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 Az Úrnak új dalt énekeljetek, dicséretét a szentek 
gyülekezetében (Zsolt 149, 1) 
 
Az ember egészen addig amíg nem ünnepel nem éli meg szabadságát. Az ünneplésben 
mutatkozik meg az emberi élet értelme, teljessége és célja. Ha csak dolgozunk azért, 
hogy pihenhessünk és utána ezt a pihenést arra használjuk fel, hogy erőt gyűjtsünk 
ahhoz, hogy megint dolgozhassunk még nem értünk el ahhoz, hogy teljes életet éljünk. 
Amikor meg tudunk állni és közösségben összegyűlve, felszabadultan hálát tudunk adni, 
meg tudunk ünnepelni, örülni tudunk valaminek, vagy valakinek, akkor lesz teljessé az 
ember élete. Végső soron a Szentírásból tudjuk azt is, hogy az örök élet tulajdonképpen 
nem más, mint egy végtelen, tökéletes öröm ünnep Istenben. 
Az ünnephez, mióta világ a világ hozzá tartozik a zene és az ének. Felemeli az embert, az 
alkalomhoz megfelelő hangulatba segíti, kifejezi a felszabadultságát. Helyesebben 
felemelheti az embert, az alkalomhoz megfelelő hangulatba segítheti, kifejezheti a 
felszabadultságát.  
Személy szerint nagyon szeretem a zenét, rengeteg zenét hallgatok és egész sokfélét. 
Bármilyen stílusról is beszéljünk napjainkra sajnos ellaposodott a zene. Megszoktuk, 
tucat termékké tettük, ellaposítottuk. Biztos vagyok benne, hogy ahhoz, hogy újra a 
felszabadultság, az ünnep eszköze legyen, újra fel kell fedeznünk a zenét. Nem csak 
egyénileg, hanem közösségileg is. 
Szeptembertől van szerencsém minden vasárnap a külföldi egyetemistáknak misézni, 
akik minden alkalomra énekekkel készülnek. Nem ott a helyszínen, hanem már 
korábban. Találkoznak, gyakorolnak, közösségben vannak. Látom, hogy hétről hétre 
egyre jobban, lelkesebben énekelnek, mert amit tesznek, amire készülnek, kifejezi azt a 
belső lelkesedést és ünnepelni akarást, amit a zenének ki kell fejeznie. 
Mindezeket végig gondolva láthatjuk, hogy nem maga a zene, vagy az ének az Isten 
dicsérete, hanem a zenélő és éneklő ember dicséri az Istent. Ismerjük a mondást: "Aki 
énekel, kétszeresen imádkozik". Ez nem azért igaz, mert az ének megduplázná az 
imádságot, hanem azért, mert az fakad énekre, aki különösképpen is imádni, dicsőíteni 
akarja az Istent.            Rev. Reznek Ádám 
 

Május első vasárnapja: anyáknapja 
 

Isten éltesse az édesanyákat és a nagymamákat, és segítse őket szép hívatásuk 
teljesítésében. 
          András és Ádám atya 
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A Szent Család Templomból 
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Események templomunkban 
 

A húsvét vasárnapi szentmisén papjainkkal együtt 97 személy – köztük a két 
katekumenünk - járult szentáldozáshoz. 
Húsvétkor 43 testvérünk kért ételszentelést. Számuk lényegesen több, mint az előző 
évben. 
Április 3-án az Isteni Irgalmasság vasárnapján Major Léna testvérünk részesült a 
keresztelés szentségében. 
Április 24-n Húsvét 5. vasárnapján lesz templomunkban szentmise után a búzaszentelés. 
A szentmise zenei szolgálatát a debreceni plébániák családos híveiből szerveződött 
DALÁRDA látja el, melynek most megjelent Húsvét című második CD lemeze 
megvásárolható lesz a szentmisét követően. A lemezen a húsvéti ünnepkör dalai és az 
Igazi világosság című oratórium hallható. 
Április 27-én 16:30-tól az Édesanyák Szent Mónika Imaközösségének imaalkalma lesz 
templomunkban. 
Május minden napján a szentmise előtt 15 perccel kezdődően májusi ájtatosságot 
tartunk. – A májusi ájtatosság Itáliából terjedt el 1784 után a kontinens többi országába. 
A 19. szd. közepe óta a legjelentősebb Mária-ájtatossági formává vált. Ennek külön 
impulzust adott Mária szeplőtelen fogantatásának 1854 évben történt kihirdetése. 
Május 6: első péntek - Reznek Ádám atya a Terápiás Házban a bentlakók számára 
liturgiát tart és áldoztat. 
Május 7: első szombat .  Az Angyalföld téri régi kápolnánkban a Karitász csoportunk 14 
órától adományokat fogad és oszt a rászorulóknak 
Május 8-án Urunk mennybemenetelének ünnepén Palánki Ferenc megyéspüspök úr 
szolgáltatja ki felkészített fiataljainknak a bérmálás szentségét. 
Május 15. Pünkösdvasárnap, a Szentlélek eljövetelének és kiáradásának ünnepe. Ezzel a 
nappal fejeződik be a húsvéti idő. 
Minden hétfőn 16:30-tól a Mária Légió tagjai számára lesz imaalkalom és beteglátogatás. 
Valamennyi csütörtökön az egyetemistákat, péntekenként pedig a középiskolás korúakat 
várjuk katekézisre, illetve közösségépítő programra a plébánia hittantermébe.  
 

