
Csáky Imre-díjat kapott 

Felföldi László püspöki helynök

A  M e g t e s t e s ü l é s  P l é b á n i a  H í r l e v e l e 2015. szeptember

ne féljetek,
b á t r a n
higgyetek!

Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi 

püspök Csáky Imre díjat adományozott 

Felföldi László püspöki helynök, plébá-

nosnak 2015. szeptember 20-án a 

Megtestesülés templomban 

tartott szentmisén. A fő-

pásztor a „300 – Katolikus 

Újjászületés Debrecen-

ben” című emlékév al-

kalmából fejezte ki elis-

merését és köszönetét a 

plébánosnak a városért 

és az egész egyházmegyé-

ért végzett szolgálataiért.

Felföldi Lászlót 1986-

ban szentelték pappá az Egri 

Főegyházmegye szolgálatára. Az 

újfehértói, majd Eger-Belvárosi és 

a Nyíregyházi Főplébánián töltött 

kápláni évek után, 1996-tól szol-

gál Debrecenben, az egyházmegye központ-

jában. Debrecen város életéhez kapcsolódik 

papi szolgálata. Előbb hittanár volt a Svetits 

Gimnáziumban, majd 1996-tól a Debrecen-

Nyíregyházi Egyházmegye központjában tel-

jesít szolgálatot, mint püspöki titkár, később 

irodaigazgató, jelenleg pedig püspöki hely-

nök. Emellett 2003-tól a debreceni Megtes-

tesülés egyházközség plébánosa, 2oo8-tól a 

Debreceni Esperesi Kerületet esperese. 2013-

ban Pro Urbe-díjat kapott Debrecen-képviselő 

testületétől.

Az új egyházmegye alapítása óta vesz 

részt az egyházmegye központi irá-

nyításában, intézményrendsze-

rének kiépítésében, azon be-

lül is a közösség építés és 

a lelki-szellemi építkezés 

feladataiban. Kiemelten 

szorgalmazta a világi 

hívek aktivizálását az 

egyházi életben. 20 éven 

keresztül az egyházme-

gyei cursillo mozgalom 

lelkivezetője volt, ezen 

kívül a világi hitoktatók, az 

akolitusok, az egyházközségi 

képviselőtestületek képzését 

és továbbképzését is irányítja. 

Példamutató a Megtestesülés 

templom körül kialakult élő és befogadó egy-

házi közösség megszervezésében.

Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi 

Egyházmegye első püspöke 2015-ben, a Kato-

likus Újjászületés Debrecenben 300. évforduló 

emlékévében, hálával és tisztelettel emlékezve 

gróf Csáky Imre nagyváradi püspök, kalocsai 

érsek, bíborosra, az újjászületés alapjainak és 

feltételeinek megteremtőjére, megalapította a 

„Csáky Imre díjat”.

A díjjal azon személyek – papok és világi 

hívek – életművét ismerik el, akik az egyház-

megye „jelenkori építésében” – anyagi, közös-

ségi és lelkiségi vonatkozásban – kimagasló 

módon részt vesznek.

A 300 év emléke a jelenkori építkezés-

re hívja fel a fi gyelmet. A megújulás állan-

dó feladat. Az egyház élő valóság, tagjaiból 

épül, ezért „semper reformanda”, és „semper 

edifi canda”. A díj odaítélésével erre a munká-

ra irányítja a fi gyelmet. Ennek papok és világi 

hívők egyformán részesei.

A díjat egy Csáky bíboros életművére uta-

ló kisplasztika képezi, készítette Dr. Kövér Jó-

zsef debreceni szobrászművész.
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Ezt a hírt tette közzé a Debrecen-

Nyíregyházi Egyházmegye Sajtóirodája. 

