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Beszámoló a Ferences templomi Capella Savaria  

augusztus 28-i koncertjéről 
 
Az augusztus végi hangversenyeink egyikét mindig a Savaria 
Karnevál időszakában tartjuk, azzal a nem titkolt szándékkal, 
hogy a karnevál forgatagában, „ pörgésében”, kapjanak az ide 
látogatók egy kis feltöltekezést a zeneirodalom legszebb alko-
tásaiból, amelyek kiállták az idő próbáit. Együttesünk megalkuvás 
nélkül korunk elvárásaihoz nem igazodva, hűen szeretné a to-
vábbiakban is közvetíteni a zenén keresztül a zenékben rejlő 
mély, megindító gondolatokat. Ezeket a nemes, tiszta zenéket 
a legmeghittebb helyeken külön megtiszteltetés tolmácsolnunk. 

Külsőségektől mentes tiszta légkör, és az elcsendesedés 
lehetősége még gazdagabbá teszi a zenéken keresztül gondo-
lataink megtisztulását. A zene, mint egy jó igehirdetés, amely 
szívből szívbe jutva érinti meg lelkünk mélységeit.  Ezért is 
örültünk, hogy idén a Ferences templom adott otthont hang-
versenyünknek.  A két választott zeneszerző G. F. Händel és 
G. Ph. Telemann zenéi erre kiválóan alkalmasak. Ők még 
tudták, hogy a zenének a legmagasabb szintű célja Isten dicső-
ségének visszatükrözése, mint ahogy J. S. Bach szerzeményei 
végére még oda is írta, hogy „ Soli Deo gloria” .   
Ebben a templomban mindig megkülönböztetett figyelemmel 
fogadnak min-
ket. Sok kon-
certet adtunk 
az elmúlt 41 
évben ebben a 
különlegesen 
szép hangzású 
templomban. 
Ezek a konc-
ertek mély 
n y o m o k a t 
hagynak ben-
nünk, hiszen 
az érdeklődés 
mindig akkora, hogy a közönség egy része már nem fér be a 
templomba, így a nyitott kapun kívül próbál az alkalom 
részesévé válni. Igen, a koncert egy közösségteremtő lehetőség, 
ahol lelkünk mélyéből, szavak nélkül is tudunk hatni egymásra. 
A zeneszámok  

 
 
közötti konferálást nagyon fontosnak tartom, ami nem csupán 
egy rövid ismertetés, hanem egy érzelmi ráhangolódás is. 
Fontos, hogy mi, akikre az a nemes teher hárul, hogy a 
zenékben lévő kifejezést hitelesen tolmácsoljuk, megőrizzük 
a kapcsolatot a hallgatósággal. A közönség kell, hogy érzékelje, 
hogy számunkra is ez egy különleges megtiszteltetés, öröm, 
amelyhez mindannyian a Teremtőtől kaptunk tehetséget, 
elhívást, mérték szerint.  A művészettel élni kell, de visszaélni 
soha. Közvetítők vagyunk, akik örömünket, szomorúságainkat 
a legcsodálatosabb módon fejezhetjük ki mások előtt nem szé-
gyellve. Ehhez hit kell, ami nélkül esélyünk sem volna egy ép-
kézláb frázist helyesen eljátszani. Hitet pedig kapunk felülről, 
mert „aki kér, az kap.”  
Teljes szívemből hiszem, hogy koncertjeink hatására sokan 
lelkükben megérzik a Teremtő vonzását, aki Jézus Krisztusban 
megmutatta magát az emberiség számára. Bűneinket a keresztfára 
vitte, kifizette értünk a váltságot, hogy akik ebben hisznek, 
azok üdvözüljenek. 
A Capella Savaria vezetőjeként ebben a szellemben kívánom 
továbbra is megélni az előttünk álló hangversenyeink létrejöttét, 
abban a reményben, hogy hamarosan újra itt is találkozha-
tunk.  

          (Kalló Zsolt, Capella Savaria) 
 

Keresztelő – Kinga Boróka,  Isten hozott a ferences  
családban 

 
2022. májusában született ötödik gyermekünk, Kinga Boróka, 
aki augusztus utolsó vasárnapján részesült a keresztség szent-
ségében. Erre a napra gyónással és imával készültünk, ami 
egészen "fehérré" színezte számunkra ezt a napot. Kegyelmi 
ajándékkal is megajándékozott bennünket a Jóisten, az Ő nyu-
galmával és örö-
mével.  
A keresztség ki-
szolgáltatása a 10 
órási szentmise 
keretében történt. 
Kinga egészen 
nyugodt volt, a 
család többi tagja 
pedig egészen iz-
gatott. Templom-
ba érkezésünkkor 
János atya kedve-
sen köszöntött 
minket és meg-
mutatta, hogy hol 
foglaljunk helyet. A szentmise olvasmányait a keresztanya és 
édesanya olvashatta, ami még közelibbé tette számunkra az 
ünnepet. A homília után csodálatos érzés volt újabb gyermekünket 
a keresztvíz alá tartani és tudni, hogy most vált egészen 
tisztává, és lett Isten gyermekévé.  Védőszentnek számára Ár-
pád-házi Szent Kingát választottuk. Kérjük őt, hogy kísérje 
végig Kingát egész életében, és segítse őt az üdvösségre!     

