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Szórvány és közösség  – papi szemmel
Hol könnyebb a szolgálat, hol van több kihívás? Fejlődés és kiégés is lehet a vége

KORPOS ATTILA

F elszentelést követően segéd-
lelkészként két vagy három 
plébánián, az ott szolgálatot 

teljesítő pap mellett szoktak nö-
vekedni, fejlődni a káplánok. Ez 
nagyjából annyit takar, hogy nincs 
akkora felelősségük és nincsenek 
még adminisztrációs feladataik. Fü-

löp László plébános a csíkszeredai 
Szent Ágoston Plébánián egy évet, 
Gyergyócsomafalván két évet töltött 
el ilyen titulusban, utána Gelencére, 
végül pedig jelenlegi szolgálati he-
lyére, Miklósvárra került. „Az első 
nehézséget az jelentette számom-

ra, hogy a szórványban eltűnt az 
a nagyszámú közösség, amihez én 
korábban hozzászoktam, magyarán 
kevesebben vettek részt a szentmisé-
ken” – elevenítette fel. Számára lelki 
szempontból fontos volt feldolgozni, 
hogy nincsenek meg azok a sikerek, 

amelyekkel korábban találkozott. 
„A szórvány megnevezésben egy 
dolgot meg kell jegyezni a papi hi-
vatással kapcsolatban: elsősorban 
nem a hívekért van, hanem maga-
mért. Ennek egy jó szemléltetése az, 
hogy ha a legény elköltözik otthon-
ról, akkor megnő a felelőssége és 
feladatai bővülnek. Ha leesik a cse-
rép a háztetőről, rajtam kívül más 
nem fogja kicserélni” – példázódott. 
Ennek kapcsán a lelkipásztor egyér-
telműsítette, ő nagyon sokat növe-
kedett a szórványban. Mint mondta, 
önismereti téren lépett előre legtöb-
bet. Segédlelkészi időszakában azt 
tapasztalta, sokan tértek meg a sza-
vait hallva vagy az életét látva. Meg-
jegyezte, ez ugyan jelen van kisebb 
közösségben is, de már nem számot-
tevően. „Ugyanúgy csinálok min-
dent, ugyanúgy hirdetem az igét, de 
egyszerűen nem ragad meg az embe-
rekben annak a gyümölcse. Mit kez-
dek magammal, amikor látom, hogy 
nem úgy mennek a dolgok, mint a 
többségében katolikus vidékeken?” 
– hozott fel egy lényeges kihívást. 
Plébánosként megtanult örülni és 
értékelni apró dolgokat: ha valaki 
elvégzi a szentgyónását, ha valaki 
bemegy a plébániára segítségért 
vagy látogatóba, ha valakivel bizal-

masabban tud beszélgetni. „Nagy 
közösségben kiállok prédikálni, so-
kan vannak, jó esetben néhányukat 
ismerem, de a többséget nem. A szór-
ványban személytől személyig tart a 
pasztoráció, és személyesen min-
denkit ismerek” – értékelte, megem-
lítve, hogy ötszáz híve van összesen 
a hét faluban, amelyek Miklósvár-
hoz tartoznak. Korábban nem látta 
a tétjét a munkájának, hogy miként 
kell működnie egy plébániának, ho-
gyan éljen egészséges lelki életet és 
hogyan fi gyeljen oda az anyagiak 
beosztására. „Látom a határaimat, 
hogy mire vagyok képes és mikor 
szükséges segítséget kérnem. Meg-
tanultam, hogyan kell viszonyuljak 
az egyháztanácsosokhoz is: most 
már akár saját népszerűségemet fel-
áldozva szóvá teszem, ha az adott 
dolog nem szolgálja az egyház ügyét. 
A nehezen meghozható döntésekkel 
karöltve lehet életben tartani a kö-
zösséget” – fejtette ki. Aláhúzta, ő 
már ötödik éve van a szórványban, 
hosszú távon pedig akár ki is éghet 
bármelyik pap. „Emberből vagyunk. 
Néha saját vállamat kellett megve-
regessem, ha valamit jól csináltam.           

• A Gyulafehérvári Római 
Katolikus Főegyházmegye 
kiterjedése nyomán több, 
még részben magyarlakta 
településen is igyekszik 
fenntartani egyházának 
állapotát, hagyományait. 
Hogy ennek ellensúlyo-
zására több papra lenne 
szükség, az nem kérdés. 
Évről évre egyre keveseb-
ben köteleződnek el az 
egyház szolgálatában, 
akik pedig mégis papnak 
állnak, idővel össze kell 
tartaniuk nagyobb lét-
számú közösségeket. Sok 
helyen a több ezer fő sem 
okoz gondot, míg más-
hol a pár száz is kihívást 
jelent. 
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