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         „Te vagy, Uram, én reményem,  
ne hagyj soha szégyent érnem!" 

 
 

A GYŐRI ÉS A SZÉKESFEHÉRVÁRI PÜSPÖK, A KÉT  EGYHÁZMEGYE PAPSÁGA, 
AZ EGYHÁZKÖZSÉGI NŐVÉREK TÁRSASÁGA ÉS A GYÁSZOLÓ ROKONSÁG NEVÉBEN 

FÁJDALOMMAL ÉS A FELTÁMADÁSBA VETETT HITTEL TUDATJA, HOGY 
 
 

B I N D E S  F E R E N C   

teológiai tanár, ny. plébános, a soproni társaskáptalan kanonokja, a piliscsabai Szent Péter Kollégium lelkésze 
 

életének 86., papi szolgálatának 62. évében 2019. augusztus 21-én,  
az Egyházközségi Nővérek Társasága Központi Házában visszaadta lelkét Teremtőjének. 

Temetése a lelki üdvéért bemutatott engesztelő szentmise áldozat bemutatásával együtt a soproni Szent György-templomban 
2019. szeptember 10-én 15 órakor lesz. Hamvait ezután a Szent György-templom Altemplomában helyezzük örök nyugalomra. 

 
1934. május 1-jén született Hegykőn, 1958. június 15-én szentelték pappá Győrött. Segédlelkész volt 1958–1959-ig Lövőn, 1959–1963 között a 
soproni domonkos templomban, 1963–1972 között pedig Győr-Szabadhegyen. Plébános volt 1972–1980 között Rábatamásiban, 1980–1982 
között Mezőörsön, majd 1982–1989 között Ivánban és admin. Répceszemerén. 1985–1989 között helyettes esperes, 1996-ban a soproni 
társaskáptalan kanonokja.1989-től 1991-ig a Győri Papnevelő Intézet spirituálisa, majd 1991-2008-ig a soproni Szent György plébánia plébánosa 
volt. 2008-tól mint nyugdíjas Piliscsaba-Klotildligeten szolgált haláláig. A gyóntatásban, lelkivezetésben és a szentmiseáldozat bemutatásában 
élete utolsó napjáig szolgált. 
Imádkozzunk érte!               

 

„Igazi kincseimet magammal viszem, az engem, méltatlant, a szent papságra meghívó Jézus elé. 
A feltámadás hitében lelkemet bizalommal ajánlom Teremtő Atyám kezébe.”  

 



Bindes Ferenc atya Piliscsaba-Klo-
tildligeten, az Egyházközségi Nővé-
rek Központi Házában nyugalmazott 
lelkipásztorként élt, de egyáltalán nem 
unatkozott. Fiatalos prédikációit lega-
lább annyian hallgatták, mint plébánosi 
állomáshelyein.

Mekkora szerepet játszott a családod 
és Hegykő hívő közössége papi hivatá-
sod kialakulásában?
Hegykő fogalom, paptermő vidék. Val-
lásos, falusi, becsületes parasztcsalád-
ból származom. Bindes Pali bátyámat, 
édesapám öccsét tartottam mintá-
nak, aki pap volt. Már kis srác korom-
ban is olyan akartam lenni, mint ő. 
Jó tanuló voltam. Érettségi után nem 
papnak indultam: akkor már nagyon 
zűrzavaros volt a világ. Pali bátyám 
nem is tudta, hogy ajánlja-e, vagy se a 
pályát, féltettek. 
Végül is drámai élmények hatására 
döntöttem a papi hivatás mellett. 
Az akkori Sztálinvárosban (ma Du-
naújváros) „önkéntes-kötelező” nyári 
munkán, laza erkölcsű építőtáborban 
voltunk. Döbbenten láttam a korosz-
tályom züllött színvonalát.  Akkor még 
nem voltak markológépek, mi ástuk 
az árkokat, ahová később lerakták a 
csöveket. Ez 1952-ben 
 történt, ekkor zajlott a helsinki olim-
pia, ahol kalapácsvetésben is aranyér-
met nyertünk. Minden srác kalapácsot 

