
Kedves Laci atya!

A Pro Urbe-díj átvételekor a Tőled megszo-

kott szerénységgel azt nyilatkoztad, ez nem té-

ged illett, a mögötted dolgozó munkatársaidé 

az érdem. Mi, akik veled dolgozhatunk, együtt 

gondolkodhatunk veled, tudjuk, hogy több 

mint tízéves köztünk eltöltött szolgálatodban 

magadnak semmilyen érdemet nem tulajdo-

nítottál, Isten ajándékának tekinted azt. Ez az 

alázat ad hitelt szavaidnak, s tesz téged min-

denki által elfogadott személlyé. Te, aki „Kelet 

felől” érkeztél jól ismered Váci Mihály szavait:

„Nem elég a célt látni,

járható útja kell!

Nem elég útra lelni,

az úton menni kell!

Egyedül is! – Elsőnek,

elől indulni el!

Nem elég elindulni,

de mást is hívni kell!

S csak az hívjon magával,

aki vezetni mer.”

Isten hívó szavát meghallva elindultál, 

hívsz és vezetsz bennünket az ÚTON, s egy-

szer csak azt vettük észre, hogy egymás mellett 

haladunk. Köszönjük áldozatos munkádat, és 

azt, hogy munkatársaid lehetünk. Gratulá-

lunk a díjhoz, Isten áldását kérjük további 

életedre! Ma a „(HÍR)HARANG” rólad szól. 

Fogadd szeretettel!

Ráczné Zsóka szerkesztő

Pro Urbe-díjat kapott 

Felföldi László 

debreceni plébános
Április 11-e Debrecen szabad királyi várossá nyilvánításának évfordulója, 1693-
ban I. Lipót magyar király ezen a napon adományozta a kiváltságlevelet Debrecen-
nek. Az évfordulóról immár 23 éve „Debrecen Város Napja” címmel hagyományo-
san ünnepi közgyűléssel emlékeznek meg.

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 2013. április

ne féljetek,
b á t r a n
higgyetek!

A 2013. április 11-ei ünnepi közgyűlése 

más személy kitüntetése mellett Pro Urbe–

díjat adományozott Felföldi Lászlónak, a 

debreceni Megtestesülés- templom plébá-

nosának, püspöki helynök esperesnek is. 

A város érdekében kifejtett jelentős tevé-

kenység elismerésként. Pro Urbe kitüntető 

díj adományozható azoknak, aki a helyi 

társadalom javára az emberi tevékenység 

bármely területén kiemelkedő munkát vé-

geznek.

Felföldi Lászlónak a Katolikus Egyház-

ban betöltött szolgálata, a személyisége, a 

család széthullása ellen küzdő programjai, 

az összetartozás érzését erősítő, szolidaritás-

ra nevelő tevékenysége kivívta a debreceniek 

elismerését, megbecsülését. 

A díjakat Kósa Lajos Debrecen város 

polgármestere adta át, majd személyesen 

közvetlen stílusban köszöntötte a díjazotta-

kat. Felföldi László plébános méltatásakor 

elmondta: Felföldi atya kommunikációs 

stílusa mindenki számára példaadó, mert 

üzenete eljut a 21. század emberéhez. Hittel, 

hitelesen beszél Jézus üzenetéről, a szeretet-

ről, a világról, mint Isten ajándékáról. Majd 

a polgármester utalt az 1693 előtti, a refor-

mációt követő időszakra, amikor a katoliku-

sokat nem tűrték meg a „kálvinista Rómá-

ban”, így azoknak a városon kívülre kellett 

költözniük.