Számomra felemelő érzés volt ott lenni 

azon az eseményen. Miközben hallgattam 

Laci atya laudációját, éreztem, hogy a sza-

vak olyan keveset mondanak annak, aki 

az ő munkáját jobban ismeri. Mi, akiket ő 

vezet, akiket meghallgat, ha problémáink 

vannak, akik láttunk közösséget teremte-

ni a plébániára betérő emberekből, melyet 

azóta is összetart, tudjuk, hogy ember fe-

letti munkát végez. És amikor megkapja 

az ezért járó díjat, elcsukló hangon ennyit 

mond: Köszönöm, „ ez a tietek”. Micsoda 

alázat, hit és szeretet kell ehhez. Eszembe 

jutott a papi jelmondata: „Megismertük a 

szeretetet, mellyel Isten szeret bennünket, és 

hittünk benne” (1Jn.4,16).

Kedves Laci atya!

Valóban megtapasztaltad az Ő mérhe-

tetlenül nagy szeretetét, megértetted, hogy 

ez a legfontosabb üzenete, szeretetben kö-

zösségben élni. Papi életed küldetésének 

tekinted másokkal is megismertetni ezt 

a szeretetet. Ezt úgy érheted el, ha adsz 

belőle, és te ezt teszed, naponta, közel 30 

éve. Ennek a továbbadásnak fáradhatatlan 

készségét kívánom a Lélek erejéből életed 

további éveire is! Nem mindig könnyű 

megfelelni a saját magad által támasztott 

követelményeknek, de bátran oszd meg 

velünk a munkát is, ne csak a díjat! Isten 

áldását kérem további munkádra!

Rácz Jánosné
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Azt hiszem, hogy nem szükséges bemutatkoznom, hiszen több 

mint egy évtizede ismer, nevel engem. Általános iskolás korom óta 

ministrálok a Megtestesülés Templomban és bár lassan „kiöregedek”, 

bizton állíthatom, hogy van utánpótlás. Ez nem csak a ministráns csa-

pat érdeme, hanem főleg a Laci atyáé. A szárnyai alá veszi a fi atalokat, 

ahogy egykor engem is, mindig utat mutat Isten felé, kedves szavakkal, 

szigorú tekintettel, vagy ha ezek sem hatnak, akkor a híres fi zikoterá-

piával. Türelemmel tanított minket a pénteki hittanórákon, ministráns 

összejöveteleken és végül, de nem utolsó sorban, a táborokban.

Az élet minden pillanatában áthatja Isten lelke, szavai mindenki-

hez, ugyanolyan kedvességgel szólnak. Főleg ezért, és nagy odafi gyelé-

sének köszönhetően kovácsolta össze a ministráns csapatot. Ez az ered-

ménye a templomi hívek számában is 

megmutatkozik. Mindenkihez szóló 

prédikációja hétről hétre egyre 

több embert hív közösségünkbe. 

Talán jogosan gondolhatjuk azt, 

hogy kinőttük ezt a templomot.

Kívánom, hogy lelkesedése és 

lendülete soha ne fogyjon el! Türel-

me és bizalma az emberekben 

ne rendüljön meg! Isten ol-

talmazza minden bajtól és 

betegségtől!

Egy kedves idézettel 

zárom jó kívánságai-

mat:

„Előttem, épp-

úgy, mint mögöt-

tem Isten áll, így 

aztán minden jóra 

fordul.”

Rives Dávid 

(alias Dáci)

Dicsértessék Laci atya!

Szeretettel gratulálunk a Csáky Imre-díjhoz, melyet közösségte-

remtő-formáló tevékenységed elismeréseként kaptál. Az Általad és 

Veled együtt formált közösség nevében, köszönetünk és hálánk jeléül 

Lázár Ervin: Az élet titka című novelláját megidézve gondolunk Rád, és 

kívánunk lendületes, örömteli folytatást Isten áldásával!

Élt Rácpácegresen két család. Rácegresiék és Pácegresiék. Mind a két 

családnak tizenkét fi úgyermeke volt, úgy nagyjából egyidősek. Csak a ter-

mészetük volt nagyon különböző, mert a Rácegresieké jókedvű, összetartó 

család volt, csak úgy zengett a ház a nevetéstől, a Pácegresieké meg ordíto-

zós, tohonya, csak úgy zengett a házuk a veszekedéstől.

