta  a  Szűzanyának.
„Totus  Tuus”,  vagyis  „Egészen  a
Tiéd” volt  a jelmondata,  és ezt  teljes
mértékben meg is valósította. Megta-
nulhatjuk  tőle,  hogyan  tiszteljük  és
szeressük a Szűzanyát, hogyan köves-
sük  őt,  János  apostolhoz  hasonlóan
hogyan fogadjuk be életünkbe, és ho-
gyan bízzuk rá magunkat minden pil-
lanatban. A Szűzanya mesterművet tud
kihozni mindannyiunk életéből, ha rá-
bízzuk magunkat,  és ha hagyjuk ma-
gunkat vezetni általa. Mindannyiunkat
Fiához akar vezetni. Ma is érvényes a
régi, bölcs mondás: „Mária által Jézus-
hoz” – mert ő a legbiztosabb és a leg-
rövidebb út. Máriától tanuljuk szeretni
az  Urat.  Marton  Marcell kármelita
atya,  akinek  boldoggáavatása  folya-
matban  van,  így  tanít  élni  minket:
„Mindent Máriával – mindent Jézusért
– mindent szeretetből”. 
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Nagy lelkesedéssel indultunk neki a má-
jus 8-án megrendezendő találkozó szer-
vezésének. 

Mint házaspár már jó egy évtizede
veszünk  részt  hasonló  programokon.
Többször voltunk már a Váci Egyház-
megye  által  szervezett  találkozón,  de
minden évben részt veszünk a MÉCS
rendezvényein  is.  Ezek  a  programok
általában  több  naposak,  volt  amelyik
egy szép nyári hetet is kitett, bár ott az
egész  család  jelenlétével  zajlottak  a
programok. Ezért tudjuk, milyen sokat
adhat lelkileg egy-egy ilyen ren-
dezvény,  mennyire  felfrissíti  a
házastársi kapcsolatunkat, s újra
megerősít  az  egymás  és  Isten
iránti  szeretetünkben.  Szerettük
volna, ha több kistarcsai házas-
pár is megéli ezeket az élménye-
ket,  s  ezáltal  kapcsolatuk  mé-
lyebb,  bensőségesebb  lesz,
szentségi  házasságuk  pedig
megerősödik Isten végtelen sze-
retetében.  A  körülöttünk  levő
házaspárokat mindig hívtuk, jöj-
jenek  ők  is,  vegyenek  részt  a
programokon, de sajnos nem nagy si-
kerrel.  Sokaknak  nehéz  két-három
napra  kiszakadni  a  mindennapokból,
vagy éppen a kisgyerekeseknek meg-
oldani  a  gyermekek  felügyeletét  erre
az időre. Ezért már évek óta érlelődött
bennünk a gondolat, hogy ha a párok
nem  tudnak  kiszakadni  Kistarcsáról,
akkor hozzuk ide a találkozót!  Hosz-
szas  tervezés,  sok-sok  imádság  és  az

atyákkal  tartott  megbeszélés  után  el-
szántuk  magunkat,  hogy  ezen  a  tava-
szon  belevágunk.  Sok  segítséget  kér-
tünk a találkozók szervezésében nálunk
sokkal  jártasabb házaspároktól,  atyák-
tól,  s  nagyon  örültünk,  amikor  rövid
idő alatt eldőlt, hogy kik lesznek a nap
előadói. A két meghívott házaspár na-
gyon szívesen mondott  igent,  s öröm-
mel  szánják egy napjukat  a  kistarcsai
házaspárokra:  Mikessyék Gödről,  az
Erdőssy házaspár pedig Pannonhalmá-
ról jön el hozzánk.

Több mint  száz  házaspárnak jut-
tattunk el személyre szóló meghívót a
programra,  s  a  templomban  is  kitet-
tünk jelentkezési lapokat.

A program technikai  lebonyolítá-
sában  a  kistarcsai  MÉCS  családcso-
port házaspárjai ajánlották fel segítsé-
güket,  az  ebéd elkészítéséhez is  több
asszony jelentkezett lelkesen, s a gyer-
mekfelügyeletet  is  szívesen  vállalták

el az általunk felkért személyek. Nagy
öröm ez nekünk, hiszen egyetlen házas-
párnak ez megoldhatatlan lett volna!