A szabad királyi városi cím számos előny-

nyel járt — tette hozzá a polgármester. 1693-

ban a szabad királyi várossá válás egyik kri-

tériumaként a városnak adományozni kellett 

egy területet a katolikusok részére, hogy újra 

letelepedhessenek Debrecenben. Itt találha-

tó most a Szent Anna- székesegyház és an-

nak plébániája. Akkor nehezen tettek eleget 

ennek a feltételnek a „református atyafi ak”, 

akik úgy fogalmaztak, hogy ezzel elindult 

a város a romlás útján, amit ráadásul pén-

zért vásároltak meg maguknak. Késői utód-

ként — mondta Kósa Lajos — már nem is 

értjük ezeket az indulatokat, de azt megje-

gyezhetjük, ha pusztán Felföldi atyát és az 

ő munkásságát nézzük, akkor már megérte 

megvenni a szabad királyi városi címet.(Ko-

vács Ágnes teljes cikkét a Magyar Currirban 

olvashatjuk)

Nagyon örültünk, mikor meghallottuk, 

hogy PRO URBE-díjat vettél át. Ismerve alá-

zatodat, éreztük, hogy mindannyiunknak, fo-

god tulajdonítani. Azt tudjuk, hogy egy fának 

van sok-sok ága és sok-sok gyümölcse, de a fő 

része, a gyökérzet, amit jól megmunkált föld-

be, fáradságos munkával, jó talajba ültettél el. 

Ha nincs ültetés, nincs semmi. Nagy hálával 

tartozunk Istennek, mert látjuk, hogy a vá-

ros minden részéről járnak a Megtestesülés 

Plébánia alkalmaira. Nagyon megtanultad a 

teológián, a Máté 5:15 versét „ Lámpát nem 

azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem 

a lámpatartóra, hogy világítson mindenki-

nek, aki a házban van”. Köszönjük neked Laci 

atya, a Szent Jeromos biblia kör nevében, hogy 

te nem csak világítasz, hanem melegséget is 

adsz, Isten dicsőségére,és országa építésére!

Molnár József

Szeretve 

Tisztelt 

Laci atya!

o-o-o-

Különszám

Különszám
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Debrecen Város Közgyűlése évente Pro 

Urbe díjat adományoz a városunk érdekében 

kifejtett jelentős tevékenység elismeréseként 

azok számára, akik éveken keresztül mun-

kálkodtak a helyi társadalom javára.  Kósa 

Lajos polgármester úr 2013. április 11-én a 

Város Napja alkalmából rendezett ünnepi 

közgyűlésen Pro Urbe-díjat adott át Felföldi 

László plébános úrnak.

A róla készült portréfi lmből idézünk:

„FELFÖLDI LÁSZLÓ plébános, a Sza-

bolcs- Szatmár megyei Geszteréden született. 

A Megtestesülés Plébánia plébánosa, püspö-

ki helynök, esperes  római katolikus pap-

pá történt szentelését követően Újfehértón, 

Egerben, Nyíregyházán káplán, 1996 és 1998 

között Debrecenben püspöki titkár, majd 

püspöki irodaigazgató volt. 2003-tól püspöki 

helynök, 2008-tól esperes. Ezzel párhuzamo-

san két egyházközségben is plébános: tíz éve 

vezeti a debreceni Megtestesülés Plébániát, 

de irányítása alatt működik a Józsai Társ-

egyházközség is. Ez alatt az évtized alatt az 

Újkerti lakótelep közvetlen közelében lévő 

templom – egyházi funkcióján túl – a kör-

nyék kulturális központjává vált. Jelenleg 

22 közösség (Karitasz-csoport, szabadegye-

tem, Szenvedélybetegek Önsegítő Csoportja, 

Család-csoport, Fiatal felnőttek köre, ének-

kar és zenekar, baba-mama klub, női tor-

na, hobbielektronika, s még sorolhatnánk) 

tevékenykedik itt, több száz résztvevővel. A 

plébánia programjain bárki ingyenesen, val-

lási hovatartozástól függetlenül részt vehet. 

