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„Csodálatos gondviselés, mely annyira hallgatag, mégis oly hatásos, oly állandó, oly 

tévedhetetlen! Ez az, ami meghiúsítja a sátán hatalmát. A sátán nem tudja felismerni, hol 

működik az eseményekben az Isten keze, s ha áltatja is magát, hogy találkozik vele és 

rábukkan: az ég elleni őrült és istenkáromló lázadásában mégsem tudja őt megtalálni.” 

(Newman-breviárium, 44.) 

 

A mögöttünk álló év szentév volt, különleges kegyelmi időszak. Sajnos nem éreztem a 

különleges kegyelmi hatásokat. A szentévi zarándoklatra senki sem jelentkezett, pedig 

korábban többen kérték, hogy szervezzek zarándoklatokat. Ferenc pápa minden papnak 

megadta a joghatóságot az abortusz bűncselekménye alóli feloldozásra, erről sokat 

beszéltem az év során, de senki nem jött gyónni kifejezetten erre hivatkozással. 

Aprószentek ünnepén sem volt tele a templom a magzati élet elfogadásáért imádkozó 

hívekkel. Viszont készült egy kézzel varrott, új terítő a szentév emblémájával és 

jelmondatával, ami a szentév elmúltával emléktárgyként is sokáig megmarad használatban. 

Remélem, hogy azért sokan végezték el gyónásukat, egyénileg eljutottak Rómába, vagy az 

egyházmegyében kijelölt templomokba és elnyerték a szentévi búcsút. 

Januárban sok családhoz eljutottam a házszentelés alkalmával, jó alkalom volt 

ismerkedni és sok olyan téma előkerült a beszélgetésekben, amelyek egy mise utáni pár 

perces beszélgetésben nem kerülhettek elő. 

Az ökumenikus imahetet idén is nagy érdeklődés övezte. Templomunkban taizéi imaóra 

is volt, ezzel széles körben megismertettük a falu keresztényei előtt ezt az istentiszteleti 

formát és lelkiséget. 

Beteg és idős testvéreink otthonukban február 5-én, itt a templomban 7-én 

részesülhettek a betegek kenetében. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy sokan vannak, 

akik gyakorolnák hitüket, de nem tudnak eljönni a templomba, mégse járhatok hozzájuk 

elsőpénteken vagy mert ők nem tudnak a lehetőségről, vagy a családtagok hanyagsága 

miatt. Idén több olyan testvérünket is temettem, akik évekig voltak otthonukhoz kötve és 

elzárva a szentségektől. Ismételten jelzem, hogy a beteglátogatás nemcsak az irgalmasság 

testi cselekedete, de a pap egyik legfontosabb feladata, amelyet örömmel végzek! 

Nagyböjtben Szabó Ferenc SJ atya tartott népszerű lelkigyakorlatos prédikációt és 

sokakat meggyóntatott. Személyesen is nagy élmény volt az idős, de annál fiatalabb jezsuita 

atyával találkozni. 

Tavasszal közös munkában kitakarítottuk a temetőt. Egy nagy konténernyi szemetet 

gyűjtöttünk össze és felszámoltuk a szemétdombokat. Egyesek mondták, hogy ez fölösleges 

volt, mert a temetőlátogatóknak erre nincs igénye és úgyis szét fogják dobálni a hulladékot. 

Sajnos ebben részben igazuk volt: nagyon lassan megy a szemléletváltás. Kérek mindenkit, 

hogy szóljon rá azokra, akik eldobálják a szemetet! A temetőben kérjük, ne legyen hangos 

szó, dohányzás és semmi olyan tevékenység, ami a hely szentségével ellentétes! Temetés 

után a koszorúkat kérjük a kijelölt helyre vinni! A temetési menetben tessék énekelni, nem 

beszélgetni! Temetőtakarítást jövő tavasszal is fogunk végezni, figyeljék a hirdetéseket! 

Húsvétra felújítottuk a baldachint egy új mennyezet textillel. A varrás Kollár János 

munkája, köszönet neki érte! 



