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A papság éve

   Szinte közhellyé vált az utóbbi évtizedekben, hogy Egyházunk legnagyobb gondjai közt a papi és szer-
zetesi hivatások hiánya szerepel. Nincsenek nagylelkű férfiak és nők, akik elfogadnák Isten hívását, és 
egészen Neki szentelnék életüket. Sokszor nemcsak az a gond, hogy nem fogadják el, de még csak meg 
sem hallják a hívó szót. Az okokkal több könyv anyagát meg lehetne tölteni, sok írás született már a té-
mában. Ennek a pár sornak az a célja, hogy felhívjam a mi felelősségünket, és ezzel feladatunkat a prob-
léma javításában.
Legfontosabb feladat az imádság. Több plébánián kezdeményezték, hogy egyik mise után húzhattak ne-
vet a hívek, akiért egész évben imádkoznak. Nevek húzása nélkül is megtehetjük, hogy imába foglaljuk 
annak a papnak a nevét, aki hetenként bemutatja az áldozatot, vagy aki megkeresztelt minket, vagy hit-
tanra oktatott. Fontos feladat, hogy megismerjük őket. Keressük meg azt a plébániát, ahova szívesen tar-
tozunk, vegyünk részt a plébánia közösségének életében, így segítve a lelkipásztor munkáját. A hivatá-
sok száma akkor fog növekedni, ha a fiatalok látják, hogy az Egyház szeretettől lüktető közösség. Olyan 
közösség, amit jó szolgálni, ahol jó pásztornak lenni. Sokszor (sajnos hívő emberek is) kritizálnak, plety-
kálnak egyházi személyekről. A megszólás, rágalmazás gyakran őket sem kerüli el. Ilyenkor fontos párt-
ját fogni lelkipásztorainknak, ahogy tennénk ezt, ha családtagunkról lenne szó. Hiszen mi, a zarándok-
egyház tagjai egy nagy, közös családba tartozunk. Így felelősek vagyunk egymás életéért. Mivel ők is ne-
hézségekkel küzdő emberek, minden lehetséges módon segíteni kell őket. Keressük meg ezeket az alkal-
makat, és fáradságot nem sajnálva dolgozzunk velük az Egyház életének gazdagodásáért, ezáltal pedig 
országunk,  nemzetünk  növekedéséért.  Iskolánkban  évente  négy  alkalommal  8-9  atya  jön  gyóntatni. 
Imádkozzunk értük is. 
Ezúton köszönjük szolgálatukat, Isten áldását kérve további életükre.
Gyóntató atyák: Kiss Péter, Farkas Béla, Nyúl Viktor, Csóka János, Gál Károly, 
Kajtár Edvárd, Bodogán László, Király József, Botfai Levente.
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