Felföldi László közösségépítő, közösségfor-

máló munkája kiemelkedő. Nagy tisztelet és 

szeretet övezi. Különös gondot fordít a fi ata-

lok lelki épülésére. Napközis, valamint nyári 

családos táborait, egyedi programjait óriási 

érdeklődés kíséri. Mind egyházi pályafutása, 

mind elhivatott, tenni akaró „civil” szemé-

lyisége, s a társadalom legfontosabb építő-

köve, a család széthullása ellen ható akciói, 

programjai, az összetartozás érzését erősítő, 

szolidaritásra nevelő tevékenysége kivívta a 

debreceniek elismerését és megbecsülését.”

Nagy öröm, hogy plébániánk vezetőjének 

áldozatos tevékenységét, közösségteremtő, 

aktív munkáját a város vezetése, a Közgyűlés 

Pro Urbe díjjal ismerte el. Köszönet illeti a 

javaslattetőket is!

További életéhez adjon egészséget, erőt a 

Mindenható, kísérje a közösség tisztelete és 

szeretete, hogy mindannyiunk és a város ja-

vára végezhesse szolgálatát!

Bene Edit

Örömmel hallottuk a hírt, hogy a 2013. 

április 11-ei ünnepi közgyűlésen Debrecen 

képviselő-testülete Pro Urbe–díjat ado-

mányozott szeretett plébánosunknak, Laci 

atyának, elismerve ezzel a kiemelkedő kö-

zösségépítő, közösségformáló munkáját. A 

Megtestesülés Plébánia hívei, akik nap mint 

nap látják, hogy milyen nagy gondot fordít 

a fi atalok lelki épülésére, vagy arra, hogy a 

napközis, illetve a nyári családos táborok lé-

lekemelő programokat nyújtsanak, eddig is 

nagy tisztelettel és elismeréssel tekintettek 

áldozatos munkájára. Nagy öröm azonban 

számunkra, hogy immár a „templom falain 

kívül”, a debreceni polgárok elismerését is 

kivívta, s külön öröm, hogy erre az elisme-

résre éppen a Hit évében került sor, amikor 

a misék végén azt imádkozzuk, hogy „…

add, hogy tevékeny hitünkkel munkatársaid 

lehessünk családunk, nemzetünk és az egész 

világ megszentelésében”. Ez a kitüntetés egy 

ilyen, tevékeny hitű embert állított példaké-

pül a tágabb közösség számára. Példaértékű a 

gesztus, hogy akkor, amikor eluralkodott az 

önzés, a vén Európa az erkölcsi és társadalmi 

összeomlás szélén tántorog, s amikor beteg 

lelkű politikusok azon keseregnek, hogy a 

magyar Alkotmány „kirekesztő” (mert egy 

férfi  és egy nő házasságát tekinti családnak), 

akkor a helyi vezetés egy olyan embert állít 

példaképül, aki oly sokat tett a családok szét-

hullása ellen, s az összetartozás érzését erősí-

tő szolidaritásra nevel bennünket. 

Mi Laci atya titka? Az, hogy a korszel-

lemmel ellentétben nem az önmegvalósítás 

délibábját kergeti, nem a saját elképzeléseit 

igyekszik megvalósítani, hanem annak aka-

ratát keresi, aki aratásába küldte. Istentől 

kapott meghívást a papi szolgálatra, s ezt a 

meghívást mély hittel és alázattal elfogadta. 

Arra kapott hivatást, hogy Jézus Krisztus kö-

veteként jó pásztora legyen a reá bízott nyáj-

nak. Jézus elmondta tanítványainak, hogy 

milyen a jó pásztor: „Én vagyok a jó pásztor. 

A jó pásztor életét adja juhaiért.” /Jn 10,11/ Az 

élet odaadása nem csak vértanúság formájá-

ban lehetséges (mint a híveit oltalmazó Boldog 

Apor Vilmos püspök). Talán még nehezebb is, 

amikor nem egyetlen hősies gesztussal, hanem 

apránként, a hétköznapi döntések százain ke-

resztül adja oda a szabad- és pihenőidejét, 

egyéni ambícióit, minden energiáját, s így tu-

lajdonképpen az egész életét - a közösségért. 

Isten áldja és jutalmazza meg érte bőkezűen!