Urunk mennybemenetelének ünnepén 4 fiú és 1 lány járult elsőáldozáshoz, 

felkészítésüket köszönöm Balla Bélának! 

Sajnos középiskolás vagy egyetemista hittan idén sem indult érdeklődés hiányában. 

Kérem a szülőket, hogy figyeljenek oda gyermekük hitoktatására az általános iskola 

befejezte után is! Ha az iskolában nincs hittan, jelentkezzenek a plébánián szeptemberben! 

Kérem az egyetemistákat is, hogy tartsák fontosnak a lelki előrehaladást is a pályájukra 

való készület mellett! 

Úrnapjára elkészült a templom és a plébánia közti lépcső kiszélesítése és burkolása, 

amely Hegedűs István munkája. Ezzel lehetővé vált a templom körül úrnapi körmenet 

tartása. A lépcső felirata: „O sacrum convivium, in quo Christus sumitur”, azaz Ó, szent 

vendégség, amelyben Krisztust vesszük. Az oltárokat is a templom körül helyeztük el, nagy 

örömömre szolgált, hogy a negyedik oltár felállítására, feldíszítésére is összeállt egy csapat. 

Megújítottuk a képviselő testületet, a jóváhagyott testület tagjai június 26-án tették le 

ígéretüket. Idén négy képviselő testületi ülést tartottunk, ezeken megbeszéltük a gazdasági 

ügyeket, a lépcső-, oltárépítést, templomfelújítást és lelki programokról is beszéltünk. 

A surányi hittanos táborban idén részt vett hitoktatónk, Balla Béla is. Ismét tartalmas 

programokkal készültek a szervezők, némileg több volt a lelkiség is. 

Augusztus 20-án Harmai Gábor atya gyóntatásával és szentmiséjével ünnepeltük meg 

templomunk védőszentjét. A mise végén megáldottuk az új kenyeret. A mise után Eperjes 

Károly színművész vallott hitéről, majd az ebédlő udvaron ismét palócgulyással, az új 

kenyérrel és süteménnyel vendégeltük meg híveinket. 

Augusztus végétől minden vasárnapi mise után megnyitott a Stephanus Café, azaz 

kávé, majd ősztől Ferenc Réka ötletére tea is várta a miselátogatókat egy kis beszélgetésre. 

November 5-én Füzes Ádám előadást tartott arról, hogy mitől szent a templom, 

hogyan alakult ki a jelenleg szokásos liturgikus tér, milyen lehetőségek vannak más 

kialakításra, miért szentelik fel a templomot. Sokan voltak kíváncsiak, hiszen 

templomunkban új oltárt és ambót tervezünk építeni. 

November 13-án Ella István és a veresegyházi plébánia adott templomunkban 

jótékonysági koncertet a monostori templom orgonájára. 

Legalább egy éves munka eredményeként elkészült a temető nyilvántartása. Amint 

mindenki tudja, korábban egy füzetben jegyeztek fel minimális mennyiségű adatot a sírokba 

temetett elhunytakról, és csak egy sok tekintetben megbízhatatlan, kézzel rajzolt a térkép 

volt. Az új térképet Kleszky Gyula és Kleszky Ákos készítette geodéziai módszerekkel, le is 

fényképezték a sírokat. A számítógépes nyilvántartáshoz az adatrögzítést Karl Anna 

végezte. Köszönjük mindazoknak, akik felhívásunkra vették a fáradságot és a hiányzó 

adatokat, elsősorban a rendelkező nevét és elérhetőségeit bediktálták, ezzel lehetővé tették, 

hogy a törvény által előírt adatokat számítógépre vihessük és mindenki számára elérhetővé 

tegyük. Ezek a találkozások jó alkalmak voltak arra is, hogy megismerkedjek sok hívő 

anyagi vagy lelki szükségével is. 

Halottak napja előestéjén imádkoztunk községünk és plébániánk elhunytjaiért. 

Az új egyházi évben a miseszándékokat már a plébánia Google-naptárában rögzítjük, 

amelyet az interneten mindenki nyomon követhet. 

