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Év végi beszámoló-2021. 

„Te vagy az én bizalmam…” 

Az elmúlt napokban a média már évértékelőkkel árasztott el bennünket, és olyan 
képekre emlékeztetett, amelyek már rég elhalványultak vagy épp drámaiságukat 

tekintve még mindig nagyon is jelen vannak. Sok hang és beszámoló kaotikus évként 
értelmezi ezt a véget érő 2021-et, amely akár szerencsétlenség és katasztrófa 

éveként vonulhatott be a világ és az emberiség történelmének évkönyvébe. Valóban 
az a helyzet, hogy minden negatívum felülmúlja a pozitívumot: a megjósolhatatlan 

koronavírus-járvány, amely már csaknem két éve bizonytalanságban tart bennünket, 

és a következő 2022-es évben sem lesz vége; a létfontosságú éghajlat is változik 
szerte a világon, és az Antarktiszon tűzvészekkel és jégolvadással fenyegeti az 

emberiséget, így például az Európai Unió néhány politikusa a következőképp 
fogalmazott: “A bolygó halálos veszélyben van, és vele együtt a lakói is.” 

Nyáron az izgalmas labdarúgó Európa-Bajnokság nem volt éppen a 
legszerencsésebb, a hagyományos tokiói nyári olimpia sem volt sikertörténet. A 

Vatikánban és a világegyházban is fokozza a gyötrelmes nyugtalanságot, hogy a 
kiskorúakkal szembeni erőszakos bántalmazás még mindig nem öltött világosan 

felépített megbékélési és a büntetési formát, a szinodális út még várat magára, 
hiszen közösségünkből is csak kevés válasz érkezett vissza. Ezek olyan tények, 

amelyeket nem szabad alábecsülnünk, inkább bénítóak, mintsem hajtanának előre. 
Ezen kívül vannak pozitív személyes és társasági események, melyeknek meg 

van a maguk személyes érintettsége. Ilyen eseményt éltünk át a Nemzetközi 
Eukarisztikus Kongresszus megvalósulása által. Hálával gondolok 

EGYHÁZKÖZSÉGEINKRE, melyek mozaikszóval élve SzERVeS részét alkotják 

hitéletünk fejlődésének. (Szany, Egyházaskesző, Rábaszentandrás, Várkesző és 
Sobor) Minden közösség a saját Tanácsadói Testületének tagjain keresztül magáénak 

érezheti spirituális, szellemi, anyagi és identitásbeli javainak gazdagságát, mely nem 
számokon, hanem szíveken keresztül mérhető. Köszönöm a sok tiszta szívű hívő 

közelségét, melyet az ő apostoli elhivatottságukon keresztül érezhetek, köszönöm a 
sok-sok segítséget, ami a lelkipásztori szolgálatomhoz erőd nyújt. Ezt a testvéri 

szívet köszönöm meg Varga Benedek végzős bencés diák testvéremnek, akiért nem 
győzök eléggé hálás lenni a Jóistennek, hiszen sok közös élménnyel végigkísérte 

közösségünket és szolgálta a Szanyiakat. Ebben a szolgálatban adok hálát Szent 

Anna Kórusunkért, akik ébren tartják hétről-hétre Benedek lelkesedését, Istennek 

hála Értük! Idén megalakult Egyházközségeink SzERVeS KARITÁSZa Varjasné Virágh 

Erzsébet vezetésével, melyben megköszönöm az iskolai szülői munkaközösség 

közreműködését Nagy Katalin vezetésével. A mindennapi munkában nagy segítségem 

Sebestyénné Kincses Zsuzsi, Akinek és Családjának megköszönöm, hogy osztoznak 

lelkipásztori feladataim megkönnyítésében. Istennek Hála Értük! A liturgiában 

megköszönöm a ministránsok lelkes szolgálatát, különösképpen azoknak, akikre 
hétköznapokon is számíthatok, a felolvasó testvéreink szép szolgálatát és minden 

liturgikus tevékenység áhítatos elvégzését. Idén sajnos csak álom maradt a 
minisztráns-közösség felfrissítése, bízom abban, hogy jövő évben minél többen érzik 

majd otthonuknak a liturgia közösségformáló térerejét, amihez nélkülözhetetlen a 
szülői segítség. Megköszönöm a díszítő asszonyok szép munkáját, amivel Isten 

házának ékességén fáradoznak hétről hétre. Istenünk bőséges áldásával halmozza el 
őket. Bízom összes közösségünk további fejlődésében, hiszen vannak pályázataink, 

melyeket elnyerünk Magyarország Kormánya jóvoltából, de ez önmagából csak arra 
való, hogy “múzeum-egyházzá” váljunk. Mi azt szeretnénk, hogy Krisztus élő és 

