MEGHÍVÓ

SZEKVENCIA SZENT MÁRTONRÓL
BOLDOG NOTKER BENCÉS SZERZETES KÖLTEMÉNYE
SANKT GALLEN (MA: SVÁJC), 10. SZÁZAD
Krisztus papját, Mártont énekelje a földön a katolikus béke egész
egyháza, nevétől pedig minden eretnek sápadtan meneküljön!
Örvendjen Pannónia, az ilyen fiú szülője, ujjongjon Itália, az ily nagy ifjú
nevelője, és Gallia háromosztatú vidéke keljen szent versengésre, hogy
melyiknek legyen a főpásztora, de mindnyájan örüljenek, hogy egyaránt
apjuk lehet, testét a tours-i föld őrizze!
Örvendjen neki a frankok és Germánia egész népe, akik közé elvitte,
hogy láthatóvá tegye, az Urat az ő ruhájában. Ünnepelik őt Egyiptom
atyái, és Görögország összes bölcse is, akik csekélynek érzik magukat
Márton érdemei és gyógyító ereje mellett.
Mert lecsillapítja a lázakat és elűzi az ördögöket, összeragasztja a lebénult
tagokat, és imájával három halottnak testét visszaadja korábbi életének.
Ő lerontja a szentségtörő szertartásokat és Krisztus dicsőségére tűzre
veti a bálványokat; őt, midőn fedetlen karokkal celebrálja a
misztériumokat, mennyei fény veszi körül.
Ő szemeivel és kezeivel és teljes erejével a mennyen csüngve minden
földi dolgot megvetett; ajkáról sohasem hiányzott Krisztus akár
igazságosságával, akár a valódi élettel kapcsolatos dolgokban.
Ezért mindnyájan kérünk téged, ó, Márton hogy aki itt számos csodát
mutattál, a mennyből is Krisztus kegyelmét nekünk könyörgéseddel
mindig kiáraszd!
(Rihmer Zoltán fordítása)

A borítóképen az 1520-as pozsonyi kódex iniciáléja látható.

TISZTELT HÖLGYEM, TISZTELT URAM!
A Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség és a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége Szombathelyi Csoportja
szeretettel meghívja Önt és kedves családját az Énekek
Szent Márton püspök tiszteletére c. énekeskönyv
koncerttel egybekötött bemutatójára, és az azt követő,
Szent Márton tiszteltére bemutatott főpapi
szentmisére.
A program 2017. december 11-én, hétfőn 17 órakor
kezdődik a pozsonyi Szent Márton Dómban az
énekeskönyv bemutatásával. A kötetet DR. KŐVÁRI RÉKA
a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi
Intézetének munkatársa ismerteti. A koncerttel
egybekötött bemutatón az ELTE Savaria Egyetemi
Központ kórusa, továbbá a Pázmány Péter Katolikus
egyetem diákjaiból és Vas megyei iskolásokból alakult
alkalmi kórus működik közre HORVÁTHNÉ DR. CSOMÓ
ORSOLYA és DR. MEDGYESY S. NORBERT vezetésével.
Az ünnep 18 órakor folytatódik a Dómban a Szent
Márton tiszteletére bemutatandó latin nyelvű, gregorián,
főpapi szentmisével. A szentmisét DR. STANISLAV
ZVOLENSKÝ pozsonyi érsek celebrálja. Szentbeszédet
mond DR. SZÉKELY JÁNOS szombathelyi megyéspüspök.
A liturgia zenei szolgálatát az ELTE Savaria Egyetemi
Központ kórusa végzi.
Szeretettel várjuk rendezvényünkre!
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