JÓZSEFVÁROSI HARANGSZÓ
2017. szeptember 10.
MEGHÍVÓ
Tavasszal indult útjára a gyerekek vallásos neveléséről szóló
előadássorozat „Segítsétek hozzám jönni a gyerekeket” címmel.
Házasságkötéskor az egyik ígéret, amit a jegyespár tesz Isten
szent színe előtt az, hogy a gyerekeket, akikkel Isten
megajándékozza őket „Krisztusnak és az ő egyházának
törvényei szerint neveli”. A vallásos nevelés viszont nem merül
ki tanítások, elvek továbbadásában. Nem arról van szó, hogy
megtanítunk néhány alap dolgot a gyereknek és a többit majd
hittanórán, a plébánián vagy az iskolában megtanulják. Sajnos
még a legjobb papok, hitoktatók, keresztény iskolák sem tudják
pótolni azt, amit a szülők adhatnak a gyerekeknek egészen kis
kortól.
Ezért indítottuk útjára ezt a sorozatot, hogy a szülők segítségére
legyünk ebben a nem is olyan egyszerű feladatban.
12-én (k) 18ó-tól folytatjuk a következő témával: Isten
képmása a családban. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Az előadás ingyenes. Adományt elfogadunk.
Eberlein Éva

XI. ARS SACRA FESZTIVÁL
2017. szeptember 16-24. - " Ne féljetek!" (42,11)
16. (szo) templomok nyitott napja!
Plébánia nap a Józsefvárosban. 13ó Kipakolás, 14ó Somogyi
Sándor atya ünnepélyes megnyitója. Házigazda: Konrád Ágnes
hitoktató. Plébánia közösségek nyitott napján közös programok,
előadások, csapatjátékok. 16-17ó Aura Kék Kórus verses, zenés
előadása . 17.30
Rózsafüzér ima a templomban. 18ó
Szentmise, Zenei szolgálat: Dán, Rudersdalkoret. 19ó
Rudersdalkoret koncert - A dán Rudersdal kórus egy 60 tagú,
klasszikus vegyeskar, karnagya Torsten Mariegaard. A kórus
gazdag repertoárján a capella és oratorikus művek egyaránt
szerepelnek.
17 (v) 9ó Szentmise, zenei szolgálat: Laudate és templomunk
gitáros kórusa - DAX mise. Az egyházi körökben, akkor még
szakrális vonulatú Laudate Együttes 1969-től vált ismertté.
Repertoárjuk a Sillye Jenő dalaira épült, de maguk is írtak
néhány egyházi könnyű zenét, mint pl. a Dax misét.
18. (h) 17.30 Istenes versek dalban: Mendöly Gyöngyi – Ady
Endre (zeneiskola előadása) Hogyan szól a költő Istenhez? Erre
válaszol a jelen összeállítás, melyben Ady Endre legszebb
Istenes verseit hallhatjuk, Mendöly Gyöngyi megzenésítésében.
Előadók: Katonáné Malmos Edit, szólóének, Kiss Cecilia,
szólóének, Pánczél Kristóf, zongora, szólóének, Mendöly
Gyöngyi, zongora, szólóének, Katona Gábor, próza
19. (k) 18ó-tól a Mindszenty filmvetítés a templomban!
Kovács Gergely posztulátor előadása az október 23-i szobor
átadása előtt. A Mindszenty József beszédeit megidéző eredeti
hangfelvételekkel illusztrált előadásban Kovács Gergely
felidézte a bíboros alakját, életútját, végigkísérve helytállóan
vállalt küldetésének állomásain. Bemutatta személyiségének,
életszentségének kiteljesedését gyermekkorától püspöki, majd
esztergomi érseki tisztének betöltéséig s börtönévein át haláláig.
20. (sze) 17.30 Szvorák Katalin Kossuth-díjas énekművész
és Csörsz Rumen István (lant, koboz, citera, fúvósok)
„Csillagoknak Teremtője” című műsora templomunkban.
21. (cs) 17.30 Kuzma Levente orgonaművész hangversenye 1978-ban született Göteborgban. A Szegedi Tudományegyetem
Pedagógiai és Zeneművészeti Karán tanult, ahol 2001-ben
ének-zene – karvezetés szakos diplomát, 2007-ben pedig
kitüntetéses orgonaművész-tanári oklevelet szerzett dr. Csanádi
László növendékeként. 2004 és 2006 között a Göteborg
International Organ Academy posztgraduális képzés hallgatója
volt. Legkiemelkedőbb zenei eredményeit már fiatal