Ősszel kínálkozott egy lehetőség sípos orgona építésére virtuális regiszterekkel 

kiegészítve igen jutányos áron. A képviselő testület nem támogatta, véleményüket 

elfogadtam. Remélem, azért valamikor ismét lehet igazi orgonája templomunknak. 



Az ádventi szent időszakot idén is koszorú-készítéssel kezdtük, amelynek 

megszervezését köszönjük Seres Lillának! 

Az ádventi hétből is kivettük részünket egy szép kiállítással és a templom melletti 

betlehemmel. 

A rorátékon idén igazán sokan voltak, de a gyerekeket hiányoltam. Az agapék is 

népszerűek voltak, talán a végére már túl gazdagok is lettek ahhoz képest, hogy bűnbánati 

időszak volt, de köszönjük a felajánlásokat! 

Ádventi lelkigyakorlatunkat Szőke Lajos atya tartotta, amelyért ezúton is köszönetemet 

fejezem ki. 

Sajnos a betlehemezés és a pásztorjáték idén elmaradt, mert Kubanek Hajnalka az 

utolsó pillanatban kimerültsége miatt kénytelen volt visszamondani és ilyen rövid idő alatt 

már nem volt mód mással megszervezni. Reméljük, jövőre sikerül. 

A karácsonyfákat köszönjük idén is Ferenczi Attilánénak! 

A hétköznapi miséken nagyjából mindig ugyanaz a néhány, de nagyon buzgó hívő vesz 

részt. Buzdítok mindenkit, aki hazaér este 6-ra, hogy legalább alkalmanként jöjjön el 

misére! 

A katolikus egyházban számos paraliturgikus imára van lehetőség: májusi litániák, 

nagyböjti keresztúti ájtatosságok, októberi rózsafüzér, elsőpénteki szentségimádás 13-i 

fatimai ájtatosság, stb. Jó lenne, ha ezek nem ugyanazokat vonzanák pusztán (bár 

keresztúton sokkal többen szoktak lenni). Az elsőpénteki gyónások némileg szaporodtak, 

de még mindig sokan nem érdeklődnek azok iránt a kegyelmek iránt, amelyek kötődnek 

hozzá. 

A surányi temetőben tavasszal Mócsai Péter gyönyörűen megritkította a növényzetet. 

Már sokkal inkább néz ki ligetes sírkertnek, mint ősvadonnak. Rajos Tibor készített zárt 

hirdetőtáblát. Nagykaput is elkezdtünk készíteni, aggregátor hiányában a befejezés még 

várat magára. 

Anyakönyvi adatok: Idén 3 keresztelés, 5 elsőáldozás, 4 esküvő és 20 temetés volt. 

 

Ha valami jóban részesültél, nem csupán az Egyházban, hanem az Egyház által; ha az 

istentiszteletre jöttél és megáldattál békességgel vagy megvilágosodással, amire rászorultál; 

… vagy ha a szentbeszédek nagy hatással voltak rád és lelki javakkal áldottak meg; vagy ha 

lelked mintegy átváltozott benned, amikor a Legnagyobb Szentséghez járultál; … Ó állj 

meg, mielőtt kételkedsz benne, hogy az Isten jelen van közöttünk! (Newman-breviárium, 

256.) 

 

Köszönetnyilvánítások 

Köszönöm Isten kegyelmét, hogy a kudarcokban is mellettem állt, erőt adott az 

ellenszéllel szemben, fellelkesített a munkára, ötleteket adott és kitartást, hogy a felismert 

jót meg is tudjam tenni. 

Köszönöm a kedves testvérek adományait, lett légyen az egyházi hozzájárulás vagy 

bármilyen adomány, vagy az adó 1%-ának felajánlása! Köszönöm a kétkezi munkát is! 