Egy bizonyos napig. Mert azon a szép napon maga elé hívatta mind 

a tizenkét fi át Rácegresi is, meg Pácegresi is.

Az mondta a Rácegresi a tizenkét fi ának:

– Ahhoz, hogy derék emberek legyetek, nem árt megtudni, mi az élet 

titka. Az élet titkát az Óperenciás-tengeren túl őrzi egy nagyszakállú 

öregember. Az Üveghegy tetején lakik egy háromszázhatvanöt tornyú 

várban. Oda kellene eljutnotok. De ezer veszély leselkedik rátok, csak 

akkor juthattok el hozzá, ha soha nem hagyjátok el egymást.

Na, nekiindult mind a két csapat….

A meséből megtudjuk, hogyan találták meg a titkot, ami röviden  

így foglalható össze. Legyőztetek száz veszélyt és együtt maradtatok. Jó 

munkát végzett rajtatok az apátok...

Mindenkinek ajánlom, olvassa végig ezt a novellát, és megérti, hogyan 

élhetünk együtt jól, közösségben egy jó „apával”, azaz egy jó lelkivezetővel.

Akinek füle van hallja! ( Máté, 13.9 )

Berényi András és Márti

Kedves Laci Atya!

Szeretettel gratulálunk a Csáky Imre díjhoz. Valódi öröm, va-

lódi egység ez közösségünknek. Nagy örömmel és meglepetéssel 

fogadtuk, melyet nagyvonalúan a híveknek ajándékoztál. Köszön-

jük szépen, de ez csak téged illet meg. Sokat fáradozol az egységért, 

alázatos szeretettel próbálsz   összetartani bennünket, híveket.

Az jutott eszembe, milyen nehéz is lehet ez, hisz Jézus is szün-

telenül az egységen munkálkodott, fáradozott tanítványai között, 

hogy megtanulják egymást szeretni és egyikük sem próbáljon élre 

törni. Nehéz feladat volt ez még Jézusnak is. Te is mondhatod majd 

ama napon, Jézus szavaival: „Azok közül, akiket nekem adtál, nem 

hagytam elveszni senkit” (János 18:9). Emlékszem, milyen érdekes 

volt, amikor kitaláltad kilenc évvel ezelőtt a hajnali roráté utáni  

reggeliztetést is, mert fontosnak tartod a kapcsolatot, az össze-

tartozást, az asztali közösséget velünk, és ezzel együtt vállaltad a 

hajnali 4-kor kelést, hogy időbe oda tudjad tenni a teavizet, hogy 

minden időben rendben legyen. Fontosnak tartod a hívek lelki éle-

tét, a gyónást. Fontos számodra hirdetni  minden csoportnál, hogy 

Jézus, az élő ige. 

Köszönjük a sok jó lelki eledelt, a prédikációkat, mert „Elszárad 

a fű, elhervad a virág, de Istenünk szava megmarad örökké” (Izaiás 

40:80) Köszönjük az Úristennek, hogy mindehhez ad erőt, kitartást 

neked. „Veled van Istened az Úr, Ő erős és megsegít. Boldogan örül 

neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked” (Zof. 3:17) Továb-

bi sok erőt, egészséget kívánunk életedre!

„Nagy az Úr és méltó a dicséretre, nagysága fölfoghatatlan. 

Nemzedék nemzedéknek dicséri alkotásaidat és hirdeti hatalmadat. 

Elmondják szentséged fölséges dicsőségét, elbeszélik csodáidat. El-

mondják félelmetes erődet, és hirdetik nagyságodat.( Zsolt 145:3-6)„

Molnárné Mariann

Kedves Laci atya! 

Ima Laci atyáért

Itt él köztünk, osztozik sorsunkban, segít viselni lelkünk terhét, s mégis oly ritkán jut 

eszünkbe imádkozni érte.