művészként érte el, a 2009-es temesvári „Timorgelfest”
Nemzetközi Orgonaverseny nagydíjasa, a 2010-es Montecchio
Maggiore-i Nemzetközi Orgonaverseny II. helyezettje, 2011-es
moszkvai „Alexander Gedike” Nemzetközi Orgonaverseny
döntőse volt.
23. (szo) 19ó Harmath Dénes orgonajátéka – kántorunk
24. (v) 10.30 gregorián mise Dr. Nádasi Alfonz OSB
halálának 20. évfordulója alkalmából. Közreműködő
kórusok: a Szent Skolasztika kórus, a Mátyás-templom
énekkara, és a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékének
hallgatói.
18ó Shalom mise, majd musical
A programokra a belépés ingyenes, de a templom javára
adományokat elfogadunk!

JEGYESOKTATÓ-KÉPZÉS A SAPIENTIÁN
A
Sapientia
Szerzetesi
Hittudományi
Főiskola
Családteológiai Intézete hatvanórás képzést indít
lelkipásztorok, valamint a jegyesoktatásban közreműködő
házaspárok számára.
A képzés célja az Egyházban folyó jegyesfelkészítésben tevékenykedők
szakmai támogatása, továbbképzése.
Témák: a házasság működésének pszichológiája-teológiája, önismeret, a
házas életstílus, morális kérdések, a jegyesfelkészítés módszerei,
kérdőívek és szituációs játékok.
Időpontok: 6 alkalom – péntekenként – 9.30-17.30 óra között
2017. október 6., 13., 20., 27., november 10., 17.
+ A jelentkezés a Családteológiai Intézet honlapjáról tölthető le, amit a
csaladteologia@sapientia.hu címre kell küldeni,
+ egyházi ajánlást és motivációs levelet kérnek,
+ egy felvételi beszélgetésen vesznek részt a jelentkezők,
+ a papokon és diakónusokon kívül olyan személyek jelentkezését várják,
akik házastársukkal együtt fognak részt venni a jegyesek felkészítésében,
és a képzésen is.
+ a képzés sikeres teljesítéséről az intézet tanúsítványt állít ki.
Innfo Rőder Tamásnénál a csaladteologia@sapientia.hu címen.
Kérjük, hogy jelentkezési szándékukat 15-dikéig jelezzék.

FOLYTATÓDIK A PÁZMÁNY SZENIOR EGYETEM
Elsősorban az idősebbekre fókuszálnak a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi
Kara által meghirdetett Pázmány Szenior Egyetem (PSZE)
előadásai. A már hagyományosnak mondható program idén
is folytatódik az őszi szemeszterben.
A hét induló kurzus tudományterületei: művészettörténet,
politikatudomány,
történelem,
irodalom,
pszichológia,
kommunikáció és médiatudomány, illetve újra lesz egy
interdiszciplináris jellegű előadás-sorozat. A korábbi félévek
hallgatói mellett újakat is várnak sok szeretettel.
A kurzusok a kar budapesti képzési helyszínén, a VIII. ker.
Mikszáth Kálmán téri Sophianum épületében folynak.
Infók a PSZE-vel kapcsolatban a szervezők telefonszáma: (1)
235-3033/1040-es mellék.
Magyar Kurír
REGNUMI BESZÁMOLÓ
A legfiatalabb regnumi csapatnak, a Fenyőrigóknak a
tábora augusztusban volt Jásdon, ennek a rövid
beszámolója:
Táborunk hősei a Walt Disney mesék pórul járt mellékszereplőit
alakították, akiket fogságba ejtett a Százarcú boszorkány.
Miután felépítettük a boszorkány táborát a tűző nap hevében,
rabszolgasoraiból fellázadva útra keltünk, hogy felszabadítsuk
magunkat. Megmártózva a Római fürdő nevezetű vízesésben,
lemostuk magunkról a gyalázatot. Ezek után a fiúk megújult
erővel küzdöttek meg a becsületükért egy észtvesztő
focimérkőzésben (12/11 végeredménnyel). Ezzel párhuzamosan
a lányok a gyöngyfűzés tudományát elsajátítva és hajuk

feldíszítésével nyerték vissza méltóságukat, melyet a szolgasor
vett el mindannyiunktól. A lelkinap, melyet Sándor atya tartott,
a lelkibékénket is meghozta. Végezetül a megbukott Százarcú
területét egy erdei akadályverseny formájában fedezhettük fel,
melynek állomásait a Szegény Dzsoni és Árnika című mese
fejezetei ihlettek meg. Táborunk végeztével, igen kemény
küzdelmekkel a hátunk mögött, melyben számos kullancs
odaveszett, békével és felüdülve térhettünk haza.
Varga Nándi