Mindnyájan kötelesek vagyunk nemcsak saját javunkat, hanem mások javát is keresni. 
Az isteni Gondviselés, akár közvetve, akár közvetlenül, kapcsolatba hoz azokkal, akiknek 
életében az üdvösség eszközeként kell szerepelnünk. És a Szentlélek is azt akarja, hogy 
kapjunk azoktól, akiknek adunk, és adjunk másoknak, akiktől kapunk. Így az egész 
keresztény élet kölcsönös viszonyok hálózata egy test tagjai között, amelyet 
természetfölötti szeretet, azaz a Szentlélek működése egyesít, mindnyájunkat eggyé téve 
Krisztusban.      Thomas Merton O.C.S.O. : Élet és életszentség 
 

Bemutatjuk egyházközségünk kántorát 
 

Dózsa István 1972. november 19-én született a Partiumban található Margita városában. 
Tizenkét évesen kezdte el hat éven át tartó tangó harmonika-tanulmányait jó tehetséggel 
megáldott édesapjánál. Ezután az éneklés és a klasszikus zene felé vette az irányt, ahol 
egy kedves ref. lelkipásztorral találkozva némileg megváltozott az élete. Ref. kántor lett 
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belőle. 1993-tól 1999-ig Sellyén szolgált, Dél-Baranyában. Ezt követően tanulmányokat 
folytatott a budapesti Református Teológián szervezett kántor szakon. Majd a 
könnyűzene került élete előterébe, s keresett, önálló előadóvá lett.  
Időközben több polgári szakképzettséget szerzett: hegesztő, villanyszerelő, szociális 
ápoló, szociális gondozó-szervező. E szakmákban is dolgozott. 
Két éven át a derecskei rk. egyházközségben szolgált kántorként, majd 2015 őszétől a 
debreceni Szent Család templomban kántorizál. Ugyanabban az évben kezdte meg 
tanulmányait a Debreceni Hittudományi Egyetem kántor szakán. 
Tanulmányaihoz jó egészséget és sok sikert kívánunk! 
 

Figyelem ! 

2016. május 10-én 19 órától a Szent Anna székesegyházban a vatikáni Sixtus kápolna 
kórusa ad hangversenyt. Belépő díjas és már csak nagyon kevés jegy van. 
 

Vélemények templomi énekről, zenéről 
 

A legmodernebb zenét is szabad alkalmazni a templomban, mert fel tud mutatni olyan 
művészi, komoly és méltóságteljes kompozíciókat, melyek méltóak a szent 
cselekményekhez. Minthogy azonban a modern zene főleg világi célok szolgálatára 
keletkezett, nagyon kell vigyázni, hogy a modern stílusú egyházi kompozíciókban ne 
legyen semmi világias.    X. Pius pápa motu proprió-ja az egyházi zenéről (1903) 
 