Uram, köszönjük neked egyházközségünk papját.

Köszönjük, hogy a papi hivatásra szólítottad, hogy erőt adtál neki a nehéz hivatás 

elfogadására. (Vajon megköszöntük-e ezt legalább egyszer is neki!)

Töltsd el őt, Jézusom, ügyed iránti lelkesedéssel, buzgalommal és irántunk érzett fe-

lelősségtudattal.

Hiszem, elsősorban tőle kapjuk hétről hétre a tanítást, melyről meghagytad tanítvá-

nyaidnak, hogy hirdessék az egész világon minden népnek az idők végzetéig.

Adj papunknak, Uram, reményt és erőt, amikor úgy érzi, csalódott bennünk vagy 

netán elöljáróiban. Ne engedd, hogy kedvét szegje a mellőzés, a sikertelenség, a meg 

nem értés, a magány.

Mindig a mi papunk maradjon: az igazságra, szeretetre, vigasztaló jó szóra vágyó 

egyszerű hívőké.

Bennünk pedig legyen meg a bátorság, hogy vállaljuk a vele való a sorsközösséget: 

szívünk és ajtónk mindig nyitva álljon előtte, otthonunk az ő otthona is legyen.

Ne engedd, Uram, hogy miattunk valamikor is megbánja, amiért követte hívásodat.

Add, hogy oltártestvéreivel mindig békében és szíves megértésben éljen.

Ajándékozd meg papi életét tiszta örömökkel, boldog derűs napokkal, hogy amikor 

élete alkonyán visszatekint szent szolgálatára, hálatelt szívvel mondjon köszönetet ne-

ked, amiért kiválasztottad.
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Nagy örömmel töltött el minket, amikor múlt vasárnap Püspök Atya 

átadta a Csáky Imre-díjat Plébánosunknak. Szerintem nem voltam egye-

dül, aki az egyházmegyei búcsún csodálkozva vette tudomásul, hogy 

Laci Atya nem került a kitüntetettek közé. Utólag be kell látnunk, hogy 

valóban meghittebb esemény volt az egyházközségben együtt ünnepelni.

Laci Atya valahányszor elismerést kap szerényen a közösség, a 

munkatársai, a körülötte tevékenykedők érdemének tulajdonítja az 

eredményeket, de mi tudjuk, hogy akkor sikeres, élő, eredményes egy 

közösség, ha jó a vezetője, ha van, aki példát és utat mutat, inspirál. Ő 

egy igazi pásztor, aki gondját viseli juhainak (…).

Különösen igaz ez a katekumenek esetén, akik meghallották Jézus 

hívó szavát, de gyakran félve, bizonytalanul, fenntartásokkal keresik 

a hit útját.

Évek óta segítőként tevékenykedem e csoport mellett. Laci Atya hí-

vott meg erre a feladatra. Felemelő érzés megtapasztalni milyen sikere-

sen, profi  módon vezeti a katekumeneket a szentségek felvételéhez, Isten-

nel való kapcsolatuk építéséhez, de nekünk, kísérőknek is hétről hétre, 

erőt, erősebb hitet ad a mindennapi élethez. Bonyolult teológiai kérdése-

ket bárki számára érthetően, a hétköznapi életből vett hasonlatokkal tesz 

világossá. Közvetlen, nyitott személyiségének köszönhetően nem csak 

lelkipásztorunknak, de barátunknak, családtagunknak érezzük őt.

Kedves Laci Atya!

Magam, családom és valamennyi volt, jelenlegi és jövendő 

katekumen nevében szívből gratulálunk. Erőt, egészséget, és még na-

gyon sok – az egyházközségünkben – együtt töltött évet kívánunk Ne-

ked és mindannyiunknak!