KIRÁNDULÁS ZIRCRE ÉS PANNONHALMÁRA
Szeptember 2-án (szo) KÉSZ csoportunk autóbuszos
zarándoklatra ment, melynek állomásai Zirc, Pannonhalma
volt.
A templom elől indultunk a pályázaton nyert pénzből bérelt különbusszal,
ami a nagy érdeklődés nyomán megtelt. Utunk szép vidékeken,
Veszprémen és a Bakonyon keresztül vezetett.
Első úticélunknál, Zircen vezetővel megnéztük a bazilikát, amit 1732-ben
kezdtek építeni a sziléziai Heinrichauból érkező ciszterci szerzetesek. Az
építéshez felhasználták az – akkor már romos állapotban lévő – középkori
épületeket is. Felszentelése 1752-ben történt meg. A különlegesen szép,
országosan is kiemelkedő jelentőségű templom főoltára Magyarország
legnagyobb, barokk stílusban készült oltárépítménye. A szószék, az összes
szobor és a templom oszlopai mind fából készültek olyan festéssel,
díszítéssel, hogy csak tapintással győződhetünk meg arról, hogy nem
márvány. A templomban található Franz Anton Maulbertschnek két
festménye. Egyedülálló a templom két orgonája: a szentély-orgona a
szerzetesek imáját kísérte, a karzat német romantikus hangszere a liturgiát
szolgálta, s szolgálja ma is. A 2005-ben befejeződött restaurálás óta a
templombelső eredeti pompájában látható. A templom nem csupán
műemlék, idegenforgalmi látványosság: az 1982-ben, alapításának
nyolcszázadik évfordulóján basilica minor rangot nyert templom egy élő
szerzetesközösség liturgikus otthona, s egyben Zirc városának plébániatemploma is.
A Reguly Antal Műemlékkönyvtár az Országos Széchenyi Könyvtárhoz
tartozó intézmény őrzi az 1700-as évektől a ciszterciek által gyűjtött
65.000 kötetes gyűjteményt,
ősnyomtatványokat, könyv- és
folyóiratritkaságokat, díszes földgömböt és éggömböt. Dísztermének
építészeti megoldása - dongaboltozat - és a zirci asztalosmesterek által a
Bakony fafajaiból faragott intarziás bútorzata is műemlék.
Szép sétát tettünk a ciszterciek alapította arborétumban, ahol a föld
minden részéről telepített fák és növénykülönlegességek között több száz
éves példány is van. A kerten keresztül folyik a Cuha patak, rajta kőhíd, a
kertben van egy halastó és a vendégek örömére egy büfé. ahol árulják a
Zirci Apátság söreit is.
Utunk második állomása Pannonhalma, a Pannonhalmi Bencés
Főapátság volt, ahol szintén vezetővel megnéztük a bazilikát és a
könyvtárat. A Pannonhalmi Szent Márton Bazilika ma látható tömegének
nagy része a XIII. század elején épült kora gótikus stílusban. Az
évszázadok során sok bővítésen és felújításon ment keresztül az épület, a
legutóbbi felújítás 2012-ben fejeződött be, amikor a szerzetesi karakter
visszaállítása volt a fő szempont, az altemplomban van elhelyezve
Habsburg
Ottó
szívurnája.
A
főapátság
épületegyüttesének
leghangsúlyosabb része a könyvtár, amelynek állománya mind a mai napig
gyarapszik. Napjainkban körülbelül 400.000 kötetet őriznek a
gyűjteményben.
E programok után társaságunk több csoportra szakadt, voltak, akik a
gyógynövénykertbe látogattak, és voltak, akik az Apátsági Pincészetbe
mentek, ahol a program borkóstolással ért véget.
Nagyon köszönjük Péchy Mari fáradozását, szervezését, és reméljük, hogy
a zarándoklaton részt vett útitársak a KÉSZ többi programjára is velünk
tartanak!
Vermes Ágota

