
 
 
 
 

                                                 Az igazi ajándék, egy darabka   
                                   magamból… 

 
 
 
 
 
Kérdések Linzenbold József plébánoshoz, pappá szentelésének 20. évfordulóján. 

Aki a kérdéseket felteszi: Borus Lászlóné 
 
 
1. Szüleid és családod hitre neveltek. Hogyan mutatkozott ez meg életedben, 
a hétköznapokban?  
 

Természetes volt gyermekkoromtól fogva, hogy járok templomba. Minden 
vasárnap részt vettünk együtt szüleimmel a szentmiséken, és nem csak általában 
vasárnaponként. Akkor is, ha sürgős munka volt a családban, amely nagy ritkán 
vasárnapra esett. Természetesen időben voltam megkeresztelve, időben voltam 
elsőáldozó és bérmálkozó, az akkori előírások szerint. Akkor is jártam hittanra 
(titokban), amikor tiltották és anyukámnak az állásába kerülhetett volna. 
Rendszeresen jártam ministrálni és 7. osztályos kortól felolvastam a 
szentmiséken. Hétköznapokon pedig igyekeztem lelkiismeretesen tanulni és 
élni.  
 
2. Mikor érezted legelőször azt, hogy az Isten megszólított, hogy célja van 
veled? Volt-e az életedben olyan személy, aki példaként állt előtted? 
 

Nagymamám szerint kicsi gyermekként már miséztem nekik kint a 
határban, kapálások alkalmával. Fiatalként, csak annyi fogalmazódott meg 
bennem, hogy szeretnék segíteni az embereknek, hogy szép életet élhessenek. A 
papság gondolatát Kertész Imre, volt napkori plébánosom vetette fel számomra 
és segített, hogy beszélgetések nyomán és konkrét döntések meghozatalával 
jelentkezzek Egerbe a papnevelő intézetbe.  
 
3. Tanulmányaid során mi volt a legnehezebb számodra: ráhangolódni a 
szolgálatra, a tanulás vagy megtanulni kiállni az emberek elé? 
 

A legnehezebb az volt tanulmányaim során, hogy felfogjak valamit abból a 
hallatlan nagy megtiszteltetésből, isteni szeretetből, hogy papjai közé hív az 
Isten. Amikor válaszként életemet oda tudtam adni, attól kezdve a tanulás, a 

 



lelki élet már nem volt olyan nagy kihívás, mert már nem én számítottam 
elsősorban, hanem Isten ügye, és Ő bőségesen 
jutalmazta minden apró áldozatomat. Az emberek 
elé kiállni, ma is nagyon nehéz számomra, 
magamért nem tenném. 
 
 
4. Néhány gondolattal foglald össze 
felszentelésednek örömteli pillanatait, azokat az 
érzéseket és emlékképeket, melyek máig segítik 
hivatásodat. 
 
 

A fölszentelés nagy bizonyossággá vált számomra, hogy Isten akarja 
szolgálatomat, és én is akarom Őt szolgálni egy életen keresztül. Seregély István 
érsek atya kézrátétele által kaptam meg a felszenteltséget. Ott térdeltem előtte, 
az ő felszentelő hatalma, Jézus hatalma volt, aki fölém tette kezét és lefoglalt 
magának. Én pedig leborultam a földre és földre hullva éltem át, hogy mindez és 
minden, ami jó bennem, Isten műve. Uram, vedd életemet és segíts, hogy én Te 
benned, és Te én bennem - tudjak pap lenni. 
 
5. Káplánként több helyen teljesítettél szolgálatot: Rakamaz, Miskolc-
Diósgyőr és Debrecen. Rövid gondolatokkal szólj állomáshelyeidről. Hol 
érezted igazán azt, hogy neked az Isten szolgálatában kell végleg 
megmaradnod?  
 

