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SZAPLONCZAY MIKLÓS BEMUTATKOZÓ 

„Isten tegye röviddé az időt és a teret. Gyorsan, nagyon gyor-
san adja meg nekünk Krisztus, Kelet Világossága, annak meg-
értését, hogy a valóságban, a távolság sok évszázada ellenére 
igen közel voltunk egymáshoz, mert talán anélkül, hogy tud-
tuk volna, együtt haladtunk az egyetlen Úr felé, tehát egymás 
felé is.” (Orientale Lumen II. János Pál pápa apostoli levele) 

Szaplonczay Miklós görögkatolikus pap vagyok. Köszönettel 
vettem a bemutatkozási lehetőséget ebben a szép újságban. 
Magamról: Harmincadik éve szolgálok Szegeden és a környé-
kén. Az ország keleti részén, Nagykállóban születtem. 1988-
ban nősültem, s még ebben az évben pappá szentelt Dr. Ke-
resztes Szilárd hajdúdorogi megyéspüspök. A legtöbb keleti rí-
tusú egyházban a papok a szentelés előtt nősülhetnek. A há-
zas állapot részben nehezebbé teszi a papi szolgálat teljesíté-
sét, mert a szíve, s energiája megoszlik az Istenszolgálat s a 
család feladatai között, részben könnyebbé, mert már az ele-
jén két szívvel, majd a gyermekek jöttekor több szívvel szol-
gálják az Urat. Feleségemmel három gyermeket neveltünk fel, 
akik közül a két idősebb, szintén elfogadva Isten hívását, pa-
pok lettek.  

Szegeden szolgálva elég sokrétű feladatom van. Az iskolai és 
parókiális hittanórák számomra a legfontosabbak, de a hívek 
lelki gondozása, a jegyes oktatások, segítő beszélgetések is ott 
vannak az elsők között. Aztán az általunk alapított egyetemi 
kollégiummal, és a szociális alapszolgáltatásokkal járó felada-
tokat is igyekszem teljesíteni. Mindig is érzem, hogy sok az 
„aratnivaló”, és jól kell felhasználni az időt, amit Istentől kap-
tunk. 

Az egyik legnehezebb do-
log a mindennapi papi 
munkámban a görögka-
tolikus családok megke-
resése, a velük való kap-
csolattartás, és az egyház 
által szervezett progra-
mokba való bevonása.  A 

szegedi egyházközséghez viszonylag nagy terület tartozik, 
Csongrád-Csanád megye a Tiszától nyugatra eső része, és a 
Bács-Kiskun megye déli része. Így ellátom Szegeden kívül a Ba-
jától Szentesig lévő településeket is. 

Magyarországnak ezen, a déli részén sok-sok görögkatolikus 
él, de szétszórva, kisebb nagyobb lélekszámban egy-egy tele-
pülésen. Egyházközséget csak Szegeden, Baján, Kiskunfélegy-
házán és Kecskeméten sikerült alapítani. Ugyanakkor pedig 
minden olyan helyre igyekszem eljutni, ahol több görögkato-
likus család él.  

Zsombóra is így kerültem. Több idevalósi görögkatolikus csa-
láddal tartom a kapcsolatot évek óta, sokakat kereszteltem, 
eskettem, temettem is. Néhányan Szegedről költöztek ki. 
Most, hogy van segítségem, - hiszen pár évvel ezelőtt káplánt 
kaptam, aki Deszken és Baján mi-
sézik rendszeresen, - arra gondol-
tunk feleségemmel, hogy Zsom-
bón vasárnaponként végzünk 
Szentliturgiát. A Szentmisét mi 
görögkatolikusok Szentliturgiá-
nak nevezzük. Örülünk annak, 
hogy vannak alkalmak, amikor 
még tíznél is többen eljönnek, és 
részt vesznek a Szentliturgián. 
Köszönöm Kopasz István atyának 
és a zsombói egyházközség kép-
viselőtestületének, hogy engedélyezték a templom használa-
tát. S köszönet Franciskának és Emikének a Szentliturgiákon 
való segédkezésért és szolgálatért.  

Végül Szent II. János Pál pápának a buzdításával fejezem be a 
bemutatkozásomat, mely az Orientale Lumen záró sorai: 

„Hadd élvezhesse már a harmadik évezred embere ezt a fel-
fedezést, akihez végre eljut az egyetértő és ezért teljesen hi-
hető szó, amelyet egymást szerető testvérek hirdetnek, akik 
hálát adnak azért a gazdagságért, amellyel kölcsönösen meg-
ajándékozzák egymást. És így jelenünk meg az Úr előtt a kien-
gesztelődés tiszta kezeivel, és a földkerekség embereinek 
még egy biztos indokuk lesz arra, hogy higgyenek és remélje-
nek.” 

 (Szaplonczay Miklós) 
 

 

VASÁRNAP 
02.20. 

 
11:00 
 
17:00 

ÉVKÖZI VII. VASÁRNAP 
Ujvári és Rácz család élő és + 
tagjaiért 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
02.22. 

 

 

8:00 

Szent Péter apostol székfogla-

lása – Ü 

Szentmise 

SZERDA 
02.23. 

Szent Polikárp püspök és vértanú – E 

CSÜTÖRTÖK 
02.24. 

 

17:00 

Szent Mátyás apostol – Ü 

Igeliturgia 

VASÁRNAP 
02.27. 

 
11:00 
 
17:00 

ÉVKÖZI VIII. VASÁRNAP 
Takács, Balogh és Kószó család 
élő és + tagjaiért 
Engesztelő imaóra 


