
+! Bizakodással, Életkedvvel, Újra Krisztussal – Süttő  Piszke Lábatlan          

 Kedves Olvasók!

Hálás szívvel tekintünk vissza a 2021-es esztendőre, mert érettebbek lettünk az örök életre, és okosabbak is talán néhány dologban.
Az egyéni lelkiismeret vizsgálat mellett azt is kutatjuk, mennyire éltünk a lehetőségekkel közösségi, azaz plébániai szinten.

Sok bizonytalanság után kétségtelen a legnagyobb élmény az 52. Eucharisztikus Kongresszus volt, de azért haladjunk sorban.

Hitoktatás  A Közösségi alkalmak idén részben újraindultak. A nyári „hittanos napok”, a koszorú-kötés, a betlehemes játék Süttőn
és Piszkén,  a  Szent Márton-napi  és  a  Szent Lipót  napi  délutáni  foglalkozás,  a  közös  imádság az „Egymillió  gyermek imádkozza a
rózsafüzért” keretében, a „hittanos napok” ( július 13. és augusztus 10.) tucatnyi gyermekkel.   Piszkén 73 alsó és 71 felső (tavaly 73
alsó  és  72  felső)  tagozatos,  míg  Süttőn  26  alsó  és  22  felső  (tavaly  23  alsó  és  26  felső)  tagozatos  diák  vesz  részt  a  katolikus
hitoktatásban. Összességében 2 fővel kevesebb, mint az előző tanévben. A többség továbbra sem érez vágyat, hogy szentségekhez
járuljon.  Pedig  megvan  rá  a  lehetőségük:  keresztelkedni,  Szentgyónáshoz-Szentáldozáshoz  járulni,  bérmálkozni.  A  legfőbb  ok  a
kényelem-szeretet. De az ismeretek hiányáról se feledkezzünk meg. Hogyan vágyódjam valamire, amit (Akit) nem ismerek?…
Az  »Élő  kenyér«  misekalauzból  mindig  sok  marad.  Idén  10  példánnyal  kevesebbet  kértünk,  így  is  a  legtöbbször  megmarad.  A
»misematricát« továbbra is gyűjthetik.
Süttőn jelenleg nyolc fiatal, egy egyetemista, két gimnazista, két felsős és három alsós diák, Piszkén egy gimnazista,  és egy kisdiák
végzi a ministráns-szolgálatot. Rajtuk kívül rendszeresen szolgálnak felnőttek az oltárnál, ami igen dicséretes és  példás dolog. Süttőn
is még megvan a fiatalember, aki  kezeli a vetítőt. 
A pásztorjáték két helyen volt. Igen szépen sikerült.

