
Lelkipásztori beszámoló a 2015-ös naptári évről – Tahitótfalu 

 

„»Az irgalmasság gyakorlása isteni tulajdonság, melyben különösen megmutatkozik min-

denhatósága.« Aquinói Szent Tamás fenti szavai azt mutatják számunkra, hogy az isteni irgal-

masság mennyire nem a gyöngeség, mint inkább Isten mindenhatóságának a jele. Ezért imád-

kozunk így a liturgia egyik legrégebbi könyörgésében: »Istenünk, te leginkább azzal mutatod 

meg mindenhatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk…« Isten az emberi tör-

ténelemben mindig jelenvalónak, közelinek, gondoskodónak, szentnek és irgalmasnak mutat-

kozik.” (MV 6.) 

Ferenc pápának a szentévet meghirdető Misericordiae Vultus k. bullájából vett idézettel 

kezdtem ezt a beszámolót (a továbbiakban hallunk még részleteket belőle). A végtelenül ha-

talmas és éppen ezért irgalmas Isten tartott meg bennünket ebben az évben is, ő engedte, hogy 

gyarapodjunk, fejlődjünk. Irgalmasságát magasztalja a Szentírás számtalan helyen, de kár, 

hogy magánimádságunkban olyan ritkán tesszük ezt! 

Első teljes évemet töltöttem a tahitótfalui plébánia élén. 

– Vízkereszt után elvégeztük a hagyományos házszentelést. Ahhoz képest, hogy hányan 

járnak templomba, nagyon kevesen kérték, pedig ez egy jó alkalom a pappal való találkozásra 

is és a házszentelés minden évben esedékes, hogy Isten áldását kérjük otthonunkra és az ott 

lakókra. 

– Nagyon szép élmény volt számomra az ökumenikus imahét, ami sok helyen legföljebb 

azokat mozgatja meg, akik hétköznap is járnak templomba. Itt zsúfolásig megtelt valamennyi 

templom és sokan látogatták egymás templomát. Idén a mi plébániánk adta az agapét, szá-

momra rendkívüli volt látni azt a rengeteg süteményt, amit mind a mi híveink (néhányan 2-3 

tálcával is!) sütöttek. Köszönöm nekik az áldozatot és mindazok munkáját, akik a tornacsarnok 

berendezését, az agapé után az elpakolást végezték! 

– Beteg, idős testvéreink február 8-án itt a templomban, előtte elsőpénteken a templomba 

eljönni nem tudók otthonukban megkapták a betegek kenetét. 

– Februártól végre van sekrestyése a templomnak, akinek szolgálata sok munkától és 

stressztől szabadít meg és lehetőséget ad a mise előtt a gyóntatásra, mise után a hívekkel való 

beszélgetésre. 

– Március 3-án megköszöntük több évtizedes szolgálatát a képviselő testület világi elnöké-

nek, Kollár Jánosnak és tiszteletbeli elnöknek választottuk. Az új világi elnöknek Ecker Gábort 

választották képviselőtársai. 

– Nagycsütörtökön itt a templomban virrasztottunk több órán keresztül a szent sír előtt, 

nagypénteken du. itt a templomban, este az erdőben végeztünk keresztutat. A feltámadási 

szertartást Dankó Ferenc atya végezte helyettem, amit ezúton is köszönök neki! 

– Urunk mennybemenetelének ünnepén négy lány és egy fiú járult első gyónásához és 

szentáldozásához. A felkészítésüket köszönöm Balla Béla hitoktatónak! A szülők igazi közös-

ségként dolgoztak gyermekeik és a plébánia ünnepének méltó előkészítéséért és lebonyolításá-

ért! 

– Idén már magam is részt vettem a surányi táborban, ahol a szervezők elfogadták, sőt, 

nagyon lelkesen megvalósították az általam javasolt kerettörténetet: az államalapítást. Remé-

lem, hogy a kormány tagjai közül minél többen fognak dolgozni majd a képviselő testületben, 

illetve a plébánia különböző feladataiban! 

– Augusztus 20-án méltó módon ünnepeltük meg templomunk védőszentjét: Győrfi Sza-

bolcs OSPPE atya sokakat meggyóntatott és ünnepi szentmisét mondott, szolgálata által sokan 



nyerhettek teljes búcsút. A mise után idén először az egész plébániát vendégül láttuk egy bog-

rácsban főzött palócgulyással, majd 3 órakor szentséges litánián imádkoztunk a plébániáért és 

az egész faluért. Ezúton köszönöm a titkos adakozó adományát, ami szinte az összes költséget 

fedezte, valamint az önkénteseknek, akik még a misén is alig bírtak részt venni a sok feladat 

miatt! 