Sajnos a visszajelzések a jelentke-
zéssel  kapcsolatban  már  nem  olyan
bíztatóak. Több párral beszélgettünk a
részvételi  szándékukat  illetően,  van,
aki úgy gondolja, hogy az ő házassá-
guk tökéletes, nincs szükség „fényesí-
tésre”, de vannak olyanok is, akik sze-
rint nekik már jó úgy, ahogy van. Ez a
találkozó  nem akar  egy  házasságáról
sem ítéletet mondani, egyszerűen csak

egy együtt töltött nap lenne Isten
oltalmában.  Talán pár olyan kér-
dést  hozna  a  felszínre,  amelyet
szívesen  átbeszélne  a  pár  majd
otthon, vagy egy-két olyan ötletet
adna  a  nehezebb  napokra,  ame-
lyekkel könnyebben lehetne kilá-
balni  a  problémákból.  Hasonlít-
hatjuk  egy  wellness  hétvégéhez,
csak  ott  a  test,  itt  pedig  a  lélek
frissülhet fel.  A kisgyermekesek-
nek sem kell távol maradniuk, hi-
szen  egész  napra  gyermekfel-
ügyeletet  szerveztünk,  így a pici

babás családokat is hívjuk és várjuk.
Hisszük,  hogy Isten  tervében  ott

van ez a találkozó, Jézus segítségével
sikeresen fog lezajlani, s a Szentlélek
minden  házaspárt,  akinek  részt  kell
vennie ezen a napon, elküld majd má-
jus  8-án  a  plébániára.  Szeretettel  vá-
runk minden házaspárt!

Csicsiri Kriszta és Feri

>> A Szűzanyához  nemcsak  ak-
kor  fordulunk,  amikor  közbenjárását
kérjük,  hanem akkor  is,  amikor egy-
szerűen  jelenlétének,  társaságának
szeretnénk  örülni,  akkor  is,  ha  nem
tudjuk  szavakba  önteni  érzéseinket
vagy  mondanivalónkat:  „Csak  azért
jöttem,  Szűzanya,  hogy  nézzelek.  /
Hogy  nézzelek,  sírjak  a  boldogság-
tól, /  Tudjam, hogy a fiad vagyok és
itt  vigyázol.  /  Csak  egy  pillanatra,
amikor minden elakad, délben, / veled
legyek, Mária ott, ahol te vagy. / Sem-
mit  ne szóljak,  arcodon merengvén /
Hagyjam,  hadd  énekeljen  szívem  a
maga nyelvén. / (...) Egyszerűen mert
te vagy Mária, / egyszerűen mert di-

csérhetjük  létedet,  /  Jézus  anyja,  le-
gyen hála neked!” – írja Paul Claudel
egyik versében.

Május hónapot  pünkösd havának
is  hívjuk,  mert  ebben  a  hónapban  a
Szentlélek eljövetelét is ünnepeljük. A
Szentírás  tanúsága szerint,  amikor  az
apostolok a megígért Szentlelket vár-
ták, „egy szívvel, egy lélekkel állhata-
tosan imádkoztak Máriával, Jézus any-
jával” (ApCsel 1,14). Mária mindig, a
kezdetektől fogva és most is velünk és
értünk  imádkozik.  Kihez  fordulnánk
közbenjárásért, ha nem hozzá, aki ke-
gyelemmel  teljes?  Mindig  ott  van,
ahol a Szentháromság. Ő az, aki a leg-
jobban ismeri a Szentháromságot, aki

a  legmélyebben  részesült  a  Szenthá-
romság titkában: az Atya lánya, a Fiú
anyja és a Szentlélek jegyese. 

Ez  a  hónap  különösen  alkalmas
arra,  hogy  elmélyítsük  a  Szűzanya
iránti  szeretetünket  és  tiszteletünket.
„Ne  félj,  hogy  túlságosan szereted  a
Szent  Szüzet,  sohasem fogod  eléggé
szeretni.  És  Jézus  nagyon  meg  lesz
elégedve,  mert  a  Szent  Szűz  az  ő
Édesanyja”  –  tanítja  Lisieux-i  Szent
Teréz, és vele együtt megerősíthetjük
döntésünket Mária mellett:  „térdeden
szeretném eldalolni,  amiért  szeretlek,
Mária, újra csak azt mondani, hogy a
gyermeked vagyok”.

