
BARANYAI LÁSZLÓ ATYA

Baranyai  László atya  Budapesten  1938.  január  15-én  született.  Nyomdász
dinasztiából  származik,  ofszet  gépmester  végzettségével  5  évet  budapesti
nyomdákban  dolgozott.  Az  Egri  Érseki  Hittudományi  Főiskolán  első  éves  kispap
korában spanyolnátha következtében megvakult, de egy év múlva csodás gyógyulás
történt és visszanyerte a látását. 

1965  júniusában  szentelték  pappá  Vácott.  Lelkipásztori  szolgálatot  teljesített:
Nógrádsápon,  Nézsán  és  Albertirsán,  Kiskunmajsán  Pongrácz  Elemér  esperes
idejében volt káplán 1969. szeptember 15-től 1985. augusztus 31- ig. Hitoktatóként
rendkívüli pedagógiai érzékről tett tanúbizonyságot. Soha annyi ministráns nem volt
Kiskunmajsán, mint az ő idejében és minden kisdiák várta az úgynevezett gyertyás
órákat, amelyekről gyakran önfeledt gyermeki kacagás hallatszott ki. Az atya kiváló
humorral rendelkezik ugyanis, melyet még a legnehezebb időkben sem veszített el. A
tanyai iskolákba motorkerékpárral járt ki és télen előfordult, hogy még két keréken
kijutott,  de  hazafelé  már  tolni  kellett  a  járművet  a  nagy  hóban.  A ministránsok
képzését  nagyon  komolyan  vette,  táborokat  szervezett  nekik  és  az  ország
szépségeinek bemutatásával hazaszeretetre is nevelte őket. Ugyanígy szerette az idős
és  beteg  embereket  is,  akiket  rendszeresen  látogatott  és  hosszú  beszélgetések
közepette vigasztalt és készített fel a nagy útra. Majsáról Máriabesnyőre helyezték,
ahol  a  kapucinus  rend  tagja  lett  és  házfőnök  a  máriabesnyői  Kegytemplom
rendházában. Püspökhatvanban 1989-től 2010 júliusáig plébános.

2010-ben megromlott egészségi állapota miatt kérte nyugdíjazását. Ekkor tért haza
Budapestre  a  szülői  lakásba.  A  mai  napig  helyettesítéssel  szolgál  Budapest
templomaiban, amikor egészségi állapota engedi. Az örök sötétségben eltöltött időért
cserébe  kapta  a  szépség  iránti  vonzalmát  és  tehetségét,  ami  pompás  miseruhák
alakjában  jelenik  meg.  Keveseknek  adatik  meg,  hogy  lelkük  szépségét  ilyen
formában is az emberek elé tárhassák. 1986-tól egy budapesti iparművésznél tanult
gépi  portré  tűhímzést,  s  ennek  eredményeként  miseruhái  eljutottak  Kanadába,
Franciaországba,  Svédországba,  Erdélybe,  Szlovákiába,  Bécsbe  és  Magyarország
számos  templomába,  továbbá a  Vatikánba is,  ahol  a  magyar  kápolna  szentelésére
kalocsai  mintás  miseruhát  készített  II.  János  Pál  pápának.  Magyarország  számos
intézményében kiállítást szerveztek ezekből a miseruhákból.

A Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Baranyai László atyának 2013. szept. 7-én a
„Kiskunmajsa  város  díszpolgára”  címet  adományozta.  A  laudatio  és  az  okirat
honlapunk KÖZÖSSÉGEK/KÉSZ oldalán tekinthető meg.

Köszönetünket fejezzük ki áldásos papi tevékenységéért!


