
  

SZERETETTEL BÚCSÚZOM 
 

A külföldi magyarok püspöke, dr. Cserháti Ferenc nemrég az egyik 
püspökkari konferencián kérte a többi püspök atyát, hogy segítsék magyar 
lelkészekkel az idegenben élő magyarokat identitásuk és vallásuk 
megtartásában. Ehhez jó tudnunk: A magyarság mai lélekszáma kb. 14,5 
millió fő. Ebből kevesebb, mint 10 millióan élnek Magyarországon, kb. 2,5 
millióan a Magyarországgal szomszédos országokban, és kb. 2 millióan 
szerte a világban. Jelenleg a világ 5 földrészén 66 magyar misszió 
tevékenykedik. A magyarországi egyházmegyékből most 28 pap teljesít ilyen 
szolgálatot (és még ezen felül Erdélyből, és több szerzetesrendből). 
Február végétől nincs magyar lelkésze a németországi augsburgi 
egyházmegye magyar missziójának, és vagy megszűnik, vagy új lelkészt 
kapnak. 5600 magyar családdal kell kapcsolatot tartani, kis részük pedig 
rendszeresen igényli a magyar hitéletet (sőt pl. hétvégi óvoda és egy kicsi 
iskola is van). A kialakult szükséghelyzet miatt a Cserháti püspök úr dr. Beer 
Miklós püspök atyától is segítséget vár, és mivel már mintegy 20 éve 
ismerjük egymást Cserháti püspökkel, engem kért erre a szolgálatra, ráadásul 
az ottani német püspök is egy stabil megoldást sürgetett az eddigi rossz 
tapasztalataik miatt. Ezért már márciusban oda kellett utaznom, hogy a német 
püspökségen meggyőződjenek arról, hogy valóban olyan lelkészt küldenek-
e hozzájuk, aki a hívek lelki életét szívügynek tekinti. Megtisztelő volt 
számomra, hogy mind szóban, mind írásban kifejezték, hogy örömmel 
fogadnak. Az ilyen szolgálatok általában (három év után 
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„Jót tesz nekünk, ha elidőzünk kicsit a tabernákulum  
előtt, hogy magunkon érezzük Jézus tekintetét.” 
                                                               (Ferenc pápa Twitter üzenete) 

meghosszabbítással) 6 éves kiküldetést jelentenek.  
 
Miklós püspök atya a paphiány miatt már sok éve kénytelen volt azt tervezni, 
hogy egy plébános látja el a vecsési katolikus hívek lelki életét több 
segítővel együtt (akolitusok, esetleg később diákónus). Úgy látja, hogy most 
kell cselekednie, mivel egyszerre két ügy is előre halad azzal, ha engem átad 
külföldi szolgálatra: egyrészt a két plébánia egysége sokkal jobban 
megvalósul, másrészt segítséget nyújtunk a szükségben. Bár írásban is 
jeleztem megyéspüspökömnek, hogy nagyon szeretek itt lenni, szeretnék 
maradni, de megértem mindkét fontos okot és így beleegyeztem.  
Az ügy sürgős megoldása érdekében pünkösd ünnepét már Németországban 
kell ünnepelnem az ottani hívekkel. Azt is fontos tudni az európai magyar 
lelkészekről, hogy a befogadó országok püspökei elvárják azt is, hogy az ott 
lévő lelkészek mintegy félállásban egy ottani plébánián is szolgálatot 
teljesítsenek. Tehát számomra is az első feladaton túl egy német plébánia-
szövetségben is lesznek feladataim (ahol 4 plébánia 4 templomában is segítek 
majd egy ottani német plébános kérése szerint). Első feladatom 
természetesen a szétszórtságban élő magyarok felé szól, akikkel az augsburgi 
magyar misszión kívül még két városban külön egyházközségeket alkotva 
éljük meg a hitünket.   
Szeretnék személyesen szavakat is mondani: Fájó szívvel búcsúzom az 
Irgalmas Jézus Plébániától, mivel volt okom megszeretni ezt a közösséget: 
sok halló szívű embert találtam, és jól esett, hogy sokkal többen gyakorolják 
vallásukat, mint korábban, mert hajlandóak voltak egy közös 
közösségépítésre. Nem sajnáltam azokat, akik úgy maradoztak el, hogy addig 
sem akartak semmit hozzátenni a közösségi élethez. 20 éves papi szolgálatom 
alatt ez volt az 5. hely, ahol szolgálhattam, és mindenütt jól éreztem magam, 
mindenütt jó embereket találtam.  Ezalatt 14 település egyházközségét 
ismertem meg mélyebben, de ilyen jó közösséget sehol nem találtam, ahol a 
létszámhoz képest ilyen magas százalékban vannak rugalmas, tenni vágyó és 
szívből Istent és embereket szeretni akaró lelkek. Azt kívánom nekik, hogy 
bízzanak az Istenben, folytassák Isten országának építését, védjék meg 
magukat a külső nehézségektől; a városnak pedig azt kívánom, hogy a 
település legnagyszerűbb emberi közössége egyre nagyobb áldássá váljon 
számukra.  
Nem tudok már sokat tenni a most megalapított és az összefogásokat 
meghirdető Testi-Lelki Segítség Alapítványért, de remélem, hogy a 
településen élők felismerik az ebben a lehetőségben rejlő erőt. Munkatársaim 
szívesen folytatják ezt a munkát, mint azt az országos missziót, amit innen 
Vecsésről indíthattunk el: a Krisztusfüzér-missziót. Hálás és imádságos 
szeretettel viszem el azoknak a névsorát, akik ebben segítettek. 