Elsősorban a templomtakarítók munkáját szeretném megköszönni, hogy hétről hétre 

tisztává tették, virágokkal díszítették és a vasárnapi misére méltó állapotot teremtettek az 

Isten házában! Kollár Antalnak köszönöm a templomkert fűnyírását! Köszönöm Kövesdi 



Józsefné rendszeres söprögetését a templom körül, a plébánia mellett és a garázs előtt, bár 

tudom, hogy ezt ő próbálta titokban tartani! 

Köszönöm Hegedűs István világi elnöknek a templom melletti lépcső elkészítését és 

szeptemberig végzett áldozatos sekrestyési szolgálatát és a hittanterem és WC azóta is 

vállalt takarítását! 

Köszönöm Rajos László gondnoknak a templom iránt tanúsított gondoskodását, az 

ötleteket, a feladatokra való figyelmeztetést, az utóbbi időben a sekrestyében 

ünnepnapokon vállalt gyakori helyettesítését! Köszönöm a többi helyettesítő munkáját is! 

Köszönöm Rajos Lászlónak és id. Rajos Lászlónénak a pénzszámolás és -beváltás 

rendszeres szolgálatát is! 

Kepler Erzsébet idén is szervezte a templomtakarítást, a karitászcsoport helyett 

felkutatta plébániánk rászorulóit és az adományokat kiközvetítette. Kántor hiányában 

vezette a templomi énekeket, sokaktól gyűjtötte be az egyházi adót, mindig készen állt, ha 

valami feladat volt a templomban vagy annak környékén! Köszönöm neki egész éves 

szolgálatát! 

Nagy hálával tartozom Balla Béla hitoktatónak nemcsak az iskolai hittan áldozatos 

végzéséért, de azért is, hogy itt a templomban szervezte a gyerekek liturgiában való 

részvételét, valamint hogy részt vett a hittantáborban! 

Köszönöm Gratzl Erika vasárnapi és néha más alkalommal végzett kántori szolgálatát! 

Köszönöm Ferencz Bélának a temetői kántorkodást, a templomban és plébánián 

végzett karbantartási munkáit, a surányi temető hirdetőtábláján és készülő nagykapuján 

végzett munkáját, a tanácsait műszaki kérdésekben! 

Ecker Gábor évek óta hűségesen szerkeszti honlapunkat, korábban sajnos 

elmulasztottam neki ezt megköszönni, amiért elnézést kérek tőle, most pótlólag fejezem ki 

hálás köszönetemet sokéves munkájáért! 

Köszönöm Bodnár Ágnesnek, Balla Bélának és a fiataloknak a surányi hittantábor 

megszervezését, levezetését! 

Köszönöm Almássy Csaba munkáját a plébániai naptár megjelenésében! Köszönöm 

Kepler Erzsébet, id. Rajos Lászlóné és Rajos László sokórás munkáját is a karácsonyi levél 

borítékolásában és mindenkinek, aki a kézbesítésben részt vett! 

Köszönöm Käferné Gosztonyi Mónika munkáját a költségvetés tervezésében, a 

könyvelésben és egész évben minden pénzügyi kérdésben adott tanácsait! 

Köszönöm a képviselő testület javaslatait, építő kritikáit, a közvetítést a hívek és 

közöttem! 

Isten áldja a ministránsokat, akik szolgálatukkal szebbé, ünnepélyesebbé tették az 

ünnepi liturgiákat és alkalmanként hétköznap is megmutatták buzgóságukat! Köszönöm a 

szolgálatot a felolvasóknak, perselyezőknek is! 

 

„A hit legfeljebb hősöket teremt, a szeretet azonban szenteket szül. Hittel csak e világ 

fölé tudunk emelkedni, szeretettel azonban Isten trónja elé. Ez óva int minket, hogy 

megértheti valaki az égi valóságokat a legvilágosabban, a legmegnyugtatóbban, a 

legszabatosabban, teljes készséggel valóságosan felfoghatja az Evangélium igazságait és 

igazodhat hozzájuk.” (Newmann-breviárium, 92.) 

 

Terveink a jövő évre 



Az elmúlt években sok pénzt sikerült gyűjteni és megspórolni, jövőre erre szükség lesz. 

