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Borzonton ritkán tartanak primíciás szentmisét, 

összesen három papja van az Alfalu községhez 

tartozó településnek. Az elmúlt szombaton Ko-

vács József tarthatta meg első miséjét szülőfa-

lujában. „Jó pap szeretnék lenni” – így fogalmaz 

az újdonsült lelkipásztor, akit Isten a csendben és 

a borzonti négytagú, hitet és szeretetet gyakorló 

család egyszerűségében szólított meg.

„Valaki egyszer nagyot ál-
modott, fényes oltárra ál-
modta magát... szokták 

az új misést köszöntve szavalni. 
Az eltelt évek ennek az álomnak 
a valóra váltásáról szóltak, a ke-
resésről, egy megtett útról. Ta-
lán a tegnap volt, amikor édes-
anyád megtudta, hogy érkezel, 
aztán a szüleid örvendtek érke-
zésednek, és boldogan öleltek 
át. A keresztségben Isten gyer-
meke lettél, voltál kamasz és if-
jú, míg egy nap megosztottad ve-
lük az örömhírt: hív az Úr, és én 
igent mondtam hívására. Hogy 
mi történt, az titok. Csak any-
nyit tudunk, Jézus rád nézett, 
és megkedvelt. Ez minden hiva-
tás története: találkozás, amely 
a megszólító Isten és a kiválasz-
tott, meghívott között történik, 
az a pillanat, amikor a hívó hang 
visszhangra talál a meghívott 
lelkében” – így kezdődött Kovács 
József köszöntése szombaton, 
az első szentmiséjén, szülőfalu-
jában. Jenei János alfalvi plébá-
nos köszöntőjében tovább vázol-
ta életútját, az olykor nehéz, oly-

kor könnyebb szemináriumi éve-
ket idézve, melyekhez meggyő-
ződés társult: oda tart, ahová az 
Úr akarja. „És íme most itt állsz, 
pap vagy. Krisztus eltörölhetet-
len jeggyel jelölt meg, és hata-
lommal ruházott fel” – hangzott 
el, a kapott kegyelem pedig ab-
ban áll, hogy teljesíteni tudja pa-
pi feladatait, közvetítő legyen Is-
ten és emberek között. Állandó 
kihívás Krisztus barátja marad-
ni, Krisztust képviselni és őt je-
lenvalóvá tenni. 

Ő mindig ott lesz veled

„Pap vagy mindörökre, titok 
önmagad számára is. Amikor 
erre gondolsz, és azt szemlé-
led, amit Isten veled tett, ugyan-
azzal a csodálattal tedd, amely-
lyel az angyalok néznek téged!” 
– hangzott a javaslat, hozzá pe-
dig egy tanács Jenei János plé-
bánostól: „Sokan fogják kérdez-
ni tőled, hogyan lettél pap. Te is 
kérdezd meg magadtól, hogyan 
lehetsz jó és szent pap. Ez a fel-
tétele annak, hogy lásd, mit kell 

tenned, és mit nem, hogy hiva-
tásod életed végéig gyümölcsö-
ző legyen! A papi hivatás tűz, 
melyet állandóan szítanod kell, 
hogy lángoljon, világítson és me-
legítsen... mert egy középszerű, 
lanyha pap a legnagyobb bünte-
tés egy közösség számra.” A pap 
sorsa az is, ha szembeállnak ve-
le azok, akikért legtöbbet tett, 
tanítvány sorsa a mester sorsá-
hoz hasonló, hát ne csüggedjen, 
hisz jó úton jár. Az emberek el-
fordulhatnak tőle, de Isten soha-
sem fordít neki hátat: „Ő mindig 
ott lesz veled, így ketten lesztek. 
Csak arra törekedj, hogy szeress 
és szolgálj!”

Hálaadás a világ közepén

Kovács József első szentmisé-
jét egy öt évvel ezelőtti élménnyel 
indította: éppen fél évtizeddel ko-
rábban unokatestvére, Kovács 
István első miséjére gyűltek az 
oltár köré a borzontiak. „Most is 
azért jöttünk, hogy Isten jóságát 
megköszönjük. Valaki azt mond-
ta nekem a napokban: ha Isten 
egy népet meg akar áldani, akkor 
jó papokat küld. Ezért gyűltünk 
most össze. Szülőfalumban vég-
zett első ünnepélyes szentmisé-
met felajánlom elsősorban Isten-
nek, aki meghívott és papjának 
választott engem.”