Az akolitusok és a  Cserny család nevében 

Pista és Ibolya

Felföldi László atya 

Pro Urbe-díjas

„A jó pásztor 

életét adja 

juhaiért.”
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„Meghalt Mátyás oda az igazság!” sok-

szor halljuk a mindennapi életünk forgatagá-

ban. Igazságtalanság érzetünkre talán sokszor 

gyógyírként is tud hatni ez a mondás, legyen az 

minket, vagy általunk másokat ért igazságta-

lanság. Ez után, aztán jöhet a már jól bevált és 

megszokott mondat, ilyen a világ, ilyen az élet.  A 

nagy karrierért, a maximális szabadságvágyért, 

nagy vagyonért stb. feladtuk úgymond régi vi-

lágunkat. Példaképeinket,nevelőinket, a szülők 

tekintélyét stb. sokszor lecseréljük az Európai 

Uniónak megfelelő életünkért.  És ezért nem biz-

tos, hogy Mátyás halála a hibás. A világ ugyanaz 

lenne,mint régen volt, csak mi emberek változ-

tunk meg benne, Sokszor az ilyen életre mi se 

vagyunk büszkék. Úgy tűnik, hogy sokszor mi 

magunknak se merjük beismerni, hogy ez így 

nem jó,pedig az Isten által, embernek tervezett 

megélt élet, nem marad díjazatlan.

 Az, hogy 2013. április 11-ei ünnepi köz-

gyűlésen Debrecen képviselő-testülete Pro 

Urbe–díjat adományozta Laci atyának, ez is 

azt jelzi, hogy „nincs oda „az igazság! Debre-

cen képviselő testülete tudta ki az, aki méltó 

e díjra.  Mondhatták volna, hogy Laci atya a 

város érdekében kifejtett jelentős tevékenysé-

ge természetes. Könnyű neki, hiszen pap, ez 

a munkája. Sokszor én is úgy érzem  a szent-

misén, hogy Laci atyának milyen könnyű pré-

dikálni, mert a Szentlélek prédikál helyette. 

Erre sokszor rácsodálkozok, a Laci atya életét 

látva, hogy mennyire tud munkálkodni ben-

ne a Szentlélek. Legyen az kisnyúl, vagy akár 

madár, fa vagy esetleg virág, de lehet gyer-

mek, vagy akár felnőtt, mindenben és min-

denkiben Isten teremtményét látja, és annak 

méltó módjára viselkedik vele. Úgy érzem, 

hogy nem mutatja nekünk, híveinek az Isten-

hez vezető utat, hanem ezen az úton haladva , 

őt követve haladunk. Jó pásztorként nem terel 

minket, hanem előttünk megy, vezet.  Eset-

leges gondjainkat,bajainkat mindig  tettre 

készen igyekszik orvosolni. Egyszerre tud jó 

pap és jó ember lenni. A papok munkatársai 

mellett, minket civil embereket is munkatárs-

nak tekint, bevonva bennünket a Plébánia éle-

tének igazgatásában. Majd közös erővel, újabb 

ötletekkel próbáljuk az akadályokat legyőzni. 

És ezeken a közös akadályokon, közös ötle-

teken, közös erőn keresztül, formál Laci atya 

bennünket közösségé, egy olyan közösségé, 

ahol már nem csak az akadályok, gondok és 

problémák lesznek közösek, hanem az élmé-

nyek, sikerek, örömök. 

Ezért közös örömünk és büszkeségünk, 

hogy Laci atyának adta Debrecen város képvi-

selő testülete,  a Pro Urbe–díjat. Bár Laci atya 

szerénységéből kifolyólag, úgy tekint e díjra, 

hogy mi a Megtestesülés Plébánia híveiéi, a ci-

vil munkatársai kaptuk ezt a díjat. Valójában, 

mi se maradtunk ajándék nélkül, mi sokkal na-

gyobb ajándékot kaptunk. Istentől, Laci atyát.

