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    „Amint akarjátok, hogy cselekedjenek veletek az emberek,  

ti is hasonlóképpen cselekedjetek velük.  (Lk 6, 31)  
 

 

Az egyházi zenéről, a közösségi éneklésről  

(hogy bátran vegyünk részt a közös éneklésben a szentmiséken -is!) 

 

1191 Az ének és a zene szoros összefüggésben áll a liturgikus cselekménnyel. 

Helyes használatuk kritériuma: az imádságot kifejező szépség, a jelenlévők 

egyöntetű részvétele és az ünneplés szent jellege.  (A Katolikus Egyház Katekizmusa) 

 

 

Szent Ágoston kifejezetten foglalkozott az éneklésnek a lélekre gyakorolt hatásával. 
(Vallomások, 10. könyv)  
Az egyházi berkekben széles körben elterjedt mondás, miszerint „aki szépen 

énekel, az kétszeresen imádkozik” valójában nem tulajdonítható Szent Ágostonnak, 

a következő megállapítás azonban valóban szerepel a nagy teológus egyik 

beszédében: „Aki szeret, az énekel.”  

Ez a beszéd a 96. zsoltár első versének („Énekeljetek új éneket az Úrnak, minden 

föld zengjen dalt az Úrnak!”) magyarázataként hangzott el. Az „új ének” – az 

ágostoni magyarázat alapján – Krisztus fényében már az új parancsra, a szeretet 

parancsára utal, így az új ének nem más, mint a szeretet éneke. 

Ágoston az egyházi közösségi éneklés gyakorlatában egyrészt a „mérsékelt 

hanglejtés” mellett foglalt állást, azért, hogy a szép dallam esztétikai, érzéki hatása 

mellett ne szoruljon háttérbe a szó értelme, máshol azonban az „örömujjongás” lét- 

jogosultságát vallja. 

Az egyházi éneklés istendicséret; azt dicsérjük, akit szeretünk. Pontosabban a 

Szentlélek által tesszük ezt az egyházi közösségben: az ujjongó éneklés az újjászü-

letett ember éneke.          (Heidl György akadémiai székfoglaló beszéde alapján) 
 

 
    

Pénteken, (márc.1-jén) az esti mise után (kb.19 órától) gitáros dicsőítő 

szentségimádást tartunk a kápolnában. Mindenkit szeretettel hívunk és 

várunk! 

 



A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 
 

 

 Hétfő   10h szentmise (ev.: Mk 9,14-29) 
 (febr.25.) 

 Kedd   17.30 keresztelői felkészítés (2.alkalom) 

 (febr.26.)   18.30 szentmise (ev.: Mk 9,30-37) 

Szerda   10h szentmise (ev.: Mk 9,38-40) (m.sz. elhunyt Fekete Vendelnéért) 
(febr.27.) 

Csütörtök  18.30 szentmise (ev.: Mk 9,41-50) 

(febr.28.)  19-20h szentségimádás 

Péntek  17h gyóntatás 

(márc.1.)   18.30 szentmise (ev.: Mk 10,1-12)  

(m.sz. a Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért) 

    19h gitáros dicsőítő szentségimádás 

Szombat        8h szentmise (ev.: Mk 10,13-16) (a Szeretetláng imacsoport 

(márc.2.)         szándékára, tagjaiért és hozzátartozóikért) 

    11h keresztelő 

21-22h szentségimádás   

Vasárnap        8h szentmise (m.sz. Újhelyi Miklósért) 

(márc.3.)            9.30 szentmise - gyerekmise 
(m.sz.Vass Andrásért és feleségéért, Dallos Margitért)     

18h szentmise (gitáros) (ev.: Lk 6,39-45)  

(m.sz. Cseri Mihályért, halálának 2.évfordulóján)        

 

 

 

Kérjük a testvéreket, hogy az egyházi hozzájárulást lehetőleg átutalással fizessék. 

Egyházközségünk bankszámlaszáma: 66000011-11058117 

Köszönjük! 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  A Hírlevelet kiadja a veresegyházi Római Katolikus Egyházközség  

Cím: 2112 Veresegyház, Szentlélek tér 1-3.  
            Az egyházközség bankszámlaszáma: 66000011-11058117                

       Plébános: Molnár Zsolt                   Plébániai irodavezető: Wirth Beáta  

       Telefon: 20/910-4509            Elérhető személyesen munkanapokon 8-13 óra között 

E-mail: veresegyhaziplebania@gmail.com a plébánián (kedd kivételével), vagy a 30/261-5521-es 

telefonszámon. 

       Irodaügyelete: kedden és csütörtökön          Templomlátogatással és a templomi programokkal 

       17-18 óra között a plébániai irodában.  kapcsolatban érdeklődni lehet Bulik Erika gondnoknál 

                 a 30/613-1875-ös telefonszámon. 
A Hírlevél szerkesztője: Wirth Beáta, munkatársa: Bulik Erika  
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