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SOÓS JÁNOS ATYA 1993-1997, MAJD 2000-2006 KÖZÖTT 
VOLT ZSOMBÓ PLÉBÁNOSA ÉS ESPERESE. BÚCSÚZUNK 
TŐLE: 

KEDVES JÁNOS ATYA! 

Sokat gondolkodtam, hogy mit írhatnék búcsúzóul, amikor 
megtudtam, hogy visszavonhatatlanul lezárult a földi életed. 
Mintha még utoljára meg akartál volna tréfálni bennünket. 
Valószínű, hogy volt még elintéznivalód: még meg kellett, 
hogy imádkoztass ben-
nünket, mert „aki imád-
kozik, addig rosszat nem 
csinál”. Végül mégis en-
gedtél szerető Mennyei 
Atyád hívásának, és el-
költöztél az égi hazádba. 
Mindig is tudtad, hogy 
az igazi hazánk ott van, 
mindannyiunké, és ezt Te akár tűzzel-vassal is tudatosítottad 
velünk, akár alkalmas, akár alkalmatlan időkben.  

Mintha ez a vers, amit ki tudja ki és mikor írt, Rólad íródott 
volna, Isten harcosáról, aki megharcolta a végső harcát és 
győzött: 

A győztesnek mindig van egy terve –  
a vesztesnek mindig van egy kifogása. 
A győztes minden problémára talál megoldást –  
a vesztes minden megoldásban talál problémát. 
A győztes összehasonlítja teljesítményét a céljaival –  
a vesztes összehasonlítja teljesítményét a másikéval. 
A győztes: „Ez nehéz, de nem lehetetlen” –  
a vesztes: „Ez lehetséges, de nehéz.”. 
A győztes mindig egy része a válasznak –  
a vesztes mindig része a kérdésnek. 
 

János Atya, Neked nem voltak kifogásaid, de nem is fogadtál 
el kifogásokat, saját, sokszor sajátos megoldásaid voltak a   
Jóisten által kijelölt céljaid véghezviteléhez, és közben nem 
ismertél lehetetlent. 

Ki voltál az életünkben, a családunk, a falunk életében éve-
ken át? Kerestem a szavakat, és újra és újra a KŐSZIKLA jutott 
az eszembe. Az a szikla, ami elmozdíthatatlan, kemény, ki-
tartó, biztosan áll a helyén, jöhet akármilyen időjárás. Ami 
erre az alapra épült, az, ha lerombolja a vihar, akkor is újra-
építhető, mert azt a szilárd hitet, amelyet édesanyád ültetett 
a szívedbe még kisgyermekkorodban, nem hordta el a szél, 
akármerről fújt is. 

Mikor megismertelek, bevallom, sokáig féltem Tőled, nem 
értettem sem a humorodat, sem azt a meggyőződést, ami 
mentén vezetted a rádbízottakat. Még harcoltam is a magam 
módján, és ebben a harcban én sokáig vesztes voltam. Egy-
szer aztán úgy gondoltam, hogy megpróbálom a lehetetlent, 
hátha ezen a sziklán van egy bejárat. Volt. Az őszinte kérdé-
seimre, amit egy „Újratervezés” című találkozón tettem fel, 
megrendítő válaszokat kaptam. Akkor, ott néhány érdeklő-
dővel együtt beengedtél bennünket a féltve őrzött kapun be-
lül. Hiszem és remélem, hogy azóta sokaknak meg tudtad 
mutatni a Gondviselőtől kiimádkozott kincseidet: a sziklaszi-
lárd hitedet, a rendíthetetlen bizonyosságot, hogy Istennél 
semmi sem lehetetlen. 

János Atya, fogadjon be az örök hazába az Úr, öleljen át vég-
telen szeretetével, adjon olyan békességet, amilyenre egész 
életedben vágytál! 

(Gáborné Julika) 

Amikor megkértek, hogy írjak néhány szót, legelőször a za-
rándokutak jutottak eszembe. Ha jól emlékszem három alka-
lommal voltam ezeknek résztvevője a családom valamelyik 
tagjával. Nem mindenre emlékszem, mert még gyermek vol-
tam és nem mindig az kötött le, amit láttam. De azt elmond-
hatom, így felnőtt fejjel, hogy ezekért a lehetőségekért na-
gyon hálás vagyok Soós atyának. Ezek a lehetőségek észre-
vétlenül építettek, erősítettek és a mai napig meghatározóak 
a számomra. 

(Baloghné Zádori Tamara) 

 

RÖVID HÍR 
Püspök atya rendelkezése alapján az első nyilvános Szentmi-
sét április 18-án 11 órakor tartjuk, amelyet a balesetekben 
elhunytakért mutatunk be. Szeretettel várunk mindenkit az 
egészségügyi szabályok betartása mellett. 