– Szeptemberben a karitász közfelkiáltással Tamás Grétát választotta vezetőjének, akinek 

ezalkalommal is Isten áldását kérjük szolgálatára! 

– Október 18-án bérmálás volt Szigetmonostoron, ahol Tahitótfalu egy híve is megbér-

málkozott. 

– Halottak napja előestéjén imádkoztunk a temetőben plébániánk és a falu elhunytjaiért és 

misét mondtunk értük, külön misét Tahitótfalu elhunyt lelkipásztoraiért. 

– Ádvent 1. vasárnapjának előestéjén Seres Lilla vezetésével és anyagi támogatásával a 

gyerekek ádventi koszorút készíthettek és elkészítették a templom koszorúját is. Köszönöm a 

segítőknek a munkát! 

– Ádvent második hetében az Ádventi Hét rendezvénysorozat keretében fotókiállítás volt a 

hittanteremben, a teremőrzést köszönöm mindazoknak, akik ezt végezték! Szombat este temp-

lomunkban adott koncertet Nagy Katarin. 

– December 6. idén vasárnapra esett, meglátogatott minket a Mikulás is (bár nehéz volt 

bejutnia az Európai Unió területére;-) ) 

– A karácsonyi templomtakarítást és -díszítést, betlehemállítást újfent köszönöm a résztve-

vőknek! A szép liturgia és a sok ember a templomban csodálatos élményt jelentett számomra. 

– Karácsonyra nagyjából elkészült a kórus és a torony között egy csapóajtó, amitől azt re-

méljük, hogy kevesebb meleg szökik el és a mise elején a harangozás kevésbé zavarja az éne-

keseket. Attól tartok, az ablakokon sokkal több meleg szökik ki, erre még megoldást kell talál-

nunk. 

– Hétköznapokra eső extra imaalkalmak: a májusi litániákra, az októberi rózsafüzérekre és 

az elsőpénteki szentségimádásokra többen jöttek, mint általában a hétköznapi misékre, sajnos 

az elsőpénteki gyónás sok kegyelmet adó lehetőségével továbbra is kevesen élnek. A keresztúti 

ájtatosságok látogatottsága határozottan nagyobb volt, mint a hétköznapi miséké. A rorátékon 

örvendetesen sokan vettek részt, még többen, mint tavaly. Minden roráte után agapét tartot-

tunk, amiket hűségesen előkészített Németh Istvánné és Nagyné Horváth Margitnak, köszönöm 

nekik! Szintén köszönöm a sok teát, lekvárt, zsírt és pogácsát, amit hoztak! 

– Idén három képviselő testületi ülést tartottunk, amelyeken minden fontos ügyet konstruk-

tív vitán tudtunk megbeszélni és fontos döntéseket tudtunk hozni. A júniusi ülés végén közös-

ségépítő bográcsozást tartottunk. 

– A felnőtt hittanok résztvevői között meglehetősen nagy a fluktuáció, igazán hűséges 

résztvevők nincsenek. A létszám is nagyon változó volt, 2–15 között. Azon csodálkoztam, hogy 

a vasárnap misére járók közül soha nem volt senki. Ilyen messze lenne a plébánia az otthonok-

tól, vagy ennyire jól ismeri mindenki a hitét? Január 9-én folytatjuk a hittant, új témát kezdünk, 

várom a témajavaslatokat! 

Anyakönyvi adatok: 5 keresztelés, ebből 2 Surányban, 5 elsőáldozás, 1 bérmálás, 0 há-

zasságkötés (ill. egy pár elbocsátva), 22 temetés, ebből 2 Surányban és ott még két urnaáthe-

lyezés. 

Anyagi ügyek: 

Egyházi hozzájátulásként jelentősen többet fizettek a kedves Testvérek, mint tavaly amit 

hálásan köszönök! Ismét szeretném felhívni a figyelmet, ahogy már tavaly ilyenkor és azóta 



számos alkalommal, hogy az egyházi adót mindenkinek egyénileg kell fizetni! Ezzel jobban át-

érezzük a plébánia fenntartásának felelősségét és a sírhelyáraknál is egyértelműbb, kinek jár a 

kedvezmény és kinek nem. Azt is kérem, hogy lehetőleg átutalással fizessék, ne csekkel (bár a 

karácsonyi ajándék mellé mindenkinek tettünk csekket is), mert a csekk feldolgozásáért a pos-

ta komoly jutalékot von le! Az átutalás közlemény rovatába kérjük, írják bele a lakcímüket is! 

Természetesen készpénzben is lehet fizetni, akkor is megkapjuk a teljes befizetett összeget. 