Nem volt kérdés a káplán évek alatt számomra, hogy Isten szolgálatában 
kell megmaradnom, inkább az, hogy hogyan? Hogyan lehet ma itt hirdetni az 
evangéliumot? Rakamazon, első helyemen egy év alatt két plébánosom volt. Az 
első segített, szeretett, a másik nehezen viselt. Jó kis próbatétel volt, edződtem. 
Diósgyőrben lettem pap! Azáltal, hogy sokat bíztak rám, sokan kérték, 
igényelték segítségemet: hittanórák, ifjúsági és felnőtt csoportok, gyóntatás, 
lelki vezetés, szentségekre való felkészítés, ifjúsági táborok, ifjúsági lelki 
gyakorlatok. Nagyon sokrétű lelkipásztori tapasztalatot szereztem itt. 
Debrecenben új egyházmegye, új helyek, új kihívások fogadtak. Jó volt egy 
patinás székesegyházban ünnepelni, de örömteli volt a tócoskerti 
kerékpártározóból is kápolnát létrehozni, egyházközséget szervezni.  
 
6. Első plébánosi helyed Nyírcsaholy, ahol 4 évet töltöttél. Néhány 
gondolattal foglald össze ezt az időszakot. 
 

Nyírcsaholyban elkezdődött a papi élet plébánosi teendőkkel kiegészült 
időszaka. Felújítások, karbantartások, szinte minden ide tartozó templomban. Az 
anyagi források előteremtése, könyvelési, nyilvántartási, anyakönyvezési 



feladatok tömkelege, de emellett sikerült megismerni a híveket is, bekapcsolódni 
életükbe és egy élő egyházközség alapjait lerakni. 
 
7. Második állomáshely: Újfehértó. Itt volt papi szolgálatod leghosszabb 
időszaka. Milyen érzésekkel tekintesz vissza az ott eltöltött 9 évre?  
 

Szívesen emlékezem vissza erre az időszakra. Nagyon megszerettem ezt a 
helyet. A papi, plébánosi tapasztalatok után új kihívás volt a káplánokkal való 
együttdolgozás, a közös papi élet, közös lelkipásztorkodás. Elfogadtak és 
megszerettek az újfehértói hívek. A hozzá tartozó fíliákban is voltak helyek, 
ahová gyakran jártam, és itt is jól éreztem magam a hívek között. Jó volt jelen 
lenni a családok életében, együtt nevetni és együtt sírni, együtt ünnepelni.  
 
8. Törésként, kihívásként élted-e meg az utolsó hónapokat, amikor új 
helyedre készültél?  
 

Nehéz szívvel éltem meg az áthelyezést. Engedelmességből jöttem 
Kisvárdára, mert a püspök Úr közölte, hogy váratlan helyzet állt elő, és engem 
gondol erre a plébánosi helyre. Megígértem 20 évvel ezelőtt papszentelésemkor 
az engedelmességet a Főpásztor felé, most újra teljesítettem. Nem gondoltam, 
hogy ilyen nehéz lesz, még egyik áthelyezésemet sem éltem meg az 5 közül, 
ilyen megpróbáltatásként.  
 
9. Lassan két éve már, hogy beköltöztél az életünkbe, hogy Kisvárda lett az 
otthonod. Mennyire tudtál megbarátkozni a hellyel, a környezettel és a hívekkel?  
 

Nehezen indult a dolog. Azt éltem meg, hogy a közösség nem fogad be. 
János atyát már megszokták. Mit keres itt ez az új plébános? Névtelen 
levelekben „megkértek”, hogy távozzak. Ezen az időszakon túljutottunk. Ma 
sem tudom megszokni, csak elfogadni a zajos főtér, több 100 wattal harsogó 
programjait, a két templom harangjai hangjainak összehangolatlan kíséretében. 
Mindezek mellett és ellenére, otthon érzem magam a plébánián. Otthonos, 
családias légkört igyekszünk kialakítani a magunk számára. Néhány napja pedig 
lelkigyakorlaton voltam, és sok minden helyére került az itteni nehézségeimmel 
kapcsolatban.  

 
 

 
10.  Mivel telt el ez a közel két év? Volt-
e olyan ténykedésed, ami változást hozott a 
kisvárdai hívek életében? 

 
 
 
 

 



 
A híveket kellene megkérdezni, és én is kíváncsi volnék rá, hiszen nagyon 

kevés visszajelzést kapunk a munkánkra vonatkozóan. Nem a névtelen 
levelekről beszélek, hanem hogy a hívek, megköszönnek valamit abból, amit 
tesznek a papok. Ha nehézségeik vannak velem, velünk kapcsolatban azt nekem, 
nekünk mondják el, ne a hátunk mögött, fél-információkra, vagy valótlan 
alapokra támaszkodva. Úgy érzékelem, hogy távolság van a papok és a hívek 
között és így nem sokat tudunk/tudhatunk arról, ki, mit gondol. Nagyon jólesett 
paptársaim számára is, hogy a papok éve alkalmából híveink emlékéremmel 
ajándékoztak meg bennünket! 
 