“SzERVeS Egyháza” maradjunk és legyünk a jövőben is, aki tevékeny és vonzóan 
mutatja meg magát a közömbösek előtt is. 
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Isten szeretet-megnyilatkozása 
 

Mi az, ami most meghaladja ezt az éves skálát 2021-ben? Jó és szép vagy rossz 

és negatív? Öröm és elégedettség vagy szenvedés és elégedetlenség? Bátorság 
szembenézni az élettel vagy az élet fáradtsága? Tanácstalanság vagy 

magabiztosság? Az új évre való átmenethez valóban több Istenre hagyatkozásunkra, 
hitre, bátorságra, reményre és mindenekelőtt bizalomra van szükségünk. 

A karácsonyi misztérium, amelyet szenteste ünnepeltünk, és a karácsonyi 

üzenet, amely napjainkban is körülvesz bennünket, azt akarja mondani, hogy Jézus 
születése és megtestesülése révén Isten jelen van a világunkban, az Ő 

köldökzsinórján vagyunk és velünk van, nem áll meg szeretet-megnyilatkozása, mely 
megmutatkozhat szanyi közoktatási intézményeken keresztül is. Hálát adok 

iskolánkért, melyet szeptemberig Tóth Tibor igazgató úr vezetett és megköszönöm 
következetes munkáját és együttműködő segítségét. Az idei évtől Tóthné Molnár 

Bernadett új igazgatónő vette át a stafétabotot, Aki szeretné még összetartóbbá 
varázsolni iskolai közösségünket, köszönöm jószándékát, lelkesedését, tettre kész 

szorgalmát, mely megérleli a jövőben gyümölcsét és a rábízott pedagógusok 
munkáját. Isten szeretetének jelévé válhat Óvodánk is, amelynek vezetője, Kovácsné 

Varga Tünde, akinek idén is megköszönöm, hogy óvodánk keresztény szellemiségben 
érlelődhet, köszönöm minden óvodapedagógus, dada valamint tanító és tanár-

pedagógus testvérem áldozatos és sokszor meg nem becsült munkáját! 
 

Magabiztosság, mint úti eledel… 
 

A 2021-es év utolsó óráira a zsoltáros egyes szavait vigyük magunkkal lelki 

tarisznyánkba eledelül az újévbe. A zsoltáros minden szükségében és 
nyomorúságában tudja, hogy élete Istennél van biztonságban, aki nem hagyja, hogy 

elhagyja és elvesszen, ezért bármikor segítségül hívhatja és így imádkozhat: “Hisz te 

vagy az én reménységem, Uram; Te vagy, Uram, ifjúkorom óta bizodalmam.” Ismeri Isten 
nagy tetteit, és minden szerencsétlenség és csapás ellenére életével hirdetni akarja 

azokat. Igen, szükségünk van arra a fajta bizalomra, amiért itt imádkozhatunk hozzá. 
Egyetlen modern médium sem tud ekkora bizalmat közvetíteni felénk, és nem is 

vásárolhatjuk meg a diszkontból, hanem imádságban, Istennel való imádkozó 
beszélgetésben kell megadni. Ez az a hozzáállás, amely megragad bennünket 

belülről, ami megérinti lelkünket és szívünket, arra késztet, hogy Isten Szentlelkében 
cselekedjünk. A bizalom egy lelki adottság, amelyet a Szentlélek helyez belénk, hogy 

el tudjuk viselni az életet. Isten nemcsak egyéni magabiztosságot ad, hanem a miénk 
is, az én bizodalmam, reményem, erőm, örömöm, fényem, életem. 
 

Egyedül Isten a mi bizalmunk 
 

Néhány héttel ezelőtt Ferenc pápa új könyvet adott ki “Merj álmodni. 