Főnökömmel osztoztam örömömben, 

és megmutattam neki a kis videót, amely 

Laci atyáról szól. Főnököm, válasza ez 

volt:„Nagyon szimpatikus a papotok. Isten 

nagyon szereti a közösségeteket!  Csak így 

tovább! „ Ezzel a gondolattal a Megtestesülés 

Plébánia képviselő testületének, civil munka-

társainak és a hívek nevében, szeretnék gratu-

lálni Laci atyának!

Pécsi József

Kedves Laci atya!

Számunkra minden akkor kezdődött, 

amikor elhatároztuk, hogy Isten előtt sze-

retnénk összekötni életünket. Első talál-

kozásunk a püspöki irodában történt, itt 

ismertünk meg Téged. E néhány találkozás 

alkalmával érintettünk komoly és kevésbé 

komoly témákat, az elhatározásunk nem 

változott. Te is láthattad rajtunk, hogy komo-

lyan gondoljuk, mert meghívtál bennünket 

a  Borbíró térre, ahol jegyespárokkal ismer-

kedtünk meg. Ti is készültök a keresztségre? 

Legalább nem vagyunk egyedül. Izgalmasan 

szép időszak volt, amikor a többi házasság-

ra készülő párral növekedhettünk a Hitben. 

A program egy kicsit sűrű volt: keresztelés, 

elsőáldozás bérmálás, házasság. Akkor most 

túl vagyunk a nehezén? Esetleg vasárnapon-

ként a Szentmisén majd találkozunk. Fel-

olvasni ennyi ember előtt? Olyan nehezen 

ment. Fiatal házasok csoportja?? Miről fo-

gunk itt beszélgetni? Volt miről! Szépen ke-

rekedtek a pocakok és megjelentek a csöpp-

ségek. Beindult a baba-mama klub! Semmi 

gond, terítünk le pokrócokat, ahol az anyu-

kák együtt lehetnek gyermekeikkel. Igen, 

az anyukák, mert a férfi  kézre máshol volt 

szükség. Az időközben felépült plébániánkon 

mindig volt tennivaló. Szekrények, pálmák 

jöttek, mentek. Lélekben erősödtünk, fi zika-

ilag elfáradtunk. Mi az, hogy jegyeskísérés? 

Még mi is csak nemrég házasodtunk. Nem 

volt egyszerű, de jó (volt) látni a fi atal, lelkes 

arcokat. Nem tudtunk unatkozni: kirándu-

lások, lelkigyakorlatok, sportprogramok, 

családi napok, kertrendezés és egyéb apró 

feladatok, amelyek színesítették dolgos hét-

köznapjainkat. Tagjai lettünk plébániánk 

Szent Mónika családközösségének, röviden 

a családcsoportnak. Újabb csodálatos embe-

reket, családokat ismerhettünk meg (és még 

szeretnénk újabbakat megismerni). Biztosan 

nem kevertél össze valakivel? Biztosan meg-

felelő leszek Akolitusnak? Nem lehetett Ne-

ked nemet mondani.Megpróbálunk megbir-

kózni az egyáltalán nem könnyű feladattal. 

Mintha egyre többen lennénk vasárnapon-

ként, s ez így helyes!

11 év történéseit próbáltuk felidézni, biz-

tosan sok mindenről elfelejtkeztünk. Ezeket 

az élményeket nem cserélnénk el semmiért. 

Köszönjük neked Laci atya, hogy általad egy 

kicsit tehetünk a közösségért, és köszönjük 

annak a jelentős számú rendkívüli teherbí-

rású embernek a munkáját, akik közül soka-

kat barátunkként üdvözölhetünk. Kívánjuk, 

hogy még nagyon sokan ismerjék fel a hitben 

és a közösségben rejlő erőt, ami által együtt 

rengeteg akadályt tudunk legyőzni!

A Bíró család, Annamária és Szabolcs 

(több csoportnak is tagjai)

A cursillos csoport nevében szeretettel 

köszöntelek és gratulálok a város által neked 

ítélt PRO URBE-díjhoz.