dobott: röpültek a csákányok, mint a 
madarak. Én ebédszünetben bemen-
tem a kibontott árokba, ahol hűvös 
volt, ott akartam egy kicsit lustálkodni. 
Valaki a csákányával kiütött egy desz-
kadarabot, és én arra ébredtem, hogy 
rám dől az egész föld. Csak az jutott 
eszembe: Úristen, hogy fogok délután 
a táborban a soproniak csapatában 
focizni; ahelyett, hogy arra gondoltam 
volna, hogy én itt pillanatok alatt meg-
halok, mire észrevesznek... Aki eldobta 
a csákányát, odajött érte és hallotta, 
hogy a föld alatt valaki nyöszörög. Ki-
abált, és odajöttek segíteni, így kimen-
tettek. Akkor éjszaka a sátorban sok 
mindenen elgondolkoztam. Másnap 
bejelentettem, hogy hazamegyek. 
Azon éjjel erősödött meg bennem a 
papi hivatás gondolata. Még otthon 
sem szóltam: Győrött leugrottam a 
vonatról, bementem a Püspökvárba és 
jelentkeztem. Azóta is hálával gondo-
lok a Püspök Úrra, hogy kivételt tett, 
hisz a felvételi már rég lezárult. 
Szenteléskor nem volt hova helyezni 
engem, akkor annyi pap volt. Június 
15-én szenteltek, de csak Mikulásra 
jött meg a dispozícióm. Pali bátyám 
akkor már Csepregen volt plébános, 
ahol volt négy káplánja, így én lettem 
az „ötödik”. Később Lövőre  
kerültem, utána a soproni domonkos 
templomba, ott voltam négy évig. 
Onnan Győr-Szabadhegyre helyeztek. 

„HÁLÁS VAGYOK A JÓISTENNEK” - INTERJÚ  
BINDES FERENC ATYÁVAL

Szerző: Kálmán Imre atya

Nagyszerű ifjúsági élet bontakozott ki. 
Kispapok jártak ki a szemináriumból 
a hittanóráinkra. Onnan Rábatamá-
siba, majd Mezőőrsre, onnét Ivánba 
kerültem plébánosnak. Szabadhegyen 
ismerkedtem meg a karizmatikus 
közösséggel.

Mennyire volt meghatározó ez a lelki-
ség a papi életedben?
Addig az én hitem teljesen hagyomá-
nyos volt. Itt, a karizmatikus közösség-
ben éltem át, mit jelent személyesen 
hinni. A Balaton mellé, egy reformá-
tus-pünkösdi házaspár táborába 
hívtak meg. Ott tértem meg, az érzés 
nagyon érdekes volt. Húgomnak, aki 
nemcsak vér szerinti, hanem lelki 
testvérem is volt, elmondtam, hogy az 
egyik esti imánál két ember is megy-
gyógyult, ott, a szemem láttára. 
Később, mikor súlyos beteg lett, a 
gyógyulás reményében elvittem őt is, 
és otthagytam pár napig, közben a 
plébánián a férjével és a gyerekekkel 
érte imádkoztunk. Hazatérve, amikor 
megállt a avonat Rábatamásiban, 
kinyitotta az ajtót, leugrott föntről a 
férje karjaiba. Azt hittem, ott rögtön 
szívbajt kapok. Láttam meggyógyulni 
a saját húgomat.

Szükségesnek látod-e a lelkiségi moz-
galmak melletti elköteleződést ma az 
Egyházban?
Több dolgot próbálhattam ki, az egyik a 
falusi élet. Az utolsó falusi helyem Iván 
volt, ahol tényleg klassz hívő élet folyt. 
Még a falusi bácsik is hajlandók vol-
tak elmenni lelkigyakorlatra. Ivánból a 
szemináriumba kerültem spirituálisnak. 
A politikai viszonyok miatt nehéz két év 
volt, de a mai napig szeretettel gondo-
lok tanítványaimra, többekkel ma is 
van kapcsolatom. Plébános koromban 
2 hittankönyvet írtam, (Válaszol az Úr, 
Üdvösségünk története) és többnek 
szerkesztésében is részt vettem.
A városi tapasztalatom pedig: minden 
korosztálynak a saját nyelvén kell beszél-
ni, mindenkihez közel kell hozni Istent, 
lehetőséget kell adni a különböző lelki-
ségi mozgalmaknak.  A soproni Szent 
György Plébánián, a Káptalanházban 
egy-egy este akár öt-nyolc helyen is égett 
a villany. Mindegyik szobában egy-egy 
közösség találkozott. Tíz éve jöttem el 
onnan, de még mindig érzek egy kis von-
zódást, és ez kölcsönös. Városban, nincs 
mese, közösség nélkül nem megy, mint 
ahogy az új hivatások ébredése sem: azt 
is közösségeknek kell kiimádkozni. 
Hálás vagyok a Jóistennek, hogy sok 
papi és szerzetesi hivatás születése 
körül bábáskodhattam.  