Magabiztosan a válságból” címmel. Három fejezetre osztotta “Ideje látni”, “Ideje a 

választásnak” és “Ideje a cselekvésnek”. Ez a könyv tulajdonképpen a Szentatya 
szolgálati programtervezetét nyújtja az olvasó felé, amelyben a társadalom 

átrendeződésére szólít fel, és elmagyarázza, hogyan kellene biztonságosabbá 
tennünk azt, mert szerinte nincs visszatérés a korábbi normalitás állapotába, ahogy 

a koronavírus-világjárvány előtt volt. Gondolataival azt a bizalmat akarja adni az 

embereknek világszerte, hogy Jézus és Isten közelsége hozza el nekünk a remény 
útját a jövőbe, az emberi felszabadulás útját, amely megadja azt a méltóságot, 

amelyet csak Ő, az Úr adhat meg. “A kereszténység szíve Isten szeretete minden nép 

iránt és felebaráti szeretetünk, különösen a rászorulók iránt” - írja a pápa. Ferenc pápa 

igehirdetésével azt az önbizalmat akarja adni, hogy az életveszélyes dolgokon is csak 
együtt tudunk úrrá lenni, ha az evangélium üzenetére, Jézus Krisztus személyére 

orientálódunk, s abban, hogy egyedül Isten a mi bizalmunk. 
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Nincsen istentelen hely a világon 
 

Ha valóban Isten a mi bizalmunk, akkor ezt az óévet hálával, bár vegyes 

érzelmekkel zárhatjuk, és visszaadhatjuk Istennek. Hálaadást végzünk, mert 
szeretetét, kegyelmét és irgalmát is nekünk adta. Ha plébániánkon megváltozott és 

egy kicsit le is lassult az élet, Isten nyomai mégis felismerhetők és kézzelfoghatóak 
voltak.  

Soboron keresztül idén egy új közösséggel gyarapodtunk. Hálás vagyok hogy ott 
is szeretettel elfogadták lelkipásztori szolgálatomat, melyet külön köszönök az ottani 

közösség lelkes és hűséges vezetőjének: Makrai Béla hitoktató-kántor úrnak. Öröm 
számomra, hogy bízhatok az Ő higgadt és következetes meglátásaiban. 

Rábaszentandráson Isten felénk nyújtott kezét ragadhattuk meg azon 
személyeken keresztül, akik segítettek bennünket a templomfelújítási pályázatunk 

elindításához szükséges eszközök beszerzésében. Köszönöm a polgármester úr 
Gasztonyi György támogatását és közösségerősítő szolgálatát. Az év folyamán 

számíthattam Tóth Lajos és felesége, Marika segítségére, mind a kétkezi munkában, 

mind a ministránsok összetartásában, amelyért hálás vagyok. A meglévő 
falszigetelés után jövőre a templom külső tatarozása és a környéke vonzóbbá tétele 

a közös célunk. 
Várkeszőn is megmutatkozott Istenünk felénk nyújtott keze, hiszen itt is a 

nyertes pályázatunk megvalósításához hozzájárult Ferencz Dezső polgármester úr 
együttműködése és az ottani közösség vezetőinek Kövi Péter és Kiss Balázs, valamint 

családjaik támogatása. Itt is  célunk a templomtatarozás befejezése. 
Egyházaskeszőn megvalósult egy új oltár megáldása, melyen keresztül sajátos 

módon érezhetjük Isten jelenlétét. Köszönöm a falu vezetésénél Lendvai Jánosné Betti 
polgármester asszony hitét és elkötelezett példamutatását. Segítségével és Hegyiné 

Böröcz Adél jegyző asszonnyal sok álmunk megvalósult és itt is szeretnénk jövőre a 
szentély rekonstrukcióját megvalósítani. Jó, hogy hétről hétre egy élő közösségnek 

szolgálhatok, s ezt megköszönöm az ottani tanácsadó testület tagjainak: Pánczér 

Attilának, Nagy Dávidnak és Ballér Lajosné Rózsikának. 

Szanyban is hálával tartozom az önkormányzatnak, Németh Gergely vezetésével, 

hiszen a mindennapos terheinken enyhítettek Funtek János jegyző úr segítségével. 
Volt soproni hívek segítségét 3 év elmúltával is köszönöm, hogy a szanyi szentmise-

részvételükkel és ragaszkodó szeretetükkel, támogatásukkal erősítik lelkipásztori 
szolgálatomat. 