„Borzont számodra a világ kö-
zepe, mert itt ismerkedtél meg a 
világgal, itt kereszteltek meg, itt 
tanultál meg írni-olvasni, innen 
indultál, és ide kötnek téged ezer 
szállal az emlékek. A jóságos 
Isten meglátogatta ezt a falut, 
mert újmisés van, ő mutatja be 
a szentmiseáldozatot. Az Úr vá-
lasztása rád esett, te vagy ennek 
a falunak a harmadik felszen-
telt papja, Baricz Lajos 34, Ko-
vács István öt éve primíciázott 
itt. Nagy esemény a mai ünnep, 
a borzontiak imáját meghallgat-
ta az Isten és szövetséget kötött 
veled. Isten az, aki az esésből 
felemel, ő az, aki biztat és bá-
torít” – fogalmazott az ünnepi 
szónok, György Mihály Levente 
csíkszentmiklósi plébános.

A papot is anya szülte, nem 
szentnek született, és nem is 
csodabogár, erre hívta fel a fi-
gyelmet a szónok: „Nem így van, 
nincs csodabogár-sztori, sem-
milyen mese. A pap nem hős, 
hiszen aki teljesíti kötelessé-
gét, hűséges fogadalmához, az 
még nem hős. Az apát és anyát 
sem tartjuk hősnek, és semmi-
vel sem nehezebb jó papnak, 
mint jó férjnek, feleségnek len-
ni, diáknak, hivatalnoknak len-
ni. Ki kell mondanom azt is, hogy 
a pap nem szent, hanem méltat-
lanságát gyengeségét ezerszer 
megtapasztaló ember. Ember, 
aki Istentől hallja újra és újra a 
biztatást: elég neked az én ke-
gyelmem. A pap ember az embe-
rek között, aki Isten munkatár-
saként tudja: Isten nélkül sem-
mit sem tehet, de Istennel bár-
mire képes.”

BALÁZS KATALIN

Áldozópap lett, szülőfalujában ünnepelt a borzonti Kovács József

Isten a csendben szólította meg

Amikor Borzont a világ közepe. Újmisésnek örvendett a közösség

FOTÓK: KOVÁCS JÓZSEF GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Kovács József soha nincs egyedül

„Ne félj, mert én veled vagyok!” – ezt választotta papi jelszavául 
Borzont legfiatalabb papja, aki  1992. május 21-én született. Hivatá-
sának gyökeréről így fogalmazott: „A Jóisten hívása, a papi hivatás 
szikrája már gyermekkorom éveiben ott éledezett a szívemben. Ked-
ves szülőfalum csendes környezete, a felhőtlen, szép gyermekkorom 
talajként szolgált az isteni mag kikelésének. Isten a csendben, az 
egyszerűségben szólított meg.”
Papi jelmondatáról és céljairól szólva elmondta: „A teológiai évek 
alatt mindvégig erősen bennem élt az, hogy nem vagyok egyedül. 
Számtalanszor tapasztaltam az isteni segítséget: mindennapja-
im történéseiben, a vizsgaidőszakok alatt, az emberi kapcsolataim-
ban és minden pasztorális tevékenységemben. Leginkább idős, be-
teg testvéreim közelében éreztem, valahányszor elvittem hozzájuk 
a szentségi Úr Jézust, és igyekeztem vigasztalást nyújtani, hogy ve-
lem van az, akinek a szolgálatában állok, Jézus Krisztus. Hitem és 
meggyőződésem kifejeződéseként választottam papi jelmondatom-
nak az Úr Isten bátorítását, melyet kivétel nélkül minden prófétájá-
nak hasonló szavakkal a tudtára ad: »Ne félj, mert én veled vagyok!« 
(Iz 43, 5a) A rám köszönő papi élet kihívásai és a mindennapi felada-
taim teljesítéséhez azzal a tudatossággal és lelkülettel állok, hogy Is-
ten velem van. Minden jó szándékú törekvésemben elkísér, hiszen Ő 
az, aki megígérte: Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig! 
Jó pap szeretnék lenni.”Hálaadás a falu harmadik lelkipásztoráért