 
11.  A jövőre nézve milyen távlati 
céljaid vannak? Mit szeretnél 
megvalósítani itt Kisvárdán? Tudjuk, 
hogy az évek során már több apró 
közösség jött létre, hogyan szeretnéd 
őket összekovácsolni, szeretnél-e új 
csoportokat létrehozni? 
 

Lelkipásztori terveim között szerepel a papok és a lelkipásztorokat 
segítőkkel való közös együttműködés. Első körben - belső körben - ezt látom 
szükségesnek. A következő lépés, azokkal együtt gondolkozni és haladni, akik 
tudnak azonosulni a lelkipásztori tervekkel. Őket megtalálni, meghívni erre a 
szép, egyházi életre. Amilyen mértékben ez sikerül majd, olyan fokban várható, 
hogy a kovászt-alkotók hatnak a nagyobb közösségre, ők pedig szintén a 
környezetükben lévőkre.  
 
12.  Mit kérsz a kisvárdai hívektől? 
 

Befogadást és bizalmat. A befogadás nem azt jelenti, hogy megtűrnek és 
nem zavarnak el. Az életükbe kérek paptestvéreimmel együtt befogadást és a 
lelki életükbe. Együtt megélni, közösen, személyesen a kereszténységet, az 
egyházat. Jó lenne személyesen, sok helyen, sokszor, sokakkal beszélni lelki 
dolgokról, mert úgy hiszem, nagyon kevesen teszik ezt meg itt Kisvárdán, 
papjaikkal együtt a katolikus egyházban. A találkozások manapság, a nyolcadik 
„szentség”. Jó lenne, vágyom rá! Ne a paptól várják csupán, hogy becsenget 
mindenkihez. A híveknek is tenni kell lépéseket a pap felé, és mert többen 
vannak, nekik kell többet is. 
 
13.  Tudom, hogy nagyon nehéz feladat és hosszú időszakról van szó, de 
hogyan tudnád összefoglalni az elmúlt 20 évet papi szolgálatodban? Volt- e 
olyan időszakod, amelyet nehezen éltél meg, amikor segítségre szorultál, hogy 
választott hivatásodban megerősödj? 
 

 



Jó volt mindig papnak lenni, az Úrnak szolgálni. Rengeteg életet 
menthettem meg, sok-sok emberen segíthettem. De rengeteg fájdalmat is kellett 
megélni és kérni mindig az Úr segítségét. Ma is elmondhatom Szent Pállal – ez 
a papi jelmondatom – „Legyen hála Istennek, mert Ő győzelemre segít minket, 
Jézus Krisztus, a mi Urunk által” (1.Kor. 15,57) 
 
 
 
 

14.  Mit üzensz híveidnek, elsősorban a 
kisvárdai híveknek? 

 
 
 
 

 
Nem tudok mindig mosolyogni. Bosszant, ha kérik, mert olyanok kérik, 

akik nem ismernek. Aki ismer, az tudja, hogy tudok és szoktam mosolyogni, 
nevetni. Ne kérjék ezt tőlem, ismerjenek meg és megtapasztalják! 

Remélem, és bízom benne, hogy sok nagyon jó szándékú, jóérzésű, 
elkötelezett katolikus hívő él egyházközségünkben, akikkel még nem sikerült 
kapcsolatba kerülni közel 2 éves itt tartózkodásom alatt. Miért nem? Kérem, 
hogy szólítsanak meg, hívjanak meg otthonaikba, kérjenek tőlem, és ismerjük 
meg egymást! Osszuk meg egymással Istenhez tartozásunk örömeit és 
kihívásait! Nem véletlen az, hogy Kisvárdán vagyok plébános. Egymáshoz 
rendelt bennünket a Gondviselő. Szeretettel kívánom minden 
egyházközségünkhöz tartozó hívünknek Isten áldását életére, Istenben 
gazdagodó személyes kapcsolataink fejlődése által (is)! 

 

 


