
„Kedves Testvérek! 
 

Tudjuk mindannyian, hogy az egyház életében bármikor 
előfordulhat, hogy egyszer úgy dönt a Püspök atya, más 
szolgálati helyet ad az atyáknak, de valahogyan mégsem 
tudtunk erre igazán felkészülni. A hirtelen döntés is 
okozhatta, hogy kicsit megrendülten állunk most ebben a 
történetben….. 
Néhány gondolat az elmúlt öt 
évről: István atya, öt évvel 
ezelőtt, amikor idekerültél 
kitűzted azt a célt mindannyiunk 
számára, hogy egy közösséget 
szeretnél építeni. Közösségépítés 
volt a lobogón a felirat. Az elmúlt 
öt évben - ami egy villanás volt 
számunkra – nagyon-nagyon sok 
minden történt. Nagyon sok 
mindenről kellene most megemlékezni, az általad említett 
csoportokról pl., amelyek elindultak és szinte önjáróan 
működnek, mind-mind Neked köszönhetőek. A képviselő 
testület havi rendszereséggel találkozhatott és soha nem 
volt úgy testületi ülés, hogy az elején ne hívjuk a 
Szentlelket, hogy segítsen nekünk, valóban bölcsen és 
segítségével tudjunk döntéseket hozni. Nagyon sok 
pályázatunk volt. Sok pályázat került beadásra, amelynek 
nagy része meg is valósult. Itt van például a 
Kisboldogasszony Templom, amely kívül-belül megújult. 
2019 nyarán kezdődött a felújítás és Karácsonykor már a 
templomban ünnepelhettünk. Ugyanígy megemlíthetjük 
az orgonafelújítást. Éveken keresztül pályáztunk rá, kitartó 
voltál, köszönjük mindenkinek, aki részt vett benne, hogy 
a mai napon felcsendülhetett a felújított orgonánk hangja. 
Köszönjük Csibi Balázs orgonaépítőmesternek, Gábor 
Tamás kántornak, Bálint Vilmos testvérünknek és István 
atyának, aki ennek a mozgatórugója volt. Még egy nagy 
feladat előtt állunk, plébániafelújításba kezdünk ősszel, de 
Te már azt is előkészítetted. Szeretettel meghívlak majd az 
átadó ünnepségre! Nagyon szeretném megköszönni 
Neked, hogy együtt szolgálhattunk. Úgy is, mint világi 
elnök és úgy is, mint a Jelenlét Zenekar vezetője. Áldott 
szolgálataink voltak együtt. 2020 októberében súlyos 
betegségben kórházba kerültél és ami akkor történt 
Zsombón és a többi egyházközségben, valamint szerte a 
világban – még nem tudtuk – de akkor igazi közösség 
épült. 2020 december 3-án, itt a templomban nagyon 
sokan voltunk. Ez a nap a 60. születésnapod volt, egy 
csütörtöki nap. Együtt imádkoztunk a gyógyulásodért, 
hogy aztán december 6-án megcsörrenjen a telefonom és 
Te azt kérdezd tőlem: „Hogy vagytok Gábor?” 8 hónapig 

kellett hiányolnunk Téged és valóban, ez alatt a 8 hónap 
alatt, nagyon erős közösséget kovácsoltál. Mindannyian 
egy szívvel, egy lélekkel imádkoztunk a gyógyulásodért. 
Hála Istennek, hogy visszatérhettél közénk. Amikor arról 
emlékezünk, hogy István atyáról mi jut eszünkbe, nekem 
három szó: szelídség, alázat és szeretet. Ezt tanulhattuk 
Tőled, hogy bármi történik, először vigyük az Úr elé. Mit 
mondana, mit tenne, mire vezet minket? Ebben is 
segítettél és formáltál minket, amit nagyon-nagyon 
köszönünk! 
Józsi atya! Nagyon köszönjük, hogy vagy és hogy itt voltál 
velünk a legnehezebb időszakokban 
is. Kevesen tudják, hogy István atya 
betegsége alatt, folyamatosan 
szolgáltál, jártad a plébániákat. 
Fantasztikus nagy segítség vagy, 
nagyon köszönjük a tanításaidat, a 
beszélgetéseket, amelyekkel mindig 
erősítettél, bíztattál minket, mindig 
számíthattunk Rád. Hála van a 
szívünkben Érted. 
Hálát adunk Urunknak Mindkettőtökért, tanításaitokért! 
Mindig nyitva áll az ajtó előttetek, gyertek vissza közénk 
bármikor!.....Kívánjuk, hogy a mórahalmiak olyan 
szeretettel fogadjanak Benneteket, ahogyan mi szeretünk 
Titeket! Kívánunk egészségben gazdag hosszú szolgálatot 
mindannyiunk örömére!” 
 

Dr. Kispéter Gábor 
      világi elnök  
(elhangzott 2022.07.31-én István atya búcsúzó beszéde után, részlet) 
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ⴕ Soós Dezső élő és elhunyt 
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Szentmise  

ⴕ Pesti Istvánné 

ⴕ Mőnich Ágnes halála 1. évf. 
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