Szilágyi Mária

H Á Z AS PÁ R  TAL Á L K O Z Ó
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MISEKALAUZ
A liturgikus sorozatot ezen túl – Tarjá-
nyi Zoltán teológiaprofesszor barátom
könyvének címét kölcsönvéve – így fo-
gom nevezni. De nem csupán a címet,
az egész gondolatmenetet tőle veszem
át. Ezért hát mindenekelőtt neki mon-
dok köszönetet. 

„Aki csak a minimális egyházi kö-
vetelményeknek tesz eleget, az is évente
55 szentmisén vesz részt: az esztendő 52
vasárnapján és a három dátumos ünne-
pen  (karácsony,  újév,  Nagyboldogasz-
szony). Aki például húsz év óta a gya-
korló  hívek  közé  tartozik,  annak  már
több mint ezerszer kellett volna átitatód-
nia a katolikus–keresztény élet legfonto-
sabb ténykedésével. Még inkább: ennyi-
szer  kellett  volna  beemelődnie  a  leg-
szentebb áldozatba.”

A  liturgia  görög  szó  (leitourgia,
azaz leiton ergon), melynek jelentése: a
népért végzett közszolgálat, Isten és em-
ber szolgálata. A „liturgia az a nyilvános
istentisztelet,  amelyet  a mi Üdvözítőnk
mint az Egyház feje bemutat a mennyei
Atyának, és amelyet a hívek közössége
bemutat  alapítójának  és  rajta  keresztül
az  örök Atyának.  Tehát  röviden  össze-
foglalva, a szent liturgia Jézus Krisztus
titokzatos testének, a Fejnek és a tagok-
nak  a  nyilvános  istentisztelete  (…),
mely  jelenvalóvá  és  láthatóvá  teszi  az
Egyházat a maga üdvösségre vezető mi-
voltában.” (Liturgikus Lexikon)

Szent Benedek Regulájában így be-
szél  erről:  „Vegyétek fontolóra,  miként
kell Isten és az ő angyalainak színe előtt
viselkednünk”.  A  szent  liturgiában  –
azaz a szentmisében – Isten előtt  állva
tesszük  a  dolgunkat:  lélekben  és  igaz-
ságban, vagyis Jézus Krisztusban imád-
juk őt. 

Görbe József plébános

Dolhai  Jánossal,  az  egyházközségi
képviselőtestület  világi  elnökével  be-
szélgettünk.

– Mióta élnek Kistarcsán? 
– 1986. május 1-jén költöztünk ide, és
akkor  kezdtük  a  házunk  építését  is,
ami nem volt egyszerű, de végül sike-
rült rendesen befejezni.
– Miért éppen Kistarcsán telepedtek le?
–  Mi  azelőtt  az  ország  keleti  részén,
Ajakon laktunk, de a munkámból kifo-
lyólag – villamos távvezeték építőként
dolgoztam – az ország minden táját be-
jártam,  és  láttam,  hogy  mekkora  kü-
lönbségek vannak az egyes vidékek kö-
zött. Akkor döntöttünk úgy a gyerekek
érdekében, hogy sokkal több lehetősé-
gük legyen a  boldogulásra,  ezért  Pest
közelébe költözünk. Itt többször is be-
jártuk a környéket, de valahogy mindig
visszakeveredtünk  Kistarcsára.  Úgy-
hogy aztán ezt a helyet választottuk.
– Mikor és hogyan lett egyházközsé-
gi tanácstag, majd elnök?
–  Már az első  pillanattól kezdve köte-
lességemnek  éreztem,  hogy  részt  ve-
gyek a templom körüli társadalmi mun-
kákban.  Például  a  sekrestye  bejárata

