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Templomunk búcsúünnepére zenei áhítattal készültünk 

csütörtökön Tüzes Marcell Sámuel orgonaművésszel 
 
A csütörtöki koncertműsorban Johann Sebastian Bach, Liszt 
Ferenc, Felix Mendelssohn-Bartholdy és Johannes Brahms 
művei csendültek fel. November hónap a megdicsőült egyház 
tagjaira, így a november 19-én megünnepelt Szent Erzsébetre 
is irányította a hívek figyelmét, valamint Krisztus Király 
ünnepre is. A műsorban ezért a nagyobb szabású művek 

mellett bensőségesebb hangulatú darabok, valamint az egyházi 
év végére írott korálok feldolgozásai is elhangzottak: J. S. 
Bach: C-dúr prelúdium és fúga BWV 566a; Gottfried Walther: 
Wachet auf ruft uns die Stimme 
J. S. Bach: Wachet auf ruft uns die Stimme BWV645 ; Felix 
Mendelssohn-Bartholdy: B-dúr orgonaszonáta I. tétel; Michel 
Chanard-Bernard Vadon: Laudate Mariam (szoprán ária egy 
Gounod-dallamra) közreműködött: Hajnal Piroska – ének; Jo-
hannes Brahms: O Welt ich muss dich lassen 
Liszt Ferenc: Ave Maria von Arcadelt; Liszt Ferenc: Nun 
danket alle Gott! 
 
Bemutatkozás 
8 éves koromban kezdtem zongorát tanulni a rákoskeresztúri 
Bartók Béla Zeneiskolában, Tüzes Ágnes növendékeként. 
2006-ban orgonával bővítettem tanulmányait a Weiner Leó 
Zeneiskolában, dr. Finta Gergely tanítványaként. Zeneiskolásként 
több versenyen játszottam, és eredményesen szerepeltem a 
Bartók Béla Zeneiskola zongora szakos növendékeként, majd 
innen nyertem felvételt a Szent István Zeneművészeti Szak-
gimnáziumba, 2009-ben, zongora szakra. V. Nagy Anna tanít-
ványa voltam. Orgona tanulmányaimat továbbra is Finta Ger-
gelynél folytattam. 2013-tól a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem orgona-tanszakos hallgatója lettem, ahol 2019 júniu-
sában szereztem orgonaművész-diplomát (MA), Dr. Szabó 
Balázs tanítványaként. Tanulmányaim során több nemzetközileg 
is elismert orgonaművész kurzusán is játszottam, így többek 
között Christoph Bossert több kurzusán, valamint Günther 
Rost, és Hans-Ola Ericsson mesterkurzusain vettem részt. Az 
egyetem művésztanári képzésén 2021. január 26-án tettem 
sikeres záróvizsgát, ekkor vehettem át kitüntetéses orgonamű-
vész-tanári diplomámat.            (folytatás a második oldalon) 

 
Szombathelyre látogatott a „Missziós tanítvány” 
 
Szikora Róbert énekes, dalszerző volt a Ferences esték 
vendége 2022. november 11-én este. Zsúfolásig megtelt a 
szombathelyi Szent Erzsébet ferences templom Oratórium 
terme. Az énekes, mint "Missziós tanítvány" mesélt őszintén 
életéről, gyermekkoráról, majd felnőttkori megtéréséről. 
Szikora Róbertről az elmúlt években nem csak, mint énekesről, 
az R-GO frontemberéről hallhattunk, hanem egy egészen más 
szerepben is láthattuk őt. Egyike volt ugyanis az 52. budapesti 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tizenkét hírnökének.  
Hogy hogyan lett belőle a NEK hírnöke?  
2019. december 16-án, a születésnapján a máriaremetei temp-