Ennek egyik nagy értéke, hogy a „kálvi-

nista Rómában” egy katolikus papot érdeme-

sítettek erre a kitüntetésre.

Együtt munkálkodásunk tíz éve alatt mó-

domban állt megfi gyelni, hogy milyen mód-

szeresen, milyen apró lépésekben és milyen 

körültekintéssel építetted fel a 22 közösséget.

Figyelembe vetted, hogy egy lakótelep 

közepén álló templom híveinek nagy része 

„kereső”, vagy újonnan megtérő keresztény, 

és ezeknél az embereknél nem lehet „ajtós-

tól rontani a házba”, hanem rájuk fi gyeléssel, 

szeretettel, bizalommal kell feléjük fordulni, 

mert csak így lehet megnyerni őket Isten 

ügyének.

De nem csak megnyerni, de meg is kell 

tartani a testvéreket. Ehhez a megtartáshoz 

nagy segítséget nyújtott számodra az Úr-

isten, aki megáldott olyan talentumokkal, 

mint a szónoki képesség, a szervezőkészség, 

az állandó jelenlét készsége, a tenni akarás, a 

szolgálat készsége.

Csoportom nevében elmondhatom, hogy 

büszkék vagyunk arra, hogy te vagy a mi Laci

atyánk, aki közvetíti számunkra Isten 

igéjét.

Martin Éva

Meghalt Mátyás oda az igazság?

Mi csak össze akartunk 

házasodni...

Kedves 

Laci Atya!



Mint ismeretes, a Pro Urbe-díjat többek 

között „elhívatott, tenni akaró személyiséged, 

a család széthullása elleni kezdeményezéseid, 

valamint szolidaritásra nevelő tevékenységed” 

méltatásaként kaptad meg. Plébániánk Karitász 

csoportja illetve a „Család a Jövő Alapja Köz-

hasznú Alapítvány“ nevében ezennel is szívből 

gratulálunk Neked ehhez az elismeréshez!

Ùgy gondoljuk, hogy e két, általad életre hí-

vott kezdeményezés 

szüntelenül tenni és 

segíteni akaró sze-

mélyiséged gyakor-

lati megvalósulásai:

A Karitász cso-

port arra nevel min-

ket, hogy nyitottabb 

szemmel járjunk, is-

merjük meg jobban 

saját környezetün-

ket, vegyük észre, 

ha embertársunk 

valamiben szükséget 

szenved, ne féljünk 

megszólítani, nyújt-

suk ki felé a kezün-

ket és próbáljunk 

mindent megtenni, 

ami erőnkből telik, 

segítsünk neki, hogy 

ez által is szebbé, 

méltóbbá tegyük 

életét. Habár nehéz 

egy ilyen „speciális” csoportot megszervezni és 

„életben tartani”, de Te mindig is hittél benne, 

mert felismerted, hogy egymás terhét kell hor-

doznunk, s így teljesíteni fogjuk Krisztus törvé-

nyét.

(Galata levél 6:2).

A „Család a Jövő Alapja Közhasznú Alapít-

vány” segít kitalálni álmaidat, megteremteni a 

plébániai élethez szükséges biztos hátteret: a ki-

rándulások, a táborozások, családi nap, farsan-

gi bál, templomkerti fejlesztések… stb. mind-

mind a közösség 

közreműködésé-

vel, a közösségért, 

értünk vannak. 

Ezeknek a 

kezdeményezé-

seknek és esemé-

nyeknek Te vagy 

a szíve és moz-

gatórugója, Laci 

atya. Te egy élő, 

mindig megújulni 

tudó közösséget 

formáltál, for-

málsz belőlünk. 

Biztosak vagyunk 

benne, hogy Plé-

bániánk jó kezek-

ben, a Szentlélek 

irányítása alatt 

van. Munkádhoz 

és egész életedre 

kívánjuk a Jó Isten 

áldását! Megtisz-

teltetés, hogy munkatársaid lehetünk.

