
Kedves Laci Atya!

A  Józsefvárosi  Szent  József  Plébánia  hívei  nevében,  a
Képviselőtestület  elnökeként  őszinte  tisztelettel,  szívből  jövő
szeretettel és barátsággal köszöntelek e szép napon, aranymiséd
alkalmából. A mindenható Isten kegyelmének tulajdonítom, hogy
erre  itt,  fiatalságod  színhelyén  kerül  sor,  ahova  egy  tartalmas
életút után tértél vissza. Mások ilyenkor megérdemelt pihenéssel
töltik  idejüket,  Te  azonban most  is  szolgálsz,  nemcsak minket,
józsefvárosiakat, hanem mindenhol, ahova hívnak.

Emlékszem, amikor öt évvel  ezelőtt feltűnt templomunkban az
„új  fiú”,  egy  alacsony,  mosolygós,  mindig  különlegesen  szép
egyházi  öltözetben  járó  atya,  aki  őszinte  természetességgel
kereste a hívekkel a kapcsolatot nemcsak a gyóntatószékben és a
szentmisékben,  hanem  a  közösségi  rendezvényeken  is.

Hamarosan KÉSZ tag is lettél, és rövidesen már nem az „új fiú” voltál, hanem egy közülünk,
aki  vidáman  anekdotázik  és  cukrászati  remekeivel  kényeztet  bennünket.  Egyre  többet
tudtunk meg Rólad.  

Nekem,  orvosként  különösen az  imponált,  hogy  milyen  belenyugvással  vetted tudomásul
fiatalkori megvakulásodat és hogy hited a Szűzanya közbenjárására miként gyógyított meg. És
mint majdnem kortársad irigyellek azért,  hogy az időskori apróbb és nagyobb nyavalyákat
milyen türelemmel és jókedved lankadása nélkül viseled. A hölgyek szakácsművészetedért és
gyönyörű hímzéseidért csodálnak. Amikor 2013-ban Kiskunmajsa város díszpolgára lettél, és
kezünkbe  jutott  az  ott  elhangzott  laudáció,  megtudtuk,  hogy  mindig  és  mindenhol  ilyen
szeretetreméltó egyéniség voltál.

Aranymiséd  alkalmából  azonban  nem  csak  Személyedről,  hanem  az  általad  teljesített
szolgálatról  is  szólni  kell.  Családi  hagyományaitokat  folytatva  először  nyomdász,  ofszet
gépmester  lettél.  Ezután  jelentkeztél  az  egri  szemináriumba,  kispapként  szenvedted  el  a
látásromlást,  majd  élted  meg  a  csodálatos  gyógyulást.  1965-ben  szenteltek  pappá.  Első
szolgálati helyed Nógrádsáp volt, majd 2-3 évig Nézsán és Albertirsán voltál káplán. Ezután 16
év következett Kiskunmajsán, ami az ottaniak számára olyan felejthetetlen volt, hogy 28 év
múlva díszpolgáruk lettél. Négy évig voltál plébános és kapucinus házfőnök Máriabesnyőn,
majd 21 évig plébánoskodtál Püspökhatvanban. Áldozatos munkáddal a püspöki tanácsosi
címet érdemelted ki.

Kedves  Laci  Atya!  Neved  jelentése  hatalom  és  dicsőség.  Védőszented,  Szent  László  ezt
vitézségével vívta ki. Te a belőled mindenkor áradó szereteteddel. Fogadd ezért szeretettel az
Egyházközség  híveinek  ajándékát,  ami  egy  Szent  Lászlót  ábrázoló  üvegfestmény  életutad
állomásaival keretbe foglalva. Ezzel köszönjük meg Neked papi szolgálatod 50 évét és kívánjuk
Neked Isten áldását és a Szent Szűz további segítségét az eljövendőkhöz.
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