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TEMPLOMUNK HANGSZEREI – AZ ORGONA 

A liturgiánk zenei anyanyelve a gregorián ének, vagyis a 

kíséret nélküli egyszólamú latin nyelvű ének. Mégis - ép-

pen Egyházunk katolikussága vagyis egyetemessége miatt 

- a gregorián korálison kívül más műfajok valamint hang-

szerek is bevonhatóak a szertartások zenei szolgálatába. 

A II. vatikáni zsinat liturgikus konstitúciójában olvashat-

juk: ,,A latin Egyházban nagy megbecsülésben részesül az 

orgona, mint hagyományos hangszer; hangja csodálatos 

módon tudja fokozni a liturgia ünnepélyességét és a lelket 

nagy erővel emeli Istenhez és az égiekhez." Nem véletle-

nül nevezik a hangszerek királynőjének: képes szelíden, 

csendesen vagy éppen csilingelve szólni, ugyanakkor nagy 

hangerejével, sokszínűségével egy egész zenekar szerepét 

is képes betölteni. Még Hódi Ferenc kántor úrtól hallot-

tam, hogy az ő elődje, Nikolényi András tanító úr, közsé-

günk első kántora szerette volna, hogy orgona épüljön 

templomunkban. Hogy e cél megvalósuljon, még a java-

dalmazását is felajánlotta a hangszerépítés céljára. E szép 

terv megvalósulására azonban sokat kellett várni. 

Komolyabb gyűjtés és tervezés 2005-ben indult, melynek 

eredményeként 2010 karácsonyától kezdve végre igazi, 

sípos orgona hangja tölti be Isten házát, s emeli lelkünket 

az ég felé. Szívesen emlékezem vissza arra az adventre, 

amikor Jézus születésére történő várakozásunk mellett a 

hangszer elkészülését is várhattuk, s a roráte misék alkal-

mával figyeltük, napról napra hogyan kerülnek a helyükre 

a sípok.  

Hangszerünket 1960-ban építette Peter Paul Köberle a 

németországi Eislingen város hatalmas modern templo-

mába. Egy orgonaépítő hívta fel a figyelmünket erre a kis-

méretű hangszerre, mely méretét tekintve ideális lehetne 

a szűkre szabott 

kórusunkra. Szép 

emlékként őrzöm 

magamban azt a 

kereken 24 órás, 

közel 2000 km-es 

utat, melyet egy-

házközségünk bi-

zottsága tett meg, 

hogy megtekintse a hangszert.  

Az orgonista, aki a mi hangszerünkön szeretne játszani 

több mint 600 sípot képes megszólaltatni 2 billentyűsor 

és egy pedálsor segítségével. A különféle hangszínek kike-

verésére 9 sípsor és 4 segédkapcsoló áll rendelkezésére. 

Lassan időszerűvé válik egy teljes körű felújítás, statikai 

megerősítés és a sípsorok intonálása. Bízunk abban, hogy si-

kerül előteremteni ennek költségeit, s hangszerünk még 

sok-sok generáción keresztül kísérheti imádságainkat s 

emelheti ünnepeink fényét. 

                Gábor Tamás 

 

RÖVID HÍREK 

• Az elmúlt héten megalakult a Plébániai Tanácsosok Tes-

tülete. Újraválasztottuk a tisztségviselőket is: a Testület 

világi elnöke Dr. Kispéter Gábor, gazdasági felügyelő 

Vasas Róbert, gondnok Balogh Imre, pénztáros Bálint 

Mihályné, jegyző Bálint Csabáné.  

• A jubiláns házasok megáldása egy hét múlva, október 

11-én lesz itt templomunkban du. 3 órakor. Együtt 

adunk hálát a Jóistennek az együtt töltött boldog és 

küzdelmes évekért azokkal a párokkal, akik 5, 10, 15, … 

50, 55 éve kötöttek házasságot. Utána az ünneplőket 

szerény vacsorára hívjuk a Jóbarát Vendéglőbe.  

 

VASÁRNAP 

okt. 4. 
 

11.00 

 

18.00 

      ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP,  

+Sisák István, valamint élő és 

+csal. tagok 

Engesztelő imaóra 

KEDD 

okt. 6. 

 

  8.00 

      Szent Brúnó – e. 

+Fogas László halála 20. évfor-

dulóján, vmint élő és +csal. ta-

gok 

CSÜTÖRTÖK 

okt. 8. 

 

 

 

18.00 

      SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK 

NAGYASSZONYA, MAGYAROR-

SZÁG FŐPÁTRÓNÁJA – FÜ. 

Igeliturgia 

PÉNTEK 

okt. 9. 

 

11.00 

       

Esküvő: Sziládi Krisztián és Rácz 

Dorottya 

VASÁRNAP 

okt. 11. 
 

11.00 

 

15.00 

 

18.00 

      ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP,  

+Fodor Ferencné, fia Ferenc, 

valamint élő és +csal. tagok 

Idén jubiláló házaspárok szent-

miséje 

Engesztelő imaóra 