Ujhelyi Mária

Egy közösség életében, akár egy család esetében, mindig vannak ese-

mények, amelyek alkalmat adnak a vissza- és előretekintésre. Ebben az 

esetben ez a különleges apropó a Neked adományozott Csáky- Imre 

díj. Sokféle élményt, történést lehetne felidézni plébániánk 

életéből, de abban mindenki egyetért, hogy Téged mindig 

a segítő jó szándék, az építő, nevelő szeretet vezérelt.

Ekkora létszámú közösség estében elkerülhe-

tetlenek a konfl iktusok, de iránymutatásoddal a 

dolgok mindig helyükre kerülnek. Nagy szerepet 

vállaltál a plébánia környezetének megújításában 

és a hívek, csoportok lelki fejlődésében, melynek 

során mindig megtaláltad az adott feladatra alkal-

mas személyeket. Sokszor ez egyáltalán nem ment 

könnyen. Belénk plántáltad, hogy folyamatosan 

nyitott szemmel járjunk, keressük a fejlődési lehető-

ségeket, hiszen itthon vagyunk. Ez a folyamatosan épí-

tett élettér sokaknak nyújt igazi otthont életkortól teljesen 

függetlenül. Néha, a hétköznapi rohanás során, a lelkünk kicsit 

lemarad, de jó érzékkel tudod beiktatni a sorokat rendező megbeszélése-

ket. A mindenkinek megfelelés néha Téged is megoldhatatlan akadályok 

elé állít, de ekkor mindig számíthatsz a hívek támogatására.

A jövőben is izgalmas feladatok várnak ránk, és csak remélni tu-

dom, hogy érzed, nem vagy egyedül. Továbbra is kívánom Neked, hogy 

ilyen lendülettel, ennyi energiával vezesd nyájadat, átsegítve bennün-

ket életünk holtpontjain.

Ezentúl is segíts minket a jó harcot megharcolni, a pályát végigfut-

ni, a hitet megtartani!

Biró Szabolcs, akolitus

Olyan sokszor használjuk ezt a jelzőt: tisztelendő!

Belegondolunk-e, hogy valójában miért is mondjuk? Tudatos-e a 

használata? Milyen tartalom van mögötte? Ha úgy fogalmazom át, hogy 

„tiszteletre méltó”, talán jobban érthető.

– Elsősorban azért, mert kiválasztotta Őt az Úr Isten és az emberek 

szolgálatára, hogy szavára a kenyér és a bor az oltáron Krisztus minket 

tápláló testévé és vérévé váljon.

– Egy közösség élére rendelte, hogy szavával, tetteivel bizonyságot 

tegyen Isten emberek felé irányuló végtelen szeretetéről, elfogadásáról.

– Motorja legyen az egyházközségnek. Kicsiket és nagyokat, egész-

ségeseket és betegeket bízott rá.

– Keze nyomán ( és Isten segítő szeretete által) egy olyan közössé-

get hozott létre, alakított ki, ahová jó tartozni.

Olyan sokszor használjuk ezt a főnevet: atya!

Belegondolunk-e, hogy valójában mit jelent nekünk? Tudatos-e a 

használata? Milyen tartalom van mögötte?

– Életünk meghatározó személye az apa (atya). Összetartja a csalá-

dot, folyamatosan dolgozik érte, gondját viseli a családtagoknak, gon-

doskodik azok jólétéről.

– Minden apa (atya) példaképe Krisztus.  Az apához (atyához) for-

dulhatunk minden gondunkkal. Velünk örül, megvigasztal, bátorít, 

dorgál (ezt ritkán teszi).

Mindig számíthatunk együttérzésére, segítségére. A nehézségekkel 

küszködőkre mindig van ideje.

Laci atya!

Légy továbbra is ennek a közösségnek tiszteletre méltó atyja! Őszin-

te szívvel gratulálunk a kitüntetésedhez. Adjon a Teremtő erőt, töretlen 

hitet, lelkesedést, egészséget a további munkádhoz.

a Felnőttek Lelki Körének nevében is Gajdos Zsuzsi

Bosák Nándor püspök úr szeptember 20-án a plébániai közösség 

jelenlétében, ünnepélyesen adta át Laci atyának a Csáky-díjat, elisme-

résül és köszönetül a városért és az egyházmegyéért végzett áldozatos 

munkájáért.  Elismerésüket és köszönetüket a jelenlévő hí-

vek is kifejezték szűnni nem akaró tapsukkal.  

