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A PASSIO VISSZHANGJAI -NAGYHETI ZENEI TRI-
DUUM A FERENCES TEMPLOMBAN 
 
Zenei megnyilatkozásaink emberségünk bizonyítékai közé  
tartoznak. Minden embernek szüksége van zenei hangokra. 
Lelkünk zárva maradna muzsika nélkül, lelkünk süket 
maradna dallamok híján. Ezek a tételmondatok a beszélt és 
megértett nyelvünk tételmondatai is. Zenét hallgatni és zenét 
produkálni az maga az egyetemes emberi kultúra, a közlés 
része. A zsidó-keresztény kultusz zenéje azonban még ennél 
is egyetemesebb és tökéletesebb, mert a kinyilatkoztatott 
Isten Igéjével egyesült zene lett a zenei megnyilatkozások 
mértéke: mindaz, amit Mózes vörös-tengeri énekétől a 
Bárány üvegtengeren való győztes énekéig magába foglal a 
dal. Itt már a szerző-előadó és a hallgató is közös csúcstelje-
sítményre tesz szert! E muzsika fölfelé mutat. A testünk, a 
gondolataink, az eszközhasználatunk, a tér és az idő újra ér-
telmezése, mind-mind fölfelé oda, ahol egyesül mindaz a 
titok, ami az élet nehézségei között darabokra szokott hullani. 
A Szent muzsika oda emel, ahol az Egy, a Fölséges, a Jóság, 
a Szépség lakozik és mindezt a lehajló irgalom hatja át. A 
muzsikát tehát lehet hallgatni, érezni, átélni. Lehet megalkotni 
és lekottázni, megtanulni és megszólaltatni, átélni és to-
vábbszemlélődésre felkínálni és általa figyelemre szert tenni. 
Jézus mondja: „Figyeljetek tehát, hogyan hallgatjátok! Mert 
akinek van, annak még adnak…” (Lk 8,17) Mint a nagyböjti 
lelkigyakorlatot, úgy ezt az ajándékunkat is három alkalom 
keretében kínáljuk. Az üdvözítő áldozat, a hűség, az ártatlan 
lélek szépsége és igazsága, a gyász és őszinte önvizsgálat, 
valamint a Remény hangjai csendülnek fel a zenei áhítatokon, 
elmélkedésekben, a Logoszra és az irgalomra hangoltan. A 
Golgotáról származó muzsika segítségével, a muzsika tanú-
ságtévő és gyógyító erejével lépünk a szenvedő Krisztus 
nyomdokaiba. Ezt szeretnénk ajándékozni a plébánia híveinek, 
mint egy lelkigyakorlat sorozatot. 

 
VIRÁGVASÁRNAP  2022. 04. 10 
17.00.: J. Haydn (1732-1809) 
katolikus zeneszerző műve:  
Megváltónk hét utolsó szava a 
kereszten.  
A mű döbbenetes pontossággal 
írja le  − a vonósnégyes eszköztá-
rával − Jézus főpapi imádságának 
befejezését a kereszt oltárán. Itt a 
(3.) mondathoz fűzött elmélkedés-
részletet közöljük:„Asszony, íme 
a te fiad. Íme a te anyád.”: És a 
gyűlölettől és haragtól elsötétül 
föld felett lebegve, fél szemmel 

alátekintesz, azzal az istenemberi   szemmel, amit még meg-
kímélt a töviskorona tűhegye; azzal a tekintettel, amelyikkel 
a második eljöveteledkor keresni fogod a hitet. […]
És már felemeltettél. Kezdesz mindeneket magadhoz vonzani. 
Mielőtt azonban belépsz a szentek szentjébe és ott elébe 
mész a Szentháromságos felelősségre vonásnak, […] gon-
doskodsz arról, hogy a földi életed után is maradjon Szeretet. 

A Szeretet új neve: Egyház. Legelőször János és Mária 
hajléka. […] Szavaddal megalapítod és tekintélyeddel hite-
lesíted, midőn kinyilvánítod végakaratod: „Asszony, íme a 
te fiad. Íme a te anyád.” 

 
NAGYSZERDA 2022. 04. 13. 
18.00.: J. S. Bach (1685-1750)  
A nagyhét misztériumairól: sze-
retetről, szenvedésről, önátadás-
ról. 
Bachot nem kell bemutatni, minden 
hangjegye a kozmosz és a menny 
egybenhallott zenei remekműve. 
Minden dallama és harmóniája a 
kipróbált hit. Lelke megedződött. 
Életében tizenegyszer állt gyer-
mekei koporsója felett és talált 
vigaszt a muzsika hangjaival a 
Szentháromságban. Megfogalmaz-

ta az igazság és a szeretet őszinte kapcsolatát. Tudása és 
alázata, következetessége és arányérzéke a felcsendülő idé-
zetekben derű a bánat közben is. Elővételezzük az Úr 
Pászkáját, a nagycsütörtöki eseményeket és ráhangolódunk.  