Köszönjük a misék perselyadományait és más adományokat is! 

 

Köszönetnyilvánítások: 

„Amikor Jézus látta az őt követő fáradt, kimerült, csalódott és gazdátlan sokaságot, a szíve 

mélyéből együtt érzett velük (vö. Mt 9,36). Ezzel az együttérző szeretettel gyógyította meg az 

elébe vitt betegeket (vö. Mt 14,14) és lakatta jól a sokaságot néhány kenyérrel és hallal (vö. 

Mt 15,37). Jézust minden körülmények között az irgalmasság indította, mellyel olvasott be-

szélgetőtársai szívében és válaszolt legmélyebb szükségleteikre. Amikor az egyetlen fiát temet-

ni készülő naimi özveggyel találkozott, mélyeséges együttérzést tanúsított a síró édesanya mér-

hetetlen fájdalmairánt és – feltámasztva a halálból – visszaadta neki a fiát ( vö. Lk 7,15).” 

(MV 8.) 

– Köszönöm Isten irgalmát, amellyel megsegített minket minden nehézségben, szegény-

ségben, betegségben, gyászban és erőt adott, hogy egymást segítsük! 

– Köszönöm mindenki adományát, akár egyházi adóként, akár perselyadományként, akár a 

templom díszítésére adta! 

– Köszönöm a templomtakarítók hűséges munkáját, amellyel mindig tiszta és virágokkal 

díszített volt a templom a vasárnapi misékre! Azért nincs minden szombatra takarító, kérem 

elsősorban a fiatalokat, hogy jelentkezzenek Csösze néninél, ő készíti a beosztást. 

– Köszönöm Ferencz Béla gondnoknak az egész éves szolgálatát, amellyel nyitott szemmel 

és szívvel járt a templomban, a plébánián és annak környékén! Az égőcseréktől kezdve a ki-

sebb javításokon át a surányi csatornaásásig és a kóruson a csapóajtó készítéséig nagyon sokat 

dolgozott mindnyájunk javára! Köszönöm neki a temetőben a kántorkodást is! 

– Köszönöm Hegedűs István Péter felbecsülhetetlen szolgálatát a sekrestyében! Mindig 

időben kinyitotta a templomot, szépen előkészítette a misét, megbízhatóan felvette a miseszán-

dékokat és egyházi adókat, hűségesen takarította a hittantermet és a WC-t, karbantartotta a 

hirdetőtáblát, hétköznapokon ministrált, májusban és októberben még az imádságot is vezette, 

mindenben rendelkezésre állt, amiben segíteni tudott! 

– Köszönöm a sekrestyében a helyettesítést és kisegítő munkát Ferencz Bélának, Rajos 

Lászlónak és Kepler Erzsébetnek! Köszönöm a perselyezők munkáját és Rajos Lászlóné mun-

káját a pénzszámolásban és -váltásban! 

– Köszönöm Käferné Gosztonyi Mónikának a könyvelés munkáját és minden pénzügyi ad-

minisztrációval kapcsolatos tanácsadását! 

– Köszönöm Gratzl Erikának a rendszeres vasárnapi és alkalmankénti kántori szolgálatát! 

– Köszönöm a ministránsok vasárnaponkénti szolgálatát és buzdítom őket, hogy hétköznap 

is jöjjenek legalább havonta egyszer-kétszer! 

– Köszönöm Kepler Erzsébetnek a tanácsokat és felvilágosításokat egész évben, a temp-

lomban alkalmanként végzett munkáját, a templomtakarítás szervezését, az egyházi adó gyűjté-

sét, a szegények felkutatását és gondozását, a hívek karácsonyi ajándékozásában végzett ko-

moly munkáját és minden mást, amit most nincs mód felsorolni! 



– Köszönöm Balla Bélának a gyerekek hitoktatásában végzett munkáját, és azt, hogy igye-

kezett őket az Egyház életébe is bevonni! 

– Köszönöm a képviselő testület konstruktív munkáját, javaslatait, a bizalmukat és néhá-

nyuknak a hívek karácsonyi ajándékai kézbesítését! 

– Köszönöm Karnevál Istvánnak a temetőben sok éve nagy megelégedésünkre végzett 

gondnoki tevékenységét! 

– Köszönöm Kollár Antalnak a templom- és plébániakertben a fűnyírást! 

– Köszönöm a karitászcsoport szegényekért hozott egész éves áldozatát! 

– Köszönöm a fiataloknak a surányi tábor megszervezését és újabban a havi taizéi imaóra 

szervezését! 