Laci atya sokrétű munkásságának egyik példaér-

tékű eredménye a Megtestesülés-templom élő és be-

fogadó egyházi közösségének megszervezése. Élő, 

mert Isten Igéje hatja át, melyből tevékeny szeretet 

fakad. Az Ige kibontásában Laci atya lélekemelő 

szentbeszédei segítettek, melyekkel megszólított és 

magával ragadott hívőt és hitetlent, fi atalt és öreget. 

Talán azért voltak ezek a prédikációk ennyire hatá-

sosak, mert mindennapi problémáinkat az Ige fényé-

nél más szemszögből, más összefüggésben tudta láttat-

ni velünk. Az efezusi tanítványok nyomán mi is sokszor 

elmondhattuk: „Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben 

beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat?”. Igen, „útközben”, mert 

közösségünkről is elmondható, hogy „úton van”, azaz fejlődik. A tevékeny 

szeretet gyakorlásában élen járnak közösségünk cursillista tagjai, akik Laci 

atya ösztönzésére és vezetésével vettek részt Cursillo lelkigyakorlaton. 

A befogadó közösség azt jelenti, hogy meg tud szólítani és program-

jaiba be tud vonni a templomba csak alkalmilag járó keresőket, bizony-

talan hitűeket, vagy akár a templomba nem járó környékbeli lakókat is. 

Számos plébániai rendezvény (buszkirándulás, zarándoklat, családi 

nap, családi táborok, napközis tábor, előadások) és csoportfoglalkozás 

kínált jó alkalmakat a befogadásra. Ezen az úton szeretnénk Laci atya 

vezetésével tovább haladni, folyamatos megújulás és útkeresés mellett. 

Isten áldását kérjük életére és munkájára!

Cserny István

„Ugye lángolt a szívünk?”

Kedves Laci Atya!

Útközben

Tisztelendő Laci atya!
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Meglepetés a szentmisén

Bővelkedik eseményekben és érdeklődés-

ben – hála Istennek – a 300. évforduló. Püspök 

atyánk bölcs és nemes gesztusa, hogy ebből az 

alkalomból megalapította a Csáky Imre-díjat, 

amelyet, mint közismert, azok kapják, akik 

sokat tettek hitünkért a városban, illetve az 

egyházmegyében.

Amikor a múlt vasárnap, szeptember 20-

án megjelent templomban Püspök urunk, 

ravaszul azt adta tudtunkra, hogy szokása 

szerint végiglátogatja az egyházmegye plé-

bániáit, és most éppen mi kerültünk sorra. 

A szentmise végén derült ki a turpisság: fő-

pásztorunk azért jött közénk, hogy átadja a 

Csáky Imre-díjat szeretett plébánosunknak, 

Felföldi Lászlónak, azaz ahogy mi mindany-

nyian, akik ide tartozunk és már vagy tizenöt 

éve szólítjuk, Laci atyának. És ez a megszólí-

tás nem véletlen. Legyen bármelyikünk bár-

melyik csoport tagja – a nyugdíjasoké, a csa-

ládcsoporté, a ministránsoké, az énekkaré, a 

katekumeneké és még vagy tíz másiké,  vagy 

legyen csak „egyszerű” Krisztushívő és temp-

lomlátogató – tudjuk, hogy ezek a csoportok 

és a hívek szeretetközössége azért jöhetett lét-

re és állhat fenn a templom felszentelése óta, 

mert az isteni kegyelmet olyan karizmatikus 

egyéniség közvetíti nekünk, mint Laci atya, 

aki a cumisoktól kezdve a szupernagyikig 

mindenkit magával tud ragadni, olyanokat is, 

akik csak véletlenül tévedtek be a templomba, 

de aztán itt ragadtak.