 
NAGYCSÜTÖRTÖK 2022. 04. 14. 
19.30.: B. P. Pergolesi (1710-1736) 
Stabat Mater.  
A mű szövegét a középkori vallásos 
irodalom egyik mestere, a ferences 
JACOPONE DA TODI írta. Egy 
„Stabat”-ot a boldog Istenanyjához, 
egyet a Fájdalmas Anyához. Az 
iker-költeményből Pergolesi ez 
utóbbit zenésítette meg. A zenemű, 
bepillantást enged a Megváltó Jézus 
Krisztus keresztje előtt álló Fáj-
dalmas Anya szenvedéseinek tár-
házába, a próbatételek szentélyébe. 

Mária a Fájdalom tabernákulumaként öleli át és engedi 
tovább az ő és az Atyának Fiát. Osztozott az isteni végakaratban 
és Isten Fia elhagyatottságának, mintegy visszhangjaként 
maga is Fiavesztett Gerlévé és lángoló szeráffá alakult.   

    (P. Kercza Csaba Asztrik OFM) 
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Ima a választásokig 
 

Keresztény közéleti sze-
replők, írók, művészek, 
orvosok, papok szólítot-
tak meg mindannyiunkat 
Szent István király ün-
nepén, hogy a 2022-es 
választások vasárnapjá-
ig: 
“Imádkozzunk minden-
nap azért, hogy a parla-
mentbe olyan képviselők 
kerüljenek, akik a tízpa-
rancsolat szellemében – 
annak minden pontját 
komolyan véve – igye-
keznek végezni képvi-
selői munkájukat!  
Könyörögjünk hazánkért 
és azokért, akik a köz-
hatalmat gyakorolják, 
hogy „a magyarság saját 
útját járva, a tágasabb 
jövő reményében az ég 
felé építkezzen, és múlt-
jában, keresztény gyö-
kereiben biztos talajt 
érezzen a lába alatt”! 
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NAGYBÖJTI KÉSZÜLET − 2022 
„Ne féljetek ... és ne engedjétek, hogy megzavarjanak titeket, hanem imádjátok az Úr Krisztust a szívetekben, 
mindig készen arra, hogy bárkinek megfeleljetek, aki számonkéri a bennetek élő reményt.” (1Pt 3,14–15)

 
Hirdetések 

Holnaptól/mai naptól nyári időszámítás kezdődik. A szentmisék rendje ennek megfelelően változik. Az esti szentmisék 18 
órakor kezdődnek, a vasárnap délutáni szentmise kezdési időpontja 16 óra marad. 
Nagyböjti időszakban, péntekenként du. 5 órakor – legközelebb április 1-én – Fiatalok csoportjának és a Fülemüle kórus 
tagjaival – imádkozzuk a keresztutat.  
A jövő vasárnapon – április 3-án – felajánlott perselyadományokat a Szentföld javára fordítjuk. 
Április 3-án a 10 órai szentmiséről a Mária Rádió Savaria felvételt készít, melyet este 6 órakor a rádióban megismételnek. 
A szentmise után beszélgethetünk a Rádió munkatársaival, és imákat kérhetünk. 
Betegeinket húsvét előtt szeretnénk szentségekkel ellátni. Kérjük, hogy aki tud olyan betegről, aki kívánja, hogy elmen jünk 
hozzá, jelezze ezt az irodában. A betegeket április 4. és 8. között keressük fel. 

 
Apák megáldása március 20-án 
 
Szent József, gondoskodó figyelmes apa járj közben a Felséges trónja előtt, 
hogy az apák meg ne szomorítsák a fiak szívét, hanem jókedvvel csalogassák 
elő bennük az életet, adjanak kedvet az Istentől kapott képességek kibonta-
koztatására és adjanak példát a jószomszédi és munkatársi kapcsolatokra. 
Légy számukra a szelíd lelkületű férfi mintája, aki nem a tekintélyt és az 
önös céljainak megvalósulást keresi, hanem együtt keresi és fogadja el 
gyermekével az Isten akaratát. 
Esdd ki számukra az imádságos lelkületet, hogy az isteni sugallatra figyelve, a tudatlanság és éretlenség állapotából az Isten 
által megalkotott képre vezessék el a rájuk bízott lelkeket! 
 
 