    (Kondor család) 

Fotók: Rafael testvér

  PPlléébbáánniiaaii                          HHíírrlleevvééll
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Őszentsége, Ferenc pápa üzenete a teremtésvédelmi imanapra 
- részletek 
 
Csatlakozzunk Assisi Szent Ferenc énekéhez: „Áldott légy, 
Uram, és minden alkotásod” (vö. Naphimnusz). Énekeljünk 
együtt a zsoltárossal:  
„Minden élő dicsérje az Urat!” (Zsolt 150,6). 

Sajnos ezt az édes dalt keserves sírás kíséri. Vagy még inkább: 
keserves kiáltások kórusa. Elsősorban a Nővér, a földanya az, 
aki felkiált. Fogyasztói túlkapásainknak kiszolgáltatva nyög 
és könyörög, hogy hagyjuk abba a visszaéléseket és ne 
pusztítsuk őt tovább. És kiáltoznak a különböző teremtmények. 
Kiszolgáltatva a „zsarnoki antropocentrizmusnak”, amely 
szöges ellentétben áll azzal, hogy Krisztus a teremtés középpontja  

  
 
számtalan faj hal ki és szűnik meg örökre Istent dicsőíteni. De 
a közöttünk legszegényebbek, ők is felkiáltanak. Az éghajlati 
válságnak kitett szegények szenvednek leginkább az egyre in-
tenzívebbé és gyakoribbá váló aszályok, áradások, hurrikánok 
és hőhullámok hatásaitól. Emellett őslakos testvéreink is 
kiáltanak. A kizsákmányoló gazdasági érdekek miatt minden 
oldalról támadják és pusztítják ősi területeiket, és kiáltásuk 
„az égig hatol”. Végül pedig gyermekeink is hozzánk kiáltanak. 
A rövidlátó 
önzés által ve-
szélyeknek ki-
tett fiatalok fé-
lelemmel for-
dulnak felénk, 
felnőttek felé, 
kérve, hogy 
tegyünk meg 
mindent, amit 
csak tudunk, 
hogy megaka-
d á l y o z z u k 
vagy leg-
alábbis korlá-
tozzuk boly-
gónk ökoszisztémáinak összeomlását. E keserű kiáltások 
hallatán bűnbánatot kell tartanunk és változtatnunk kell élet-
módunkon és káros rendszereinken.  

        (2022. szeptember 1.) 
 
 

 
Hirdetések 

 
Szeptember 1-től változott a szentmisék rendje. Az esti 
szentmisék hétköznap és szombaton este 17.00 órakor 
kezdődnek. Vasárnap továbbra is délután 16.00 órakor 
tartunk szentmiséket. 
 
A plébániai hittanos és közösségi összejövetelek szeptember 
5.-i héttől kezdődnek, várjuk a régi és az új tagokat.  
 
Az elsőáldozási felkészülés szeptember 9-én, pénteken 
délután fél 5-től lesz. Gyermekeket és a szülőket is hívjuk. 
Szeptember 10-én szombaton 16:00 órakor az első ovis 
misére szeretettel hívjuk és várjuk a kicsi gyermekeket csa-
ládjaikkal. 
 
Szeptember 14-én szerdán, Szent Kereszt felmagasztalása 
ünnepén a ferences testvérek Gencsapáti-Szentkútra zarán-
dokolnak. A helyszínen 14.30 órakor csatlakozhatunk 
hozzájuk. Részletekről az irodán lehet érdeklődni.  
 
Ferences esték első előadása Kereszt és áldozat címmel 
szeptember 16-án 18 órakor kezdődik. Előadó: Zsuffa Tünde 
az eucharisztikus kongresszus sajtóreferense, író. 
 
Szeptember 17-én, szombaton du. fél 5 órai kezdettel Dr. 
Márfi Gyula nyug. veszprémi érsek megáldja templomunk 
Szent Márton utcai felújított keresztjét, majd ünnepi szentmisét 
mutat be. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók. 
  
A 8. osztályt végzett fiatalok részére bérmálási felkészítő 
indul plébániánkon szeptember végétől. Jelentkezésüket le-
adhatják a plébánia irodájában vagy a sekrestyében. 
 
Felnőtt megtérők részére katekumen csoport indul október 
5-től. Részletek a hirdetőtáblán találhatók. 

A fotók a szombathelyi szeméttelepen készültek. Ezt mi termeljük.