De imádsággal gondolok az egész egyházközségre a jövőben is. Eddig is, 
mint plébánosnak ez volt a legfontosabb feladatom: imádkozni a rám 
bízottakért. Bocsánatát kérem az Úrnak, mert még többet kellett volna a 
hívekért imádkozni; de egyúttal hálát adok Mesteremnek, Jézusnak, hogy 
ebben az egyházközségben mélyebben megismerhettem irgalmas szeretetét 
és elfogadott követének. Köszönetet mondok a megszámlálhatatlan 
segítségért a kedves hívektől, köszönetet mondok áldozataikért 
munkatársaimnak.  
Mindig szeretetettel fogok az egész városra gondolni, és kívánom, hogy 
minél több ember felismerje, és meggyőződéssé váljék, hogy nem attól lesz 
jó a város, ha megszépülnek az utak és házak, és nagyhangú vállalkozások 
töltik be, hanem attól, ha szerető, segítőszívű, közösségépítő és hívő emberek 
lakják! Isten áldja a vecsésieket! 

Péter atya 

 
HIRDETÉSEINKBŐL 

A 12. Alpha kurzusunkat fejezzük be, és szeretettel várjuk a felnőtt 
érdeklődőket  a  záró  alkalomra,  mely  egyben  az  újabb  Alpha‐
kurzustbemutató  estéje,  amelyre  kérjük  a  kedves  testvéreket, 
hogy segítsenek vendégeket hívni. Akár önmagunk is jöhetünk, aki 
érdeklődik. A 12 kurzus bizonyította, hogy mennyi ember szívesen 
fordul Jézus felé, olyanok is, akikről előzőleg nem gondolnánk.  A találkozó 
máj. 29‐én, pénteken este 18.30‐kor kezdődik. (A készületek miatt máj. 26‐
ig várjuk a jelzéseket.) 
 
A  héten  a  következő  időpontokban  lesznek  istentiszteletek  (vagyis 
szentmise  vagy  igeliturgia):  templomunkban  szerdán  este  6  órakor  és 
vasárnap  9  órakor,  kápolnánkban  pénteken  este  6‐kor  és  vasárnap  11 
órakor. 
 
Június  5‐én,  pénteken  este  várunk  mindenkit  szeretettel  a  Nyárváró‐
bálunkra. Jegyek templomunkban és plébániánkon kapható. (Felnőtt 1000 
Ft, gyermek 500 Ft, támogató‐jegy: 1500 Ft) 
 
Tájékoztatjuk a kedves Testvéreket, hogy honlapunk a közeljövőben át fog 
alakulni. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELÉRHETŐSÉGEINK:   Erzsébet tér 2.; telefonszámunk: 06 21 3110723 

www.vecses.vaciegyhazmegye.hu; 
vecses.irgalmas‐jezus@vaciegyhazmegye.hu 

IRODAIDŐ: Hétfőtől péntekig 8‐11 óráig (kedd kivételével).    
KARITÁSZ‐ÜGYELET a Karitász‐garázsnál (piacnál) minden hónap 1. és 3. 
csütörtökjén 9‐11 óra között. 

Plébános: 
(máj. 17‐ig): Varga Péter atya, peteratya@krisztusfuzer.hu;  

06213110149 (üzenetrögzítő), www.eljvele.hu  
(máj. 17‐től): dr. Huszka Mihály atya, huszka.mihaly@vaciegyhazmegye.hu  
 

‐ dr.  Beer  Miklós 
váci  püspök  és 
dr. Anselm Grün 
bencés szerzetes 
ajánlásával 
‐ kézikönyv és 
imakönyv 
egyben 

 

‐ elmélkedő imád-
ságokhoz iránytű 
‐ hívők számára a 
Jézussal való 
kapcsolatot 
erősíti 

 

‐ csodálatosan 
szép énekek az 
imafüzérhez 
‐ az Útitársak 
együttesben 
lelkipásztor és 
hitoktatók 
énekelnek 

Testi-Lelki Segítség Alapítvány: 
www.eljvele.hu/alapitvany 

internetes áruházunk: 
www.krisztusfuzer.hu


