


A Baja Belvárosi Egyházközség hírlevele

Újév - Karácsony 8. napja...
Ősi ír áldás

Simuljon előzékenyen 
lábad alá az út, 

és támogassa meg a szél a hátad,
arcodat fürössze fényében

s melegében a nap, 
és bő eső itassa szomjas földjeid.
Amíg újból nem látjuk egymást 

te meg én, 
Isten tartson meg óvó tenyerén! 
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Bemutatkoznak egyházközségi 
munkatársaink…

Kosóczki Tamás orgonaművész, 
plébániánk kántora vagyok. Baján
születtem, és gyerekkoromban tíz 
éven keresztül ministránsa voltam
templomunknak. Itt mélyült el az 
Istenhitem, és itt szerettem meg a 
liturgiát. Baján kezdtem a kántor-
képző tanfolyamot Leányfalusi 
Vilmos atya tanítványaként, aki-
nek az egyházi és zenei érték-
szeretete jó példa volt számomra. 
Idén 30 éve, 13 éves koromban 
orgonáltam először teljes szent-
misét a Szent Rókus kápolnában. 
Rá egy évre váratlanul felmondott
az akkori kántor, így 1993 nyarán,
a középiskola megkezdése előtt, 
diákként láttam el templomunk 
kántori teendőit két hónapon 
keresztül. Ezután érkezett Csukor 
Árpád Bajára kántornak, akinek 
helyettese voltam, majd egy év-
tized múlva, 2003. július 1-én 
vettem át tőle a kántori szolgá-
latot, melyet azóta is ellátok.
2007-ben kötöttünk házasságot 
szeretett feleségemmel, dr. 
Jendrék Ágnessel, akivel négy 
gyermekünket a keresztény 
értékrend szerint neveljük.           
A Liszt Ferenc Zeneiskola orgo-
na- és zongoratanára, valamint az 
Eötvös József Főiskola docense is 
vagyok koncertező orgonaművész
tevékenységem mellett.
Fontos számomra a Szent Cecília 
Kórus mint közösség, amit dr. 
Petz Gáborral együtt vezetünk,   
de új lelki és énekes örömök 

színtere lett az idén alakult 
gyermekkórus is, ahova nagy 
szeretettel várunk általános 
iskolás, énekelni szerető diákokat.
Mindent Isten nagyobb 
dicsőségére szeretnék tenni! 

Közösségeink életéből…
Szent Cecília Énekkar

„Ajkam örül, amikor neked
énekelek, s lelkem ujjong, mert

megváltottad.” (Zsolt 71,23)

Énekelni: öröm. Kórusban éne-
kelni: egymással megosztott, sok-
szoros öröm. Közös énekünkkel 
Istennek szolgálni: örömévé lehet 
egész egyházközségünknek.

Templomunk Szent Cecília Kóru-
sa 2009 tavaszán alakult újjá kán-
torunk, Kosóczki Tamás vezetésé-
vel. Azóta számos szentmisét, 
körmenetet, ünnepi alkalmakat 
színesítettünk énekünkkel. Saját 
templomunkon túl is módunk 
nyílt a szolgálatra: a Barátoknál, 
Józsefvárosban, Kiscsávolyban.

„Bis orat qui bene cantat” – „Aki
énekel, kétszeresen imádkozik.”

(Szent Ágoston)

Kórusunk közössége erre a két-
szeres imádságra vállalkozik min-
den egyes próbán, szentmisén –  
és a hangversenyeken is. Ha a 
latin mondatot megnézzük, ott 
láthatjuk a „bene” szót is, amely 
annyit tesz: „jól”. És kórusunk 
közössége ezt a célt sem tévesz-  
ti szem elől, mert dr. Kosóczki 
Tamás és dr. Petz Gábor értő 
vezénylete alatt nem csak arra 
törekszünk, hogy megszólaltas-
suk a kottalapok önmagukban  
holt jeleit, hanem arra is, hogy 
mindez a tőlünk telhető legjob-
ban hangozzék el.

„Magasztallak, Uram a népek
közt, zsoltárt zengek rólad a

nemzetek közt…” (Zsolt 57,10)

Kórusunk éneke nem csak szent-
miséken imádság. Repertoárun-
kon kizárólag egyházi művek 

szerepelnek. Így amikor egy-egy 
hangverseny közönsége előtt 
szólalunk meg, énekünk nem az 
emberi teljesítmény ünneplése. 
Hálaadás az énekhang ajándé-
káért. Hitvallás azok előtt is, akik 
esetleg nemhívőként hallgatnak 
minket. S mert Isten kifürkészhe-
tetlen utakon találja meg a kulcsot
az emberi lélekhez, lehet, hogy 
valakit épp általunk érint meg.

„Énekeljetek és ujjongjatok
szívből az Úrnak.” (Ef 5,19)

Kórusunk nem egy kifelé zárt kö-
zösség. Örömmel és szeretettel 
látunk mindenkit a csütörtökön-
ként, este ¾ 7-kor kezdődő pró-
báinkon, akinek megadatott a jó 
énekhang és szívesen járná velünk
az énekes szolgálattétel olykor 
rögös, de végül a legszebb 
magasságokig vivő útját!

Virág Zsófia

Hirdetéseinkből…

A hét ünnepei: 
0

Ma van Újév napja, Mária Isten-
anyaságának ünnepe. Vasárnapi 
miserendet tartunk, azaz reggel ¾ 
8-kor, 9-kor és este 6 órakor van-
nak magyar nyelvű, de. fél 11-kor 
német nyelvű szentmisék.

Január 6-án, pénteken Vízkereszt 
főünnepe lesz. Kötelező ünnep.

Csütörtökön este 6 órakor ünnepi 
előesti, pénteken pedig reggel 7 és 
este 6 órakor ünnepi szentmiséket 
tartunk! Pénteken este ünnepélyes 
vízszentelés is lesz! 

Jövő vasárnap Urunk megkeresz-
telkedésének ünnepe lesz.

Jegyespárok jelentkezését január-
tól várjuk. A jegyes-oktatás tavasz
elején kezdődik. Előtte minden pár 
feltétlenül jelentkezzen be! 
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Mindenkinek Istentől Megáldott,
Kegyelmekben Gazdag, Boldog Új

Évet Kívánunk!

Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!