Ifjúság   A velük való foglalkozás takarékon van. Különféle feszültségek jelentkeztek, és ezeket orvosolni kell. Mindazonáltal  a
nyáron  Egerágon  tartottak  egy  pár  napos  elvonulást,  most  pedig  Vörsön  jártak.  Bárány  István  testvérünk  továbbra  is  lelkesen
foglalkozik velük.
Közösségi alkalmak  
Idén is jöttek a csendes hetek. Március 08-tól április 17-igzárt ajtók mögött folyt a liturgia. Köszönet, akik ez idő alatt is gondját
viselték templomainknak, segítettek a közvetítésben, tartani a lelket az idősebbekben, illetve, akik gondoltak arra, hogy a plébániát, a
templomot ilyenkor is fenn kell tartani. Köszönet az adományokért!
Az újraindulás után nem lettek sem kevesebben, sem többen, legalábbis hibahatáron belül mozgott a létszám. Köznapokon 5-10 fő
körül, tanácsolt és köznapra eső parancsolt ünnepeken 30 fő, míg vasárnap Süttőn 50-60, Piszkén 40-50, a Szent István templomban
20-25 fő vesz részt teljesen (vagy részben) a Szentmiséken.
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Június 4-én Süttőn, míg június 5-én Piszkén emlékeztünk meg Szentmisével, és utóbbi helyen a Nagytiszteletű asszony szolgálatával 
is a Nemzeti Összetartozás napjáról. Lábatlanon most hagyományt is indítunk, hiszen a város eddig csak mérsékelten kapcsolódott be.
Június 5-én, Úrnapja előestéjén virágszőnyegek készültek Lábatlanon. A „Világméretű Szentségimádás”-t, készülve az Eucharisztikus 
Kongresszusra, szintén megtartottuk.  Süttőn hasonló áldozatossággal készítették a testvérek az oltárt a plébániakertben. A 
résztvevők azonban – Süttő kivételével – igen szerény létszámban voltak jelen. 
Július 6 és 11 között Nagy Kálmán testvérünk, az Esztergomi Egyházmegye I. éves papnövendéke volt a vendégünk. A hívek nagy
szeretettel,  de mérsékelt  érdeklődéssel  fogadták.  Például  9-én az  esti  Szentmisén 6  fő  vett  részt,  majd  a  Fehi-Bórá-n  már  8-an
tisztelték meg őt, míg vasárnap este a záró esti sütögetésen talán két család volt jelen. Azért igyekeztem minél teljesebb képet adni
neki a közösségeinkről. Február első napjaiban ismét vendégünk lesz.
Július 28-án Süttőn volt „egész napos” Szentségimádás, 7 fő részvételével.
NEK2020 Szeptember 2-tól 4-ig teológiai napok, majd 5-től 11-ig a Kongresszus adott lehetőséget elmélyülésre. Személy szerint
lelkileg nagyon feltöltött.
Szeptember  17-én  Süttőn,  míg  19-én  Lábatlanon  Ars  Sacra  délutánt  tartottunk.  Köszönet  a  lelkes  szervezésért  Eipl  Jánosné,
Czermann Jánosné, Piszkén Gazdagné Kurmann Julianna testvéreinknek. Köszönet a közreműködőknek is: a Hársfa dalkörnek, a
Zeneakadémia harmonika-tagozatos növendékeinek, valamint az önkormányzatoknak a támogatásért, a háttér biztosításáért.
Október 8-án Bikolpusztán ünnepeltünk, 12 fő részvételével. Úgy tűnik, a korábbi lelkesedés elszállt…
November 21-én Cserháti Ferenc püspök atya ünnepi Szentmisét mutatott be és megáldotta az elkészült munkálatokat és a Latorcai
Csaba kőfaragó mester által felajánlott új oltárt.
December  4-én Piszkére  vártuk  a  környékbeli  ministránsokat.  László  atya  ministránsai  el  is  fogadták  a  meghívást.  Családias
körülmények között lelkileg is készültünk advent teljesebb megélésére.

Vendégek  Két  triduumot is  tartottak  vendég atyák.  Július  2-án Szerencsés Zsolt  esperes plébános atya celebrálta  az  ünnepi
Szentmisét és buzdított bennünket, miközben 20 fő vett részt az ünnepi Szentmisén. A ministráns-szolgálatot a plébános látta el.
November  4-11-18-án  Vitális  Gábor  SDB apát  plébános  úr  Süttőn  átlag  20  fő,  míg  december  3-10-17-én  Kovács  Csaba  Albert
plébános úr Piszkén átlag 12 fő érdeklődése mellett tartott lelkigyakorlatos szentbeszédeket.
Az adventi hajnali Szentmiséken  egy leheletnyivel többen voltak, a ministránsok is. A templomokat is ünneplőbe öltöztették, a szoká -
sos közösségi módon, de templomonként eltérően. 
A „Szállást keres a Szentcsalád” imádság Süttőn szépen elindult. Piszkén a templomban a Szentmise előtt imádkoztuk azzal a pár
emberrel, aki épp ott volt. Néhányan megérezték ennek szépségét, és befogadták otthonukba néhány napra a Szent Család ikont.

