
Id. Kelemen Sándor rézfú-
vósok  i ránt i  szere te te  
családjából sarjadzik. Nagy-

apjának abszolút hallása volt, 
édesapja magyar katonaként fú-
vószenekarban muzsikált. A ha-
difogságból hazajövet három 
hónapig Máramarosszigeten ze-
nélt. Örömzenével fogadták a 
hazatérő magyar honvédeket is. 
Édesapjától tanulta a hangszer-
ismeretet Kisgalambfalván, ti-
zenhat évesen pedig vezette az 
ottani fúvószenekart. Sorozá-
si lapján is szerepelt eme tudás 
– Botoșani-ba vitték katonának. 
Kitakarította az ottani zeneter-
met, meghallgatták tudását, és 
továbbképzése mellett döntöt-

tek. A szép dallamvezetéshez 
elengedhetetlen légzési és hang-
képzési gyakorlatokat ott tanul-
ta. Bár marasztalták hivatásos 
katonazenésznek, lelkiismere-
te nem engedte, és hívta az ott-
hon is. Ma úgy érzi, hogy iskola 
helyett kapta a katonazeneka-
ri továbbképzést Istentől – tudá-
sát a köpecbányai, a baróti és a 
Kovászna megyei válogatott ze-
nekarban kamatoztatta.

A ’80-as évek elején az udvar-
helyi baptista gyülekezet veze-

tősége megbízta egy zenekar 
szervezésével. Pár hónap alatt a 
tizenhárom tagú csapat már elő 
tudott adni három karácsonyi 
dalt. Nem csak a gyülekezetben 
zenéltek, a nyugdíjasoknak és 
a kórházi betegeknek is örömet 
szereztek. Amint lehetőség adó-
dott, a fiatal fúvósok főleg ma-
gyarországi munkát vállaltak. 
Az itthon maradtak képezték a 
körzeti zenekar alapját. Egy né-
metországi missziós zenekar 
udvarhelyi fellépését követően a 

turné bevételéből hangszereket 
adományozott a baptista zene-
karnak, és a zenei feldolgozáso-
kat tartalmazó turnéfüzetekből 
is néhányat. Újabb fiatalokkal 
folytatódott a fúvószenekar tevé-
kenysége – vezetőjük nem csak 
tanította őket, velük is maradt.

Ma székelykeresztúri, kisga-
lambfalvi, udvarhelyi és fe-
héregyházi zenészek alkotják 
a formációt. Kéthetente pró-
bálnak, a zenekar vezetője és 
Kövecsi Csaba készíti az új fel-

dolgozásokat. Már hét füzet tar-
talmazza repertoárjukat. Nem 
csak a gyülekezetben, temeté-
seken is meg tud jelenni a hí-
vő zenekar. Őszi hálaadáskor 
a Hargita Keresztyén Táborban 
térzenével fogadják a székely-
földi baptista gyülekezeteket. 
A karvezető Isten ajándékának 
tekinti ezt a szolgálatot, és azt 
is, hogy folyamatos a fúvósmun-
ka, mindig kerülnek zenélni vá-
gyó tagok.
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A székelyudvarhelyi baptista körzet fúvószenekarának történetéről

Az Urat dicsérő fúvószenekar
A székelyudvarhelyi 

baptista imaházban je-

les eseményeken, nagy 

ünnepeken rézfúvósok 

hangján is megszólal 

az istendicséret. Az 

elkötelezett, külön-

böző településekről 

verbuválódott fúvó-

sokból álló keresztyén 

zenekarról megálmo-

dójával és vezetőjével, 

id. Kelemen Sándorral 

beszélgettünk.

Legutóbb Székelykeresztúron, a baptista lelkészavató istentiszteleten hallhattuk őket

Holnap, hamvazószerdán 
kezdődik a húsvétot megelő-
ző negyvennapos nagyböjti idő, 
a lelki elmélyülés, a jó csele-
kedetek, a lemondás által a 
hitben való megerősödés idő-
szaka. Liturgikus színe a lila. 
A nagyböjti szent időben a ró-
mai katolikus templomokban 
keresztúti ájtatosságot tarta-
nak, így emlékezve Krisztus 
szenvedésére. A héten a refor-
mátus gyülekezetek bűnbána-
ti istentiszteleteken készülnek 
a böjtfővasárnapi úrvacsora-
osztásra.

Jele a hamu

Hamvazószerda a bűnbá-
nat és vezeklés őskeresztény 
jeléről, a hamuról kapta ne-
vét. Régen ekkor kezdődött a 
hittanulók felkészítése a ke-
resztségre és a hívek általá-
nos bűnbánati ideje. A régi 
böjti gyakorlat a szent negy-
ven nap idejére teljes hústi-
lalmat írt elő a híveknek, és 
ezért a hamvazószerda előtti 
keddet a népnyelv húshagyó-
keddnek, a feltámadás ünne-
pét pedig húsvétnak, azaz a 

hús ismételt vételének nevez-
te el. Ma a szigorú böjt csak 
hamvazószerdán és nagypén-
teken kötelező. 