A Bindes Ferenc atya gyémántmiséje alkalmából írt riport (2018) nyomán

Imaszándékunk:  
AZ ÉVKEZDÉS KEGYELMEIÉRT

IGENAPTÁR - ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
Bölcs 9,13-19   
Filem 9b-10.12-17    
Lk 14,25-33 SZEPT.08



CSÜTÖRTÖK 18 óra  Klotildliget

PÉNTEK 17 óra Piliscsaba

SZOMBAT 17 óra Piliscsaba
  18 óra  Klotildliget

VASÁRNAP  9 óra  Klotildliget 
  11 óra  Piliscsaba
  17 óra  Pilisjászfalu
  20 óra  Klotildliget

AKTUÁLIS MISEREND

Szívügy — a Klotildligeti Jézus Szíve Plébánia értesítője
Megjelenik: minden vasárnap  
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1.  www.piliscsabatemplom.hu

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS
fogadóóra:
 csütörtök  17:00–17:45
 péntek  16:00–16:45
telefon:    06 30 611 1296 
e-mail: px.sacerdos@gmail.com

A csütörtöki és a pénteki szentmiséket 
ezen a héten Tóth Ferenc atya fogja 
tartani. Szabolcs atya beiratkozott a 
Semmelweis Egyetem Lelkigondozói 
 Mentálhigiénés szakára, ami egy két-
éves levelezős képzés; ezért havonta 
két hétköznap Tóth Ferenc atya fogja 
helyettesíteni.

Szombaton 19 órakor a Páduai iskolában 
tartjuk a plébániai bált, amire szeretet-
tel várunk mindenkit!

Vasárnap tartjuk a csabai templom bú-
csúját. A búcsú okán 9 órakor szlovák 
szentmise is lesz. 
A hétvégén lesz a bodajki búcsú, rész-
letek az egyházmegye honlapján.

Szeptember 28-án, szombaton délután 
az új pátyi templom megtekintésére 
van lehetőség, egy előesti misével 
egybekötve. Jelentkezni a sekrestyében 
kihelyezett lapon lehet.

Néhány tanév eleji hirdetnivaló:
• Ministrálás: szeretettel várjuk azokat 

a fiatalokat, akik ministrálni szeretné-
nek. Jelentkezni sekrestyében lehet.

• Gyóntatás: a vasárnapi szentmisék 
előtt fél órával a gyóntatószékben, 
illetve elsőpénteken 18-22 óra között 
a ligeti plébánia könyvtárszobájában 
van gyónási lehetőség. Ha valaki más 
időpontban szeretne gyónni, beszél-
getni, bátran keresse Szabolcs atyát.

• Elsőpéntekenként az atya betegekhez 
jár. Ha van a környezetetekben moz-
gásképtelen beteg, aki szeretne élni 
ezzel a lehetőséggel, akkor jelezzétek.

• Akik jövőre szeretnének házasodni, 
már most jelezzék, hogy időben egyez-
tethessék az atyával a részleteket és 
megkezdhessék a jegyesoktatást.  
Ha valaki a házasságát szeretné ren-
dezni, az atyát szintén bátran keresheti.

• Levelezőlisták: a helyi híveknek van 
két levelezőlistája. Az egyik a Szívügy, 
amin a fontosabb helyi egyházi hírek 
mennek, a másik az Agóra. Ez utóbbi 
adok-kapok hirdetések, véleménycse-
rék, információmegosztások céljára 
szolgál. Ezeken már közel három-
százan vagyunk rajta. Mindenkinek 
ajánljuk a listákra való feliratkozást: 
az ebbéli szándékot a sekrestyében 
elhelyezett lapon lehet jelezni.

HIRDETÉSEK