Munkatársak Ismételve a tavalyiakat: részben hétről-hétre a takarítást, díszítést végző testvérek buzgósága, a kertjeink karbantar-
tása kapcsán Gondnokaink – Oláh Ferenc Piszkén és Lábatlanon, Nagy István testvérünk a kis templom körüli szolgálatokkal, illetve
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Báthory István Süttőn, valamint a nekik segítő testvérek munkálkodása indít hálára.
Nagy szomorúsággal,  de elfogadtuk a  Mennyei  Atya  akaratát,  amikor  Szalontai  Lászlóné –  Mária  nővérünket elszólította.  Több
évtizedes szolgálata alatt sokak örömében (a Szentmisék, esküvők, jubileumok),  és sokak bánatában (temetés, gyászmise) osztozott.
Nyugodjék békében!
Sudár Zoltán testvérünk augusztustól Adonyban és a hozzá tartozó többi faluban teljesít szolgálatot: ott kántor, sekrestyés, irodista,
hitoktató. Szomorúan, de megértve helyzetét és döntését őt is elengedtük. 
Nagy  köszönet  Sasdombi  Alajosné –  Ágota nővérünknek,  aki  Neszmély  mellett  elvállalta,  hogy  Piszkén  és  Süttőn  is  az  ünnepi
Szentmiséken  szolgáljon.  A  temetéseken  továbbra  is  Schreiner  Józsefné  –  Zsuzsanna nővérünk  szolgál.  Neki  is  köszönet  a
készségéért.
Oláh Melinda testvérünk új munkahelye (vendéglátás)  a továbbiakban már nem teszi lehetővé a rendszeres jelenlétét, sokszor épp az
ünnepek és a vasárnapok idején. A sekrestyési feladatok mellett a takarítás, a virágdíszítés szervezése, adminisztrációs feladatok,
sajtóapostolság,  az  egyházi  megajánlás  gyűjtése  és  általában a  hívekkel  való  kapcsolattartás  területén  nagy támasz  volt  mind a
plébános, mind a közösség számára. Őt is szomorúan, de helyzetét megértve engedtük el. Amiben tud, továbbra is segít. Ebben a
helyzetben  Bálint  Gáborné  és  Galba  Gyuláné nővéreink  vállalták,  hogy  erejükhöz  mérten  e  szolgálatokban  helytállnak.  Bálint
Gáborné az énekes szolgálatból is  kiveszi  a részét,  amikor kántorunk akadályoztatva van.  A Szent István templomban ez énekes
szolgálatot Kissné Záborszky Erzsébet és Kiss László látják el. Ugyanitt Gazdagné Kurmann Júlianna, mintegy gazdája a liturgiához
szükséges dolgok karbantartásának:  a mosást,  vasalást,  takarítást végzi,  szervezi.  Emellett januártól ő vállalta az Új  ember és az
Adoremus adminisztrációját, és Zoltán távozása után a közösségi oldal karbantartását is. Azért, hogy e téren teljesebb szolgálatot
végezzen, egy újságíró tanfolyamot is vállalt. A segítő szolgálatokat, vetítő- és harangkezelést Kiss Tamás, a liturgikus előkészítést
Bárány István testvéreink végzik.
Plébániai  elnökeink  pedig   –  Tóth  István  és  Sárdi  Tibor –  a  szervezésben  jeleskednek,  mind  közösségi,  mind  a  fizikai  munka
tekintetében, élére állván a szolgálatoknak. 
Nagy segítségemre vannak Báthory István és Sárdi Tibor testvéreink, akik áldoztatói és igeliturgia végzésére kaptak megbízást, és
évek óta lelkiismeretesen segítenek. A járvány idején az áldoztatásban nem, de a Szentségimádások vezetésében, és egyes esetekben
a liturgia végzésében komoly feladatuk van.
A hitoktatásban évek óta Urbánné Titter Gabriella, Molnárné Harkai Marianna, Rozmánné Eckl Erzsébet, Lángné Harkai Edit és
Sárdi Tibor segítik a gyerekeket és a diákokat Jézus felé.
A karitatív munkát Piszkén Pataki Erzsébet, míg Süttőn Czermann Jánosné irányítják, szervezik, végzik.
Az önkéntes megajánlást Süttőn Nemes Imréné Rózsika gyűjtötte. Ezt a feladatot a továbbiakban már nem tudja vállalni. Köszönet
sok éves áldozatos munkájáért. Kállai Gyuláné Jutka nővérünk e szolgálatban továbbra is segítségünkre van, az Alapítvány ügyeiben
is segít. 
Ki kell emelnem a templomok takarítását végző testvérek buzgóságát, odaadását.
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Felújítás Piszkén a plébánia-templom bejáratánál kisebb vakolatjavításra, és – miután a tetőfedő idén nem jutott el hozzánk –
a templom körüli vízelvezetés javítása készült el.
Süttőn egy pályázat alapján valósult meg a templom sólekötő-páraáteresztő lábazatának részleges cseréje, a csapadékvíz-elvezetés, a
külső  kőkerítés  javítása.  Ugyancsak  sikerült  a  templom  kövezetét  felújítani.  A  töredezett  kelheimi  kő  helyére  süttői  haraszti
mészkőlapok  kerültek,  míg  a  szentélyben  a  régi  kövezet  maradt,  a  szükséges  cserével.  Nagy  ajándék  volt  számunkra  az  az  új
mellékoltár,  melyet  Rózsafüzér  Királynéja  tiszteletére  Latorcai  Csaba kőfaragó mester  készített  és  ajánlott  fel.  Ezt  áldotta  meg
Cserháti Ferenc püspök atya november 21-én, napra pontosan a templom felszentelésének 242. évfordulóján.
Piszkén pedig egy új hangosító berendezést kaptunk Schmidt Ödön testvérünk felajánlásából.
A soron következő feladat  2022-ben a templomok villamossági felújítása lesz. Idén ezt támogatja a Főegyházmegye. Jóllehet, nem
feltétlenül látványos, ám annál fontosabb, hogy a villanyhálózat megfelelő állapotban legyen. 
Süttőn e munka részben már megvalósult, úgy 20 évvel ezelőtt, ezért itt a lámpatestekre fogunk koncentrálni.
Piszkén azonban  a  hálózat  megújítására  is  szükség  lesz.  Ezt  a  főegyházmegye  70  %-ban  támogatja,  vagyis  a  munkálatok
megvalósulásának feltétele a kedves hívek adakozása. Ezért hirdetünk gyűjtést e célra.
 

