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„ÁLDJAD LELKEM AZ URAT, ÉS NE FELEDD, HOGY MENNYI 
JÓT TETT VELED” 

Olasz Attila plébános bemutatkozása 

Olasz Attila vagyok. Békés megyéből származom. Teológiai ta-
nulmányaimat az Egri Hittudományi Főiskolán végeztem. 
2014-ben szentelt pappá Bosák Nándor püspök a debreceni 
Szent Anna Székesegyházban. Papi jelmondatom: „Áldjad lel-
kem az Urat, és ne feledd, hogy mennyi jót tett veled” (Zsolt 
103,1). 
A káplánként szolgáltam Rakamazon és Berettyóújfaluban. 
2016-tól 2020-ig Földeákon voltam plébániai kormányzó. Föl-
deákon kívül még Óföldeákot és Maroslelét láttam el oldalla-
gosan. Eddigi papi életem legnehezebb, ugyanakkor a leg-
szebb évei voltak. Egy rossz állapotban lévő templom és plé-
bánia, illetve egy „hányatott” sorsú, több mint 4 hektáros ka-
tolikus temető várt rám. Isten kegyelméből és az Egyházme-
gye támogatásával a plébániát már 2016-ban részlegesen fel-
újítottuk. 
Szolgálatom alatt ugyancsak megújult a középkori óföldeáki 
erődtemplom, illetve a maroslelei templom alászigetelést ka-
pott és a tornya be lett tatarozva. 
Egy beruházásnak az értékét sohasem a számok mutatják 
meg, hanem az, hogy általuk mennyire kovácsolódik össze egy 
közösség és mennyivel visz bennünket közelebb a végső cé-
lunkhoz, a Jóistenhez, mert egy szépen felújított templomban 
is lehet ellenségeskedni, gyűlölködni, ugyanakkor egy romos 
épületben pedig túlcsordulhat a szeretet és az egyetértés. 

Ezek után 2020-tól Rómában folytattam biblikus teológiai- és 
erkölcsteológiai tanulmányokat a Pápai Gregoriana Egyete-
men és az Alfonsiana Egyetemen. 

2022. augusztus 1-től kaptam kinevezést az üllési-, a forrás-
kúti- és a zsombói plébániákra plébánosi minőségben. Szept-
embertől a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen veszek részt 
doktori képzésen, ami azt jelenti, hogy heti 2 napot Budapes-
ten kell tartózkodnom, ezért kérem megértésüket és a rugal-
masságukat. 
Ha szertartásokat végzek, ügyeket intézek, autót vezetek, 
vagy éppen egyetemi órán vagyok, akkor nem tudom a tele-
font felvenni, illetve határidőnapló sincs nálam, ezért kérem, 
ha van lehetőségük, akkor e-mail-t írjanak erre a címre: attila-
olasz7@gmail.com. Az üzenetbe írják meg, hogy mit szeretné-
nek és mikor, illetve mindenképpen hagyjanak telefonos elér-
hetőséget, hogy amikor alkalom adódik, fel tudjam hívni Önö-
ket. Szükség esetén a plébánia-hivatal telefonos elérhető-
sége: 06/62 256-577. Mivel egymagam látom el a 3 egyház-
községet, ezért a miserenden is változtatni szükséges. 

Vasárnapi misék a következőképpen alakulnak a három egy-
házközségben: Üllés 8.00, Forráskút 9.30, Zsombó 11.00, így 
lesz időm átérni a következő településre. A hétköznapi mise-
rendet mindig az adott vasárnap hirdetem, amiben lehetnek 
módosulások. A betegek (első péntekesek) látogatása szerve-
zés alatt áll, ezért kérem a türelmüket. Amint kialakul ebben 
is egy rendszer felkeressük őket. Mivel súlyos paphiány van, 
ezért szeretném bevonni a világi áldoztatókat is a betegláto-
gatásokba, én főként azokhoz mennék, akik szentgyónásukat 
szeretnék elvégezni, vagy a betegek kenetét szeretnék fel-
venni, mivel ezeket a szentségeket csak pap szolgáltathatja ki! 
Az Egyház ajánlása alapján a keresztelést egy hónapban egy-
szer, a hónap utolsó szombatján vagy vasárnapján végezzük, 
hogy közösségben tudjuk ünnepelni, ha új tagja lesz az Egy-
háznak. Az eddig felvett keresztelőket a megbeszélt időpont-
ban tartjuk. Ezek a gyakorlatok a korábbiakban nagyon jól be-
váltak és a hívek hozzászoktak, mert van benne egyfajta kiszá-
míthatóság. Ezeket a kisebb változtatásokat a SZÜKSÉG kí-
vánja! 

Szeretnék mindenki számára elérhető lenni vallástól és világ-
nézettől függetlenül. A tőlem telhető módon igyekszem min-
denki lelki előrehaladását segíteni. A személyi változások – 
mint minden változás az életben – nehézségekkel jár együtt 
mind a papok, mind hívek számára, mert az újtól, a bizonyta-
lantól mindenki fél, de kis idő elteltével az új, a még szokatlan 
lesz a természetes. Ebben az átállásban kérem mindenki meg-
értését, türelmét és segítségét. 

Imával és szeretettel: Olasz Attila plébános 
 

A zsombói búcsú időpontja szeptember 4-e, 11 óra. 

VASÁRNAP 
08.14. 

 
11:00 
 
17:00 
18:00 

ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP 
+ Pesti István, + Mőnich Ágnes 
halála 1. évf., élő és +családtagok 
Görögkatolikus Szentmise 
Engesztelő imaóra 

HÉTFŐ 
08.15. 

 
 
11:00 
17:30 

SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE – 
FÜ 
Szentmise 
Üllés Szentmise 

SZERDA 
08.17. 

8:00 Szentmise 

CSÜTÖRTÖK 
08.18. 

18:00 Igeliturgia 

VASÁRNAP 
08.21. 

 
11:00 
 
18:00 

ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP 
Gábor Jánosné halála 6. évf., élő 
és +családtagok 
Engesztelő imaóra 