A hamvazószerda arra az ősi 
hagyományra vezethető vissza, 
hogy a hívők a vezeklés része-
ként hamut szórtak a fejük-
re. A hamvazás szentelményét 
a római katolikus templomok-
ban szentmiséken szolgáltatják 
ki. Az előző év virágvasárnap-
ján megszentelt barka hamu-
jával a pap keresztet rajzol a 
hívek homlokára, miközben 
ezt mondja: „Emlékezz, em-
ber, hogy porból lettél és por-
rá leszel”.

A Szentatya üzenete

Ferenc pápa idei nagyböjti 
üzenetét A gonoszság elhatal-
masodásával sok szívben kihűl 
a szeretet címmel jegyzi. Jézus-
nak a világ végéről szóló jöven-
döléseit alapul véve a Szentatya 
üzenetében a hamis próféták-
ról, a kihűlt szívről, az ima, böjt, 
alamizsna feladatairól és végül 
húsvét tüzéről szól.

„Szeretnék segíteni az egész 
egyháznak, hogy örömmel és 

igazsággal éljen ebben a ke-
gyelmi időben.” Mi a teendő? 
– teszi fel a kérdést a pápa, és 
aláhúzza az ima, az alamizs-
na és a böjt szerepét. „Ha több 
időt szentelünk az imádságra, 
ha megengedjük szívünknek, 
hogy felfedezze a titkos hazug-
ságokat, amelyekkel becsapjuk 
magunkat, akkor végre Isten vi-
gasztalásait tudjuk keresni, aki 
a mi Atyánk és életet akar szá-
munkra.”

Huszonnégy óra az Úrért

„Kiváltságos alkalom lesz 
számunkra ebben az évben 
a Huszonnégy óra az Úrért 
kezdeményezés, amely a ki-
engesztelődés szentségéhez 
hív, szentségimádás keretében. 
2018-ban március 9-én és 10-
én tartjuk, a 130. zsoltár sza-
vai jegyében: Nálad, Uram, a 
megbocsátás. Minden egyház-
megyében legalább egy temp-
lom nyitva marad huszonnégy 
órára, és lehetőséget kínál a 
szentségimádásra, valamint a 
szentgyónásra” – fogalmaz Fe-
renc pápa.

M. M.

Hamvazószerda – a felkészülés kezdőnapja

FOTÓ: VERES NÁNDOR

In memoriam Pénzes József plébános
Hit-Vallás rovatunk lelki 

támogatójától búcsúzunk: a 
csíkszeredai Szent Ágoston 
Egyházközség plébánosa, 
Pénzes József címzetes espe-
res február 9-én este hét óra-
kor, türelemmel és elfogadás-
sal viselt betegsége után, a 
szent útravalóval megerősítve 
befejezte földi pályafutását.

Amikor a Hit-Vallás rovat 
olvasóival Gyimesbe zarán-
dokoltunk, meglátogattuk az 
1987-ben Udvarhelyen szolgált 
Pénzes atyát. Együtt imád-
kozott velünk, és ellátott lelki 
útravalóval abban a szépséges 
templomban, amelynek meg-
valósulását rá bízta a Jóisten. 
Köszönjük barátságosságát és 
az udvarhelyiek iránt kifejezett 
szeretetét.

Pénzes József Bereckben 
született 1950. augusztus 
5-én. Tanulmányait Gyulafe-
hérváron végezte. 1978. június 
18-án szentelte pappá dr. 
Jakab Antal püspök. Szolgá-
lati helyei: Brassó, Kolozsvár, 
Zernyest, Kézdiszentkereszt, 
Székelyudvarhely és Csíksze-
reda voltak. 1995 januárjában 
hozták létre a Szent Ágoston 
Egyházközséget, amelynek 
első plébánosa lett. Kiemelt 
feladatának tekintette a temp-
lom megépíttetését, másfél 

évtizedes munka eredménye-
ként álma valóra vált 2009. 
augusztus 29-én. Haláláig ott 
szolgálta egyházközségét és 
hirdette Isten igéjét. Végaka-
rata szerint ennek az isten-
házának a kertjében helyezik 
földi nyughelyre.

Pénzes József címzetes es-
peres-plébános lelki üdvéért 
szerdán, csütörtökön és pén-
teken este hat órától szentmi-
sével egybekötött virrasztást 
tartanak a Szent Ágoston-plé-
bániatemplomban. Temetési 
szertartása szombaton dél-
előtt tizenegy órakor kezdődik 
ugyanott. Az Úr békéje legyen 
vele!
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