Nyitott templomok napja 2018
„Tekints az égre és lásd meg!” (Jób 35-5)

Az Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódva 8. alkalommal fogadta az érdeklődőket a Balatonkiliti Római
Katolikus templom szeptember 22-én este szakrális programjával. Már megszokottan megtelt a
templom. Gyönyörűen hangzott a megnyitó, szárnyaló ének: Győzelemről énekeljen… kezdettel, Bilák
Karolina kántor orgonakíséretével. A jelenlevők közreműködésével az 1932-es Budapesti
Eucharisztikus Világkongresszus himnusza hangzott el. Máté atya szívélyes megnyitója után az
Oltáriszentség tiszteletére fókuszálva a versek, énekek ezzel az értékrenddel szólaltak meg. Az
érkezéskor ajándékozott kitűzőkkel – mely az Oltáriszentséget szimbolizálta – egységet alkotott a
jelen levő közösség.
Aquinói Szent Tamás mély lelkisége szólalt meg az Oltáriszentségről írott két versével. Ha azt
valljuk, hogy a szeretetnyelv versekkel életszerű, akkor megtapasztalhattuk a hit, a szív, a lélek adta
gondolatok befogadásával. Adoro te devote … elmondta Propszt Erika, Himnusz az Oltáriszentségről…
elhangzott Szalay Ágnes előadásában. Pistár Janka gyönyörű szólóénekével görögkatolikus népi
énekeket hallhatott a közönség.
Az est második részében görögkatolikus liturgiát celebrált Zajácz Gábor, a Pécsi Egyházközség
parókusa. Közreműködtek Troszt Máté diakónus, Barát Ádám kántor. A liturgiában elmélkedés
hangzott el a hit, az Oltáriszentség fontosságáról a családok életében. A hit és a személyes hang
nyelvén közreadott gondolatok érdeklődésre tarthattak számot. A liturgia részleteiben egységesen
részt vett mindenki. A jelen levők többsége bizonyosan e vallási Isten dicsőítéssel még nem
találkozott.
Az Oltáriszentség tiszteletét, a görögkatolikus liturgiát egységben alkotva az estet ikonkiállítás
gazdagította. A családoktól kölcsön kapott értékes képek négy tárlót töltöttek meg, melyek látványa
a közönség érdeklődését felkeltette. Majd az ikonkészítés története vetített képes előadással újabb
tartalommal jelent meg az esti programban, mely rendkívül érdekes volt, Zajácz Gábor parókus
előadásában.
A szeretettel vállalt közreműködésért köszönetként Máté atyától emléklapot kaptak a résztvevők.
A lelkes hallgatóság minden tagja magával vihette a nyolcadik alkalmi emlékkártyát és 2020-ban
Budapesten megrendezésre kerülő Eucharisztikus Kongresszusra felkészülés imakártyáját.
Az esti program szeretetvendégséggel zárult, melyhez a püspökkenyeret a Royal Sütöde tulajdonosa
Nagy Sándorné ajánlotta fel.
Köszönet Máté atyának a program fogadásáért, a résztvevőknek a közreműködésért, a
hallgatóságnak az érdeklődésért, a kiállításhoz az ikonok felajánlásért. 2018. október 03-tól az
ikonkiállítás megtekinthető november 01-ig a BRTK, Könyvtár olvasótermében. 2018. október 18-án
este 18 órai kezdettel Zajácz Gábor parókus ismét vetített képes előadást tart az ikonkészítés
történetéről. Közreműködik szólóénekléssel Pistár Janka
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