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Tavaly még csak „belecsöppentünk”, idén már készültünk rá. Ta-

Honlapunk:

valy még csak egy gondolat volt, amelynek gyakorlati megvalósítá-
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sához helyet adtunk, idén már házigazdaként mentünk a dolgok

zmegye.hu/

elébe. Amikor a tavaly szeptemberi találkozó végén plébános atya
felvetette a folytatás gondolatát, és meghívta a részvevőket, (ahol if-

Címünk:

júsági kórus is működik, ott azokat is), talán nem sokan voltak biz-

plebania.hirlevel@gmail.com

tosak az idei összejövetelben. És lám, a mag jó talajba hullott, mert

Szerkesztők!

egy kiváló hangulatú, tartalmas és magas színvonalú találkozón
vagyunk túl. Olyanon, amelynek belső izzását nehéz szavakkal érzékeltetni, és amely – bizton mondhatjuk -: folytatást kíván.
Már maga az is figyelemre méltó, hogy többen voltunk, mint tavaly (mind a kórusok számát és létszámát, mind a hallgató közönséget ideértve). Az együttesek már a külsőségek tekintetében is
megtisztelték az összejövetelt megjelenésükben, az pedig mindenképpen kiemelendő, hogy mindenki új műsorral lépett fel. A fellépők jól gazdálkodtak a rendelkezésükre bocsátott időkerettel, és
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igyekeztek minél több szépséggel megismertetni az őket hallgatókat („szakmabelieket” és érdeklődőket
egyaránt).
Már maga a kezdet sem volt egyszerű. A Bényi András vezényelte közös kórus nagy odaadással énekelte Máté János református zeneszerző kánonját. A Józsue mondását idéző rövid szöveg („Én és az én házam az Úrnak, az Úrnak szolgálunk”) maga volt a hitvallás, önmagában is, így a több, mint száz tagú közös kórus méltóságteljes előadásában pedig maga volt a zenei hitvallás. Egyúttal az összejövetel mottója
is lehetett, hiszen a kórusok közreműködése maga is szolgálat volt. Szolgálat mások, mindnyájunk közös
épülésére, lelki gazdagodására.
Élmény volt hallgatni a változatos műveket, a törekvést a jónak és a szépnek az átadására. Minden kórus
kitett magáért. A sok fellépő közül is ki kell emelnünk a Péceli Gyermek – és Ifjúsági Kórus nagyszerű
előadását. De ugyanígy élmény volt a Pünkösdi Kármel Gyülekezet mindössze öttagú képviseletének
(négy énekes egy zongorakísérő) felszabadult éneklése is. Már csak azon oknál fogva is, hogy az ő egyházuk templomunkban való megjelenésére ugyancsak igen ritkán kerül sor. (És ha már a neveknél tartunk,
akkor ide kívánkozik, hogy a találkozón az Evangélikus Kórus, a Péceli Női Kar, a Petőfi Sándor Férfikórus, a Péceli Gyermek- és Ifjúsági Kórus, a Baptista Gyülekezet kórusa, a Pünkösdi Kármel Gyülekezet kórusa, valamint templomunk Coelestis Regina Kórusa vett részt.)
Mindezt a jelenlévő hallgatóság nagy örömmel és élvezettel nyugtázta. Gyakran csattant fel a taps, sokszor a vastaps is. Egészen bizonyos, hogy a jelenlévők nagy élménnyel távozhattak a találkozóról, amelyet
a műsort követően egy jó hangulatú agapé zárt le.
És ha már szó esett az összejövetel „kezdetéről”, szükséges szót ejteni a „végéről” is. A találkozó zenei része Bakonyi Árpád Karácsonyi canticum-ának előadásával zárult, amelyet kórusunk karnagya, Ágoston
Viktória vezényelt. Az éneket fúvós zenei aláfestés kísérte. Ez az összeállítás először talán kissé szokatlan,
de mégis szép volt. A dolognak szomorú aktualitást kölcsönzött az a tény, hogy a szerző, aki korábban
templomunk kántora és kórusunk karnagya volt, már nincs közöttünk. Éppen ezért némileg szomorúan,
mégis méltóságteljesen szólt az ének - Bálint József tanár úr által szerzett - kiegészítő versszaka: „Atya, Fiú,
Szentlélek/ Téged szólít ez ének/ Szolgádért mondunk hálát/ Te add meg jutalmát!”