 

Tervek a jövő évre: 

„A rendkívüli szentév célja, hogy a mindennapjainkban éljük meg az irgalmasságot, mely 

az Atyától szüntelenül árad felénk. A Jubileum során engedjük, hogy Isten meglepjen bennün-

ket! Ő soha nem fárad bele, hogy kitárja szíve kapuját és újra meg újra megmutassa, hogy sze-

ret bennünket és meg akarja osztani velünk az életét.” (MV 25.) 

– Szeretném, ha ebben az évben sok érvénytelennek tartott házasság bírósági eljárását 

megindíthatnánk. Szeretném, ha többen járnának hétköznap misére. Szeretném (bár nekem ez 

nagyon kényelmes), ha a vasárnapi misék előtt zsolozsmázás helyett gyóntatnom kéne. Szeret-

ném, ha minél többen nyernének teljes búcsút. Szeretném, ha minél többen találkoznának Isten 

irgalmasságával. 

– Januárban képviselő testületi választást tartunk. Ahogy már korábban is hirdettem, ké-

rem, hogy jelentkezzen mindenki, aki meg van bérmálva, rendezett családi körülmények között 

él, fizeti az egyházi adót és lelkesedést érez a plébániáért tenni és beleszólni a fontos dönté-

sekbe! Fontos lenne, hogy minden korosztály és iskolai végzettség képviseltesse magát. Nem 

baj, ha egy családból többen is bekerülnek, de minél szélesebb képviselete legyen a plébániá-

nak! A surányi kormány tagjait egytől egyig örömmel látnám a testületben! 

– Kisebb építések, felújítások: le kell festeni a kerítést, megjavítani a plébánia csatornáját, 

szeretnék egy lépcsőt a templom- és a plébániakert közé, hogy a templom az úrnapi körmene-

ten megkerülhető legyen. Ehhez át kell helyezni a vízvezetéket, tehát komoly földmunka is lesz. 

Tavasszal meghirdetjük a konkrét feladatokat, kérjük, minél többen jelentkezzenek! 

– Szeretném kihangosítani a misét a hittanterembe. Erre gyűjtöttünk a betlehemezéssel, 

van pénz, a technikai megvalósítás viszont sok kérdést vet fel. Őszintén remélem, hogy mielőbb 

meg tudjuk oldani és a kisgyermekekkel lehet odamenni, ideális esetben ott is hagyni őket az 

önkéntes segítőkkel. 

– Január első napjaiban szeretném, ha megalakulna a következő családos közösség. Konk-

rét listám van a meghívandókról, de ha bárki szeretne benne részt venni, jelentkezzen! 

– Jó lenne egy alapos vérfrissítés a kórusban. Aki kicsit is tud énekelni, kérem, menjen va-

sárnaponként a kórusra! Szükség lenne egy karvezetésben járatos emberre, aki karvezetőként 

összefogná a kórust és rendszeresen próbálna velük. Örömmel fogadnák, tudom, beszéltünk 

róla! 

– Kérem, hogy jelentkezzenek a misék előtt bátrabban felolvasásra! Olyan megalázó, hogy 

szinte minden mise előtt könyörögni kell felolvasóért! Senki ne érezze, hogy „most másnak 

kéne olvasnia”! Ha véletlenül rendszeresen olyan sokan tolonganak majd a sekrestyében, hogy 

nem jut mindenkinek olvasni való, legfeljebb készítünk egy beosztást. 



– A surányi temetőben megroggyant a feszület, tavasszal meg kell csinálni az alapját és 

megerősíteni a szárát. Ezen kívül az egész temetőben sok munka van a növényzet irtásában, a 

kerítésre egy kaput kell a temető végénél építeni, hogy onnan tudják elszállítani a lerakott sze-

metet. 

– Kérem, ha bárkinek ötlete, javaslata, építő kritikája van, bátran forduljon hozzám! Ha 

nem elég bátor, forduljon egy képviselőhöz, akinek az a dolga, hogy képviselje Önöket! 

„Az Egyház mint a szentek közössége él. E közösség az Eukharisztiában, mely Isten aján-

déka, olyan spirituális egységként valósul meg, mely bennünket, hívőket a szentek és boldogok 

megszámlálhatatlan seregéhez kapcsol (vö. Jel 7,4). Az ő szentségük (sanctitas – a szerk.) 

törékenységünk segítségére siet, és így az Anyaszentegyház imádságával és életével képes ar-

ra, hogy egyesek szent volta megsegítse mások gyöngeségét. A szentévben búcsúban részesül-

ni tehát azt jelenti, hogy azzal a bizonyossággal közeledünk az Atya irgalmasságához, hogy 

megbocsátása kiterjed a hívő egész életére.” (MV 22) 