A templom külső festésére nagyon itt van az idő, sok helyen a vakolatot is javítani kell. 

Alulról ázik, még vizsgáljuk, kell-e / érdemes-e szigetelni. A torony lemezfedését is meg 

kell vizsgálni, ha úgyis fel kell állványozni a templomot, és ki tudjuk fizetni, érdemes lenne 

azt is jövőre lecserélni. Idén a képviselő testület határozatban támogatta új oltár és ambó 

építését. Hegedűs István elkészítette az első koncepciókat, a napokban várható a konkrét 

tervek elkészülte. Ezzel nemcsak a liturgikus előírásoknak teszünk eleget, amely előírja 

elmozdíthatatlan (kő)oltár építését, de a régi főoltárhoz méltó, anyagában hasonló, tartós 

oltár és ambó készül az Isten igéjének hirdetésére és a szent áldozat bemutatására. Ezen 

munkákhoz természetesen örökségvédelmi engedély is szükséges, amelyhez az 

örökségvédelmi felügyelő előírta az építéstörténeti kutatást és értékleltár készítését. Ez 

önmagában is fontos, mert nagyon keveset tudunk a templom építéséről. Végre kétséget 

kizáróan kiderül az is, hogy a templom fel van-e szentelve. Ha nincs, az új oltárral együtt a 

templomot is felszentelhetjük, lehetőleg Szent István ünnepéhez kapcsolódóan. 

A mise hittanterembe való kihangosítására sajnos nagyon drága árajánlatot kaptunk 

amit visszautasítottunk, de körvonalazódik egy másik megoldás, remélhetőleg ezzel 

hamarosan megvalósulhat és a kisgyermekes családok is nyugodtan tudnak jönni 

szentmisére. 

Sürgetővé vált új temetőszabályzat készítése is. Egyrészt idén kijött az egyházmegyei 

temetői szabályzat, amely már idénre előírta az ezzel harmonizáló helyi szabályzatok 

előkészítését, másrészt a jelenlegi szabályzat nagyon elnagyolt, sok helyi dolgot nem 

szabályoz. Remélhetőleg egy-két hónapon belül elkészül és felkerül a honlapunkra, egy 

rövid kivonat pedig a temetői hirdetőtáblára is. 

Mindenképpen szükség lenne egy sekrestyésre, aki legalább a szombat-vasárnapi 

szolgálatot ellátná és figyelne a sekrestye rendjére, a fogyó eszközök figyelemmel 

kísérésére. Kérem, hogy aki szívesen elvállalná, jelentkezzen nálam! 

Sokan ajánlottak fel oltárterítőket, őket szeretném összegyűjteni, közösséggé formálni, 

oltáregyletet alapítani belőlük. Szeretném őket megismertetni a fontos liturgikus 

szempontokkal, közösen imádkozni velük. 

Családos közösséget sajnos idén sem volt erőm alapítani, jövőre ezt mindenképpen 

szeretném megvalósítani. 

A kórus újjászervezését Gratzl Erika jövőre vállalta, teljes mellszélességgel támogatom 

erőfeszítéseit. Kérem, hogy aki szeret énekelni, még ha nem is tud kottát olvasni, 

jelentkezzen a kórusba! 

Ella István és a veresi kórus koncertje után szeretnék további koncerteket is a 

templomba. Ezek nemcsak lelki, de kulturális élmények is és elősegítik a művelődést. 

 

És (Krisztus) templomot készített neki, nemcsak élettelen dolgokból, hanem 

emberekből is mint alkotó részeiből. Nem aranyból és ezüstből, drágakövekből, finom 

szövetekből és műremekekből áll az Isten háza, hanem imádókból, általa megváltott 

lelkekből és testből való emberekből. Nemcsak lelkekből, ő az egész embert birtokába 

vette, lelkét és testét egyaránt.” (Newman-breviárium, 193.) 

 

Elhangzott: a tahitótfalui templomban 2016. Szilveszterén, a hálaadó szentmisén. 

 



Erdős Attila 