Gyermekkoromtól kezdve szeretek énekelni, és számomra nagyon fontos a zene. 14 
évesen a Pergolesi Stabat Matert énekelve a kórusunkkal (Debreceni leánykar) és 
szólistáikkal bejártuk Kefalónia szigetét. 
Az érzelmeimet a zenével tudom még jobban kifejezni. A liturgia szava énekelve a szívbe 
hatol, és azt szeretetre gyújtja. Ez a mondat megfordítva is igaz. „Aki szeret, az énekel.” 
– mondja Szent Ágoston.  
„Pál apostol zsoltárok és himnuszok éneklésére buzdítja a keresztényeket.  
Az ének az ünneplés liturgiájának szükségszerű, a teljes egészéhez hozzátartozó 
alkotórésze.” 
Nagyon közel áll hozzám a gitáros misék dallama és szövegvilága. Jónak tartom, hogy 
havonta egy alkalommal erre is van lehetőség templomunkban. Az a tapasztalatom, hogy 
az idősebb korosztályhoz az orgonás misék állnak közelebb. Szebb lenne a misénk, ha 
tempósabban énekelnénk és nem húznánk a szöveget.    Somogyiné Hock Cecília 
 

Vegyük észre, hogy ha templomunkban olyan énekre zendít rá a kántor s vele együtt a 
közösség, amelynek szövegében Dobszay László zenetudós és Barsi Balázs OFM 
évekkel ezelőtt némi módosítást hajtott végre (azaz egy-egy szót másikra cserélt), akkor a  
közösség egy része a régi, másik része az újított szöveggel énekel és vált ki a „javított” 
szavaknál interferenciát (és vérmérséklettől függően: kisebb-nagyobb bosszúságot). Ezen 
a problémán – mint tapasztalható – az énekszövegek elektromos kivetítése sem sokat 
segít.                  T.J.P. 
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Nem lehet azt állítani, hogy minden zene szentté lesz csupán azért és abban a 
pillanatban mikor azt a liturgiában alkalmazzák.  

II. János Pál pápa homiliája a Szent zene jelentőségéről (1980) 
A Rítus Szent Kongregáció Musicam sacram instrukciója semmiféle hangszer használatát 
nem tiltja név szerint, általánosságban mégis megkívánja, hogy a kifejezetten profán 
jellegű hangszereket ne alkalmazzák.   

   A Magyar Katolikus Püspöki Kar liturgikus rendelkezései. (1967) 
 

Nem vagy egyedül ! 
Megesik néha, hogy be kell engednünk valakit az életünkbe. Ez olyan döntés amitől 
sebezhetővé válunk. Nem lenne muszáj megtennünk, hisz senki sem tudná meg, ha nem 
így tennénk. Az életünk ugyanúgy menne tovább. De ha mindezt szeretettel adjuk  -
nemcsak úgy óvatosan, hanem határtalanul -, akkor  az életünk mindörökre megváltozik. 
Ha nagylelkűen szeretünk, akkor feledhetetlen jutalomban részesülünk. (…) 
Sokszor találkozom kétségbeesett emberekkel, akiknek gyakran csak az kell, hogy 
meghallgassák őket, hogy tudják, nincsenek egyedül. Volt olyan időszak az életemben  
– nem is olyan régen -, mikor az első dolog, ami eszembe jutott, az volt: miért én 
segítsek most is? Segítsetek ti nekem! – De nem lehet! Azt nem lehet megtenni, hogy 
elfordulsz attól, aki segítséget kér, mert elképzelhető, hogy holnap már késő lesz.  
Amikor a szívedből adsz valakinek, sokkal többet fogsz visszakapni! S ha egyszer te 
leszel az, aki rászorul, hidd el, megtalálnak ők, akiknek segítettél. Sok szempár fogja 
vigyázni lépteidet: soha többé nem leszel egyedül. Mert mindenkinek arra van szüksége, 
hogy ne magáért éljen, hanem másokért. A szeretet ad biztonságot, és bátorítani tud 
abban, hogy bármit is csinálok, mindig van olyan, akinél menedéket találhatok.  
Az a tudat, hogy még ha nyomorult helyzetben vagyok is, és ha sok mindent nem is 
értek az életemben, mindig van egy pont, ahova visszamehetek, amiben megerősödhetek. 
Istenhez odamehetek, és az Atya megerősít és megnyugtat. Én pedig megerősödöm 
abban, hogy milyen úton kell járnom.                Takács Attila 
 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek 
 

Április 24. (Húsvét 5. vasárnapja): Vilicsku család 
Május 1. (Húsvét 6. vasárnapja):  Asztalos család 
Május 8. (Húsvét 7. vasárnapja): Szent Mónika Imaközösség 
Május 15. (Pünkösd vasárnap): Pallag család 

 

Megér egy mosolyt 

Káröröm 
- Kedves Olvasónk! 
Örömmel tájékoztatjuk, hogy hozzánk beküldött rejtvény-megfejtése nem nyert. 

- A vetési varjú élelmet talál. 


