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Szüleim Felsőgödön éltek, és minket, gyermekeiket közös esti imákkal, szentírásolvasással és 
szentmisékkel, de főleg jó példájukkal vezettek az Úrhoz. Mindketten évek óta az egyháztanács tagjai, 
édesapám jó ideje az elnöke, és a gitáros énekkar vezetője. Gyerekkoromban sokszor hallottam őt 
gyakorolni a gitárján, így egykönnyen belém költözött a liturgikus énekek szeretete. 
Meghívásomat Felsőgödön hallottam meg az Úrtól, 8 éves koromban. Valamivel az elsőáldozásunk 
után, az akkor újonnan érkezett plébánosunk egyszerűen megkérdezte: nem szeretnék-e ministrálni. 
Igent mondtam, és onnantól fogva "le sem lehetett vakarni" engem a plébániáról és a templomból. 
Legyen szó hétköznapi misékről, ministráns versenyekről, játékdélutánokról, tanítás utáni 
temetésekről, téli rorátékról, mindig ott voltam. Egy újsághirdetés elolvasása után természetesnek 
éreztem, hogy egyházi gimnáziumba felvételizzek. A hirdetés feladója a Budapesti Piarista Gimnázium 
volt, lakóhelyünkhöz ez esett a legközelebb, így ott próbálkoztam. Felvettek, és az ott töltött négy év 
alatt a Felsőgödön és az egyházmegyében megismert vonzó papi példákon kívül, a piarista atyák 
példamutató gondoskodása tovább erősítette, edzette hivatásomat. Ministráltam latin nyelvű 
rorátékon, nyaranta szívesen vállaltam sekrestyési feladatokat a kápolnában, lelki kérdésekben pedig 
sok tanácsot kaptam tőlük. Érettségi után felvételre jelentkeztem a váci püspök atyánál, aki a 
budapesti szemináriumba küldött tanulni, így a gimnáziumtól mintegy 3 utcányira újabb 6 évet 
tölthettem. Felsőgödnek köszönhetek nemcsak sok papi példát és kapcsolatot, hivatásom 
kifejlődését, hanem a hívekkel és a nem hívőkkel kapcsolatos rengeteg tapasztalatot is, melyeket 
azóta is hasznosítok hivatásom megélése során. 
 