előtti kis teraszt a kis előtetővel szinte
egyedül én építettem, de részt vállaltam
a megvásárolt régi épület lebontásában,
az új plébánia tervezésében és építésé-
ben  is.  Aztán 1991-ben  Könyves  Kál-
mán  ajánlására,  akivel  a mai  napig  is
végezzük  a  mindennapi  feladatainkat,
felkértek,  hogy legyek  képviselőtestü-
leti tag. 2002-ben pedig a tanácstagok
megválasztottak világi elnöknek, de re-
mélem, a fiatalok ezt a tisztséget hama-
rosan átveszik majd tőlem.
– Néhány évig az önkormányzatban is
képviselő volt. Oda hogyan került be?
– A templom körüli feladatokon kívül
a községiek is sok munkát igényeltek.
Szerveztem és  tevékenyen  részt  vet-
tem például a temető  rendbetételében
és a községi szennyvízhálózat szerve-
zésében  is.  Ezek  után  1994-től  a
KDNP színeiben, aminek mai napig is
tagja  vagyok,  bekerültem  az  önkor-
mányzati  képviselőtestületbe,  ahol
nyolc  éven át  lelkiismeretesen láttam
el a feladatomat.
–  Milyen volt  keresztény képviselő-
ként  az  önkormányzati  munkában
részt venni?
– Nem volt könnyű, de igazából nehéz
sem, mivel a KDNP-ből akkor többen
is bekerültünk, így nem voltam egyedü-
li keresztény. Igyekeztünk minden dön-
tést keresztény felelősséggel meghozni.
– A fiaik újra mind Kistarcsán lak-
nak. Ez egy apának biztosan öröm,
de kellett rájuk hatni, vagy maguk-
tól döntöttek így?
– A fiainkat, hála Istennek, nem kellett
befolyásolni,  hogy  ide  költözzenek,
mert számukra is fontos a családi kö-
zelség, az összetartozás. Így most még
többször össze tud verődni a család, és
mi nagy örömmel látjuk az unokákat,
akikben nagyon sok örömünk van.

-i -c

FONTOS A CSALÁDI ÖSSZETARTÁS

• Május  hónapban  17:30-kor  kezdő-
dik a litánia, utána 18 órakor szent-
mise. A szombati kivételével a reg-
geli szentmisék elmaradnak.

• Május 15-én, szombaton, 18 órakor
kezdődik  a  baba-mama  klubos
szentmise.

• Somlai atya térdműtétje miatt júni-
us  7–től  várhatóan  július  végéig  a
szombat  reggeli  szentmisék  elma-
radnak. 

• Görbe  atya  szabadsága  miatt  július
5–17. között  – a szombat esti kivéte-
lével – a hétköznapi szentmisék elma-
radnak.
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MONDJATOK ÁLDÁST!
A máriapócsi és a mátraverebély-szent-
kúti nemzeti kegyhely közös összefogás-
ra hív minden jóakaratú embert és val-
lásos  közösséget  a  Szentatyáért,  Bene-
dek pápáért.

Arra  kérjük  a  kezdeményezésünk-
höz csatlakozókat, hogy a 2010. május
elsejével kezdődő negyven nap mind-
egyikén gyakorolják a  keresztény ál-
dozatvállalás  valamelyikét:  a  böjtöt,
az imádságot vagy az alamizsnát. Az
ezzel  járó  önmegtagadásokat  pedig
ajánljuk  fel  együtt  Szentatyánkért  és
támadóiért, teljesítve az apostol buzdí-
tását:  Ne  viszonozzátok  a  szidalmat
szidalommal, inkább mondjatok áldást
(1Pét 3,9).

VI. Pál pápa negyven éve nyilvání-
totta  basilica  minorrá  a  mátravere-
bély–szentkúti  kegytemplomot.  A
kommunizmus idején a magyar búcsú-
járás számára a Szentszék megerősítő
gesztusa volt ez a rendelkezés. Most,
amikor Szentatyánkat sokan el akarják
szigetelni,  e  negyvenéves  évforduló
kapcsán negyvennapos áldozatvállalá-
sunkkal  mi  azért  könyörgünk,  hogy
XVI. Benedek pápa szolgálata által Is-
ten  vándorló  népe  megtapasztalja  az
Úr erős kezét (vö. MTörv 26,9).

Kérjük, a www.szentkut.hu-n talál-
ható űrlap kitöltésével fejezze ki, hogy
támogatja a Szentatya apostoli munká-
ját.  A  beérkező  levelek  összesítését
szolidaritásunk  jeleként  eljuttatjuk
Rómába.

Kapin  István  a  máriapócsi  és  fr.
Kálmán  Peregrin OFM a  mátravere-
bély-szentkúti nemzeti kegyhely igaz-
gatója.

Állandó programok az
egyházközségben

Helyszínek rövidítései:  T (templom)    
P (plébánia) EO (egyházközségi otthon)

• Hétfő: 10–12 Baba–mama klub (P);
18:40–19:15 bibliaóra (T)

• Kedd:  16:45-től  engesztelő  imaóra
A hónap 2. keddjén 20–22 a MÉCS
családközösség összejövetele (P).

