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1. Milyen szívvel búcsúzik most kisvárdától?  

Nem közömbös szívvel, de nem is fájó szívvel búcsúzom most, hiszen egy fél év alatt nem 
nagyon lehetett  sok mindenkit  megismerni,  mivel csak ideiglenesen kerültem ide,  és most 
továbbszólít  az  Isten  más  területre.  Ellenben  a  12  év  távlatára  visszatekintve  sok  régi 
ismerőssel találkoztam és vettem fel velük újra a kapcsolatot, aminek nagyon örülök.

2. Van –e olyan kellemes emléke az itt töltött időszak alatt, melyről szívesen beszél,   
és amely eseményről mindig Kisvárda fog eszébe jutni?

Szép  volt  az  ökumenikus  imahét,  „egységimahét”  ahogy  én  szoktam  mondani,  melyre 
szívesen emlékszem vissza.  Örülök a régi  ismerősökkel  való újbóli  találkozásnak,  mind a 
hívek, mind a lelkipásztorok részéről. 

3. Az  éremnek  két  oldala  van!  Néha  jó,  de  néha  rossz  beszélni  a  minket  ért   
csalódásokról.  Egy  barátunknak  nevezett  személyt  azonban  csak  akkor 
ismerhetjük igazán, ha megossza velünk az őt érő fájdalmakat, bánatokat. 

Annyi csalódás jellege lehet az itt  töltött időszaknak, hogy a megbízatás csak egy fél évre 
szólt, és egy éven belül 3 helyen kellett laknom. Ezt egy kicsit nehéz elfogadni és megélni 
még egy papnak is. 

4. Milyen feladatokkal volt  megbízva plébániánkon? Hogy érzi  sikerült  azokat a   
várt eredménnyel teljesíteni?

Ez alatt a félév alatt is olyan lelkipásztori szolgálatot kellett végezni a plébános felügyelete 
mellett, mint bármely más egyházközségekben (szent liturgia, amibe beletartozik a szentmise, 
litánia, valamint a temetés). A magam módján igyekeztem mindenre felkészülni, és úgy érzem 



ez  sikerült  is.  Ami  az  egyházközség  életében  a  növekedést,  gyarapodást  jelentheti,  az  a 
plébános döntésein múlik (házasulandók felkészítése, felnőtt keresztelendők oktatása).

5. Van-e olyan ötlete, gondolatmenete, amelyet új helyén szeretne megvalósítani?  

Az  első  háromnegyed  év  megismerkedése  során  szeretném  kialakítani  azokat  a 
mozgástereket,  ami  a  kapcsolatfelvételt  illeti,  idősebbekkel,  fiatalokkal,  középkorúakkal,  a 
települések különböző rétegeivel. Mivel nem ismerem a lakosság összetételét, így csak az a 
célom, hogy mindenkit az Istenhez vezéreljek.

6. Kérem búcsúzzon el a hívektől pár rövidke mondatban.  

Úgy köszöntem el záró szentmisémben, hogy köszönöm hogy együtt dicsérhettük az Úr Istent 
akár  a  rózsafűzés  ideje  alatt,  akár  bármilyen  más  szent  liturgián.  Köszönöm  a  lelkiségi 
mozgalmaknak, hogy saját szolgálatuk révén gazdagítják az egyházközség egészét. Kérem, 
hogy fogjanak  össze  a  jövőben egymással,  hogy különböző  útjaik  az  egyházközség  lelki 
fejlődésében találkozhassanak.

Isten áldását kérem mindenkire! Dicsértessék a Jézus Krisztust!