Hálával tartozom a szanyi tanácsadó testületi tagoknak, akiknek neve ott van 
szívemben és Isten szívében. A Jóisten áldása kísérje őket és családjaikat, hiszen 

otthonuknak érzik a plébániát és a templomot, melyek két olyan pillérei lelki 
életünknek, amit ők a jellemük által tartalommal is megtöltöttek. Az egész éves 

plébániai kert gondozásáért nagy hála! Köszönöm, hogy boldoggá varázsoljátok 
plébánosi életemet, terheim és keresztjeim Veletek könnyűek és édesek. 

Támogatóink voltak az évben (Peti) Németh Gábor bácsi, valamint veje (Pali) Varga 

István és Reni,  továbbá Varga Róbert (Baggio) és Győri Ernő, a kőműves munkában, 

Pethő Róbert, a villanyszerelési munkában. Hegedűs Tibor és neje, A Rábapart Jóléti Szolgálati 

Alapítvány, Horváth István és neje Horváthné Töreki Mónika, Dózsa Mezőgazdasági Zrt., támogatását 

köszönjük, mely plébániánk számlájára érkezett. További támogatóinkért is hálás köszönet, Bokréta 
Vendéglő: Kocsis Edit, valamint Németh Tünde és édesapja József és Családjuk, továbbá Takács Ákos 
és Ivett zöldségboltos év folyamán tanúsított támogatását. Neveket sorolva: Nagy Imre és felesége 
Kata sok-sok segítségét, Soós Bea, Soós Béláné, Kocsisné Hegedűs Anita, Funtek Melinda, Bendes 
Zsófia, Kató Lászlóné, Koós Éva, Molnár Zoltánné, Töreki Imre és Matyi néni, Töreki Gyula a benzinkút 
tulajdonosa és Családja, Molnár Miklósné Olgi néni, Németh László, Németh Gergely és Családja, 

Révhelyi Balázs, Hujber Lajos, Piros András (PIROS-BETON KFT.) Legler József és Családja, Kató Zsolt, 
Kató Helga, továbbá a Gyógyszertár dolgozói, Varga Gyula, Szabó László, Németh Zoltán, Németh 
István, Magyar Zoltán, Mari fagyizó, Fókusz Ruházat, Rosta Sándor, Hegyi Gergely, Koós Gyula, Fülöp 

Károly, Csordós Aladárné, Imre Istvánné, Katz Józsefné, dr. Keszei Péter, Batki Trans, INTERFA, Győri 
Ernő, Németh Gábor, Várkeszői, Egyházaskeszői és Rábaszentandrási Önkormányzatok, valamint a 
Karakai FARM és családjaik adományait köszönöm. 
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A sekrestye állandó szépítésében köszönet Legler Gábornak és Edvy Péternek. 

Elkészült a Szent Anna kápolna köré tervezett kálvária, valamint jövőre van két 
pályázatunk egy orgona és templomfelújítására. 

Megköszönöm Vincze Zoltánnak, hogy lelki vállain hordozza jövőnk alakulását, 

mint az Egyházközségi Tanácsadó Testület világi vezetője. Hálás vagyok a jó 
közösségért, amikor azt mondjátok, jó itt lenni a templomban és a plébánián. Ez a 

legnagyobb örömöm. Ez az érzés van hatással közösségi szentmiséinkre, melyeken 
keresztül sajátos módon érezhetjük Isten jelenlétét. Főleg a vasárnapi és az ünnepi 

Eucharisztia megünneplésében, valamint a hétköznapi kisebb létszámú szentmiséken 
közösségként éltük meg saját lelki életünket. Mindezt nem tudjuk visszaadni virtuális 

eszközökkel, amiben köszönöm Benedek és Babics Csaba segítségét. A 
személyességhez ragaszkodunk, mert a személyes imádságban és liturgiában 

összekapcsoljuk világunkat, s földünket az éggel, és engedjük, hogy Isten 
megérintsen bennünket. Így egész világunkban s a mi plébániánkon sincs istentelen 

szoba, Isten mindenhol jelen van, csak a kezünket kell kinyújtanunk felé. 
 