lomban Szent 
Józsefnek, a 
család és a 
munka védő-

szentjének a szobra előtt imád-
kozott. Szent Józsefre, mint 
mentorára tekintett, aki köz-
benjár a családjáért és a mun-
kájáért. Azon a bizonyos de-
cemberi napon is imádságban 
tárta kérését a szent elé. El-
mondta, hogy ő szeretne részt 
vállalni a budapesti Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus munkájából, még ha az csak söp-
rögetés lenne, akkor is. Délután felhívta a menedzsere, hogy a 
NEK-től keresték. Másnap találkozott Zsuffa Tündével, a bu-
dapesti Kongresszus sajtófőnökével, aki aztán elmondta neki, 
hogy szeretnék, ha ő lenne a NEK egyik hírnöke. 
Életéről vallva elmondta, kisgyermekként a nagymamájától 
tanulta meg az imádságokat, ministrált a templomban, hittanra 
járt, a családjában azonban az ezotéria világával is megismer-
kedett. Jósnőhöz jártak, asztaltáncoltatást tartottak otthon. 
Fiatal felnőttként, zenészként aztán elmerült mindabban, amit 
az élet kínált neki. Istenhez végül a '70-es évek elején talált 
vissza, a siófoki nagytemplomban, ahova, mint mondta, csak 
a meleg miatt ment be. Aztán egyszer csak arra lett figyelmes, 
hogy elkezdett gyónni. "Ne haragudj! Bocsáss meg! Nagyon 
szeretlek!" Ezt a néhány mondatot ismételgette. Akkor felidé-
ződtek benne a gyermekkori emlékek, és eldöntötte, innentől 
kezdve mindig kikéri az Úr véleményét is. Az este folyamán 
egyebek mellett szó volt még az Árpád-házi Szent Erzsébet 
életét bemutató "Az Ég tartja a Földet – Erzsébet, a szerelem 
szentje" című musicalről is, amelyben Szikora Róbert, mint 
zeneszerző dolgozott. 
A Ferences esték következő vendége december 9-én, 18:00 
órakor Bősze Ádám zenetörténész, műsorvezető lesz. Az est 
címe: „Találkozás”.                           

                (Kótáné Koltay Veronika) 

   Fotó: Rafael testvér

 Fotó: Mészáros D. Zsolt-nyugat.hu
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(folytatás az első oldalról) 
 
A Váci Egyházmegyei Kántorképzőben 2013-ban szereztem 
római katolikus kántori végzettséget. A Fóti Evangélikus Kán-
torképzőben az evangélikus kántori oklevelet kaptam meg. 
2018. szeptember 18-án Ungváron, az Ungvári Filharmónia 
szervezésében megrendezett Nemzetközi Orgonafesztiválon 
léptem fel. 2019 júniusában a marokkói Magyar Nagykövetség 
szervezésében Marrakeshben adtam hangversenyt Repertoá-
romban elsősorban J. S. Bach, Max Reger, Liszt Ferenc, Felix 
Mendelssohn, Petr Eben, Antalffy-Zsiross Dezső, Léfebure-
Wély, valamint kortárs magyar és külföldi szerzők orgonaművei, 
illetve német és francia barokk zeneművek szerepelnek. Csa-
ládommal együtt a rákoscsabai Nepomuki Szent János Főplébánia 
hívő közösségének tagja vagyok, ahol testvéreimmel együtt 
gyermekkorunk óta ministrálunk, öcsémmel mindketten lelki-
pásztori kisegítők vagyunk. 2007-ben, a templom kántorának 
biztatására ültem először az orgonához, 2008-tól kezdtem meg 
a kántori szolgálatot, majd zenei tanulmányaimnak előrehaladtával 
a templom orgonistája, az énekkar orgonakísérője is lettem. 
2022-től a Batthyány téri Szent Anna templomban is ellátom a 
kántori szolgálatot.  

    (Tüzes Marcell Sámuel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felajánló imádság Krisztus Királynak 
 
Urunk, Jézus Krisztus, az emberi nem Megváltója, tekints 
ránk, kik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk s 
tieid is akarunk maradni, hogy azonban Veled szorosabb össze-
köttetésben lehessünk, íme, ma mindegyikünk önként a Te 
Szentséges Szívednek tiszteli magát. Sokan nem ismertek 

még meg téged, mások pa-
rancsaidat megvetve vissza-
utasítottak. Könyörülj mind-
nyájunkon, jóságos Jézus, 
és vonj a te Szent Szívedhez 
mindenkit. Légy királya, 
Urunk, nemcsak a te híve-
idnek, akik sohasem távoz-
tak el tőled, hanem a tékozló 
fiúknak is, akik elhagytak. 
Add, hogy mihamarabb 
visszatérjenek az atyai ház-
ba, hogy éhen és szomjan 
el ne pusztuljanak. Légy ki-
rálya, Urunk, azoknak, aki-
ket tévedés ejtett meg, vagy 
szakadás tart elszakítva. 
Hívd vissza őket az igazság 
kikötőjébe és a hit egységé-
re, hogy rövidesen legyen 