Számokban Keresztség Süttőn 1 fiú és 8  leány   keresztelő  jé  n   ünnepeltük Isten emberszerető jóságát, míg Piszkén 12 fiú és 9 leány
családjával örülhettünk együtt, hogy Egyházunk új tagokkal gyarapodott. Ez a tavalyi létszám háromszorosa.  Ugyanakkor a legtöbben
igen messziről érkeztek – lelkileg. A jó szándék megvan bennük, de tartok tőle, hogy nehezen lesznek a plébánia-közösségek élő tagjai.
Az első lépés részükről,  és részünkről a bizalom megelőlegezése megvolt:  készséggel elfogadjuk az ígéretet, hogy Krisztusnak és
Egyházának törvényei szerint akarják nevelni e gyermekeket. Most ismét nekik kell lépniük!
Tudjuk,  hogy sokan vannak a nagyobb gyerekek,  hittanosok között is,  akinél nem elvi  kérdés,  hanem más okok miatt elmaradt a
keresztelő. Ők sem késtek le, de életkoruknak megfelelő előkészület szükséges, hogy ne csak érvényes legyen a keresztség, hanem
gyümölcsöző  is.  És  van,  hogy  a  családi  körülmények  akadályozzák  a  kisgyermek  keresztelését,  de  sokszor  divat  indokolatlanul
halogatni, mint valami kevésbé lényeges dolgot. Fontos, hogy jobb később, mint soha, de az is, hogy az életkornak megfelelően kell ké-
szülnie a gyereknek. 
Szentgyónás-áldozás, Bérmálás 2021-ben nem történt plébániáinkon. Most páran készülnek e szentségek vételére.
Egy jegyespár Piszkén, egy pedig a süttői templomban szolgáltatta ki a házasság szentségét és fogadott örök hűséget egymásnak. Egy
jegyespár 2022-ben tervezi a nagy napot. 
,