Isten segítsége a szentségekben 
 

Mindennek ellenére az emberek kérik és akarják Isten üdvösségének jeleit, kérik 
segítségét és áldását. SZANYban 65, EGYHÁZASKESZŐn 1, VÁRKESZŐN 2 

SOBORON 3 fiatal szülő elhozta gyermekét templomainkba, hogy a keresztség 
szentségén keresztül felvehessék a többi szentséget, a Jézus Krisztussal való 

közösségbe ezentúl Isten gyermekei lehessenek. 
A bérmálás szentségében az idei évben is rendkívüli módon 33 fiatalnak 

ajándékozhattam püspöki engedéllyel a bérmálás szentségét. Ezeknek a 
bérmálkozási jelentkezőknek tudatos döntése volt, hogy felvértezzék magukat a 

Szentlélek ajándékaival, hogy a jövőben karizmáikkal hozzájárulhassanak Isten 

országának építéséhez, és magabiztosan járhassák életüket. Ma sok fiatalnak előre 
meg kellett küzdeniük iskolatársaikkal, és el kellett magyarázniuk nekik, hogy miért 

is döntöttek a bérmálás mellett. 
Nagy és örömteli bizalommal SZANYban 12, EGYHÁZASKESZŐn 2, 

SOBORON 1 fiatal pár lépett az oltár elé, hogy a házasság szentségét celebrálják 
egymásnak, hogy szeretetet és hűséget ígérjenek egymásnak egész életükre, amíg 

a halál el nem választja őket. A menyasszonyi áldásban ezért szólítjuk fel őket: Adj 
egészséget és életörömöt idős korukig, adj erőt és bizalmat a szükségben és a 

betegségben. Életük végén vezesd őket a szentek közösségébe, a végtelen ünnepre, 
amelyet azok számára készítettél, akik szeretnek téged.” Isten maga fejezi be azt a 

jó munkát, amelyet ezekkel a párokkal elkezdett. 
A közösségi életünkhöz tartozás SZANYban 48, EGYHÁZASKESZŐn 8, 

VÁRKESZŐN 5, RÁBASZENTANDRÁSon 3, SOBORON 6 testvérünknek ebben az 
évben véget ért. Abban a biztos bizalomban, hogy Isten irgalmasságában részesültek 

és részesednek az örök életben, elkísérhettük őket a sírjukhoz, és megünnepeltük, 

valamint felajánlottuk értük az Eucharisztiát. Sajnálom, hogy nem mindenki részesült 
közülük a betegek kenetében. 

Egyházközségeinkben konkrétan is megmutatkozik a jelenlegi válság. Georg 
Bätzing, a Német Püspöki Konferencia elnöke szerint a német egyház “nyomorult 

állapotban” van, de a magyar egyházra is érvényessé válnak e szavak, ha azt látjuk, 
hogy templomainkat egyrészt felújíttattuk pályázatokból, de renoválatlanok 

maradnak az emberi lelkek és üresen konganak szép épületeink. 
Végül örömteli bizalommal töltenek el azok az emberek, akik újra keresik a 

helyüket a közösségben, és úgy döntenek, hogy visszatérnek. Annál is hálásabbak 
lehetünk, hogy idén is csatlakoztak új emberek az Anyaszentegyházhoz. Ezért 

maradnak nyitva Egyházunk és plébániánk ajtajai és várnak mindenkit, aki csak 
hozzánk akar tartozni. 
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Hívő bizalom 
 

Keresztényekként karácsonyi és húsvéti emberek vagyunk, mert hisszük, hogy 
Isten hűsége és szeretete soha nem ér véget, s újra és újra megmutatja nekünk 

magát, mert Isten megtartja azt, amit ígér, és ez a mi töretlen bizalmunk. Ebből a 
hűséges és bizalomteljes hozzáállásból nem csak húsvétkor énekelhetjük azt az 

éneket, amelyet Christian Fürchtegott Gellert német költő és erkölcsfilozófus írt 
1757-ben: “Jézus él, vele én is! Uram, Uram, bizodalmam!” Ne legyünk 

kiegyensúlyozatlanok a jelenben, az erőlelátásban és tekintsünk az Úrra, hallgassunk 
szavaira, táplálkozzunk az éltető kenyérből, helyezzük magunkat oltalmazó áldása 

alá, kérjük segítse mind a nyájat, mind a pásztort, és őrizzük meg hűségünket ahhoz, 

Aki a mi bizalmunk. 
Pontosan ezzel a hozzáállással léphetünk be néhány óra múlva az új 2022-es 

esztendőbe, és szívünk mélyéből vallhatjuk meg, hogy Jézus Krisztus, az Úr az örök 
élet Igéivel rendelkezik, és Ő az Isten Szentje, aki velünk marad a világ végéig! 

 

Plébánosotok:         Henczel Szabolcs 