A Szántó család
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Hajnalban csicsergő kismadár,

jelzi itt a tavasz már.

Napocska is korán ébred,

beragyogja a megfáradt vidéket.

Ám a mai nap más, mint a többi,

Debrecen város önmagát ünnepli!

Tiszteletre méltó Személyek

kezét, Pro Urbe díj övezi!

Felföldi László Plébánosunk,

azaz: Laci atya hivatása,

az Isten és emberszeretet

szüntelen tovább adása.

Ő a szervező, önzetlenül

tevékenykedő. Mosolygó

arca, szeme, lelket simogat,

imádságra, szeretetre biztat!

Öröm tölti el a Rózsa Fűzért

imádkozó asszonyok szívét is:

hiszen, Kedves LACI ATYA:

Megbecsülés Adományát kaptad ma,

Debrecen Polgármesterétől.

Nagyon szerény ember vagy :

„Elbújsz” híveid és legfőbb,

segítőid mögé. Az érdem egyedül a Tied,

mert keresztény hitedből eredően:

kimagasló alkotó tevékenységgel,

emberi érzés és érték növelésével,

nagymértékben hozzá járulsz

városunk részére és azon túl,

jóságos emberek formálásához!

Nagyszerű érzékkel megalkotod,

A sokféle Gyermek és Felnőtt Közösséget.

Azokat szeretet egységbe kovácsolod, 

mindez

kizárólag , csak a Te Érdemed, TÍZ ÉVE!

Fenti csodás hírt hozta a nap

tavaszi leheletű szele,

Ezért Példamutató Személyedre

Istennek Áldása Kérve!

(Írta: Szűcsné Irma néni: Rózsa Fűzért 

imádkozók tagja)

Pro Urbe-díj!

Kedves Laci Atya!

Mi, „Nikodémusok” nagy örömmel fo-

gadtuk a hírt, hogy Laci atya közösségteremtő 

munkáját a Pro Urbe-díjjal ismerte el Debre-

cen városa.

Szeretettel gratulálunk és hálánkat szeret-

nénk kifejezni mindazért, amit Őáltala kap-

tunk a Jóistentől.

Hálásak vagyunk azért a nyitottságért és 

bátorságért, az elfogadó szívért és a fáradha-

tatlan munkáért, amit Laci atya a felnőtt meg-

térőkért tesz.

Mindnyájan emlékszünk arra a pillanat-

ra, amikor először léptünk be félénken és této-

vázva a plébánia ajtaján. Az, hogy ez a félelem 

szinte azonnal eloszlott, annak köszönhető, 

hogy Laci atya nyitott, érdeklődő, barátságos, 

szeretetteljes odafordulással fogadott minket, 

a „keresőket”.

Otthont teremtett számunkra azzal, 

hogy a katekumenátus befejezése után a 

Nikodémus csoportban nem csak hitbeli fej-

lődésünket biztosítja tanításaival és a kérdé-

seinkre adott válaszaival, de azzal is, ahogyan 

az evangéliumi életre meghív minket.

A szeretetben, az elfogadottságunk meg-

élésében eltöltött alkalmakon példát mutat 

arra, hogyan válhatunk mi is szeretettel má-

sok felé forduló emberekké, a mindenkori 

katekumenek számára befogadó közösséggé.

A csoportban egymást elfogadva, kiegé-

szítve baráti, „krisztusi” közösséggé válha-

tunk, megláthatjuk egymásban Krisztust.

A XIII. Katekumenátus Konferencián, 

(2013. ápr. 15-18.) ahová azért vitt el néhá-

nyunkat, hogy tanulhassuk a befogadás mű-

vészetét, megtapasztalhattuk, hogy orszá-

gosan példaértékű az atya munkája ezen a 

területen.

Kívánjuk, Isten áldása kísérje Laci atya 

munkálkodását és adjon hozzá jó egészséget!

A csoport nevében: Pappné Marcsi

Kedves Laci Atya!