A találkozó után joggal ébredhet az emberben az a kívánság, hogy legyen a dal az ének az öröm, a jókedv
kifejezése. A közös éneklés pedig legyen a türelem, a megértés és egymás jobb megismerésének és elfogadásának eszköze; legyen igazi közösség-teremtő erő. Ezeknek a gondolatoknak a jegyében várom/várjuk a
folytatást…
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A kötelezően választható hit és erkölcstanra megtörténtek a beiratkozások. Jövő tanévben 1, 2, 5, 6. osztályokban lesz tantárgy a hittan. Hosszú előkészítő-tájékoztató munka előzte meg az óvodákban és az iskolákban a beiratkozást. Ebben sok segítséget adott az önkormányzat Oktatási és Vallási Bizottsága. A Szemere Iskolában 44 fő, a Petőfi Iskolában 43 hittanos lesz a fenti négy évfolyamon. (ehhez jönnek még a fakultatív hittanra járók) A szülők örülnek, hogy órarendben van az oktatás. A gyerekek nem fáradtan, délután jönnek hittanra. A péceli iskolákban sajnos jeggyel nem értékelhető a hittan, „résztvett” bejegyzéssel
zárul. (a magatartás- és szorgalom jegyhez hozzászólhat az oktató.) A hittankönyv rendelések megtörténtek, ingyenes lesz a tankönyv jövő évtől. Az előző tanévben - az ingyenes tankönyvre jogosultak által - befizetett összegeket a plébánia visszaigényelte és a hitoktató tankönyvtámogatás címén eljuttatja a szülőkhöz.
Majdnem 18 év táboroztatás után idén nem lesz hittantábor. Ennek oka, hogy a Galgamenti Ifjúsági Tábor
Máriabesnyőn lesz megtartva. Ebben az idősebb fiatalok közül jónéhányan segítőként vesznek részt. A
költsége – pályázat útján – napi 1500 Ft. A két csoportból kb. 20 fiatal vesz részt a táborban, ahol a színes
lelki programok mellett, sátorozás, sport-és akadályversenyek, kirándulások, strand várja a hittanosokat.
A hittantáboroztatás akkor alakult ki, mikor nem állt ilyen gazdag lehetőség a fiataljaink előtt. A galgamenti lelkigyakorlat egyik feltétele a bérmálkozásra való készületnek.
Írta: Kollmann Andrea
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29-én vasárnap a templomkertben lesz 9 órakor a Jézus Szíve ünnepi fogadalmi szentmise, utána körmenet.
Ezen a hétvégén van az úgynevezett Péter-fillér gyűjtés.
Elsővasárnap ½ 5-től szentségimádás lesz a templomban.
Július 04-én 18 órakor az Alkatréz, Ács Dávid László, Ilyés Dalma, Szilágyi Anna és Szilágyi
Zsuzsanna közreműködésével Koncert lesz templomunkban. A belépés díjtalan, adományokat a
hittanterem felújítására elfogadunk.
Elkészültek az elsőáldozók fényképei. Megrendelhetők a "Kedves" ajándék boltban ( a Penny
parkoló mellett).
Sok szeretettel várunk minden 8 és 30 év közötti énekelni szerető hölgyet július 4-től 6-ig tartandó zsoltártáborunkba! A programok között szerepel: énektanulás, közösségi játékok,
kézműveskedés, közös imádságok... A programok minden nap 10 órakor kezdődnek, és 16 óráig tartanak. Ajánlott hozni: vizet, egy kis elemózsiát és természetesen jókedvet, vidámságot! :o)
Vár mindenkit szeretettel: Péter Fruzsi és Ács Dávid.
Aug.4-8-ig (hétfő-péntekig) Galgamenti hittantábor lesz a 12-29 éves korosztály számára
Máriabesnyőn. Részletek és további információk a www.mente.hu oldalon olvashatók, vagy
személyesen Varga Ilustól (30/837-78-70) tudhatók meg.

Ez a szám volt a nyár előtti utolsó megjelenésünk. Mindenkinek szép nyarat kívánunk!

KIADJA A MAGYAROK NAGYASSZONYA KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, PÉCEL.

Felelős kiadó: Burger Ferenc • Szerkesztőbizottság: Burger Ferenc, Varga Ili., Dévai Zoltán.
Az újságba szánt írásokat a következő e-mail címre várjuk: plebania.hirlevel@gmail.com
Az írások tartalmáért a szerző nevével vállalja a felelősséget!
www.pecel.vaciegyhazmegye.hu
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