egy akol és egy pásztor. Adj, Urunk, Egyházadnak biztos és 
teljes szabadságot, minden népnek békességet és rendet. Tedd, 
hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék: 
legyen dicséret az isteni Szívnek, mely által üdvösségünk 
támadt, övé a dicsőség és tisztelet mindörökkön-örökké.  
Amen. 
 

Szent Mártont ünnepeltük a székesegyházban 
  
Hagyomány, hogy egyházmegyénk papsága és hívei minden 
évben együtt adnak hálát városunk szülöttéért, Szent Mártonért.  
Az ünnepi szentmise szónoka Szabolcs püspökatya volt. Két 
személyes emlékét megosztva nemcsak közel hozta hozzánk 
Márton püspök életpéldáját, de élményszerű előadásmódja 

megérintette a szíveket és 
elgondolkodásra hívott. „Mi 
itt most az Úristen színe 
előtt egyformák vagyunk, 
függetlenül attól, hogy ki 
honnan jött, milyen ruhába 
öltözött, mivel érkezett. 
Mind koldusok vagyunk Is-
ten előtt. Mid van, amit nem 
kaptál?” – tette fel Szent 
Pál kérdését, melyre egyet-
len helyes válasz létezik. 
„Semmink, semmink nincs, 
mert mindent úgy kaptunk, 
kezdve az életünkkel. Kol-
dulni gyűltünk össze Szent 
Márton ünnepén, kérni, 
hogy terítsék ránk azt a bi-

zonyos palástot, hogy melegítsen át. Ez a köpeny sok szálból 
tevődik össze, napjainkban talán a legfontosabb része a béke. 
Mekkora szükségünk van a békére, nemcsak a szomszédban 
dúló háború miatt; mindenütt megosztottságot tapasztalunk. A 
megbocsátás és kölcsönös kiengesztelődés palástjára van szük-
ségünk. Az egymás segítése, az egymásra odafigyelés, az egy-
másról való gondoskodás palástját kérjük. Köztünk is itt 
vannak a gyöngék, a koldusok. Sokan vannak itt, Szent Márton 
városában is. Ápolatlanságot látunk, szemtelenséget, agressziót 
tapasztalunk részükről a találkozásokban. Mégis hagynunk 
kell, hogy kitörjön szívünkben a forradalom, meg kell próbálnunk 
Jézus szemével nézni rájuk” – mondta a szónok. A szentmisén 
a Vox Savaria Ökumenikus Vegyeskar Haydn Missa Sancti 
Nicolai művét adta elő.  

      (Magyar Kurir híradása alapján) 
 

Hirdetések 
 
A mai vasárnapi perselyadományokat a Karitász javára továb-
bítjuk. Imádkozzunk a Karitász munkatársakért. 
 
Jövő pénteken, november 25-én délután 5 órakor régi rítusú 
szentmisét celebrál templomunkban Cséry Gergely pacsai plé-
bános, szentbeszédet mond:  Dr. Székely János püspök atya. 
 
Az adventi időben - november 28-tól-, hétfőtől szombatig 
reggel fél 7-kor Roráte-szentmisét tartunk a Szűzanya tisz-
teletére. A reggeli zsolozsmát a szentmise után imádkoz-
zuk. 
 
Az adventi koszorúkészítés november 25-én, pénteken délután 
½ 5- től lesz a gyerekeknek. Ha felnőtt testvéreink is csatla-
koznának hozzájuk, kérjük, hogy részvételi szándékukat az 
irodán szíveskedjenek jelezni, ahol az alapanyagköltséget 
(1500 Ft/koszorú) is befizethetik. Hívjuk és várjuk a testvére-
ket! 
 
Hálás köszönetet mondunk a testvéreknek a Szent Erzsébet 
Ünnepre való előkészületekért, virágdíszítésért, a felajánlott 
adományokért, minden imádságért és segítségért! 
 