A  Szentkenetet 12 testvérünknek Süttőn, 12 testvérünknek Piszkén szolgáltattuk ki.   Év közben több testvérünket is otthonában
látogatta meg Jézus a pap szolgálata által, valakit többször is.
A Süttői Idősek Otthonában két, a Lábatlani Idősek Otthonában egy alkalommal volt lehetőségem a Szentmisét bemutatni.
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Fontos ismételni, ezért itt hívom fel a figyelmét mindenkinek, akinek katolikus keresztény idős, beteg hozzátartozója van, hogy e bete-
gek sincsenek kizárva a templomi közösségből. Lehet, hogy a család már elfordult a hitgyakorlástól, de  annak az idős testvérnek
sokat jelentene, ha meggyónhatna, áldozhatna, és betegségében vehetné a Szentkenetet. Maguktól nemigen szólnak, de mi szól-
hatunk értük a plébánosnak, hogy látogassa meg őket. Van, akihez hosszú évek óta járok, évente többször is. Lelkileg megerősödik a
beteg, és könnyebben viseli a betegség keresztjét.
A betegek kenete nem a haldoklók szentsége. Nekik van leginkább a szükségük  erre, de nem ez a lényeg. Egy tartós beteg állapot elvi  -  
seléséhez ad erőt.
Az elhunytakért való imádságra a harangszó emlékezetet. Alapvetően az segít rajta, ha még életében rendezhette Istennel a dolgait.
Idén Süttőn 9 férfi testvérünket és 9 nővérünket, Piszkén és Lábatlanon 13 férfi testvérünket és 20 nővérünket kísértük el imádság gal
nyughelyükre. Nyolccal több temetés, mint tavaly. A temetési szolgálat feltételéről már többször írtam. A lényege, hogy az elhunytat
( vagy hamvait ) megszentelt helyre kell eltemetni. 
Az elhunytak átlagéletkora Süttőn 78 év, míg Piszkén-Lábatlanon 75 év. A legfiatalabb elhunyt Süttőn 56, Piszke-Lábatlanon 1, míg a
legidősebb Süttőn 99, Piszke-Lábatlanon 92 esztendős volt. 
Közülük  Piszkén  10,  Süttőn  4  testvérünk  volt  szentségekkel  megerősítve,  vagyis  tudtak  gyónni,  áldozni,  szentkenetet  venni
betegségükben. Ez azért fontos, mert a beteg ember sincs elzárva a közösségtől. Ahol jelzik, szívesen meglátogatom a beteget, ha ál-
lapota miatt nem tud eljönni a templomba. De nem jelzik!!! Sok esetben alaptalan félelem, a szentségek erejébe hit hiánya az ok, de
előfordul, hogy eszükbe sem jut, mekkora segítség, ha valaki rendezheti Istennel a kapcsolatát a nagy út előtt. Figyeljünk oda erre is!

A közösségi szolgálat A fentebb sorolt szolgálatok mellett komoly feladat hárul a karitász csoportok (katolikus szeretetszolgá  -  
lat) tagjaira. Köszönjük egész esztendős szolgálatukért. Süttőn 17., Piszkén 23. esztendeje. Várjuk az utánpótlás a fiatalok közül.

Az anyagiakról januárban beszélgetünk a testületekkel. Azt látni, hogy anyagilag sokakat megviselt a járvány második esztendeje
is. Sok plébánia-közösség is bajba került. Mint fentebb írtam, a liturgiákat látogatók létszáma nemigen változott, és sokan voltak, akik
a  zárás  ideje  alatt  is  gondoltak  a  közösségeinkre.  Többen pedig  már utalással  támogatják  a  plébániáinkat.  Tartalékolni  nemigen
tudunk, és központi támogatásra is rászorulunk, de nem lett nehezebb a helyzet, mint az elmúlt években, köszönhetően az adakozó
testvéreknek. De ilyen súllyal kell megemlékeznünk a munkájukat odatevő munkatársakról is, mert sok feladatért – takarítás, mosás,
kertápolás, kisebb-nagyobb javítások – nem kellett a közösségnek fizetnie.

Számtalan dolgot, szolgálatot, eseményt nem említettem, és lehet, valakit kihagytam, nem említettem meg. De mindent ideteszünk,
és hálát adunk az Úrnak!   Te Deum laudamus!    

Tóth Bertalan plébános Krisztust Süttő – Piszke – Lábatlan közösségeiben szolgálva

Lelkipásztori összegzés 2021-ről Süttő – Piszke – Lábatlan katolikus közösségeiről                                                                          5 oldalból a 5. oldal 


