
 

8.30 óra (Bazita): + Jolán édesanya, nagymama (+11 évf.)  
10 óra: + Rozália és Kálmán szülők, nagyszülők 
18 óra: + Mária és Dávid szülők és nagyszülők 

 Augusztus 27-én, kedden lesz Szent Mónikának, a keresztény édesanyák 
védőszentjének emléknapja. A reggel 7 órai szentmisére megkülönbözte-
tett szeretettel várjuk a Szent Mónika Közösség tagjait! Isten hallgassa meg 
a gyermekeikért imádkozó édesanyák fohászait! A szentmise után szentség-
imádásra és közbenjáró imádságra várjuk a Testvéreket. 

Augusztus 31-én, szombaton 10 órától nyárbúcsúztató játékos együttlét-
re várjuk a gyerekeket, fiatalokat! Lesz benne ügyességi játék, sportverseny 
és nerf csata is. Azok, akik szívesen jönnének el erre az alkalomra, kérjük 
jelezzék részvételüket, mert ennek függvényében állítjuk össze a játékok 
menetét. Aki jön, és tud hozni saját nerf pisztolyt, kérjük ezt is jelezze! Csa-
patversenyek lesznek, ezért a legkisebbek is bele tudnak kapcsolódni a já-
tékokba! Várunk minden fiatalt! 

Jövő vasárnap, augusztus 1-jén lesz a Mindszenty iskolások tanévnyitó 
ünnepsége. A Mária Magdolna Plébániatemplomba várják a diákokat a 
15.30kor kezdődő Veni Sancte szentmisére. Azon fiatalok számára, akik 
állami iskolában tanulnak, szeptember 15-én, vasárnap, a 10 órakor kezdő-
dő szentmisében tartunk Szentlélekhívó szentmisét. 

Szeptember 15-ig várjuk mindazok jelentkezését, akik az ősszel induló 
képzéseinken szeretnének részt venni. Középiskolások számára bérmálásra 
felkészítő csoport indul, valamint a már bérmálkozott középiskolások és 
egyetemisták számára hittancsoportot is indítunk. Azon felnőttek, akik nin-
csenek megkeresztelve vagy nem voltak elsőáldozók, illetve bérmálkozók, a 
katekumenátusra jelentkezhetnek. Jelentkezési lapok az újságos asztalon 
megtalálhatók. 

Továbbá várjuk azon jegyespárok jelentkezését is, akik jövőre szeretné-
nek egyházi házasságot kötni. Jelentkezni a plébániai hivatalban lehet, 
egyéb információ olvasható a plébániai honlapunkon. 

Örömmel ajánljuk szíves figyelmükbe plébániánk kiadványát az Öröm-
hírt. Magazinunkban – az elmúlt évek nyári számához hasonlóan – ismét 
olyan emberek hitvallását, tanúságtételét olvashatják el, akikkel már itt, a 
templomban találkozhattak, de eddig még nem is beszélgettek vele. Kö-
szönjük azok bátorságát, akik írtak önmagukról, hitükről és engedik, hogy 
egy kicsit jobban megismerjük őket! 
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Egy év egy orgonaművész árnyékában 
 
Szeminaris-

ta voltam, 
amikor 
Stanisław 
Dziwisz – nek 
megjelent egy 
könyve, 
amelynek 
címe: Egy élet 
Karol Wojtyla 
mellett. Akkor 
még nem ér-
tettem, miért 
kell könyvet 
írni arról, 
hogy valaki 
egy nagy em-
ber mellett 
szolgálhatott. Most én is abban a helyzetben találom magamat, hogy leírjak 
néhány gondolatot, azért hogy elmondjam, milyen érzés volt egy évet szol-
gálni egy orgonaművész mellett. 

Egy évvel ezelőtt augusztusban, amikor idekeveredtem erre a plébániá-
ra, sokan bátorítottak, hogy ha kihívásokkal teli is lesz az ittlét, lesz több 
olyan dolog is, ami engem is biztosan feltölt, felemel, lelkesít. Egyik ilyen 
tényezőként említették meg többen is templomunk orgonaművészét, kán-
torát, Dankos Attilát. Egy fiatal srác, akiről addig csak keveset hallottam, 
egyszeriben fogalom lett. Sokszor fogalmaztam már meg gondolatokat ze-
nei játékával kapcsolatban és most valahogy fontosnak tartom, hogy újra 
papírra vessek pár gondolatot, hiszen Attila elköszön közösségünktől, hogy 
az élet rögös útján továbbinduljon és jó pár száz kilométerkővel arrébb ül-



jön le egy másik templom másik orgonájához, hogy mások énekét kísérje és 
mások lelkét is Istenhez vigye közelebb. 

