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Személyi adatok: 
 

 sz.: Héhalom 1929. december 12   
 Szentelés: 1954. június 20 Vác .   
 Elhunyt: 1976. május 9 -Lourdes 

 
Állomáshelyek, beosztások  
 

 1955-1956 Gyömrő,  hitoktató 

 1956-1958 Máriabesnyő   hitoktató  

 1958-1960 Cegléd   hitoktató  

 1952-1964 Tura   káplán 

 1964-1966 Monor   káplán 

 1966-1967 Felsőgöd   káplán  

 1967-1973 Újpest (Egek királynője) plébános  
 
 
Kitüntetések, megbízások: 

 
 1960 teológiai tudományok doktora 

 1973-1976    Egyházmegyei könyvtáros 
 

(Forrás: Váci Egyházmegye Levéltára) 
 

Haláláról: „1976. május 10-én délben érkezett a néhány szavas távirat a Szűz Anya franciaországi kegyhelyéről, 
Lourdes-ból, mely java korában lévő paptestvérünknek, dr. Szűcs Ferenc püspöki könyvtárosnak május 9-én 
Lourdes-ben bekövetkezett halálát jelentette. 

47 éves volt. Ez év jún. 20-án ünnepelhette volna pappá szentelésének 22. évfordulóját. Máriabesnyői káplán 
korában elszenvedett súlyos és egy későbbi könnyebb baleset következtében hátgerince ismételten megsérült. 
Ez egy bénulási és izomsorvadási folyamatot indított el szervezetében. Sorsát, jövőjét tisztán látta, de nemes 
ambíciója és szép tervei mellett hősies lélekkel viselte. Könyvtárosi munkáját - amíg teljesen ágynak nem dőlt - 
nagy erőfeszítések árán is lelkiismeretesen és szinte szenvedélyes szeretettel végezte. Közben a szenvedés és 
az idős kor elesettségének keresztjét hordozó szociális otthonbeli nővérek lelki gondozásában is mély lelkiséggel 
és együttérzéssel fáradozott. Utolsó vágya volt, hogy eljusson Lourdes-ba. Nagy reménykedéssel tekintett a 
május 3-án Bécsből induló zarándokút elé. Betegségének gyógyulása helyett az örök Hazát kapta a Szűz Anya 
közbenjárására. 

Temetése Lourdes-ban volt május 11-én délután fél 5-kor. A temetés időpontjában, szülőfalujában, Héhalomban 
pap-barátai és a kerület papsága koncelebrált szentmisét mutattak be lelki üdvéért." 

 A Hist. Domusban így ír róla Dr. Kovács G. atya: „Tiszta, szép életű, különösen szívügye a betegek és a 
szegények. Melegszívű. Kiváló tanuló minden iskolában, a bp-i Hittudományi Akadémián is. Pétery pk. úr 
Innsbrucki egyetemre küldte, de nem kapott útlevelet. Máriabesnyőn is volt - Lourdes-ban fejezte be életét. 
Veszteség özvegy édesanyjának, az Egyházmegyénknek. Sokat szenvedett, de türelmesen viselte a sok kórházi 
kezelést, s Isten akaratában megnyugodott." 

 