• Szerdán azoknak a gyerekeknek, akik
iskolájukban  nem  tudnak  hittant  ta-
nulni, 18 órától hittanfoglalkozás (P).

• Csütörtök: 17:30 szentségimádás (T)
• Péntek:  16–18  ifjúsági  klub (P);

19–20 felnőtt hittan kéthetente (P)
• Szombat: 10–12 Oratórium (EO)
• Vasárnap: 18–19:30 a  Vivace kórus

próbája  (P);  Kalász összejövetel  a
hónap 2. vasárnapján (EO)

Szentmisék rendje
hétfő: 18:00
kedd: 18:00
szerda: 7:00
csütörtök: 18:00
péntek: 7:00
szombat: 7:00; 18:00 (elővételezett)
vasárnap: 7:30; 9:00; 10:30
Nagytarcsán május 9-én és 23-án
11:30-kor lesz mise.

Irodai órák a plébánián
hétfő: 15–18
szerda: 10–12
csütörtök: 10–12
péntek: 16–18

Kiadja: Kistarcsai Római Katolikus Egyházközség
Alapító: Somlai József c. apát; Felelős kiadó: Görbe József plébános

Főszerkesztő: Lauer Tamás; Társszerkesztő: Csicsiri Ferenc, Galántai Viktor
Korrektúra: Rochlitz Bernadett; Címlapterv: Szaradics Antónia

A plébánia címe: 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13. Telefon: 06 (30) 640–1359
Nyomtatta: Interelektronik Kft. 400 példányban

Web: http://kistarcsa.plebania.hu; E-mail: kistarcsa@communio.hu

N É PÉ N EK TÁ R
Az Éneklő Egyház énekeskönyv

Január  1-jén  több  változás  történt
templomunkban. A szentmisék rendjé-
nek módosulása mellett az énekrend is
megváltozott.  Az  eddigi,  Hozsanna
énekeskönyvről  áttér-
tünk az Éneklő Egyház
című  római  katolikus
népénektárra.

Az egyházi népének
szinte  egykorú  a  ke-
reszténység  megerősö-
désével  magyar  föl-
dön. A II. Vatikáni Zsi-
nat  útmutatása  szerint
a  liturgiában  nemcsak
cselekvően,  hanem ér-
tően is  részt  kell  ven-
nünk.  Ezt  segítik  a li-
turgikus  magyaráza-
tok,  amelyek a  népénektárban megta-
lálhatók. Az énektár bőségesen osztja a
híveknek  az  Egyház  imádságos  kin-
csét: a zsoltárokat, a könyörgéseket, a
himnuszokat,  az  egyházatyák  szavait,
merít  a  katolikus  imádság-irodalom
valamennyi  korszakából.  Az  Éneklő
Egyház  feladata,  hogy  a  népénekha-
gyományok értékes és közkedvelt  da-
rabjait  szükség  szerint  kiegészítve,  s
szövegüket  kiigazítva  megőrizze,
terjessze.

A gyűjtemény létrejötte, amely 842
éneket  és  sok-sok imaszöveget  tartal-
maz, közel egy évtizedig tartó munka
eredménye.  Külön  megtalálhatók  a
szentmise  változó  részeinek  zsoltárai
(pl. introitus [kezdetre], graduale [ol-
vasmányközi zsoltár], valamint a com-

munio [áldozási zsoltár]).
A szentmiséken  eddig
csak  az  olvasmányközi
zsoltárt, valamint az áldo-
zási zsoltárt énekeltük, de
rövidesen  a  régi,  Niceai
(apostoli)  Hiszekegyet  is
énekelve fogjuk imádkoz-
ni (főképp ünnepek alkal-
mával), melynek dallama
szintén  megtalálható  a
népénektárban.

Az  Éneklő  Egyház
1986-ban  jelent  meg elő-
ször,  azóta  többször  haj-

tottak  végre  rajta  kisebb-nagyobb  mó-
dosításokat,  kiigazításokat.  Napjaink-
ban már a 9. kiadás jelent meg.

Az Éneklő Egyház továbbra is kap-
ható  a  sekrestyében  és  a  plébánián,
kedvezményes áron. Bár segítségkép-
pen  minden  vasárnapon  és  ünnepna-
pokon kivetítjük az énekeket,  kérünk
mindenkit, hogy hozzák magukkal az
énekeskönyvet, amelyből  a szentmise
előtt imádkozhatunk is.

Tomecz Róbert kántor