Tavaly, amikor első szentmisémet mutattam be Bazitán és a kertváros-
ban, akkor Attila pont szabadságon volt. Sokan ezt amolyan tragédiaként 
fogták fel. Bennem inkább az volt, hogy akkor első pillanatban talán túl 
nagy dózis lett volna a jóból. A Gondviselő Isten fokozatosan, hétről-hétre 
nyitogatta ki nekem ennek a plébániának a kincseit. Így aztán, amikor elő-
ször meghallottam Attila orgonajátékát, szinte tátva maradt a szám. És azó-
ta is minden mise, minden liturgikus alkalom szinte egy külön kis koncertté 
lett, amelyet vártunk, vártam, még akkor is, ha nincs zenei képzettségem, 
és egy kicsit nehezebben formálom a hangokat, hangszerekhez meg szinte 
egyáltalán nem értek. 

Ez alatt az egy év alatt sok dolgot tanulhattam Attilától. 
Egyik, hogy nem elégedhetek meg egy bizonyos szinttel, valami elért 

eredménnyel, hanem annak megtartásához, további fejlesztéséhez, kibon-
takoztatásához még nagyon sok munka kell. Szinte nem múlt el úgy hét, 
hogy szentmiséken kívül, délelőtt, délután, vagy akár az esti órákban ne 
láttam volna Attila autóját a templom parkolójában, ami arról árulkodott, 
hogy Attila gyakorol, készül, trenírozza magát. Bizonyára mi aligha vettünk 
volna észre valamit abból, ha nem úgy sikerül lejátszani egy darabot, amit 
eltervezett. De azért, mert soha nem kellett nyekergést hallanunk. Minden 
hang a helyén volt. Mindez annak köszönhető, hogy rengeteg plusz munka, 
kitartás, folyamatos gyakorlás volt a háttérben, amit mi olykor nem is lát-
tunk, nem is hallottunk. 

A másik, amiben sokat tanultam Attilától, az a pontossága. Legyen szó 
akár temetésről, akár szentmiséről, akár esküvőről, vagy csak egy egyszerű 
megbeszélésről, Attila idejében ott volt. Sokszor volt az, hogy Bazitára 
menve, mire odaértem, Attila autója már ott parkolt, gazdája pedig ének-
számokat rendezett, zsoltárének próbát tartott, előkészült, rendezett és 
rendet rakott. Vagy éppenséggel egy szertartás alatt nem volt olyan, hogy 
üresjárat, vagy felesleges, elnyújtott, egyénieskedő játék. A mozdulatokat 
kísérő zene olyan volt, mint a levegő: kitöltötte a rendelkezésére álló teret. 
Királyi erénynek mondják a pontosságot, de királyok tanulhatnak tőle is. 

Harmadsorban tanulni lehet Attilától azt, ahogyan megjelent egy-egy 
szertartás alkalmával. Adott a megjelenésére. Számára az ünnep valóban 
ünneppé lett. Készült a zenei szolgálatra, készült lélekben és készült azzal is, 
hogy ünneplő ruhába öltözött. Még a legvadabb hőségben is nyakkendőt 
kötve jött temetni, vagy ült le az orgonához. 

Imádkozott és imádkoztatott azzal, ahogyan zenélt. Van a liturgiában egy 
olyan kifejezés, amely Szent X. Piusz pápától származik: „actuosa 
participatio”, vagyis, hogy mindenki a neki rendelt módon vegyen részt a 
szent liturgiákban: a pap papként, a hívő hívőként. De kevésszer gondolunk 
a kántorra, az énekesekre, akik nem csupán jelen vannak, hanem szolgála-
tukkal bennünket segítenek az imádkozásban. Attila ezt tette! Ahogyan 
játszott az orgonán, ő imádkozott, de minket is közelebb vitt Istenhez. 

Sorolhatnánk még, hogy mi minden értéket teremtett meg itt, nálunk, 
de miközben fátyolos szemmel búcsúzunk, tudjuk, hogy máshol is sokakat 
tud majd gazdagítani. Hálásak vagyunk mindazért, amit kaptunk tőle! Sok 
kegyelmet és Isten áldását kívánjuk neki életére és további szolgálatára! 

Attila, mindig hazavárunk! 
 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelő 

Garzó Daniel Thomas: 2019. augusztus 18. 
Kincses Ármin: 2019. augusztus 18. 

Kiss Luca: 2019. augusztus 18. 
Olasz Bence: 2019. augusztus 18. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Németh Imre: 2019. augusztus 22. 
Paár János: 2019. augusztus 23. 

Nyugodjanak békében! 

 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 

Augusztus 26, hétfő, 7 óra: + János, Margit és Dezső 
Augusztus 27, kedd, Szent Mónika, 7 óra: Szent Mónika tiszteletére a 

Szent Mónika közösség tagjaiért 
Augusztus 28, szerda, Szent Ágostos püspök és egyháztanító, 7 óra: + 

Rozália édesanya, élő és + családtagok 
Augusztus 29, csütörtök, Keresztelő Szent János vértanúsága, 7 óra: + 

Irén és Imre szülők 
Augusztus 30, péntek, 7 óra: + Imre 
Augusztus 31, szombat, 7 óra: + Feleség: Ilona (+2.évf.)  
Szeptember 1, Évközi 22. vasárnap 

7 óra: + Franciska és Gábor szülők és + testvér 