Mindannyian ismerjük hihetetlen mun-

kabírását, amellyel plébániai és egyházme-

gyei tevékenységét végzi. Tudjuk, néha bántja, 

hogy nem tölthet annyi időt velünk, amennyit 

szeretne. Aki már végzett valaha akár kis, 

akár nagyobb közösségért bármilyen mun-

kát, azzal is tisztában kell lennie, mekkora 

lekötöttséggel és fáradsággal jár mindez, és 

megérti, hogy nem lehet minden percben a 

plébániához tartozó hívek körében. Nekünk 

az a dolgunk, hogy ahogy tudjuk, segítsük 

áldásos munkájában és kövessük olyan szere-

tettel, amilyennel ő vezet minket. Kedves kö-

telességünk, hogy ebből a szép és megtisztelő 

alkalomból szeretettel köszöntsük őt, legyünk 

büszkék rá és mondjunk hálát az Úrnak, hogy 

ilyen lelkipásztorra bízott minket.

A Lieli-házaspár

Biztosan van mindenki életében olyan pilla-

nat, amikor úgy érzi: „Most Jó Helyen Vagyok!”

Immár tíz éve élünk Debrecenben, amely-

ből hat a keresgélés időszaka volt. Éreztük a 

hiányát egy olyan közösségnek, ahová jó tar-

tozni, ahol ránk mosolyognak, ahol barátra 

találunk, ahová hétről-hétre jó visszatérni, 

ahol gyermekeink biztonságban érzik magu-

kat és nem utolsó sorban, ahol jelen van Isten! 

Lassan négy éve már, hogy ellátogattunk a 

Megtestesülés Templomba, ahol meghallot-

tuk először prédikálni Laci Atyát. Az volt az 

a Pillanat, amikor úgy éreztük, hogy meg-

szólított, hozzánk beszélt, a lelkünkig hatolt. 

(Biztos vagyok, hogy mindenki így érzett a 

templomban, abban a pillanatban). Az volt az 

a Pillanat, amikor úgy éreztük, hogy jó helyen 

vagyunk, jó nekünk itt lenni! Azóta minden 

szentmise, minden találkozási pont egy ün-

nep nekünk ott. Leírhatatlan érzés, ahogyan 

gyermekeink az első sorból fi gyelik az Atya 

szavait, vagy amikor a legszentebb imára ki-

vonulnak az oltárhoz. 

Szívet melengető, amikor a szentmisék 

után találkozunk ismerős, mosolygó arcokkal.

Felemelő volt, amikor házastársi áldást 

kaptunk Laci Atyától, amikor pedagógusként 

és házszentelés alkalmával áldásban része-

sültünk. Ma már tudjuk, hogy Jó helyen va-

gyunk!

És mindezt hogyan teszi?….Már a szentmi-

se előtt mindenkihez van egy-két üdvözlő szava. 

„Az Úr legyen veletek”… és valahogy min-

denkit megtalál a tekintetével az első sortól az 

utolsóig. Lehet, nem mindenki látja oldalról, 

amikor prédikáció közben picit lábujjhegyre 

emelkedve próbálja átadni az evangéliumi 

tanítást, mintha még közelebb szeretne ke-

rülni ez által a hívekhez.  Figyelemre méltó, 

ahogyan minden prédikációban megszólítja a 

gyerekeket. 

Részt vesz a plébánián működő csoportok 

életében, mindig kész a személyes beszélge-

tésekre. Mindezt fáradhatatlanul, vidáman, 

mindig mosolygósan teszi! A Plébánián kívüli 

dolgait még nem is említettük. 

Szívből gratulálunk Laci Atya az elisme-

réshez, további munkádhoz erőt, egészséget, 

kitartást kívánunk Isten segítségével.

Szeretettel, a Máthé Család

Most Jó Helyen Vagyok!


